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ÚÓLiÂעׂשה אׁשר ּכל את מׁשה חֹותן מדין ּכהן יתרֹו «ƒ¿«ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
את ה' הֹוציא ּכי עּמֹו ּוליׂשראל למׁשה ְְְֱִִִִֵֶֶַָֹֹאלקים

מּמצרים רׁש"י1יׂשראל ּופרׁש ּובא2, ׁשמע ּׁשמּועה מה ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ים קריעת ענין מה להבין, וצרי כּו'. סּוף ים ְְְְְִִִִִַַַַַַָָקריעת
מדּברת זֹו ּפרׁשה ּדהרי להבין, צרי ּגם לכאן. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָסּוף
הּמדּבר אל מֹולדּתֹו מארץ ׁשּיצא יתרֹו, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבׁשבחֹו
ּכהן ׁשהּוא ּכאן נזּכר לּמה ּכן ואם ּתֹורה, ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹלׁשמע
עלּֿפי ּכן, על ויתר זרה. לעבֹודה ּכמר ׁשהיה היינּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמדין
היתה ׁשּמעלתֹו מׁשמע מׁשה חֹותן אחרּֿכ ּׁשּכתּוב ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמה
חֹותנֹו ּבכבֹוד אדם חּיב ׁשהרי רּבנּו, מׁשה מּׁשל ,3ּגדֹולה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

רׁש"י ּפרּוׁש לפי יתרֹו4ּובפרט נתּכּבד ּגדֹול ׁשּכבֹוד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ואביהּוא, נדב אהרן יצא מׁשה ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבאֹותּה
זה ׁשּמּכל יצא, ולא יֹוצאין אּלּו את ׁשראה הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹּומי
לּמה ּביֹותר ּבאּור ּדֹורׁש ּכן ואם יתרֹו, ׁשל מעלתֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּובנת
ּגם זרה. לעבֹודה ּכמר ׁשהיה מדין, ּכהן ׁשהּוא ּכאן ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹנזּכר
אדמּו"ר לכ"ק זה הּמתחיל' (ּב'דּבּור ּבזה הּדּיּוק ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָידּוע

תער"ב ּבהמׁש נׁשמתֹוֿעדן ׁשּכתּוב5(מהורש"ב) מהּו ,( ְְְִֵֵֶֶֶַָָ
ּכי עּמֹו ּוליׂשראל למׁשה אלקים עׂשה אׁשר ּכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאת
ּבב' זה מחּלק לּמה מּמצרים, יׂשראל את ה' ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָהֹוציא
זהּו ּוליׂשראל למׁשה ׁשעׂשה מה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹענינים,
ב' ׁשהם מׁשמע ׁשּמחּלקם ּומּמה מּמצרים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהֹוציאם
היינּו יתרֹו ׁשּוּיׁשמע (ּכּנ"ל) ּפרׁש ורׁש"י ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָענינים.

י הּואׁשּקריעת יתרֹו וּיׁשמע ּגם ּכן ואם ׁשמע, סּוף ם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
יתרֹו, וּיׁשמע ענינים, ג' ּכאן יׁש והרי ּבפניֿעצמֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָענין
להבין וצרי כּו', ה' הֹוציא ו-ּכי כּו', עׂשה אׁשר ּכל ְְְֲִִִִֵֶָָָָָאת
ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה ׁשם מביא ּגם אּלּו. ענינים ג' ּתכן ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹמהּו

ּדוקא,6(ּפרׁשתנּו יתרֹו הֹודאת עלֿידי היה ּתֹורה ּדמּתן ( ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
יתרֹו אמר מּכל7ּדכאׁשר ה' ּגדֹול ּכי ידעּתי עּתה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
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ה

,hay i"g ,exzi zyxt zay .c"qa

d"nyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÚÓLiÂעׂשה אׁשר ּכל את מׁשה חֹותן מדין ּכהן יתרֹו «ƒ¿«ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
את ה' הֹוציא ּכי עּמֹו ּוליׂשראל למׁשה ְְְֱִִִִֵֶֶַָֹֹאלקים

מּמצרים רׁש"י1יׂשראל ּופרׁש ּובא2, ׁשמע ּׁשמּועה מה ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ים קריעת ענין מה להבין, וצרי כּו'. סּוף ים ְְְְְִִִִִַַַַַַָָקריעת
מדּברת זֹו ּפרׁשה ּדהרי להבין, צרי ּגם לכאן. ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָסּוף
הּמדּבר אל מֹולדּתֹו מארץ ׁשּיצא יתרֹו, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבׁשבחֹו
ּכהן ׁשהּוא ּכאן נזּכר לּמה ּכן ואם ּתֹורה, ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹלׁשמע
עלּֿפי ּכן, על ויתר זרה. לעבֹודה ּכמר ׁשהיה היינּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמדין
היתה ׁשּמעלתֹו מׁשמע מׁשה חֹותן אחרּֿכ ּׁשּכתּוב ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמה
חֹותנֹו ּבכבֹוד אדם חּיב ׁשהרי רּבנּו, מׁשה מּׁשל ,3ּגדֹולה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

רׁש"י ּפרּוׁש לפי יתרֹו4ּובפרט נתּכּבד ּגדֹול ׁשּכבֹוד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ואביהּוא, נדב אהרן יצא מׁשה ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹּבאֹותּה
זה ׁשּמּכל יצא, ולא יֹוצאין אּלּו את ׁשראה הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹּומי
לּמה ּביֹותר ּבאּור ּדֹורׁש ּכן ואם יתרֹו, ׁשל מעלתֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמּובנת
ּגם זרה. לעבֹודה ּכמר ׁשהיה מדין, ּכהן ׁשהּוא ּכאן ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹנזּכר
אדמּו"ר לכ"ק זה הּמתחיל' (ּב'דּבּור ּבזה הּדּיּוק ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָידּוע

תער"ב ּבהמׁש נׁשמתֹוֿעדן ׁשּכתּוב5(מהורש"ב) מהּו ,( ְְְִֵֵֶֶֶַָָ
ּכי עּמֹו ּוליׂשראל למׁשה אלקים עׂשה אׁשר ּכל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאת
ּבב' זה מחּלק לּמה מּמצרים, יׂשראל את ה' ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָהֹוציא
זהּו ּוליׂשראל למׁשה ׁשעׂשה מה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹענינים,
ב' ׁשהם מׁשמע ׁשּמחּלקם ּומּמה מּמצרים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהֹוציאם
היינּו יתרֹו ׁשּוּיׁשמע (ּכּנ"ל) ּפרׁש ורׁש"י ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָענינים.

י הּואׁשּקריעת יתרֹו וּיׁשמע ּגם ּכן ואם ׁשמע, סּוף ם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָ
יתרֹו, וּיׁשמע ענינים, ג' ּכאן יׁש והרי ּבפניֿעצמֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָענין
להבין וצרי כּו', ה' הֹוציא ו-ּכי כּו', עׂשה אׁשר ּכל ְְְֲִִִִֵֶָָָָָאת
ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה ׁשם מביא ּגם אּלּו. ענינים ג' ּתכן ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹמהּו

ּדוקא,6(ּפרׁשתנּו יתרֹו הֹודאת עלֿידי היה ּתֹורה ּדמּתן ( ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָ
יתרֹו אמר מּכל7ּדכאׁשר ה' ּגדֹול ּכי ידעּתי עּתה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ
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ÌÈ˜Ï‡ ‰NÚ ¯L‡ Ïk ˙‡ ‰LÓ Ô˙BÁ ÔÈ„Ó Ô‰k B¯˙È ÚÓLiÂ«ƒ¿«ƒ¿…≈ƒ¿»≈…∆≈»¬∆»»¡…ƒ
ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙‡ '‰ ‡ÈˆB‰ Èk BnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ1 ¿…∆¿ƒ¿»≈«ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ
מדבר אל ממדין יתרו בא ששמע, הדברים שבעקבות ואומר ממשיך והפסוק

ישראל, בני אל ¯È"Lסיני L¯Ùe2‡·e ÚÓL ‰ÚeÓM ‰Óמהי ≈≈«ƒ«¿»»«»
לבוא? ליתרו שגרמה השמועה

'eÎ ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««
עמלק. CÈ¯ˆÂ¿»ƒומלחמת

˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�Ú ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
Ô‡ÎÏ ÛeÒ ÌÈזה ולמה «¿»

התגובה על לספר הראוי המקום

ים קריעת על לשמועה יתרו של

ÔÈ·‰Ï,סוף?. CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ
˙¯a„Ó BÊ ‰L¯t È¯‰c«¬≈»»»¿«∆∆
‡ˆiL ,B¯˙È ÏL BÁ·La¿ƒ¿∆ƒ¿∆»»
Ï‡ Bz„ÏBÓ ı¯‡Ó≈∆∆«¿∆
È¯·c ÚÓLÏ ¯a„n‰«ƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿≈
¯kÊ� ‰nÏ Ôk Ì‡Â ,‰¯Bz»¿ƒ≈»»ƒ¿»
ÔÈ„Ó Ô‰k ‡e‰L Ô‡k»∆…≈ƒ¿»
¯Ók ‰È‰L e�ÈÈ‰«¿∆»»…∆

‰¯Ê ‰„B·ÚÏשהוא דבר «¬»»»
השבח?. Ôk,היפך ÏÚ ¯˙ÈÂ¿∆∆«≈

Œ¯Á‡ ·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«∆»««
Ckהפסוק Ô˙BÁבהמשך »≈

B˙ÏÚnL ÚÓLÓ ‰LÓשל …∆«¿«∆«¬»
ÏMÓיתרו ‰ÏB„b ‰˙È‰»¿»¿»ƒ∆

·iÁ È¯‰L ,e�a¯ ‰LÓ…∆«≈∆¬≈«»
B�˙BÁ „B·Îa Ì„‡3ואם »»ƒ¿¿

יתרו של בכבודו חייב רבנו משה

שיתרו היא הדבר משמעות

מובן שהרי ממשה חשוב

יותר בדרגה הוא שהמכובד

המכבד, מאשר «¿Ë¯Ù·eƒגבוהה
È"L¯ Le¯t ÈÙÏ4„B·kL ¿ƒ≈«ƒ∆»

d˙B‡a B¯˙È „ak˙� ÏB„b»ƒ¿«≈ƒ¿¿»
‰ÚLשכן סתם, כבוד רק ולא »»

‡ˆÈ ‰LÓ ‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»»…∆»»
ÈÓe ,‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡«¬…»»«¬ƒƒ
el‡ ˙‡ ‰‡¯L ‡e‰∆»»∆≈

ˆÈ ‡ÏÂ ÔÈ‡ˆBÈ‡זאת ¿ƒ¿…»»
יצאו ישראל בני שכל אומרת,

"כבוד זה והרי יתרו של לכבודו

eÓ·�˙גדול", ‰Ê ÏknL∆ƒ»∆∆∆

B˙ÏÚÓהגדולהB¯˙È ÏL,כך כל גדול לכבוד זכה Ôkשבגללה Ì‡Â «¬»∆ƒ¿¿ƒ≈
‰È‰L ,ÔÈ„Ó Ô‰k ‡e‰L Ô‡k ¯kÊ� ‰nÏ ¯˙BÈa ¯e‡a L¯Bc≈≈¿≈»»ƒ¿»»∆…≈ƒ¿»∆»»

‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯Ók.?שבחו היפך שהיא Êa‰עובדה ˜eic‰ Úe„È Ìb …∆«¬»»»«»««ƒ»∆
¯"eÓ„‡ ˜"ÎÏ ‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„'a)(מהורש"ב)Ô„ÚŒB˙ÓL� ¿ƒ««¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆

·"¯Ú˙ CLÓ‰a5e‰Ó ,( ¿∆¿≈«
·e˙kLהפסוק ‡˙בהמשך ∆»≈

ÌÈ˜Ï‡ ‰NÚ ¯L‡ Ïk»¬∆»»¡…ƒ
Èk BnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ¿…∆¿ƒ¿»≈«ƒ
Ï‡¯NÈ ˙‡ '‰ ‡ÈˆB‰ƒ∆ƒ¿»≈

‰nÏ ,ÌÈ¯ˆnÓהפסוק ƒƒ¿»ƒ»»
ÌÈ�È�Ú '·a ‰Ê ˜lÁÓעניין ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ

אלוקים עשה אשר – אחד

– שני ועניין ולישראל, למשה

את הוציא שהקדושֿברוךֿהוא

ממצרים, ישראל ≈¬∆È¯‰Lבני
‰LÓÏ ‰NÚL ‰Ó«∆»»¿…∆
Ì‡ÈˆB‰L e‰Ê Ï‡¯NÈÏe¿ƒ¿»≈∆∆ƒ»

ÌÈ¯ˆnÓעניין זה הרי כן ואם ƒƒ¿«ƒ
Ì˜lÁnLאחד, ‰nÓeƒ«∆¿«¿»

לשניים Ì‰Lהפסוק ÚÓLÓ«¿«∆≈
ÌÈ�È�Ú È"L¯Âשונים.·' ƒ¿»ƒ¿«ƒ

ÚÓLieL (Ï"pk) L¯t≈≈««∆«ƒ¿«
ÌÈ ˙ÚÈ¯wL e�ÈÈ‰ B¯˙Èƒ¿«¿∆¿ƒ««
Ìb Ôk Ì‡Â ,ÚÓL ÛeÒ»«¿ƒ≈«
ÔÈ�Ú ‡e‰ B¯˙È ÚÓLiÂ«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»
Ô‡k LÈ È¯‰Â BÓˆÚŒÈ�Ùaƒ¿≈«¿«¬≈≈»

,ÌÈ�È�Ú '‚- אחד עניין ƒ¿»ƒ
,B¯˙È ÚÓLiÂ- שני עניין «ƒ¿«ƒ¿

,'eÎ ‰NÚ ¯L‡ Ïk ˙‡≈»¬∆»»
- שלישי ‰'ועניין ‡ÈˆB‰ Èkƒƒ

e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,'eÎ¿»ƒ¿»ƒ«
el‡ ÌÈ�È�Ú '‚ ÔÎzשבגלל …∆ƒ¿»ƒ≈

מהם אחד כל של המיוחד התוכן

שונים?. עניינים לשלושה נחלקו

ÌL ‡È·Ó Ìbהנ"ל במאמר «≈ƒ»
פסוק על נ"ע הרש"ב הרבי של

fa‰¯זה ·e˙kM ‰Ó«∆»«…«
e�˙L¯t)6‰¯Bz ÔzÓc ( »»»≈¿««»

È„ÈŒÏÚ ‰È‰B¯˙È ˙‡„B‰ »»«¿≈»«ƒ¿
‡˜Âcובגדולתו בקיומו שהודה «¿»

הקדושֿברוךֿהוא, ∆¬»¿L‡Îc¯של
B¯˙È ¯Ó‡7ÈzÚ„È ‰zÚ »«ƒ¿«»»«¿ƒ
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eb'ו oicn odk exzi rnyie

קּודׁשאּֿבריֿהּוא ואתיּקר אסּתּלק ּכדין ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹהאלקים,
ּבזה, ּומדּיק אֹורייתא. יהיב ּולבתר ותּתא, עיּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּביקריּה
מּתן ענין ּתלּוי היה ּדוקא יתרֹו ּבהֹודאת לּמה ּתמּוּה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָּדזה

ָּתֹורה.

ÔÈ·‰Ïeהחּדּוׁש ּבאּור ּתחּלה להקּדים יׁש זה ּכל ¿»ƒְְְִִִֵֵֶַַָָ
להיֹות צרי היה זה ׁשּבׁשביל ּתֹורה, ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבמּתן
היה ּכבר הּתֹורה ענין ּדלכאֹורה יתרֹו. הֹודאת ענין ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹקדם
קׁשר לּה יׁש הּתֹורה - ּבעצם ּכי ּתֹורה, מּתן לפני ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבעֹולם

ּכמאמר העֹולם, אל ּתֹורה8וׁשּיכּות קדמה ׁשנה אלּפים ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָָ
לעֹולם, קדמה ׁשהּתֹורה ׁשאֹומרים ּגּופא ּדמּזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָלעֹולם,
ׁשּלׁשֹון ּובפרט העֹולם, אל וׁשּיכּות ער לּה ׁשּיׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמּוכח
היא ׁשהקּדימה היינּו כּו', ׁשנה אלּפים הּוא ז"ל ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָחכמינּו
ער לּה ׁשּיׁש יֹותר עֹוד מֹורה ׁשּזה מסּים, זמן ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻּבמׁש
ׁשּגם מה על ּדנֹוסף זאת, ועֹוד העֹולם. אל ְְְֶֶַַַַָָָָֹוׁשּיכּות
לעֹולם ׁשּיכת הּתֹורה היתה העֹולם) ּבריאת (לפני ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּקדם
הּתֹורה לּמּוד ּגם היה ׁשאחרּֿכ זאת, עֹוד אּלא ִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכּנ"ל,
ּדרּבי ּבפרקי וכדאיתא ּתֹורה. מּתן לפני ּגם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹּבפעל,

היה9אליעזר ּכבר העּבּור) (סֹוד הּתֹורה לּמּוד ׁשענין ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָ
לדֹורֹות זה ענין מסר והּוא הראׁשֹון, אדם ְְְִִֵֶֶַָָָָָאצל
ּבעם הּתֹורה לּמּוד ענין היה ּובפרטּיּות ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָׁשּלאחריו.

ּבּגמרא וכדאיתא ּבפרקי10יׂשראל, הּמבאר על (נֹוסף ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ויצחק ּביׁשיבה, ויֹוׁשב זקן ׁשאברהם ׁשם) אליעזר ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדרּבי
כּו', ּביׁשיבה ויֹוׁשב זקן יעקב כּו', ּביׁשיבה ויֹוׁשב ְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹזקן
כּו', ּבמצרים אפּלּו מאבֹותינּו יׁשיבה ּפרׁשה לא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֹּומעֹולם
(ׁשהרי עמרם אצל הּתֹורה לּמּוד ענין היה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָועלּֿדרֿזה

יתרֹות מצוֹות ּבמצרים לּמּוד11נצטּוה ענין היה וכן ,( ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָ
עמרם, ׁשל ּבנֹו ּבתֹור רק ולא רּבנּו, מׁשה אצל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּתֹורה
לפני ׁשּלֹו ׁשהּלּמּוד ועד יׂשראל, מנהיג ּבתֹור ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלא
ּבבחינת ּגם) אּלא ׁשנה, ׁשבעים רק (לא היה ּתֹורה ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹמּתן

ׁשנה ׁשמֹונים ּבגבּורֹות ּתֹורה12ואם מּתן ּבׁשעת (ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ׁשנה ׁשמֹונים ּבן מׁשה מהּו13היה ּבאּור, ּדֹורׁש ּכן ואם ( ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
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וש"נ.8) ד. וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש וש"נ.9)ראה .14 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ.10)רפ"ח. ב. כח, יומא

סה"א.11) פ"ט מלכים הל' י.12)רמב"ם צ, ז.13)תהלים ז, וארא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Œ‡L„e˜ ¯wÈ˙‡Â ˜lzÒ‡ ÔÈ„k ,ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èkƒ»ƒ»»¡…ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ¿««¿»
‡z˙Â ‡lÈÚ dÈ¯˜Èa ‡e‰ŒCÈ¯aהקדושֿברוךֿהוא והתכבד התעלה אז ¿ƒƒ»≈≈»¿«»

ובתחתונים, בעליונים ‡ÈÈ¯B˙‡בכבוד ·È‰È ¯˙·Ïeאת נתן מכן ולאחר ¿»«»ƒ«¿»
Êa‰התורה ˜i„Óe הנזכר,. במאמרו נ"ע הרש"ב nÏ‰הרבי deÓz ‰Êc ¿«≈»∆¿∆»«»»

‰È‰ ‡˜Âc B¯˙È ˙‡„B‰a¿»«ƒ¿«¿»»»
‰¯Bz ÔzÓ ÔÈ�Ú ÈeÏzולמה »ƒ¿«««»

יתרו של הודאתו לאחר דווקא

ישראל?. לבני התורה ניתנה

LÈ ,‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»∆≈
¯e‡a ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»≈
,‰¯Bz ÔzÓaL LecÁ‰«ƒ∆¿««»
CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰Ê ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆»»»ƒ
˙‡„B‰ ÔÈ�Ú Ì„˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿…∆ƒ¿«»«

‰¯B‡ÎÏc .B¯˙Èביאור דרוש ƒ¿¿ƒ¿»
תורה במתן נתחדש בכלל מה

‰È‰והרי ¯·k ‰¯Bz‰ ÔÈ�Úƒ¿««»¿»»»
,‰¯Bz ÔzÓ È�ÙÏ ÌÏBÚa»»ƒ¿≈««»
LÈ ‰¯Bz‰ - ÌˆÚa Èkƒ¿∆∆«»≈
Ï‡ ˙eÎiLÂ ¯L˜ dÏ»∆∆¿«»∆

¯Ó‡Ók ,ÌÏBÚ‰8חכמינו »»¿«¬»
במדרש L�‰ז"ל ÌÈtÏ‡«¿«ƒ»»

,ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ‰Ó„»̃¿»»»»
‡Ùeb ‰fÓcעצמו מזה ¿ƒ∆»

‰¯Bz‰L ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ∆«»
ÁÎeÓ ,ÌÏBÚÏ ‰Ó„»̃¿»»»»
˙eÎiLÂ C¯Ú dÏ LiL∆≈»∆∆¿«»

מסויים ‰ÌÏBÚ,ויחס Ï‡∆»»
e�ÈÓÎÁ ÔBLlL Ë¯Ù·eƒ¿»∆¿¬»≈
‰�L ÌÈtÏ‡ ‡e‰ Ï"Ê««¿«ƒ»»
‰ÓÈc˜‰L e�ÈÈ‰ ,'eÎ«¿∆«¿ƒ»
,ÌiÒÓ ÔÓÊ CLÓa ‡È‰ƒ¿∆∆¿«¿À»
¯˙BÈ „BÚ ‰¯BÓ ‰fL∆∆∆≈
Ï‡ ˙eÎiLÂ C¯Ú dÏ LiL∆≈»∆∆¿«»∆

ÌÏBÚ‰מספר לו שיש ערך כי »»
יחס לו שיש כך על מורה מסויים

להם שיש נוספים לערכים ודמיון

מספר. איזה משנה ולא מספר

‰Ó ÏÚ ÛÒB�c ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿»««
) Ì„wÓ ÌbLשנה אלפיים ∆«ƒ…∆

(ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a È�ÙÏƒ¿≈¿ƒ«»»
˙ÎiL ‰¯Bz‰ ‰˙È‰»¿»«»«∆∆

CkŒ¯Á‡L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,Ï"pk ÌÏBÚÏהעולם שנברא לאחר »»««∆»…∆««»

‰È‰בעולם.‰¯Bz ÔzÓ È�ÙÏ Ìb ,ÏÚÙa ‰¯Bz‰ „enÏ Ìb »»«ƒ«»¿…««ƒ¿≈««»
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c È˜¯Ùa ‡˙È‡„ÎÂ9„BÒ) ‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈ�ÚL ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈¿«ƒ¡ƒ∆∆∆ƒ¿»ƒ«»

‰Ê ÔÈ�Ú ¯ÒÓ ‡e‰Â ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ Ïˆ‡ ‰È‰ ¯·k (¯eaÚ‰»ƒ¿»»»≈∆»»»ƒ¿»«ƒ¿»∆
ÌÚa ‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈ�Ú ‰È‰ ˙eiË¯Ù·e .ÂÈ¯Á‡lL ˙B¯B„Ï¿∆¿«¬»ƒ¿»ƒ»»ƒ¿«ƒ«»¿«
‡˙È‡„ÎÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»

‡¯Óba10ÏÚ ÛÒB�) «¿»»»«
Èa¯c È˜¯Ùa ¯‡·n‰«¿…»¿ƒ¿≈¿«ƒ
Ì‰¯·‡L (ÌL ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆»∆«¿»»
,‰·ÈLÈa ·LBÈÂ Ô˜Ê»≈¿≈ƒƒ»
·LBÈÂ Ô˜Ê ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»»≈¿≈
Ô˜Ê ·˜ÚÈ ,'eÎ ‰·ÈLÈaƒƒ»«¬…»≈
,'eÎ ‰·ÈLÈa ·LBÈÂ¿≈ƒƒ»
‰L¯t ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…»¿»
elÙ‡ e�È˙B·‡Ó ‰·ÈLÈ¿ƒ»≈¬≈¬ƒ
ŒC¯cŒÏÚÂ ,'eÎ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«∆∆
„enÏ ÔÈ�Ú ‰È‰ ‰Ê∆»»ƒ¿«ƒ
Ì¯ÓÚ Ïˆ‡ ‰¯Bz‰«»≈∆«¿»
ÌÈ¯ˆÓa ‰eËˆ� È¯‰L)∆¬≈ƒ¿«»¿ƒ¿«ƒ

˙B¯˙È ˙BÂˆÓ11,על נוספות ƒ¿¿≈
הראשון, אדם שנצטוו המצוות

הרמב"ם ובלשון והאבות, נח

שישה "על מלכים): (בהלכות

הראשון... אדם נצטווה דברים

שבע נמצאו לנח... הוסיף

על יתר נצטווה אברהם מצוות...

ויעקב... ויצחק... אלו...

במצוות עמרם נצטווה ובמצרים

רבינו משה שבא עד יתרות,

ידו"). על תורה ונשלמה

„enÏ ÔÈ�Ú ‰È‰ ÔÎÂ¿≈»»ƒ¿«ƒ
,e�a¯ ‰LÓ Ïˆ‡ ‰¯Bz‰«»≈∆…∆«≈
ÏL B�a ¯B˙a ˜¯ ‡ÏÂ¿…«¿¿∆
¯B˙a Ìb ‡l‡ ,Ì¯ÓÚ«¿»∆»«¿
„ÚÂ ,Ï‡¯NÈ ‚È‰�Ó«¿ƒƒ¿»≈¿«
ÔzÓ È�ÙÏ BlL „enl‰L∆«ƒ∆ƒ¿≈««
˜¯ ‡Ï) ‰È‰ ‰¯Bz»»»…«
(Ìb ‡l‡ ,‰�L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»∆»«
˙B¯e·‚a Ì‡Â ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿

‰�L ÌÈ�BÓL12È¯‰L) ¿ƒ»»∆¬≈
‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLaƒ¿«««»»»
‰�L ÌÈ�BÓL Ôa ‰LÓ13( …∆∆¿ƒ»»

ללימוד הגיע רבנו משה תורה מתן לפני שעוד שלהיינו באופן התורה
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d"nyz'd hay i"g ,exzi zyxt zay

צרי היה אליו ׁשּבהקּדמה ּתֹורה, ׁשּבמּתן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחּדּוׁש
כּו'. יתרֹו הֹודאת ענין ְְְִִִַַָלהיֹות

C‡ידּוע ּדהּנה הּוא, היתה14הענין ּתֹורה מּתן ׁשּלפני «ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ותחּתֹונים לּתחּתֹונים ירדּו לא ּדעליֹונים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹהּגזרה
הּגזרה. נתּבּטלה ּתֹורה ּובמּתן לעליֹונים, יעלּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלא
הּגּלּויים ענין רק היה ּתֹורה מּתן ּדלפני הּדבר, ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָוטעם

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבמּתן15ׁשּבּתֹורה, והחּדּוׁש אֹור, ותֹורה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
הּגּלּויים, מענין ׁשּלמעלה ה'עצם' ׁשּנמׁש הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה

סתרֹו חׁש יׁשת ּומהּותֹו16ּבחינת לעצמּותֹו עד , ְְְְִִֶֶַַַַָֹ
.ְִֵָיתּבר

¯e‡·eלע ׁשּנתּבאר מה עלּֿפי יּובן ּבּמאמריםהענין יל ≈ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ההׁשּתלׁשלּות17הּקֹודמים סדר ּכל ּדתחּלת , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּלפני האֹור ׁשּגם זאת ועֹוד הּצמצּום, עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהיתה
ענין ּכן ּגם להיֹות צרי היה ּבׁשבילֹו הּנה ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהּצמצּום
לאחרי מּיד ראׁשֹון הכי הענין ׁשּגם ועד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָהּצמצּום,
ענין לֹומר ׁשּׁשּי (ּכּמה ּכביכֹול יתּבר ּומהּותֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָעצמּותֹו
ּכן ּגם היא המׁשכתֹו (יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו לגּבי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָזה

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדזהּו צמצּום. עד18עלֿידי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ
ּכדי ּדגם ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם נברא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
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ג.14) פי"ב, שמו"ר טו. וארא כג.15)תנחומא ו, ובכ"מ.16)משלי א. רכה, זח"ג וראה יב. יח, דש"פ17)תהלים לגני באתי ד"ה

תקכא ע' ואילך; תקטז ע' ח"ב לגני באתי המאמרים ספר - מנחם (תורת בשבט דט"ו שנים ראשי ארבעה ד"ה שבט; י"א בשלח,

רפ"ג.18)ואילך). פדר"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰ecÁ"גבורות" e‰Ó ,¯e‡a L¯Bc Ôk Ì‡Â,‰¯Bz ÔzÓaL L ¿ƒ≈≈≈««ƒ∆¿««»
'eÎ B¯˙È ˙‡„B‰ ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ÂÈÏ‡ ‰Óc˜‰aLוהרי ∆¿«¿»»≈»»»»ƒƒ¿ƒ¿«»«ƒ¿

מאלפיים (למעלה השנים אורך לכל וגם העולם בריאת לפני הייתה התורה

ובמיוחד והן הראשון אדם אצל הן תורה, מתן ועד העולם שמבריאת שנה)

ומשה עמרם ואצל האבות אצל

רבינו?

התחדש מהו ומבאר והולך

תורה: מתן ידי על לנו והתווסף

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈
Úe„È14ז"ל חכמינו מאמר »«
Bz¯‰במדרש ÔzÓ È�ÙlL∆ƒ¿≈««»

‰¯Êb‰ ‰˙È‰ֿשהקדוש »¿»«¿≈»
גזר ענייניÌÈ�BÈÏÚcברוךֿהוא ¿∆¿ƒ

מהעולם שלמעלה …Ï‡האלוקות
ÌÈ�BzÁzÏ e„¯Èלנבראים ≈¿««¿ƒ

התחתון הגשמי הזה שבעולם

אלוקות גילוי יהיה שלא היינו

eÏÚÈבעולם ‡Ï ÌÈ�BzÁ˙Â¿«¿ƒ…«¬
ÌÈ�BÈÏÚÏשהנבראים היינו »∆¿ƒ

למעלה יתעלו לא התחתונים

אלוקי, אור »»¿ÔzÓ·eלקבל
‰¯Êb‰ ‰Ïha˙� ‰¯Bz»ƒ¿«¿»«¿≈»
גילוי היה הכיוונים: בשני

כמו למטה מלמעלה אלוקות

סיני" הר על ה' "וירד שכתוב

הנבראים של התעלות והייתה

שכתוב כמו למעלה הזה בעולם

עלה". אמר משה ֲֵ"ואל

¯·c‰ ÌÚËÂשלאחר למצבו תורה מתן לפני העולם מצב בין ההבדל ביאור ¿«««»»
הוא, תורה BzaL¯‰מתן ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Ú ˜¯ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ È�ÙÏc¿ƒ¿≈««»»»«ƒ¿««ƒƒ∆«»

הדבר של המהות עצם בין להבחין יש אור) של במקור (ובפרט דבר בכל

וזיו לאור השמש גוף בין ההבדל למשל, כמו, שלו וההתגלות להתפשטות

מסויימת התגלות בעולם הייתה תורה מתן לפני שגם אף – ולענייננו השמש

וההתפשטות, ההארה היינו ה'גילוים', אלא זה אין התורה ¿BÓkשל
·e˙kL15,¯B‡ ‰¯B˙Âשל לאור עצמה התורה בין להבחין שיש כלומר ∆»¿»
CLÓpLהתורה ‡e‰ ‰¯Bz ÔzÓaL LecÁ‰Âהזה ‰'ÌˆÚ'בעולם ¿«ƒ∆¿««»∆ƒ¿«»∆∆

B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ˙�ÈÁa ,ÌÈÈelb‰ ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓlL16המושג ∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒƒ¿ƒ«»∆…∆ƒ¿
לדרגות ככינוי גם מתפרש רצוי, לא במובן כלל בדרך שמתפרש "חושך"

(כמבואר מגילוי שלמעלה והסתר העלם בבחינת שהם ונעלות גבוהות

הספירות, עשר לגבי ו'העלם' 'חושך' נקרא הוא ברוך סוף אין שאור בחסידות

התגלות הייתה תורה ובמתן הגילוי') 'ראשית שנקראת החכמה מספירת החל

שאנכי"), מי "אנכי אלוקיך" ה' "אנכי (שאמר בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של

.C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ „Ú«¿«¿«ƒ¿»≈
ÌÈ¯Ó‡na ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»»«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈««¬»ƒ

ÌÈÓ„Bw‰17זו בשנה שבט יו"ד ההילולא ליום בסמיכות שנאמרו «¿ƒ
Ò„¯(תשמ"ה) Ïk ˙lÁ˙c ,ƒ¿ƒ«»≈∆

ŒÏÚ ‰˙È‰ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿»¿»«
ÌeˆÓv‰ È„Èשכתוב כמו ¿≈«ƒ¿

הוא סוף האין שאור זוהר בתקוני

היינו תכלית", אין עד "למטה

וגם להתגלותו סוף שאין

קץ", אין עד מעלה "למעלה

ולצמצום להעלם סוף שאין היינו

של ההשתלשלות סדר כל ולכן

בא לדרגה מדרגה האלוקי האור

מהצמצום (החל הצמצום ידי על

מוחלט סילוק שעניינו הראשון

הצמצום לפני שהאיר האור של

נוספים), רבים לצמצומים ועד

¯B‡‰ ÌbL ˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«»
ÌeˆÓv‰ È�ÙlLשלכאורה ∆ƒ¿≈«ƒ¿

והגבלה מדידה כל ללא האיר

‰p‰אפילו דבר של לאמיתו ƒ≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ BÏÈ·Laƒ¿ƒ»»»ƒƒ¿
ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú Ôk Ìbכי «≈ƒ¿««ƒ¿

אור על שמדובר העובדה עצם

מחוץ ומתפשט מתגלה שמאיר,

האור, מקור שהוא למאור

לו שאין באור שמדובר מוכיחה

בצמצום הכרח יש מהמאור וגילוי אור שיאיר וכדי המאור. לעומת יחס כל

אחר), מסוג צמצום הוא מכן לאחר שבא הראשון שהצמצום ÌbL(אלא „ÚÂ¿«∆«
C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ È¯Á‡Ï „iÓ ÔBL‡¯ ÈÎ‰ ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¬ƒƒƒ«¿«¬≈«¿«ƒ¿»≈

ÏBÎÈ·kשל המהות עצם היא שאין עליה לומר שיתכן הראשונה הבחינה ƒ¿»
שלו התגלות שהיא איזו אלא k)¯ÓBÏהקדושֿברוךֿהוא CiML ‰n«»∆«»«
C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ Èa‚Ï ‰Ê ÔÈ�Úאת להגדיר שייך כמה עד ƒ¿»∆¿«≈«¿«ƒ¿»≈

האור אחד מצד כי שלו, ולהתגלות לאור בעצמו הקדושֿברוךֿהוא בין ההבדל

המאור ולא אור שהוא העובדה עצם שני מצד אך לו ודומה המאור מעין הוא

אור של ראשונית הכי הדרגה וגם אחרת) במהות שמדובר מוכיחה עצמו

הצמצום לאחר שהאיר האלוקי האור רק (ולא יתברך ממנו והתפשטות

Ó‰הראשון) e‰Êc .ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ Ôk Ìb ‡È‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ«≈«¿≈ƒ¿¿∆«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M18‡e‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰ ‡¯·� ‡lL „Ú ∆»¿«≈««∆…ƒ¿»»»»»

„·Ïa BÓLeירידת ידי על היא שהתהוותו ומוגבל מדוד עולם שנברא לפני ¿ƒ¿«
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ז d"nyz'd hay i"g ,exzi zyxt zay

צרי היה אליו ׁשּבהקּדמה ּתֹורה, ׁשּבמּתן ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחּדּוׁש
כּו'. יתרֹו הֹודאת ענין ְְְִִִַַָלהיֹות

C‡ידּוע ּדהּנה הּוא, היתה14הענין ּתֹורה מּתן ׁשּלפני «ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ותחּתֹונים לּתחּתֹונים ירדּו לא ּדעליֹונים ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹהּגזרה
הּגזרה. נתּבּטלה ּתֹורה ּובמּתן לעליֹונים, יעלּו ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלא
הּגּלּויים ענין רק היה ּתֹורה מּתן ּדלפני הּדבר, ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָוטעם

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבמּתן15ׁשּבּתֹורה, והחּדּוׁש אֹור, ותֹורה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
הּגּלּויים, מענין ׁשּלמעלה ה'עצם' ׁשּנמׁש הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה

סתרֹו חׁש יׁשת ּומהּותֹו16ּבחינת לעצמּותֹו עד , ְְְְִִֶֶַַַַָֹ
.ְִֵָיתּבר

¯e‡·eלע ׁשּנתּבאר מה עלּֿפי יּובן ּבּמאמריםהענין יל ≈ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ההׁשּתלׁשלּות17הּקֹודמים סדר ּכל ּדתחּלת , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

ׁשּלפני האֹור ׁשּגם זאת ועֹוד הּצמצּום, עלֿידי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹהיתה
ענין ּכן ּגם להיֹות צרי היה ּבׁשבילֹו הּנה ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהּצמצּום
לאחרי מּיד ראׁשֹון הכי הענין ׁשּגם ועד ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָהּצמצּום,
ענין לֹומר ׁשּׁשּי (ּכּמה ּכביכֹול יתּבר ּומהּותֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָעצמּותֹו
ּכן ּגם היא המׁשכתֹו (יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו לגּבי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָזה

ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּדזהּו צמצּום. עד18עלֿידי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ
ּכדי ּדגם ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם נברא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
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ג.14) פי"ב, שמו"ר טו. וארא כג.15)תנחומא ו, ובכ"מ.16)משלי א. רכה, זח"ג וראה יב. יח, דש"פ17)תהלים לגני באתי ד"ה

תקכא ע' ואילך; תקטז ע' ח"ב לגני באתי המאמרים ספר - מנחם (תורת בשבט דט"ו שנים ראשי ארבעה ד"ה שבט; י"א בשלח,

רפ"ג.18)ואילך). פדר"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰ecÁ"גבורות" e‰Ó ,¯e‡a L¯Bc Ôk Ì‡Â,‰¯Bz ÔzÓaL L ¿ƒ≈≈≈««ƒ∆¿««»
'eÎ B¯˙È ˙‡„B‰ ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ÂÈÏ‡ ‰Óc˜‰aLוהרי ∆¿«¿»»≈»»»»ƒƒ¿ƒ¿«»«ƒ¿

מאלפיים (למעלה השנים אורך לכל וגם העולם בריאת לפני הייתה התורה

ובמיוחד והן הראשון אדם אצל הן תורה, מתן ועד העולם שמבריאת שנה)

ומשה עמרם ואצל האבות אצל

רבינו?

התחדש מהו ומבאר והולך

תורה: מתן ידי על לנו והתווסף

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈
Úe„È14ז"ל חכמינו מאמר »«
Bz¯‰במדרש ÔzÓ È�ÙlL∆ƒ¿≈««»

‰¯Êb‰ ‰˙È‰ֿשהקדוש »¿»«¿≈»
גזר ענייניÌÈ�BÈÏÚcברוךֿהוא ¿∆¿ƒ

מהעולם שלמעלה …Ï‡האלוקות
ÌÈ�BzÁzÏ e„¯Èלנבראים ≈¿««¿ƒ

התחתון הגשמי הזה שבעולם

אלוקות גילוי יהיה שלא היינו

eÏÚÈבעולם ‡Ï ÌÈ�BzÁ˙Â¿«¿ƒ…«¬
ÌÈ�BÈÏÚÏשהנבראים היינו »∆¿ƒ

למעלה יתעלו לא התחתונים

אלוקי, אור »»¿ÔzÓ·eלקבל
‰¯Êb‰ ‰Ïha˙� ‰¯Bz»ƒ¿«¿»«¿≈»
גילוי היה הכיוונים: בשני

כמו למטה מלמעלה אלוקות

סיני" הר על ה' "וירד שכתוב

הנבראים של התעלות והייתה

שכתוב כמו למעלה הזה בעולם

עלה". אמר משה ֲֵ"ואל

¯·c‰ ÌÚËÂשלאחר למצבו תורה מתן לפני העולם מצב בין ההבדל ביאור ¿«««»»
הוא, תורה BzaL¯‰מתן ÌÈÈelb‰ ÔÈ�Ú ˜¯ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓ È�ÙÏc¿ƒ¿≈««»»»«ƒ¿««ƒƒ∆«»

הדבר של המהות עצם בין להבחין יש אור) של במקור (ובפרט דבר בכל

וזיו לאור השמש גוף בין ההבדל למשל, כמו, שלו וההתגלות להתפשטות

מסויימת התגלות בעולם הייתה תורה מתן לפני שגם אף – ולענייננו השמש

וההתפשטות, ההארה היינו ה'גילוים', אלא זה אין התורה ¿BÓkשל
·e˙kL15,¯B‡ ‰¯B˙Âשל לאור עצמה התורה בין להבחין שיש כלומר ∆»¿»
CLÓpLהתורה ‡e‰ ‰¯Bz ÔzÓaL LecÁ‰Âהזה ‰'ÌˆÚ'בעולם ¿«ƒ∆¿««»∆ƒ¿«»∆∆

B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ˙�ÈÁa ,ÌÈÈelb‰ ÔÈ�ÚÓ ‰ÏÚÓlL16המושג ∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒƒ¿ƒ«»∆…∆ƒ¿
לדרגות ככינוי גם מתפרש רצוי, לא במובן כלל בדרך שמתפרש "חושך"

(כמבואר מגילוי שלמעלה והסתר העלם בבחינת שהם ונעלות גבוהות

הספירות, עשר לגבי ו'העלם' 'חושך' נקרא הוא ברוך סוף אין שאור בחסידות

התגלות הייתה תורה ובמתן הגילוי') 'ראשית שנקראת החכמה מספירת החל

שאנכי"), מי "אנכי אלוקיך" ה' "אנכי (שאמר בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של

.C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ „Ú«¿«¿«ƒ¿»≈
ÌÈ¯Ó‡na ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»»«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈««¬»ƒ

ÌÈÓ„Bw‰17זו בשנה שבט יו"ד ההילולא ליום בסמיכות שנאמרו «¿ƒ
Ò„¯(תשמ"ה) Ïk ˙lÁ˙c ,ƒ¿ƒ«»≈∆

ŒÏÚ ‰˙È‰ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿»¿»«
ÌeˆÓv‰ È„Èשכתוב כמו ¿≈«ƒ¿

הוא סוף האין שאור זוהר בתקוני

היינו תכלית", אין עד "למטה

וגם להתגלותו סוף שאין

קץ", אין עד מעלה "למעלה

ולצמצום להעלם סוף שאין היינו

של ההשתלשלות סדר כל ולכן

בא לדרגה מדרגה האלוקי האור

מהצמצום (החל הצמצום ידי על

מוחלט סילוק שעניינו הראשון

הצמצום לפני שהאיר האור של

נוספים), רבים לצמצומים ועד

¯B‡‰ ÌbL ˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«»
ÌeˆÓv‰ È�ÙlLשלכאורה ∆ƒ¿≈«ƒ¿

והגבלה מדידה כל ללא האיר

‰p‰אפילו דבר של לאמיתו ƒ≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ BÏÈ·Laƒ¿ƒ»»»ƒƒ¿
ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú Ôk Ìbכי «≈ƒ¿««ƒ¿

אור על שמדובר העובדה עצם

מחוץ ומתפשט מתגלה שמאיר,

האור, מקור שהוא למאור

לו שאין באור שמדובר מוכיחה

בצמצום הכרח יש מהמאור וגילוי אור שיאיר וכדי המאור. לעומת יחס כל

אחר), מסוג צמצום הוא מכן לאחר שבא הראשון שהצמצום ÌbL(אלא „ÚÂ¿«∆«
C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ È¯Á‡Ï „iÓ ÔBL‡¯ ÈÎ‰ ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¬ƒƒƒ«¿«¬≈«¿«ƒ¿»≈

ÏBÎÈ·kשל המהות עצם היא שאין עליה לומר שיתכן הראשונה הבחינה ƒ¿»
שלו התגלות שהיא איזו אלא k)¯ÓBÏהקדושֿברוךֿהוא CiML ‰n«»∆«»«
C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚ Èa‚Ï ‰Ê ÔÈ�Úאת להגדיר שייך כמה עד ƒ¿»∆¿«≈«¿«ƒ¿»≈

האור אחד מצד כי שלו, ולהתגלות לאור בעצמו הקדושֿברוךֿהוא בין ההבדל

המאור ולא אור שהוא העובדה עצם שני מצד אך לו ודומה המאור מעין הוא

אור של ראשונית הכי הדרגה וגם אחרת) במהות שמדובר מוכיחה עצמו

הצמצום לאחר שהאיר האלוקי האור רק (ולא יתברך ממנו והתפשטות

Ó‰הראשון) e‰Êc .ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ Ôk Ìb ‡È‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»ƒ«≈«¿≈ƒ¿¿∆«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M18‡e‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰ ‡¯·� ‡lL „Ú ∆»¿«≈««∆…ƒ¿»»»»»

„·Ïa BÓLeירידת ידי על היא שהתהוותו ומוגבל מדוד עולם שנברא לפני ¿ƒ¿«
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eb'ח oicn odk exzi rnyie

הּצמצּום. ענין להיֹות צרי ּבלבד ּוׁשמֹו הּוא ענין ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָׁשּיהיה
עד הּצמצּום, ׁשּלפני הענין למּטה נמׁש ּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּובמּתן
מה ּדזהּו לֹומר, ויׁש סתרֹו. חׁש יׁשת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹלבחינת

אֹור,19ּׁשאֹומרים מּפני וחׁש חׁש מּפני אֹור ּגֹולל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֹֹ
אחר ּבמקֹום ּכּמבאר רק לא היא ּבזה הּפרּוׁש20ּדהּכּונה ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

חׁש מּפני הּצמצּום ׁשּלפני איןֿסֹוף אֹור ׁשּגֹולל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּבזה
על יתר אּלא הּקו, אֹור מּפני הּצמצּום וחׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּצמצּום,
היא האֹור ׁשהמׁשכת היינּו חׁש מּפני אֹור ּדגֹולל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכן,
חׁש יׁשת ּבחינת מאֹור, ׁשּלמעלה החׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמּבחינת

ְִסתרֹו.

ÈtŒÏÚÂּגּלּוי היה ּתֹורה ּדמּתן ׁשהחּדּוׁש זֹו, הקּדמה ¿«ƒְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּלפני מה ּגם יּובן סתרֹו, חׁש יׁשת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבחינת
ּדהּנה יתרֹו. הֹודאת להיֹות צריכה היתה ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָמּתן

הּסכלּות21ּכתיב מן לחכמה יתרֹון ׁשּיׁש אני וראיתי , ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
ּבזה הּפרּוׁש ּומבאר ,החׁש מן האֹור ּדיתרֹון22ּכיתרֹון , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

.החׁש ּברּור עלֿידי היינּו ּדוקא, החׁש מן הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהאֹור
ׁשּמן הּסכלּות, מן החכמה יתרֹון הּוא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָועלּֿדרֿזה

ּו ּבחכמה. יתרֹון נעׂשה ּדוקא סכלּות23פרּוׁשהּסכלּות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
מאי אז ּכי ּכפׁשּוטֹו, ׁשהּוא לֹומר איֿאפׁשר ְְִִִֶֶַַָָָּכאן
אּלא הּסכלּות, מן לחכמה יתרֹון ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָקמׁשמעֿלן
וכּמבאר ּדקדּׁשה, החכמה ׁשּבער לסכלּות היא ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּכּונה

הּמאמר חיצֹונּיֹות,23ּבהמׁש חכמֹות הם ׁשּסכלּות , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ
ּדקדּׁשה חכמה ּבין ההפרׁש ידּוע להיֹות סכלּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻונקראֹות
וחכמה ּבּטּול, היא ּדקדּׁשה ּדחכמה ּדקלּפה, ְְְְְְְְִִִִִָָָָָָָָֻלחכמה
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ע"ב).19) ריש יא, (ברכות ערבית של ק"ש שערי20)ברכות גֿד. כ, תולדות ואילך). ג (שיח, ואילך ב תסד, תצוה תו"ח ראה

תשמ"ה (התוועדויות ס"ג תשמ"ה תשרי לו' אור שיחת .260 ע' תרצ"א סה"ש שעח. ע' תרע"ח סה"מ פנ"ז. בכסלו בכ"ה ד"ה אורה

ועוד. .(105 ע' יג.21)ח"א ב, וש"נ.22)קהלת ואילך. תקעה ס"ע ב כרך הערכיםֿחב"ד ספר ע'23)ראה שם תער"ב המשך ראה

תתסא.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הקדושֿברוךֿ רק קיים היה השתלשלות בסדר לדרגה מדרגה האלוקי האור

הקדושֿברוךֿ של וההתפשטות וההתגלות האור היינו 'שמו', וגם בעצמו הוא

בעצמו, ˆ¯CÈהוא '„·Ïa BÓLe ‡e‰' ÔÈ�Ú ‰È‰iL È„k Ì‚c¿«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿«»ƒ
ÌeˆÓv‰ ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ïהרי "שמו", בלי "הוא" רק יהיה הצמצום וללא ƒ¿ƒ¿««ƒ¿

היה העולם בריאת קודם שגם

בצמצום. Bz¯‰צורך ÔzÓ·e¿««»
CLÓ�והתגלה‰hÓÏרק לא ƒ¿«¿«»

צמצום לאחר רק המאיר האור

גם È�ÙlLאלא ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»∆ƒ¿≈
„Ú ,ÌeˆÓv‰כך כדי - «ƒ¿«

מבחינה והתגלות הארה שהייתה

'העלם' בחינת מגילוי, שלמעלה

-CLÁ ˙LÈ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»∆…∆
B¯˙Ò.מהתגלות שלמעלה ƒ¿

‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«
ÌÈ¯ÓB‡M19ערבית בתפילת ∆¿ƒ

CLÁ È�tÓ ¯B‡ ÏÏBb≈ƒ¿≈…∆
‰�ek‰c ,¯B‡ È�tÓ CLÁÂ¿…∆ƒ¿≈¿««»»

‰Êaהדברים פנימיות ‰È‡לפי »∆ƒ
ÌB˜Óa ¯‡·nk ˜¯ ‡Ï…««¿…»¿»

¯Á‡20‰‰Êa Le¯t «≈«≈»∆
ÏÏBbLהקדושֿברוךֿהוא ∆≈

את הצידה ‡ŒÔÈמסיט ¯B‡≈
ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ÛBÒ∆ƒ¿≈«ƒ¿
,ÌeˆÓv‰ CLÁ È�tÓƒ¿≈…∆«ƒ¿
¯B‡ È�tÓ ÌeˆÓv‰ CLÁÂ¿…∆«ƒ¿ƒ¿≈

Âw‰וחסידות בקבלה כמבואר ««
שפעל הראשון הצמצום שלאחר

האלוקי, האור של סילוק

והאיר החזיר הקדושֿברוךֿהוא

סדר בא שממנו קו כמו דק אור

העולמות של ההשתלשלות

הקו אור והארת והנבראים

של פעולה היא גילוי שעניינה

חושך, ונקרא ומסתיר שמעלים לצמצום בניגוד Ôk,אור ÏÚ ¯˙È ‡l‡∆»∆∆«≈
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰L e�ÈÈ‰ CLÁ È�tÓ ¯B‡ ÏÏB‚cהצמצום שלפני ¿≈ƒ¿≈…∆«¿∆«¿»«»

CLÁ ˙LÈ ˙�ÈÁa ,¯B‡Ó ‰ÏÚÓlL CLÁ‰ ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ««…∆∆¿«¿»≈¿ƒ«»∆…∆
.B¯˙Òƒ¿

˙�ÈÁa Èelb ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓc LecÁ‰L ,BÊ ‰Óc˜‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿»»∆«ƒ¿««»»»ƒ¿ƒ«
B¯˙Ò CLÁ ˙LÈהקדושֿברוךֿהואוהכוונה של ועצמותו למהותו »∆…∆ƒ¿

גילוי, מכל ˆ¯ÎÈ‰שלמעלה ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓ È�ÙlL ‰Ó Ìb Ô·eÈ»««∆ƒ¿≈««»»¿»¿ƒ»
B¯˙È ˙‡„B‰ ˙BÈ‰Ïתורה שמתן חסידות וממאמרי מהזוהר לעיל כמובא ƒ¿»«ƒ¿

"עתה ואמר הקדושֿברוךֿהוא של במציאותו הודה שיתרו לאחר דווקא היה

ה'". גדול כי È˙k·ידעתי ‰p‰c21ÔB¯˙È LiL È�‡ È˙È‡¯Â , ¿ƒ≈¿ƒ¿»ƒƒ¬ƒ∆≈ƒ¿
˙eÏÎq‰ ÔÓ ‰ÓÎÁÏ«»¿»ƒ«ƒ¿
,CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èk¿ƒ¿»ƒ«…∆

‰Êa Le¯t‰ ¯‡·Óe22לפי ¿…»«≈»∆
העניינים, ¿ÔB¯˙Èc¿ƒפנימיות

CLÁ‰ ÔÓ ‡e‰ ¯B‡‰»ƒ«…∆
¯e¯a È„ÈŒÏÚ e�ÈÈ‰ ,‡˜Âc«¿»«¿«¿≈≈

CLÁ‰בין מפרידים כאשר «…∆
בחושך המעורבים והרע הטוב

את ומעלים הרע את ומבטלים

מעלתו ניכרת אוֿאז הטוב,

לעומת האור של הגדולה

‰e‡החושך. ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
ÔÓ ‰ÓÎÁ‰ ÔB¯˙Èƒ¿«»¿»ƒ
˙eÏÎq‰ ÔnL ,˙eÏÎq‰«ƒ¿∆ƒ«ƒ¿

ÔB¯˙È ‰NÚ� ‡˜Âcומעלה «¿»«¬∆ƒ¿
‰ÓÎÁaמעלת מאשר יותר «»¿»

עצמה. מצד Le¯Ùe23החכמה ≈
¯LÙ‡ŒÈ‡ Ô‡k ˙eÏÎÒƒ¿»ƒ∆¿»

‡e‰L ¯ÓBÏוטיפשות שטות «∆
È‡Ó Ê‡ Èk ,BËeLÙkƒ¿ƒ»«

ÔÏŒÚÓLÓ˜משמיענו מה »«¿«»
לנו מחדש ÔB¯˙Èומה LiL∆≈ƒ¿

˙eÏÎq‰ ÔÓ ‰ÓÎÁÏוהרי «»¿»ƒ«ƒ¿
מאליו, ומובן פשוט «∆‡l‡זה

˙eÏÎÒÏ ‡È‰ ‰�ek‰««»»ƒ¿ƒ¿
ביחסC¯ÚaLושטות ∆¿∆∆

,‰M„˜c ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ¿À»
CLÓ‰a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈

¯Ó‡n‰23הרבי של הנ"ל ««¬»
נ"ע, ‰Ìהרש"ב ˙eÏÎqL∆ƒ¿≈

˙Bi�BˆÈÁ ˙BÓÎÁ,העולם eÏÎÒ˙חכמות ˙B‡¯˜�Âשמדובר למרות »¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿
ÓÎÁÏ‰בחכמות ‰M„˜c ‰ÓÎÁ ÔÈa L¯Ù‰‰ Úe„È ˙BÈ‰Ïƒ¿»««∆¿≈≈»¿»ƒ¿À»¿»¿»
‰tÏ˜cהנקראת אחרא הסטרא צד לקדושה, המנגד הצד של החכמה ƒ¿ƒ»
Ïeha'קליפה', ‡È‰ ‰M„˜c ‰ÓÎÁcוכפי סוף אין אור שורה בה כי ¿»¿»ƒ¿À»ƒƒ

של הראשונית הנקודה שהיא העובדה שם על מה" "כח – בשמה גם שנרמז

שונים, בפרטים ההתלבשות לפני השכלי tÏ˜c‰הרעיון ‰ÓÎÁÂלעומת ¿»¿»ƒ¿ƒ»
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d"nyz'd hay i"g ,exzi zyxt zay

ּדקלּפה ׁשחכמה ּדכיון הּיׁשּות, ּתכלית היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּדקלּפה
ׁשֹוטה גיא וכל ליׁשּות, ּבׁשם24מביאה נקראת לפיכ , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

החכמה (היינּו הּסכלּות ּברּור עלֿידי א ְְְְְִִֵֵַַַַַָָסכלּות.
ענין וזהּו כּו'. ּדקדּׁשה ּבחכמה יתרֹון נעׂשה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּדקלּפה)
את עבד יתרֹו ּכי גֹו', ידעּתי עּתה ׁשאמר יתרֹו ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהֹודאת

ׁשּבעֹולם זרה' ה'עבֹודה ּדקלּפה,25ּכל חכמה ענין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּובאֹור ּדקדּׁשה ּבחכמה יתרֹון נעׂשה הֹודאתֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻועלֿידי

ּובזה יתרֹו26ּדקדּׁשה. הֹודאת ׁשעלֿידי מה לבאר יׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּתֹורה ּדמּתן הּגּלּוי ענין ּכי ּתֹורה, ּדמּתן הּגּלּוי היה ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָּדוקא
האֹור, יתרֹון ענין ׁשּזהּו סתרֹו, חׁש יׁשת מּבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהיה
ּדזהּו .החׁש ּברּור עלֿידי ּדוקא נעׂשה זֹו ּבחינה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוגּלּוי
מן ׁשּבא הּוא האֹור ּדיתרֹון ,החׁש מן האֹור יתרֹון ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹענין
והינּו, סתרֹו. חׁש יׁשת ּבחינת מאֹור), (ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחׁש
נהּפ ׁשהחׁש ּכפׁשּוטֹו, החׁש מן ּבא האֹור ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּדכאׁשר
מן היא ׁשהמׁשכתֹו ּבאֹור, יתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלאֹור,

סתרֹו. חׁש יׁשת ּדבחינת ְְִִִֶֶֶַַָֹֹהחׁש

‰Ê·eמׁשה חֹותן מדין ּכהן ּכאן ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן »∆ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּג ּכי ּדיתרֹוןכּו', הענין נרמז אּלּו ענינים ּבב' ם ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָ

מדין ּכהן ּכי הּסכלּות. מן והחכמה החׁש מן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהאֹור
ּבחינת ּדוקא, מדין ּדכהן זה ׁשענין ּפרּוׁשֹו, מׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחֹותן
מּלׁשֹון הּוא מדין ׁשהרי יׁשּות, ּובחינת ּדקלּפה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחכמה

ּומריבה העּלּוי,27מדֹון לתכלית נהּפ הּיׁשּות, ּתכלית , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדרּגא חּות מּלׁשֹון הּוא ּדחֹותן מׁשה. חֹותן ,28ׁשּנעׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

(חּות ּדירידה הענין ּפעל ׁשּיתרֹו ּפרּוׁשֹו מׁשה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹוחֹותן
להיֹות יכֹול היה ׁשעלֿידיֿזה מׁשה, ׁשל ּבענינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּדרּגא)
מׁשה ׁשהרי למּטה. ירדּו ּדעליֹונים הּירידה ּתֹורה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתן

הּממּצע ּבין29הּוא אֹו לקּודׁשאּֿבריֿהּוא יׂשראל ּבין ְְְְְִִֵֵֵַָָָֻ
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ט d"nyz'd hay i"g ,exzi zyxt zay

ּדקלּפה ׁשחכמה ּדכיון הּיׁשּות, ּתכלית היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּדקלּפה
ׁשֹוטה גיא וכל ליׁשּות, ּבׁשם24מביאה נקראת לפיכ , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

החכמה (היינּו הּסכלּות ּברּור עלֿידי א ְְְְְִִֵֵַַַַַָָסכלּות.
ענין וזהּו כּו'. ּדקדּׁשה ּבחכמה יתרֹון נעׂשה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּדקלּפה)
את עבד יתרֹו ּכי גֹו', ידעּתי עּתה ׁשאמר יתרֹו ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהֹודאת

ׁשּבעֹולם זרה' ה'עבֹודה ּדקלּפה,25ּכל חכמה ענין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּובאֹור ּדקדּׁשה ּבחכמה יתרֹון נעׂשה הֹודאתֹו ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻועלֿידי

ּובזה יתרֹו26ּדקדּׁשה. הֹודאת ׁשעלֿידי מה לבאר יׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּתֹורה ּדמּתן הּגּלּוי ענין ּכי ּתֹורה, ּדמּתן הּגּלּוי היה ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָּדוקא
האֹור, יתרֹון ענין ׁשּזהּו סתרֹו, חׁש יׁשת מּבחינת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהיה
ּדזהּו .החׁש ּברּור עלֿידי ּדוקא נעׂשה זֹו ּבחינה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוגּלּוי
מן ׁשּבא הּוא האֹור ּדיתרֹון ,החׁש מן האֹור יתרֹון ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹענין
והינּו, סתרֹו. חׁש יׁשת ּבחינת מאֹור), (ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהחׁש
נהּפ ׁשהחׁש ּכפׁשּוטֹו, החׁש מן ּבא האֹור ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּדכאׁשר
מן היא ׁשהמׁשכתֹו ּבאֹור, יתרֹון נעׂשה עלֿידיֿזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלאֹור,

סתרֹו. חׁש יׁשת ּדבחינת ְְִִִֶֶֶַַָֹֹהחׁש

‰Ê·eמׁשה חֹותן מדין ּכהן ּכאן ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן »∆ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּג ּכי ּדיתרֹוןכּו', הענין נרמז אּלּו ענינים ּבב' ם ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָ

מדין ּכהן ּכי הּסכלּות. מן והחכמה החׁש מן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהאֹור
ּבחינת ּדוקא, מדין ּדכהן זה ׁשענין ּפרּוׁשֹו, מׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחֹותן
מּלׁשֹון הּוא מדין ׁשהרי יׁשּות, ּובחינת ּדקלּפה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחכמה

ּומריבה העּלּוי,27מדֹון לתכלית נהּפ הּיׁשּות, ּתכלית , ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדרּגא חּות מּלׁשֹון הּוא ּדחֹותן מׁשה. חֹותן ,28ׁשּנעׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

(חּות ּדירידה הענין ּפעל ׁשּיתרֹו ּפרּוׁשֹו מׁשה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹוחֹותן
להיֹות יכֹול היה ׁשעלֿידיֿזה מׁשה, ׁשל ּבענינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּדרּגא)
מׁשה ׁשהרי למּטה. ירדּו ּדעליֹונים הּירידה ּתֹורה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּתן

הּממּצע ּבין29הּוא אֹו לקּודׁשאּֿבריֿהּוא יׂשראל ּבין ְְְְְִִֵֵֵַָָָֻ
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והודה דקליפה חכמה זרה,

ÔÈ�Úלקדושֿברוךֿהוא. e‰Êc¿∆ƒ¿«
CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èמהמשמעות יותר ועמוקה פנימית במשמעות ƒ¿»ƒ«…∆

(ÏÚÓlL‰הפשוטה, CLÁ‰ ÔÓ ‡aL ‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èc¿ƒ¿»∆»ƒ«…∆∆¿«¿»
ÔÓ ‡a ¯B‡‰ ¯L‡Îc ,e�È‰Â .B¯˙Ò CLÁ ˙LÈ ˙�ÈÁa ,(¯B‡Ó≈¿ƒ«»∆…∆ƒ¿¿«¿¿«¬∆»»ƒ
‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,¯B‡Ï Ct‰� CLÁ‰L ,BËeLÙk CLÁ‰«…∆ƒ¿∆«…∆∆¿«¿«¿≈∆«¬∆
CLÁ ˙LÈ ˙�ÈÁ·c CLÁ‰ ÔÓ ‡È‰ B˙ÎLÓ‰L ,¯B‡a ÔB¯˙Èƒ¿»∆«¿»»ƒƒ«…∆ƒ¿ƒ«»∆…∆

B¯˙Òהיפך הוא "חושך" לפיו הפשוט הפירוש של חיבור אפוא כאן ויש ƒ¿
כאשר מגילוי: שלמעלה האלוקות הוא ש"חושך" הפירוש עם והקדושה האור

הכי מהבחינה שיומשך כך באור יתרון נגרם לאור, נהפך כפשוטו החושך

מגילוי. שלמעלה חושך סתרו", חשך "ישת עליונה,

·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»««∆»
Ô‡kיתרו את Ô‰kכומתארים »…≈
ÔÈ„Óאיננו שלכאורה תואר ƒ¿»

שהוא תואר זה עם ויחד שבח

ביותר גדול LÓ‰שבח Ô˙BÁ≈…∆
'eÎרבנו שמשה כיוון וכנ"ל

בכבוד שישחייב מורה זה הרי ו,

רבינו משה לעומת מעלה Èkƒלו
el‡ ÌÈ�È�Ú '·a Ìbכהן") «¿ƒ¿»ƒ≈
משה") ו"חותן «¿ÊÓ¯�ƒמדין"

ÔÓ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ
ÔÓ ‰ÓÎÁ‰Â CLÁ‰«…∆¿«»¿»ƒ
ÔÈ„Ó Ô‰k Èk .˙eÏÎq‰«ƒ¿ƒ…≈ƒ¿»
,BLe¯t - ‰LÓ Ô˙BÁ≈…∆≈
ÔÈ„Ó Ô‰Îc ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆¿…≈ƒ¿»
‰ÓÎÁ ˙�ÈÁa ,‡˜Âc«¿»¿ƒ«»¿»
,˙eLÈ ˙�ÈÁ·e ‰tÏ˜cƒ¿ƒ»¿ƒ«≈
ÔBLlÓ ‡e‰ ÔÈ„Ó È¯‰L∆¬≈ƒ¿»ƒ¿

‰·È¯Óe ÔB„Ó27˙ÈÏÎz , »¿ƒ»«¿ƒ
˙ÈÏÎ˙Ï Ct‰� ,˙eLi‰«≈∆¿«¿«¿ƒ
Ô˙BÁ ‰NÚpL ,ÈelÚ‰»ƒ∆«¬»≈

‰LÓעילוי יש כאשר וכאמור, …∆
נעלה עילוי זהו החושך מתוך

מיוחד "יתרון" בכך ויש מאד

מהי נתבאר שכבר ולאחר במינו.

כהן מדין", ש"כהן בכך המעלה

לאלוקות מודה זרה, לעבודה

ומבאר ממשיך שבדבר, והיתרון

הוא שיתרו בכך האור יתרון את

הוא משה" ≈¿Ô˙BÁc"חותן
˙eÁ ÔBLlÓ ‡e‰תרד ƒ¿

‡b¯c28‰LÓ Ô˙BÁÂ , «¿»¿≈…∆
ÏL B�È�Úa (‡b¯c ˙eÁ) ‰„È¯Èc ÔÈ�Ú‰ ÏÚt B¯˙iL BLe¯t≈∆ƒ¿»«»ƒ¿»ƒƒ»«¿»¿ƒ¿»∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰LÓבמשה כביכול, ירידה, שהייתה ÏBÎÈלאחר ‰È‰ …∆∆«¿≈∆»»»
È¯‰L .‰hÓÏ e„¯È ÌÈ�BÈÏÚc ‰„È¯i‰ ,‰¯Bz ÔzÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿««»«¿ƒ»¿∆¿ƒ≈¿¿«»∆¬≈

ÚvÓn‰ ‡e‰ ‰LÓ29והמחבר Œ‡L„e˜Ïהמתווך Ï‡¯NÈ ÔÈa …∆«¿À»≈ƒ¿»≈¿¿»
‡e‰ŒCÈ¯a"'ה דבר את לכם להגיד וביניכם ה' בין עומד "אנכי ‡Bככתוב ¿ƒ
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eb'י oicn odk exzi rnyie

למעלה הּוא ענינֹו עצמֹו, מּצד מׁשה א לּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹיׂשראל
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּוכדי30מעלה, מׁשיתיהּו, הּמים מן ּכי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

יתרֹו. עלֿידי זה היה ּדרּגא חּות ּבבחינת יהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמׁשה
ּבּמדרׁש את31וכדאיתא ּבּטל ּבמדין ּבהיֹותֹו ׁשעֹוד ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ

ּדכדי ּדהינּו מׁשה), עלֿידי נפעל (וזה זרה' ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹה'עבֹודה
ּבמׁשה להיֹות צרי היה יתרֹו אצל לפעל יּוכל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּמׁשה
ׁשּיהיה ּגם ּבמׁשה זה ּפעל ואחרּֿכ ּדרּגא, חּות ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבחינת
ּכאן נהּפ מדין ׁשּכהן מה וזהּו ּתֹורה, ּבמּתן ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻממּצע
ּוכיתרֹון החׁש מּתֹו האֹור ּכיתרֹון מׁשה, חֹותן ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹלהיֹות

הּסכלּות. מּתֹו ְְִִַַָָהחכמה

e‰ÊÂקריעת ּובא ׁשמע ּׁשמּועה מה רׁש"י ּׁשּפרׁש מה ּגם ¿∆ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
עלֿידי ּבאה יתרֹו ּדהֹודאת היינּו כּו', ְְְְִֵַַַַָָָיםֿסּוף
הּוא ּתכנֹו יםֿסּוף קריעת ענין ּגם ּכי סּוף. ים ְְְְִִִִַַַַַַָקריעת

כּו' הּצמצּומים ּכל ּובקיעת קאי32קריעת ׁשּיםֿסּוף ואף . ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
יםֿסּוף (ּדזהּו ּדרגין ּדכל סֹופא הּמלכּות, ספירת ְְְְְִִֶַַַַַָָָעל

וסֹוף) קץ רּבֹותינּו33לׁשֹון מאמר ידּוע הרי מּכלֿמקֹום , ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּבעֹולם,34ז"ל הּמימֹות ּכל נבקעּו יםֿסּוף ׁשּבקריעת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

מּובן ּכל35ׁשּמּזה נבקעּו ׁשאז ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות ּגם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מן ׁשּלמעלה אּלּו ּגם והּפרסאֹות, והּמסּכים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּצמצּומים
למעלה איןֿסֹוף אֹור מּבחינת למעלה וגם ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָהּצמצּום,
ּדקלּפה חכמה יתרֹו, ׁשּגם ּפעל וזה קץ. אין עד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמעלה
הּוא ּגם כּו', ּומסּתיר הּמעלים הּיׁשּות ּתכלית ְְְִִִֵֶַַַַַַׁשהּוא

כּו'. לאֹור ְְֶַנהּפ

ÔÈ�ÚÂוּיׁשמע יתרֹו, ּבׁשמיעת ּכאן הּמנּויים הּפרטים ¿ƒ¿«ְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
מבאר גֹו', הֹוציא ּכי גֹו' עׂשה אׁשר ּכל את ְְֲִִִֵֵֶָָָָיתרֹו

ׁשם ּדאֹורֹות36ּבּמאמר הּמדרגֹות ד' ׁשהן לֹומר ּדיׁש , ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָ
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ובכ"מ.30) א. סט, פרשתנו תו"א וראה י. ב, ועוד.31)שמות לב. פ"א, ובכ"מ.32)שמו"ר ג. יד, צו לקו"ת זח"ג33)ראה ראה

סוף. ים ע' יעקב קהלת א. כא.34)רנה, יד, בשלח ומכילתא ובכ"מ.35)פרש"י ג. רסג, ג. רפה, דא"ח עם סידור המשך36)ראה
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‰ÏÚÓÏ ‡e‰ B�È�Ú ,BÓˆÚ „vÓ ‰LÓ C‡ .‰¯BzÏ Ï‡¯NÈ ÔÈa≈ƒ¿»≈«»«…∆ƒ««¿ƒ¿»¿«¿»
·e˙kL BÓÎe ,‰ÏÚÓ30e‰È˙ÈLÓ ÌÈn‰ ÔÓ Èkעצמו שמצד הרי «¿»¿∆»ƒƒ««ƒ¿ƒƒ

ה'מים', בתוך ונעלם מכוסה הוא ÈÁ·a�˙משה ‰È‰È ‰LnL È„Îe¿≈∆…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
‡b¯c ˙eÁוי מדרגתו È‡„ÎÂ˙‡תגלהוירד .B¯˙È È„ÈŒÏÚ ‰Ê ‰È‰ «¿»»»∆«¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ»
L¯„na31B˙BÈ‰a „BÚL «ƒ¿»∆ƒ¿

Ïha ÔÈ„Óaיתרו˙‡ ¿ƒ¿»ƒ≈∆
‰ÊÂ) '‰¯Ê ‰„B·Ú'‰»¬»»»¿∆
,(‰LÓ È„ÈŒÏÚ ÏÚÙ�ƒ¿««¿≈…∆
ÏÎeÈ ‰LnL È„Îc e�È‰c¿«¿ƒ¿≈∆…∆«
‰È‰ ,B¯˙È Ïˆ‡ ÏÚÙÏƒ¿…≈∆ƒ¿»»

‰LÓa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆירידה »ƒƒ¿¿…∆
Œ¯Á‡Â ,‡b¯c ˙eÁ ˙�ÈÁa¿ƒ««¿»¿««

‰Ê ÏÚt Ckמדרגתו הירידה »»«∆
עצמו מצד שהוא ∆…¿LÓa‰כפי

ÔzÓa ÚvÓÓ ‰È‰iL Ìb«∆ƒ¿∆¿À»¿««
‰¯Bzהמחבר ממוצע ולהיות »

לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני בין

Ô‰kLולתורה, ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆…≈
˙BÈ‰Ï Ô‡k Ct‰� ÔÈ„Óƒ¿»∆¿«»ƒ¿
¯B‡‰ ÔB¯˙Èk ,‰LÓ Ô˙BÁ≈…∆¿ƒ¿»
ÔB¯˙ÈÎe CLÁ‰ CBzÓƒ«…∆¿ƒ¿
˙eÏÎq‰ CBzÓ ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ«ƒ¿
של ובחכמה באור יתרון ונפעל

תורה. מתן – ישראל בני

È"L¯ L¯tM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆≈≈«ƒ
‡·e ÚÓL ‰ÚeÓM ‰Ó«¿»»«»
e�ÈÈ‰ ,'eÎ ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ«««¿

B¯˙È ˙‡„B‰cשלו והאמירה ¿»«ƒ¿
ידעתי" È„ÈŒÏÚ"עתה ‰‡a»»«¿≈

Ìb Èk .ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««ƒ«
B�Îz ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�Úƒ¿«¿ƒ««»¿
Ïk ˙ÚÈ˜·e ˙ÚÈ¯˜ ‡e‰¿ƒ«¿ƒ«»

'eÎ ÌÈÓeˆÓv‰32הים כי «ƒ¿ƒ
כמובן והעלם, כיסוי על מורה

אינם שבים שהברואים מכך גם

שּבעת ז"ל חכמינו ואמרו ְֵֶנראים,

הדברים של הפנימית והמשמעות שבעולם" מימות כל "נבקעו סוף ים קריעת

והיה האלוקי האור על ההסתרים וכל הצמצומים כל התבטלו שעה שלפי היא

לקדושה. ולהתעלות להתקרב ליתרו גרם וזה – הגבלה כל בלי אור

מסמלת סוף ים שקריעת לומר אפשר איך כך: על לשאול אפשר ולכאורה

במקומות מבואר והרי ובא" "שמע יתרו שבגללה נעלית הכי אלוקית התגלות

סוף אין אור מאשר נמוכה יותר הרבה בדרגה קשורה סוף ים שקריעת אחרים

מגילוי: ‰eÎÏn˙שלמעלה ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜ ÛeÒŒÌiL Û‡Âהספירה ¿«∆«»≈«¿ƒ«««¿
שהיא הספירות, מעשר ÔÈ‚¯cהעשירית ÏÎc ‡ÙBÒהדרגות כל סוף »¿»«¿ƒ

(ÛBÒÂ ı˜ ÔBLÏ ÛeÒŒÌÈ e‰Êc)33ÌB˜ÓŒÏkÓ סוף, שים למרות ¿∆«¿≈¿ƒ»»
של התגלות על מורה הים ובקיעת המלכות, בספירת קשור למטה שהוא כפי

המלכות Úe„Èספירת È¯‰¬≈»«
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó34 «¬««≈«

eÚ˜·� ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜aL∆ƒ¿ƒ««ƒ¿¿
ÌÏBÚaL ˙BÓÈn‰ Ïk»«≈∆»»
הגשמיים המים שעה ובאותה

'נקרעו', ומקום מקום שבכל

Ô·eÓ ‰fnL35Ìbברוחניות ∆ƒ∆»«
נקרע סוף שים שעה שבאותה

ו'בקיעה' 'קריעה' הייתה

˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎa, ƒ¿»«ƒ¿«¿¿
עליונות הכי גם הדרגות, בכל

מגילוי למעלה הן כלל שבדרך

eÚ˜·� Ê‡L'ו'נקרעו ∆»ƒ¿¿
המונעיםÏkוהתבטלו הדברים »

- האלוקי האור והארת גילוי את

ÌÈkÒn‰Â ÌÈÓeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿«»«ƒ
שאףB‡Ò¯t‰Â˙,המסתירים ¿««¿»

כמו ומסך, מחיצה מעין הם

בפסוק אונקלוס שתרגם

– לכם" הפרוכת "והבדילה

‡el"פרסא" Ìbבחינות אותם «≈
ÔÓבאלוקות ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ

‰ÏÚÓÏ Ì‚Â ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«¿«¿»
ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈

ı˜וכל הבחינות שכל היינו ≈
שלמעלה אלו הן הדרגות,

שנתעלמו אלו והן מהצמצום

התגלו. כולן ÏÚtמאד, ‰ÊÂ¿∆»«
‰ÓÎÁ ,B¯˙È ÌbL∆«ƒ¿»¿»
˙ÈÏÎz ‡e‰L ‰tÏ˜cƒ¿ƒ»∆«¿ƒ
¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚn‰ ˙eLi‰«≈««¿ƒ«¿ƒ

'eÎ,יישות היא דקליפה וחכמה ביטול היא דקדושה שחכמה לעיל כמבואר

'eÎ ¯B‡Ï Ct‰� ‡e‰ Ìb.התבטלו וההסתרים ההעלמות כל שהרי «∆¿«¿
Ô‡k ÌÈÈe�n‰ ÌÈË¯t‰ ÔÈ�ÚÂאלה B¯˙È,בפסוקים ˙ÚÈÓLa ¿ƒ¿««¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿

,'B‚ ‡ÈˆB‰ Èk 'B‚ ‰NÚ ¯L‡ Ïk ˙‡ B¯˙È ÚÓLiÂכפי אשר «ƒ¿«ƒ¿≈»¬∆»»ƒƒ
שונים בעניינים שמדובר משמע הפסוקים מלשון המאמר בתחילת לעיל שנזכר

ÌL ¯Ó‡na ¯‡·Ó36¯ÓBÏ LÈc ,˙B¯B‡c ˙B‚¯„n‰ '„ Ô‰L ¿»≈««¬»»¿≈«∆≈««¿≈¿
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d"nyz'd hay i"g ,exzi zyxt zay

ּבחינת זהּו יםֿסּוף ּדקריעת והיכלֹות. ּולבּוׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָוכלים
עׂשה ואׁשר הּכלים. מּבחינת ׁשּלמעלה ּבעצם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
התלּבׁשּות ענין זהּו עּמֹו, ּוליׂשראל למׁשה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָֹֹאלקים
את ה' הֹוציא ּכי ּׁשּכתּוב ּומה כּו'. ּבכלים ְִִִֵֶֶַָָהאֹורֹות
וההיכלֹות הּלבּוׁשים ּבחינת זהּו מּמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָיׂשראל

ׁשם). ְַָָֹ(ּכּמבאר

e‰ÊÂאׁשר ּכל את מׁשה חֹותן מדין ּכהן יתרֹו וּיׁשמע ¿∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ה' הֹוציא ּכי עּמֹו ּוליׂשראל למׁשה אלקים ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹעׂשה
יםֿסּוף ּדקריעת הּגּלּוי ּדעלֿידי מּמצרים, יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָאת
ּבכלים נמׁש ׁשּזה עד הּצמצּומים, ּכל נבקעּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאז
ּבחינת ׁשהיה יתרֹו נהּפ עלֿידיֿזה והיכלֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּולבּוׁשים
החׁש מן האֹור ּכיתרֹון מׁשה, חֹותן להיֹות מדין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשּיהיה ּתֹורה, ּדמּתן הּגּלּוי את אחרּֿכ ּפעל וזה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָכּו',
הּזה ּבעֹולם מּטה למּטה סתרֹו, חׁש יׁשת ּבחינת ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּלּוי

ְַַהּתחּתֹון.

‰p‰Âנצחית היא ּתֹורה37הּתֹורה מּתן ענין ׁשּיׁשנֹו ועד , ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
ויֹום יֹום ּתֹורה'38ּבכל ּב'לּקּוטי וכּמבאר ,39 ְְְְִֵַָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּוברתת40ּבמאמר ּוביראה ּבאימה ּלהּלן מה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הענין יׁשנֹו עכׁשו ׁשּגם מּׁשּום ׁשּזהּו כּו', ּכאן אף ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּובזיע
ּולעתיד ּבהעלם, הּוא זה ענין ׁשעכׁשו אּלא ּתֹורה. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדמּתן
ּוכמֹו והּׂשגה, ּבהבנה ּבגּלּוי ׁשּיהיה עד ּיתּגּלה, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלבא

ה'41ׁשּכתּוב פי ּכי יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו ה' כבֹוד ונגלה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָ
צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻּדּבר,

לבב. וטּוב ׂשמחה ְְִִֵָָּומּתֹו
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ּבחינת זהּו יםֿסּוף ּדקריעת והיכלֹות. ּולבּוׁשים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָוכלים
עׂשה ואׁשר הּכלים. מּבחינת ׁשּלמעלה ּבעצם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
התלּבׁשּות ענין זהּו עּמֹו, ּוליׂשראל למׁשה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָֹֹאלקים
את ה' הֹוציא ּכי ּׁשּכתּוב ּומה כּו'. ּבכלים ְִִִֵֶֶַָָהאֹורֹות
וההיכלֹות הּלבּוׁשים ּבחינת זהּו מּמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָיׂשראל

ׁשם). ְַָָֹ(ּכּמבאר

e‰ÊÂאׁשר ּכל את מׁשה חֹותן מדין ּכהן יתרֹו וּיׁשמע ¿∆ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ה' הֹוציא ּכי עּמֹו ּוליׂשראל למׁשה אלקים ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹעׂשה
יםֿסּוף ּדקריעת הּגּלּוי ּדעלֿידי מּמצרים, יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָאת
ּבכלים נמׁש ׁשּזה עד הּצמצּומים, ּכל נבקעּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשאז
ּבחינת ׁשהיה יתרֹו נהּפ עלֿידיֿזה והיכלֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּולבּוׁשים
החׁש מן האֹור ּכיתרֹון מׁשה, חֹותן להיֹות מדין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשּיהיה ּתֹורה, ּדמּתן הּגּלּוי את אחרּֿכ ּפעל וזה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָכּו',
הּזה ּבעֹולם מּטה למּטה סתרֹו, חׁש יׁשת ּבחינת ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּגּלּוי

ְַַהּתחּתֹון.

‰p‰Âנצחית היא ּתֹורה37הּתֹורה מּתן ענין ׁשּיׁשנֹו ועד , ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ
ויֹום יֹום ּתֹורה'38ּבכל ּב'לּקּוטי וכּמבאר ,39 ְְְְִֵַָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּוברתת40ּבמאמר ּוביראה ּבאימה ּלהּלן מה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הענין יׁשנֹו עכׁשו ׁשּגם מּׁשּום ׁשּזהּו כּו', ּכאן אף ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּובזיע
ּולעתיד ּבהעלם, הּוא זה ענין ׁשעכׁשו אּלא ּתֹורה. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּדמּתן
ּוכמֹו והּׂשגה, ּבהבנה ּבגּלּוי ׁשּיהיה עד ּיתּגּלה, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלבא

ה'41ׁשּכתּוב פי ּכי יחּדיו ּבׂשר ּכל וראּו ה' כבֹוד ונגלה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָ
צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֻּדּבר,

לבב. וטּוב ׂשמחה ְְִִֵָָּומּתֹו
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מוגה בלתי

עיקרה‚. ושמכם"), זרעכם יעמוד ("כן לבוא לעתיד הזה דזמן העבודה ומעלת שחשיבות בזה, להוסיף ...ויש
הגלות דזמן לעבודה בנוגע זה,12– דורנו האחרון, דדור העבודה על היא ההדגשה עיקר – גופא הגלות ובזמן ,

מצוות, ומקיימים תורה לומדים ואףֿעלֿפיֿכן, ומכופל, כפול בחושך נמצאים כאשר משיחא, דעקבות דרא
והעיכובים. המניעות מכל להתפעל מבלי

מקומות בכמה חסידות בדרושי מכל13וכמבואר מאד עניו משה "והאיש רבינו, משה של לענוותנותו בנוגע
האדמה" פני על אשר מנכרי14האדם יתוםdxwiry],15[אפילו דור יהיה משיחא בעקבות אשר בראותו –

יעמדו ואףֿעלֿפיֿכן, רבינו, משה של דורו לגבי כלל נחשבת תהיה לא ולב דמוח והעבודה באלקות שהשגתו
הסביבה מצד אצלם שיהיו והעיכובים המניעות מכל להתפעל מבלי ממש, בפועל ומצוות תורה ויקיימו בנסיון

רבינו. משה של ענוותנותו עיקר היתה זה דור כלפי – כו'

יתבייש ד"לא הנסיון – ובמיוחד זה, שבדורנו והנסיונות הקשיים גודל את ממש בפועל אמנם שרואים וכפי
המלעיגים" אדם בני ,16מפני

אלא) מאומותֿהעולם, (לא הם ה"מלעיגים" כאשר l`xyiועלֿאחתֿכמהֿוכמה ipanאלא עוד, ולא עצמם,
הם ענינים בשאר אשר כאלו zeevneמיהודים dxez ixneyצדקנו במשיח האמונה על הם "מלעיגים" זאת ובכל ,

חיים" ד"סם (היפך כו' תורה עניני הם מנצלים זו שלמטרה ועד צדקנו, משיח ד"לא17ובביאת הנסיון שאז – (

יותר, גדול יתבייש"

צריך אדם של טבעו שמצד אף – יתבייש" ד"אל הציווי את ומקיימים זה, בנסיון עומדים ואףֿעלֿפיֿכן,
צדקו" כנוגה יצא "עד בינתיים, שכן, בושה, של רגש איזה אופן18להתעורר בכל הרי כל, לעיני גלוי באופן ,

"בושת" – דמזיק החיובים מחמשת אחד תורה, עלֿפי [ענין בושה של ענין לו אינו19גרמו ומכלֿמקום, ,[
עוז. וביתר שאת ביתר העבודה עניני בכל מוסיף אלא המלעיגים, מפני מתבייש

וכלל; כלל אליהם להתייחס מה שאין ופשוט,

"תורת עם הקשורים יהודים עם מ"אלקיםmiigמדברים שניתנה ,"miigאילנא" – גופא ובזה ,"iigc,"

התורה מקומו)20פנימיות (וממלא תלמידו מהבעלֿשםֿטוב, החל נשיאינו, רבותינו עלֿידי לנו שנתגלתה כפי ,

הנביא אליהו של רבו שהיה השילוני, אחיה אדמו"ר21של מו"ח לכ"ק עד מקומו, ממלאי נשיאינו רבותינו וכן ,
ליצלן], רחמנא הזהב", "עגל עם.. [ולא חיים" "אלקים עם הם קשורים – דחיי" "אילנא ועלֿידי ההילולא, בעל

שכתוב אלקיכם22כמו בה' הדבקים היום",miig"ואתם כולכם

דורנו, נשיא ההילולא לבעל עד מקומו, וממלאי הבעלֿשםֿטוב תורת אשר כלומר,dribdיהודים אליהם,
תורה' ב'לקוטי שכתוב מה [עלֿדרך בפנימיותם וחדרה ללכת23שנגעה אידיש"], בלשון רירען "אן – ָ"להגיע"

נצחֿסלהֿועד" באורחותיו ונלכה מדרכיו הורנו אשר ישרה ,24"בדרך

מתוך היא שהנהגתם l`xyiיהודים zad`והדגישו שתבעו כפי –xzeiae xzeiaהחל נשיאינו, רבותינו
ההילולא; בעל אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד מהבעלֿשםֿטוב

היא שהנהגתם יהודים ישראלjtidאבל –zilkzaאהבת הקב"ה של עינו" ב"בבת שנוגעים כך כדי עד ,

עינו" בבבת נוגע בכם אלא25"הנוגע סתם, בהקב"ה שנוגעים רק לא ,epiraנוגעים – גופא ובעין הקב"ה, של
וכלל!zaaב" כלל להתעסק מה אין כאלו יהודים עם – ליצלן רחמנא עינו",
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סה"מ13) ואילך. ב נג, ח"א קונטרסים סה"מ ב. סד, שמות תו"ח

.237 ע' ה'תש"י
ג.14) יב, בהעלותך
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ב.17) עב, יומא

א.18) סב, ישעי' ע"פ
ומזיק.19) חובל הל' ריש רמב"ם
ובכ"מ.20) סכ"ו. באגה"ק ונת' הובא ברע"מ, – ב קכד, זח"ג
(21.62 הע' 512 ע' ח"ב לקו"ש ראה
ד.22) ד, ואתחנן
סע"א).23) (יח, שמיני ר"פ
ז"ך.24) סי' אגה"ק – אדה"ז ל'
ובמצו"ד.25) יב ב, זכרי'
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עיקרה‚. ושמכם"), זרעכם יעמוד ("כן לבוא לעתיד הזה דזמן העבודה ומעלת שחשיבות בזה, להוסיף ...ויש
הגלות דזמן לעבודה בנוגע זה,12– דורנו האחרון, דדור העבודה על היא ההדגשה עיקר – גופא הגלות ובזמן ,

מצוות, ומקיימים תורה לומדים ואףֿעלֿפיֿכן, ומכופל, כפול בחושך נמצאים כאשר משיחא, דעקבות דרא
והעיכובים. המניעות מכל להתפעל מבלי

מקומות בכמה חסידות בדרושי מכל13וכמבואר מאד עניו משה "והאיש רבינו, משה של לענוותנותו בנוגע
האדמה" פני על אשר מנכרי14האדם יתוםdxwiry],15[אפילו דור יהיה משיחא בעקבות אשר בראותו –

יעמדו ואףֿעלֿפיֿכן, רבינו, משה של דורו לגבי כלל נחשבת תהיה לא ולב דמוח והעבודה באלקות שהשגתו
הסביבה מצד אצלם שיהיו והעיכובים המניעות מכל להתפעל מבלי ממש, בפועל ומצוות תורה ויקיימו בנסיון

רבינו. משה של ענוותנותו עיקר היתה זה דור כלפי – כו'

יתבייש ד"לא הנסיון – ובמיוחד זה, שבדורנו והנסיונות הקשיים גודל את ממש בפועל אמנם שרואים וכפי
המלעיגים" אדם בני ,16מפני

אלא) מאומותֿהעולם, (לא הם ה"מלעיגים" כאשר l`xyiועלֿאחתֿכמהֿוכמה ipanאלא עוד, ולא עצמם,
הם ענינים בשאר אשר כאלו zeevneמיהודים dxez ixneyצדקנו במשיח האמונה על הם "מלעיגים" זאת ובכל ,

חיים" ד"סם (היפך כו' תורה עניני הם מנצלים זו שלמטרה ועד צדקנו, משיח ד"לא17ובביאת הנסיון שאז – (

יותר, גדול יתבייש"

צריך אדם של טבעו שמצד אף – יתבייש" ד"אל הציווי את ומקיימים זה, בנסיון עומדים ואףֿעלֿפיֿכן,
צדקו" כנוגה יצא "עד בינתיים, שכן, בושה, של רגש איזה אופן18להתעורר בכל הרי כל, לעיני גלוי באופן ,

"בושת" – דמזיק החיובים מחמשת אחד תורה, עלֿפי [ענין בושה של ענין לו אינו19גרמו ומכלֿמקום, ,[
עוז. וביתר שאת ביתר העבודה עניני בכל מוסיף אלא המלעיגים, מפני מתבייש

וכלל; כלל אליהם להתייחס מה שאין ופשוט,

"תורת עם הקשורים יהודים עם מ"אלקיםmiigמדברים שניתנה ,"miigאילנא" – גופא ובזה ,"iigc,"

התורה מקומו)20פנימיות (וממלא תלמידו מהבעלֿשםֿטוב, החל נשיאינו, רבותינו עלֿידי לנו שנתגלתה כפי ,

הנביא אליהו של רבו שהיה השילוני, אחיה אדמו"ר21של מו"ח לכ"ק עד מקומו, ממלאי נשיאינו רבותינו וכן ,
ליצלן], רחמנא הזהב", "עגל עם.. [ולא חיים" "אלקים עם הם קשורים – דחיי" "אילנא ועלֿידי ההילולא, בעל

שכתוב אלקיכם22כמו בה' הדבקים היום",miig"ואתם כולכם

דורנו, נשיא ההילולא לבעל עד מקומו, וממלאי הבעלֿשםֿטוב תורת אשר כלומר,dribdיהודים אליהם,
תורה' ב'לקוטי שכתוב מה [עלֿדרך בפנימיותם וחדרה ללכת23שנגעה אידיש"], בלשון רירען "אן – ָ"להגיע"

נצחֿסלהֿועד" באורחותיו ונלכה מדרכיו הורנו אשר ישרה ,24"בדרך

מתוך היא שהנהגתם l`xyiיהודים zad`והדגישו שתבעו כפי –xzeiae xzeiaהחל נשיאינו, רבותינו
ההילולא; בעל אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד מהבעלֿשםֿטוב

היא שהנהגתם יהודים ישראלjtidאבל –zilkzaאהבת הקב"ה של עינו" ב"בבת שנוגעים כך כדי עד ,

עינו" בבבת נוגע בכם אלא25"הנוגע סתם, בהקב"ה שנוגעים רק לא ,epiraנוגעים – גופא ובעין הקב"ה, של
וכלל!zaaב" כלל להתעסק מה אין כאלו יהודים עם – ליצלן רחמנא עינו",
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ואילך.12) 95 ע' חי"ז לקו"ש ובארוכה רפל"ז. תניא ראה
סה"מ13) ואילך. ב נג, ח"א קונטרסים סה"מ ב. סד, שמות תו"ח

.237 ע' ה'תש"י
ג.14) יב, בהעלותך
וראה15) נא. ע' תקס"ב סה"מ – שמחה בה' ענוים ויספו ד"ה

תשמ"ה). (כפ"ח וכו' גירסאות שינויי עם לאחרונה שי"ל זה ד"ה
ס"ג).16) (ובמהדו"ק בתחלתו או"ח אדה"ז ושו"ע רמ"א
ב.17) עב, יומא

א.18) סב, ישעי' ע"פ
ומזיק.19) חובל הל' ריש רמב"ם
ובכ"מ.20) סכ"ו. באגה"ק ונת' הובא ברע"מ, – ב קכד, זח"ג
(21.62 הע' 512 ע' ח"ב לקו"ש ראה
ד.22) ד, ואתחנן
סע"א).23) (יח, שמיני ר"פ
ז"ך.24) סי' אגה"ק – אדה"ז ל'
ובמצו"ד.25) יב ב, זכרי'

d"nyz'd hay i"g ,exzi zyxt zay zgiy

ז"ל חכמינו בספרים26אמרו וכדאיתא חסדים", וגומלי והביישנין הרחמנים זו באומה יש סימנים "שלשה :27

חסֿושלום, גבורות של ענין לא – "גבר" ראשיֿתיבות:`daxcשסימנך –bחסדים ומיxיישניםaומלי חמנים.
כו'... עצמו מראה – להיפך שמתנהג

כלֿשכן – ואדרבה רע, ועד מטוב להם להשיב ואין מהמונם", ולא מהם "לא עמהם, עסק לנו אין ולכן,
כו'" מטתי על ישן ד"אני ובאופן כו' הכרם בעל ויבוא כו', ה"ערבות" ענין בטל ובמילא, טפי, .28דפקר

עצמם על פעלו לא שעדיין כאלו שישנם מפני ורק אך זה הרי – זה ענין אודות עלֿכלֿפנים שמזכירים ומה
אודות לחשוב הזמן על חבל שפשוט.. להם להבהיר צורך יש ולכן, המלעיגים, מפני להתבייש שלא
מתוך בגמילותֿחסדים התעסקות עבור וכן התורה, לימוד עבור ורגע רגע כל לנצל צריכים שהרי ה"מלעיגים",

לו" אין תורה אפילו תורה, אלא לי אין האומר "כל שהרי ישראל, וגמילות29אהבת תורה להיות צריך אלא ,

.30חסדים

– מסויים באופן שיפרש מי וכל וכו', פלוני חוג לפלוני, היתה שכוונתי יפרשו שלא באזהרה בזה ובאתי
מוחלט"! "שקר שזהו הכל ידעו

שה ליהודים אלא מדברים אין לכלוכאמור, זוכים עלֿידיֿזה אשר נשיאינו, רבותינו שהורונו בדרך ולכים
של בסידורו שכתוב כמו הגדושה, – וגם והרחבה, הקדושה הפתוחה המלאה מידו הקב"ה, של ברכותיו

aehÎmyÎlrad.

שאינם מפני האחרון, דדור לעבודה בנוגע הוא ושמכם" זרעכם יעמוד ד"כן הענין שעיקר – לעניננו ונחזור
ה"מלעיגים", מן שישנם והעיכובים המניעות מכל והפצתdaxc`eמתפעלים והיהדות התורה בהפצת מוסיפים –

ההילולא. בעל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק והוראת לציווי בהתאם עוז, וביתר שאת ביתר חוצה המעיינות

ההילולא בעל של ובלשונו בשר, ועד מנפש להם המצטרך בכל דמיטב, מילי בכל שיתברכו :31ויהיֿרצון

אשר . . רבים רחמים התעוררות עלֿידי . . יתברך השם ישפיע אשר . . ה' ברכת לקבל . . כולכם הכן "עמדו
ההילולא". בעל . . יעורר

.Èההתוועדות במשך טובות החלטות לקבל צריכים שבהם – ההילולא בעל שתבע העיקריים ...מהענינים
חוצה. המעיינות להפצת עד ויהדות, תורה בהפצת ההתעסקות – השבת דיום

שלפניֿזה בהתוועדויות בארוכה על97וכמדובר – "יוסף" – ההילולא בעל של בשמו מודגשת זו שעבודה
אחר" בן לי ה' "יוסף בו98שם ניכר שיהיה יהודי ועוד יהודי עוד להוסיף כלומר, ,ielba,הקב"ה של בנו שהוא

"בן" ממנו לעשות יש – "אחר" שבבחינת יהודי גם (א) פירושים: ב' שבזה – אחר" ד"בן גם99ובאופן (ב) .
יותר נעלית לדרגא להעלותו יש – "בן" בבחינת כבר שהוא ל"בןjxraÎ`lyיהודי שנחשב עד הקודמת, לדרגתו

הקודם. ומצבו מעמדו לגבי (למעליותא) אחר"

חודש של בענינו גם מרומזת זו עבודה – ועוד הקשורותhayזאת ההתוועדויות ג' בכל השוה הצד (שזהו
שבט): בחודש שכולן ההילולא, יום עם

הצירוף100ידוע – הוא החודש] עניני כל את ומקיים מחיה [המהווה, שבט בחודש המאיר הוי' שם שצירוף
" מראשיֿתיבות וא".dהיהeמירנו101iמרdהיוצא

"בן") מ"אחר" (לעשות הנ"ל העבודה תוכן מרומז בנוגע102ובזה והן העבודה, ומטרת לתכלית בנוגע הן –

הפעולה: לאופן
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רע"א.26) עט, יבמות
שלא.27) ע' אגרות לוי"צ לקוטי
טו.28) פ"ד, איכ"ר ל. דאיכ"ר פתיחתא
ב.29) קט, יבמות
(30.18 הע' 429 ע' ח"ה לקו"ש וראה רע"א. ה, ויקרא לקו"ת
ח"ד31) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ב. שצז, ח"ב קונטרסים סה"מ

283 ע' ח"ו (לקו"ש בתחלתה תש"כ שבט יו"ד שיחת וראה רעט. ע'
ואילך).
הנ"ל97) בשלח ש"פ ואילך. ס"ג שבט מבה"ח וארא, ש"פ שיחת

ועוד. ואילך. 87 ע' שם לקו"ש ואילך. סי"א
כד.98) ל, ויצא
ואילך.99) א שצ, ואילך. א שפו, ויחי ואילך. א רכ, ויצא אוה"ת

ועוד. ואילך. ב שצז,
טבת100) מס' סוף חסידים משנת ר"ח. כוונת האריז"ל סידור
ושבט.

לג.101) כז, בחוקותי
(10290 ע' שם לקו"ש ואילך. ס"ט הנ"ל וארא ש"פ שיחת ראה
ואילך.
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– זו עבודה של ומטרתה "בן".silgdlתכליתה ממנו ולעשות "אחר" שבבחינת יהודי ימירנו") ("המר

צריך שהרי – ימירנו" ד"המר באופן היא המשפיע של מצידו הפעולה שעה)silgdlוגם (לפי מקומו את
ממנו לעשות שיוכל "אחר" שבבחינת היהודי את למצוא כדי הרבים" ל"רשות לצאת קדושה של אמות מד'

גם הרי זה, יהודי שמוצא לאחרי שגם אלא עוד, ולא enr"בן", xeaicdשצריך – ימירנו" ד"המר באופן הוא
silgdlש להסביר כגון: זה, יהודי של לפיֿערכו שהוא לסגנון שלו הסגנון elאת i`ckומצוותיה תורה לקיים

– כמובן) הרשות, (עניני אחריהם להוט שהוא בענינים הקב"ה של ברכותיו להמשכת יזכה שעלֿידיֿזה מכיוון
לשמה" בהתוועדותeheytk"שלא (כמוזכר ה'" אל נפשו לקרב "בשבילו, ורק התורה", "לשם זה שאין רק [לא

כתובים103שלפניֿזה על הזקן אדמו"ר ובוודא104ממאמרי כפשוטו], לשמה" "שלא אם כי זה, בסגנון שדיבור י
דרגתו. ערך לפי ירידה של ענין הוא

הכתוב לטוב.105ובלשון הרע את להפוך כדי הרע למקום הטוב ממקום שיוצא – בטוב" רע או ברע "טוב :

הוא" והיה ימירנו "המר מהתיבות יוצא שבט דחודש הוי' שם שצירוף שמכיון בארוכה לעיל ocalוכמדובר

של בלשון הם אלו תיבות הרי –ieeivנפש פיקוח של ענין – מיוחדים ומצבים (בזמנים ציווי שישנו כלומר, ,
ימירנו". ד"המר הענין שיהיה כו')

של ענין על המורה ימירנו", "המר – לשון בכפל נאמר זה שציווי להוסיף, תפתח"ieaixויש "פתוח כמו: ,
תתן" פעמים"106ו"נתון מאה "אפילו אחר107– פעם בזה לעסוק יש אלא אחת, בפעם להסתפק שאין היינו, ,

הדבר. את לפעול שיצליח עד פעמים, מאה אפילו פעם,

ובאופן "קודש", יהיו "תמורתו" וגם "הוא" שגם – קודש" יהיה ותמורתו הוא ש"והיה לו ומבטיחים
יהא" "בהווייתו – הן108ד"והיה" ,elv`בהווייתו" אם כי שלו, הקדושה בשלימות מאומה תגרע לא זו שעבודה ,

אצל והן כו', הוספה של באופן – ואדרבה הקדושה, ובשלימות בתוקף כך, ונמשך שעומד, – –zlefdיהא"

התוקף. בכל יהא", ש"בהווייתו ובאופן קודש", יהיה "תמורתו

המאיר הוי' שם צירוף יוצא שמהם בראשיֿתיבות נכלל אינו קודש", יהיה "ותמורתו הכתוב, סיום אמנם,
והתוצאה הוא", והיה ימירנו "המר עליו, המוטל את לעשות צריך מצידו שהוא להורות – שבט בחודש
יהיה ש"תמורתו לו "נוגע" בוודאי לו?! נוגע זה שאין פירוש מה – לו. נוגעת אינה – קודש") יהיה ("ותמורתו

כאשר שגם איפוא, היא, הכוונה ההילולא! בעל של בשליחותו והכוונה התכלית כל זוהי שהרי אינוקודש",
ימירנו", "המר – תפקידו את למלא ממשיך אלא מעבודתו, מאומה נגרע לא ומיד, תיכף התוצאה את רואה
יהיה זה שענין יתכן אלא שבט, בחודש יהיה שהדבר הכרח כל אין – קודש" יהיה ד"ותמורתו לתוצאה ובאשר

כו'. שלאחריֿזה בחודש

.‡Èש ובקשה בהצעה באתי – לכך cg`eובהתאם cg` lkאבל כמובן, (בליֿנדר, עצמו על ויקבל יחליט
כדלקמן: בפועל במעשה להוסיף התוקף) בכל

eycgaא) yceg icn– החודש את ומקיים מחיה המהווה הוי' שם צירוף משתנה כאשר –cg` lk lczyi

cg` icedil rbepa zegtd lkl ,"xg` oa il 'd sqei"c oipra lertl cg`e.

dwcvdב) oipra cg`e cg` lk siqei ± eycga yceg icn(בלאוֿהכי לצדקה לתת שרגיל מה e"l(מלבד xtqna

להסתלקותֿהילולא), הל"ו שנת היא זו ששנה לכך (בהתאם

זאת לקיים יוכל ואחד אחד שכל קטנות,lwpaוכדי במטבעות זו הוספה תהיה – כו') היצר בלבולי (ללא
במספר – .e"lוהעיקר

ההילולא) בעל שתבע העיקריים מהענינים – ישראל ואחדות ישראל אהבת שתוכנה לכך (נוסף זו ופעולה
ויהדות, תורה לעניני ישראל בני דקירוב בעבודה הצלחה יתר תוסיף
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סל"א.103) בשבט ט"ו שיחת
תמימה.104) ה' תורת ד"ה – בתחלתו
י.105) שם,
חֿי.106) טו, ראה

עה"פ.107) ופירש"י ספרי
ב.108) ד, בכורות רע"ב. יז, א. ט, מגילה, א. יג, ברכות ראה
ובכ"מ.
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הצדקה" הוי' "לך – הקב"ה של ברכותיו בהמשכת הצדקה פעולת תוסיף כן של109וכמו שמדתו דמכיון ,

מדה" כנגד "מדה היא כו'"110הקב"ה טובה מדה ש"מרובה ובפרט ככה, פעמים וכמה שעלֿידי111, מובן, –

נעשה הצדקה, מצות אלאaeigקיום העבודה, לפיֿערך פעולתו, שכר רק (לא ליהודי לתת הקב"ה על (כביכול)
ש"אדםdwcvגם) מהענינים היא צדקה מצות שהרי – הגשמי הזה בעולם ממש, בפועל הנותן), נכסי (לפיֿערך

הזה" בעולם פירותיהן .112אוכל

הרי – ההילולא ליום הל"ו שנת התחלת כנגד המכוון ל"ו, מספר עם לצדקה ההוספה את מקשרים וכאשר
של רבים רחמים התעוררות עם הקשורות הברכות כל את ממשיכים lelidd`עלֿידיֿזה lraסעיף סוף (כנ"ל
עילוי, אחר עילוי לעולם, מעולם שנתעלה לאחרי העילוי, בתכלית בהיותו באופןe"lג) היא אחת שכל עליות,

llk jexrÎoi`ay:הקודמת העליה לגבי

שבו113ידוע והעולם הדרגא לגבי כלל שבאיןֿערוך ועולם לדרגא הנשמה עליית נעשית ההילולא שביום
ההילולא. יום לפני הנשמה היתה

אומרים אין – ההסתלקות מיום חדשים י"א לאחרי דלכאורה: – ההילולא ביום קדיש לאמירת הטעם וזהו
בגהינום שלו שהמשפט לרשע, אותו שמחשיבים מפני בזיון לידי יבוא שלא כדי שבקלים, קל על אפילו קדיש

חודש י"ב במשך –114הוא ה"יארֿצייט" ביום קדיש אומרים מדוע ואםֿכן, .mipy zexyr(חודש י"א רק (לא ָ
קשור אלא) לגןֿעדן, מגהינום לעליה שייך (אינו ד"יארֿצייט" שהקדיש הביאור, וידוע ההסתלקות?! ָלאחרי

ושנה. שנה בכל נפעל זה שענין גופא, בגןֿעדן העליה ענין עם

מגהינום והעליה (ב"יארֿצייט") גופא בגןֿעדן לדרגא מדרגא שהעליה יתכן כיצד מובן: אינו עדיין ָאמנם,
עלֿידי יהיו לגןֿעדן)`dzeלגןֿעדן (מגןֿעדן גופא בגןֿעדן שהעליה – והביאור קדיש?! אמירת – פעולה

שבע לדרגא אםאינה כי סתם), בערך (שלא הקודם לגןֿעדן בערך שאינו לגןֿעדן אפילו או הקודם, לגןֿעדן רך
ממש)! הפכים (שני לגןֿעדן מגהינום העליה בדוגמת שהוא ואיןֿערוך דילוג של באופן

– הל"ו ההילולא ביום העילוי גודל מובן הרי כזו, עליה ישנה בשנה שנה מדי ההילולא שביום e"lומכיון

zeilrהיא אחת llkeשכל llk jexrÎoi`a!הקודמת העליה לגבי מגןֿעדן) דגהינום הערך ריחוק (בדוגמת

העילוי גודל עם הקשורות הברכות כל המשכת את פועלים – ל"ו במספר הצדקה נתינת שעלֿידי ונמצא,
הל"ו. ההילולא ביום ההילולא בעל אצל שנפעל

.·Èשייך האמור שכל פשוט, וגם l`xyinמובן cg`e cg` lkl– ממש. קטנים לקטני עד וטף, נשים כולל ,
ענינים גם ישנם זאת, לעומת אבל לנשים, ולא לאנשים לקטנים, ולא לגדולים השייכים ענינים אמנם ישנם
דמכיון – דידן בנידון הוא וכן בזה. וכיוצא הקהל, מצות כמו: וטף, נשים אנשים ממש, ואחד אחד לכל השייכים

הוא "הנשיא אשר הדור, נשיא אודות ממש.lkdשמדובר הדור מבני ואחד אחד לכל שייכים שעניניו מובן, ,"

הכיוונים: ובשני

icedi(א) lk axwlהוא כמוך" לרעך "ואהבת הציווי שהרי – ויהדות תורה ואחדqgiaלעניני אחד לכל
שאפילו אלא עוד, ולא יומו. בן תינוק אפילו lecbמישראל, odkהכיפורים יום עבודת באמצע ,miycwd ycewa

מפולת, עליו שנפלה יומו בן מתינוק הגל את לפקח כדי ולצאת באמצע להפסיק הוא חייב –`ny.להצילו יוכל
ברוחניות. נפש לפיקוח בנוגע גם מובן ומזה

icedi(ב) lkצריךlertl"כמוך לרעך "ואהבת הציווי שהרי – ויהדות תורה לעניני יהודים עלlhenבקירוב
שמצד – בקטנים מיוחדת שמעלה אלא עוד, ולא לחינוך. שהגיעו קטנים – כולל מישראל, ואחד אחד כל

הגדולים. מאשר יותר לפעמים, לפעול, מצליחים שלהם התמימות

גם הוא ישראל דאהבת שהענין מיבעי לא הרי – יומו בן לתינוק עד לחינוך, הגיעו שלא קטנים ואפילו
eil` qgiaשגם זאת, עוד אלא zewqrzdde(כנ"ל), dlertdשישנה אלא אליו, שייכת ישראל ziccvבאהבת daiq
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ז.109) ט, דניאל
ואילך.110) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ז.)111 לד, תשא עה"ת בפירש"י הובא וש"נ. א. יא, סוטה ראה
מ"א.112) פ"א פאה

סי'113) בהגה"ה. ספ"א ש"ו פע"ח הקדיש. ענין הכוונות שער
יו"ד ברכה ושיורי הפנים בלחם הובא ועוד. עלינו. קודם האריז"ל

שעו. סו"ס
שעו.114) סו"ס יו"ד שו"ע
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דומה הדבר למה משל לדבר! יכול אינו שעדיין מפני ממש, בפועל הדבר את לבצע עדיין יכול אינו שבגללה
גורע הדבר שאין הוא שפשוט ידו, על תפילין להניח יכול שאינו גידם או לצדקה, לתת כסף לו שאין למי –

ד" אלקיך"minzבענין ה' עם הנפש.115תהיה אברי שלימות –

במשה שנאמר מה שכן, – הדור לנשיא הם מנגדים שבחיצוניותם לאלו אפילו שייך זה שענין להוסיף, ויש
הוא "הנשיא מיכה!lkdרבינו פסל נושא על וכן ואבירם", "דתן על גם קאי ,"

לכך נוסף אבל: קיימים. היו לא כבר ואבירם דתן כאשר חוקת, בפרשת אמנם נאמר הכל" הוא ["הנשיא
נושאי הרי חוקת), בפרשת רק שנתפרש (אף חוקת פרשת לפני גם היה הכל" הוא ד"הנשיא שהענין שפשוט

כאשר גם היו מיכה שכן,yxtzpפסל ומכיון ישראל! לארץ נכנס מיכה פסל שהרי הכל", הוא ד"הנשיא הענין
הכל"]. הוא ד"הנשיא בענין נכלל בוודאי הוא הרי

קדישא תניא בספר ויתירה116וכמפורש צפרניים, בחינת הערך, ופחותי הארץ דעמי ונשמה רוח נפש שגם
מהמוח חיותם ומקבלים יונקים הם גם – רחמנאֿליצלן חכמים", בתלמידי ומורדים "הפושעים אפילו מזו:

הדור. נשיא – שבראש

בספרי אמנם (שמקורו זה שענין לשכלוdlaw[ומכיון שייך שהדבר מובן, התניא, בספר הזקן אדמו"ר הביאו (
ב"דףֿהשער": המחבר בעל שכותב כפי – כו' הבהמית דנפש לשכל עד מישראל, ואחד אחד כל של והבנתו

פסוק על התניא117"מיוסד שבספר הענינים שכל היינו, לעשותו", ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי
מאד"]. גו' ד"קרוב באופן שזהו אלא עוד, ולא מישראל, ואחד אחד לכל שייכים

ואחד אחד שכל לפעול כדי שהם, מקום בכל ישראל בני אחינו בין הנ"ל כל לפרסם מצוה – לפועל ובנוגע
בארוכה. כנ"ל הצדקה, במצות ולהוסיף ויהדות, לתורה יהודי עוד לקרב הנ"ל: ענינים בב' יעסוק מישראל

אודות ולחשוב להתבונן יש ה"מציע"; הוא מי נפקאֿמינה כל שאין אמורה מילתי כבר – דא כגון ובענינים
" – שמו על הדבר יקרא ובמילא, הנכונה, למסקנא בעצמו שיגיע בודאי ואז עצמה, שכן,ezxez"118ה"הצעה" ,

ענינים על רק לא נאמר זה עניניםeycgzpyענין על גם אם כי dxezaעלֿידו, miyxetndשנקלטו עד שלמדם אלא ,
שמו". על "נקראת שאז והשגה, הבנה של באופן אצלו

.‚È– ממש גשמי דבר עם גם זאת ולקשר להוסיף יש השבת, ביום הנ"ל החלטות קבלת על נוסף והנה,
הר"ן בדרשות המבואר לעשות119עלֿפי לנביא צוה שהקב"ה נבואות וכמה בכמה zinybשמצינו dlertבקשר

בנוגע אמורים הדברים ואם ממש, בפועל הנבואה קיום את להבטיח כדי "d`eaplלנבואה, היותה שלמרות ,xac

'dהכתוב כלשון גשמית,120", פעולה עם זאת לקשר צורך יש מכלֿמקום, לשוני", על ומלתו בי דיבר ה' "רוח :
של להחלטה בנוגע mceהרי xya!עלֿאחתֿכמהֿוכמה –

ערוך ב'שולחן פסקֿדין ישנו תיכף121'אמנם, בפועל הדבר את לקיים התורה) (עלֿפי אפשרות אין שכאשר
אבל זה, למעשה השייך השכר את שמקבלים ועד מעשה, של לענין נחשבת עצמה ההחלטה אזי ומיד,

אלא אינו זה כל צורךdxezaאףֿעלֿפיֿכן, יש – העולם במציאות זאת לפעול וכדי ערוך'), ב'שולחן (פסקֿדין
גשמית .dheytkבפעולה

– לחבירו הכוס) את יתן (או ימזוג אחד שכל ובאופן גשמי, יין על "לחיים" עתה יאמרו – לכך ובהתאם
שמקרבת" לגימה "גדולה הזולת, וקירוב בשבת) המותר (באופן הצדקה פעולת תהיה lreta,122שעלֿידיֿזה

ynn"זוטא "מעשה שהוא בדיבור, רק ולא בלבד, טובה החלטה של באופן רק ).123(לא

.„È.ממש בפועל לקיימן מנת על אלו טובות החלטות עצמו על יקבל ואחד אחד שכל ויהיֿרצון
ללבב" יראה ש"ה' מיד124ומכיון מקבלים אזי – כנ"ל גשמית, פעולה עם זאת שמקשרים לאחרי ובפרט –

ערוך'). ה'שולחן (כפסקֿדין אלו טובות דפעולות השכר את
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ג.115) מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים
פ"ב.116)
יד.117) ל, נצבים
ואילך.118) סע"א לב, קידושין וראה א. יט, ע"ז
הריקנטי119) על לבוש ו. יב, לך לך עה"פ רמב"ן וראה ב. דרוש

שם. לך לך

ב.120) כג, ש"ב
ב.121) ח, תענית וראה ס"ג. סתקע"א או"ח
ואילך.122) סע"ב קג, סנהדרין ראה
א.123) סה, סנהדרין
ז.124) טז, ש"א
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יוצאים ממש בימינו שבמהרה – l`xyiוהעיקר ipa lkמצרים ביציאת שכתוב כמו "בנערינו125מהגלות,
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי – העתידה בגאולה כן וכמו ובבנותינו", בבנינו גו' –126ובזקנינו

בגלות ישאר לא בלבד אחד יהודי ,127שאפילו

– והראיה נשים, גם – (כולל בארץ חלק יש ואחד אחד שלכל ובאופן הקודש, לארץ באים יחדיו וכולם
היעוד לקיום וזוכים המקדש, ולבית הקודש עיר לירושלים – גופא ושם ואיןֿכאןֿמקומו), כו', צלפחד מבנות

כבראשונה", שופטיך "ואשיבה

ד"אחישנה" באופן ממש, בימינו במהרה – אלו ענינים "128וכל ,cin"נגאלין .129הן
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ט.125) י, בא
טו.126) ז, מיכה
וש"נ.127) בתחלתו. חי"א לקו"ש בארוכה ראה

א.128) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
ה"ה.129) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
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יוצאים ממש בימינו שבמהרה – l`xyiוהעיקר ipa lkמצרים ביציאת שכתוב כמו "בנערינו125מהגלות,
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי – העתידה בגאולה כן וכמו ובבנותינו", בבנינו גו' –126ובזקנינו

בגלות ישאר לא בלבד אחד יהודי ,127שאפילו

– והראיה נשים, גם – (כולל בארץ חלק יש ואחד אחד שלכל ובאופן הקודש, לארץ באים יחדיו וכולם
היעוד לקיום וזוכים המקדש, ולבית הקודש עיר לירושלים – גופא ושם ואיןֿכאןֿמקומו), כו', צלפחד מבנות

כבראשונה", שופטיך "ואשיבה

ד"אחישנה" באופן ממש, בימינו במהרה – אלו ענינים "128וכל ,cin"נגאלין .129הן

•

1
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ט.125) י, בא
טו.126) ז, מיכה
וש"נ.127) בתחלתו. חי"א לקו"ש בארוכה ראה

א.128) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
ה"ה.129) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתביהם מג' י"ג וי"ד שבט, ובינתים בטח קבל מכתבי מענה על מכתביו הקודמים.

ומוסגר פה מכתבי להמשתתפים בההתועדות דיום ההילולא. ואל בינתו אשען באיזה אופן למסור 

להפצת  בהנוגע  ובעיקר  ברמז,  באלו הדברים שנזכרו בהמכתב  לתוספת הסברה  זה  לנצל  והעיקר  להם, 

יעזור שכל זה יעשה מתוך הרחבת  ב... ובמילוי שליחותם הק' בכלל באופן הכי טוב. והשי"ת  המעינות 

הדעת ובשמחה ובטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ע"ד כהנ"ל,

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשי"ט

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה, בו כותבת אודות בקורה אצל הרופא, ואשר קבע הטפול ליום ז' אדר )ואינו ברור 

אם כוונתה לאדר א'(.

ויהי רצון שיהי' הטפול בשעה טובה ומוצלחת, ובודאי תתנהג מתאים להוראת רבותינו נשיאינו, 

טראכט גוט, ותתמלא גם סיום הוראתם האמורה, וועט זיין גוט.

עובדת,  בו  החינוכי  דמוסד  חניכים-ות  בעניני  שמסייעת  בה,  תלוי  הרבים  זכות  שהרי  ובפרט 

ומשתדלת לקרב לבם של החניכים-ות לאבינו שבשמים, הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ואחכה לבשו"ט 

בכל האמור.

בברכה לרפו"ק,

מ. שניאורסאהן
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
ÛÒÂÈ ·¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

של הנפלאה הגדלות את המבטאים חז"ל ממאמרי אחד

פסחים שבמסכת מאמר הוא תורה ביומא1מתן יוסף "רב :

האי לאו אי אמר: תלתא. עגלא לי עבדי אמר: דעצרתא

הורה יוסף (=רב בשוקא" איכא יוסף כמה גרים דקא יומא

יום לולא ואמר: משולשת, עגלה לו להכין השבועות בחג

בשוק). יש יוסף כמה – זו לדרגה להגיעי שגרם זה

השאלה: נמצאת המאמר, על המתעוררות השאלות בין

" המילים משמעות nei`מהי i`dיוסף רב כוונת ?"

בזכות היא אחרים פני על שמעלתו היא, dxezdבמאמרו

מוסתר, באופן זאת אומר הוא ומדוע רש"י, כפירוש שלמד,

תורה" לאו "אי בגלוי אומר וכדומה?2ולא

לימוד מעלת את לציין רוצה יוסף רב יתרֿעלֿכן:

יום – יומא" ל"האי דוקא קשור אינו זה ודבר התורה,

zpizpכמאמר תורה, מתן לפני גם תורה למדו כי התורה,

היו3חז"ל מהם. ישיבה פרשה לא אבותינו של "מימיהן

ויושב זקן אבינו אברהם עמהם... ישיבה במצרים

יומא"? ל"האי זאת קושר הוא ומדוע בישיבה...",

די – גרים" "דקא המילים מוסיפות מה להבין: יש כן

יומא"? האי לאו "אי במילים היה

.·
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באומרו יוסף רב שכוונת לומר, היה ניתן לכאורה,

אלא תורה, מתן כיום זה יום למעלת היתה לא יומא" "האי

העמים" מכל סגולה לי "והייתם אירע שבו בחירת4כיום ,

ולשון עם מכל בישראל שונה5הקדושֿברוךֿהוא ובזאת ,

מתבטא הוא אין ולפיכך בשוקא". יוסף מ"כמה יוסף רב

" אם כי תורה", לאו "אי nei`במילים i`dדקא" ומוסיף ,"

למתן מתכוון הוא שאין מדגיש הוא כך ועלֿידי גרים",

זה. ביום שנגרם אחר לענין אלא תורה,

לדבריו היחיד הטעם שזהו להניח קשה כי6אבל ,

תורה", "שלמדתי מסביר: הפשטנים, ראש שהוא רש"י,

שלפניֿכן הסוגיות מתוכן מובן אף זה ושלאחרי7ֿופירוש

מעלת8כן על מדובר שבהן ,dcenile dxezd:ועיקר ועוד .

העמים", "כל לעומת ישראל, כל של מעלה זוהי זה, לפי

נראה יוסף רב ממאמר מיוחדת9ואילו מעלה על שמדובר

אחרים מיהודים בשונה .10שבו,

.‚
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יוסף: רב במאמר מספר דיוקים לעוד לב לשים יש

"כמה אומר הוא מדוע "כמהsqeiא) סתם ולא איכא"

שמו של החשיבות מהי – מעלתוsqeiאינשי" לגבי

אנשים "הרי יותר זאת מדגיש רש"י אשר וכפי המיוחדת,

יוסף"? ששמן בשוק הרבה

סתם ולא "בשוקא", המילה בהוספת כוונתו מהי ב)

איכא"? יוסף "כמה

בינו ההבדל את להדגיש רוצה הוא שבכך לומר, אין

בבית ולא "בשוקא", נמצאים הם אשר יוסף", "כמה לבין

המילה ללא גם מובן זה דבר שהרי כמוהו, המדרש,

מדרש, בית בכלל היה לא תורה מתן לולא lke"בשוקא":

mewn.מביתֿהמדרש להיפך "שוקא", היה

.„
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הוא: לכך ההסבר

לפני המצוות וקיום התורה לימוד בין הפשוט ההבדל

לפני התורה לימוד על חז"ל שמספרים [כפי תורה מתן

המצוות קיום ועל כדלעיל, תורה, אברהם11מתן "קיים

לימוד לבין ניתנה"] שלא עד כולה התורה כל אבינו

תורה מתן שלפני הוא, תורה מתן לאחר וקיומה התורה

ולאחר ועושה", מצווה "אינו של באופן המצוות קיום היה

ועושה". "מצווה של באופן זה היה תורה מתן
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ב.1) סח,

סע"א).2) (לג, בקדושין ר"נ מאמר וע"ד

כח.3) מו, שם. פרש"י ויגש. ס"פ תנחומא וראה ב. כח, יומא

כו'.4) תקבלו עתה אם שם: פרש"י וראה ה. יט, פרשתנו

ס"ד.5) שם אדה"ז שו"ע סק"ב. ס' סי' או"ח בשו"ע מ"א ראה

שבהערה6) כבמ"מ התורה, נתינת מצד הוא שג"ז הדוחק על נוסף

שלפנ"ז.

(7– תורה" בו שניתנה יום מ"ט לכם נמי דבעינן בעצרת מודים "הכל

שם). (פרש"י בו" תורה שניתנה לישראל זה יום ומקובל שנוח "להראות

כו'".8) ואמר תלמודי' לי' מהדר יומין תלתין כל ששת "רב

שם:9) בקדושין ר"נ בשוק. עקיבא כמה ב: כא, במו"ק רע"ק וכמאמר

בשוקא. איכא אבא בר נחמן כמה

בהתנאים10) תלוי מכה"ע" סגולה לי ד"והייתם י"ל עכ"פ) ש(בדוחק אף

בשוקא". "יוסף לגבי יוסף רב מעלת ובזה גו'" ושמרתם גו' שמוע "אם

לאברהם).11) (בנוגע ה כו, תולדות בפרש"י א. פב, קדושין שם. יומא

ג יט, וירא . (ביעקב) ה לב, וישלח ליצחק). (בנוגע ט כז, ג. כז, יב. כו, שם

(בלוט). ובפרש"י
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מקיים אצל רק איננו ועושה" שב"מצווה היתרון

יותר גדול שכר מקבל שהוא הגברא, – וכדומה,12המצוה

המצוה: נעשית שבו בחפץ גם אלא

ובכוחו, האדם מצד רק המצוות קויימו תורה מתן לפני

החפץ על המצוה קיום השפיע לא ולכן הבורא, ציווי ללא

במהותו שינוי שום בו נגרם ולא נעשתה, היא שבו

מצוה. של לחפץ נהפך לא הוא – מבריאתו ובאיכותו

האדם על היתה היחידה המצוה13ההשפעה מקיים ,14.

על הקב"ה מאת נצטוינו כאשר תורה, מתן לאחר ואילו

פעולת משפיעה לאֿתעשה, מצוות ועל עשה מצוות

אפשר לאדם הבורא ציווי באמצעות החפץ. על גם המצוה

העבירה, או המצוה, נעשית שבהם החפצים את גם לשנות

.15ר"ל

על גם הדבר משפיע עשה, מצות מקיים יהודי כאשר

מצוה של חפץ נעשה החפץ וגם המצוה, מקיים .16הגברא,

עוברים כאשר תעשה: לא מצוות לגבי גם לכך ובדומה

על רק משפיעה היא אין עבירה, גםxabd`חלילה אלא ,

מתועב לדבר ההופך החפצא, .17על

.‰
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בהרחבה אחר במקום כמוסבר מובן, כאשר18כך מדוע ,

של חפץ בנקיטת אליעזר את להשביע אבינו אברהם רצה

לו19מצוה אמר הוא דבר20, – ירכי" תחת ידך נא "שים

את קיים אברהם והרי – הצניעות היפך לכאורה, שהוא,

יכול שבהם רבים מצוה חפצי לו והיו כולה, התורה כל

אליעזר? את להשביע היה

אצל המצוות שקיום כדלעיל, הוא לכך ההסבר אלא,

היה לא ולכן הבורא, ציווי מפני ולא מעצמו, היה אברהם

מצוה של לחפץ חפץ להפוך מילה,21בכוחו ממצות חוץ ,

קדוש חפץ זה היה ולכן נצטווה, הוא .22שעליה

הרמב"ם אומר זאת מפני23בכל מלין אנו "אין :

מפני אלא ביתו, ואנשי עצמו מל ע"ה אבינו שאברהם

רבינו משה עלֿידי אותנו ציוה שהקדושֿברוךֿהוא

היה אברהם אל הקדושֿברוךֿהוא שציווי למרות שנימול",

לדורותם" אחריך וזרעך של24"אתה הענין שלמות כי –

לכך הסיבות ואחת תורה. מתן לאחר רק היא חפץ קדושת

פרטית מצוה על לאברהם, בנבואה ציווי דומה שאינו היא,

תורה במתן הקדושֿברוךֿהוא של לציוויים פרטי, 25לאיש

לכל המצוות תרי"ג כל ניתנו ששם רבינו, משה ידי על

.26ישראל

.Â
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ÌÏÂÚ·
דקא יומא האי לאו "אי יוסף רב דברי משמעות וזוהי

של יומא" האי לאו "אי בשוקא": איכא יוסף כמה גרים

מצוות, ומקיימים תורה לומדים כן גם היו תורה, מתן
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קדושין12) התוס' וכפי' ובכ"מ. א. פז, א. לח, ב"ק א. לא, קדושין ראה

המשניות מפירוש ולהעיר הגברא. פעולת במעלת שהוא (ועוד) גדול* ד"ה שם

.17 הערה בסוף שצויין להרמב"ם

בזה,13) וההסברה גברא איסורי רק הם דרבנן דאיסורי מהדיעות להעיר

[המתורגם] לקו"ש ועוד. יו"ד. כלל דאורייתא אתוון ראה דרבנן. במצות ועד"ז

.55 ע' ח"ח

כו'14) למעלה יעלו לא דתחתונים הגזירה הייתה מ"ת שעד מרז"ל וע"פ

לפני נח בני מצות בז' גם הוא שכן י"ל טו) וארא תנחומא ג. פי"ב, (שמו"ר

אדם בין העולם, ישוב – הוא הרי תוכנם כי והטעם עליהם. שנצטוו אף מ"ת

להערה שוה"ג 317 ע' חי"ז לקו"ש וראה להחפצא. שייך ואי"ז – לחבירו**

ב"נ נצטוו ואילך) ד ט, (נח שמפורש בזה דרק משמע פשש"מ שע"פ ,21

ואכ"מ. בפירוש.

פח,15) (שבת כדרז"ל העולם, קיום פעל דוקא שמ"ת זה יומתק ועפ"ז

שלפני אף כו'"), אליעזר "והא"ר שם פסחים הגמרא המשך וראה וש"נ. א.

בחפצא פועלת מ"ת שלאחרי התורה רק כי התורה, כל האבות קיימו זה

שם. פסחים צל"ח וראה מ"ת. דלפני משא"כ דהעולם,

(16– כו' קדושה קדושה, תשמישי מצוה, תשמישי בזה: דרגות וכמה

קנד. סי' או"ח טושו"ע ואילך. ה"ג פ"י ס"ת הל' רמב"ם ב. כו, מגילה ראה

ס"ו. מב סי' אדה"ז שו"ע וראה סרפ"ב. יו"ד

בזה17) הדוגמא שמביא שלאחרי פל"ז תניא (ועיין מהב"ע. מדין ולהעיר

שם ובהגהה גזל"***. שאינן הצדקה ומעות מוסיף ערלה" שאינו "אתרוג

י"ב. כלל טוב לקח וראה דערלה!). לאתרוג בעבירה" הבאה מצוה "כל מדמה

תרומות והל' מאכא"ס הל' צפע"נ וראה קכה. כלל א' מערכת האוצר בית

.51 הערה לקמן שנסמן

נתחדש – (14 הערה לעיל (ראה ב"נ מצות ז' שגם י"ל בפנים הנ"ל וע"פ

מלכים). מהל' ספ"ח רמב"ם (ראה החפצא שמשנים מ"ת לאחר

בפנים לקמן וראה דתרומות. ספ"ג להרמב"ם המשניות מפי' ולהעיר

ואכ"מ. סי"א.

(18.13 ח"ג ואילך. 33 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש

שו"ע19) ב. לח, סי"גֿטו.שבועות ספ"ז חו"מ

ב.20) כד, שרה חיי

תמימה"21) "עולה שנקרא – העקידה לאחרי יצחק של בגדרו וצ"ע

220 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש וראה ג). סד, פ' מב"ר ג. כו, תולדות (פרש"י

שם. ובשוה"ג 44 הערה

שם.22) עה"פ רש"י לשון ועי' שם). (שבועות דיינא האי תוד"ה ראה

ואכ"מ. רש"י. ובפרש"י

שם.23) וצפע"נ ב. נט, סנהדרין וראה דחולין. ספ"ז פיה"מ

ט.24) יז, לך

ועוד.25) ואילך). 182 ע' :177 (ע' חי"ט לקו"ש בארוכה ראה

בפשטות.26) החילוק סי"א בפנים לקמן ראה

.biz 'r irqn z"de` d`x ± 'qezd xe`ia (*

.(`i ,k `xie) izy` c"r ipebxde dfd mewna miwl` z`xi oi` p"ynke mler ly eaeyi ceqi daxc` f"d ± f"r mbe (**

.135 'r a"ig y"ewl d`x ."zeci rax`d lk enr dlrn ynegd" (c"lt my) iaeigd cva d`xe (***
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מקיים אצל רק איננו ועושה" שב"מצווה היתרון

יותר גדול שכר מקבל שהוא הגברא, – וכדומה,12המצוה

המצוה: נעשית שבו בחפץ גם אלא

ובכוחו, האדם מצד רק המצוות קויימו תורה מתן לפני

החפץ על המצוה קיום השפיע לא ולכן הבורא, ציווי ללא

במהותו שינוי שום בו נגרם ולא נעשתה, היא שבו

מצוה. של לחפץ נהפך לא הוא – מבריאתו ובאיכותו

האדם על היתה היחידה המצוה13ההשפעה מקיים ,14.

על הקב"ה מאת נצטוינו כאשר תורה, מתן לאחר ואילו

פעולת משפיעה לאֿתעשה, מצוות ועל עשה מצוות

אפשר לאדם הבורא ציווי באמצעות החפץ. על גם המצוה

העבירה, או המצוה, נעשית שבהם החפצים את גם לשנות

.15ר"ל

על גם הדבר משפיע עשה, מצות מקיים יהודי כאשר

מצוה של חפץ נעשה החפץ וגם המצוה, מקיים .16הגברא,

עוברים כאשר תעשה: לא מצוות לגבי גם לכך ובדומה

על רק משפיעה היא אין עבירה, גםxabd`חלילה אלא ,

מתועב לדבר ההופך החפצא, .17על
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בהרחבה אחר במקום כמוסבר מובן, כאשר18כך מדוע ,

של חפץ בנקיטת אליעזר את להשביע אבינו אברהם רצה

לו19מצוה אמר הוא דבר20, – ירכי" תחת ידך נא "שים

את קיים אברהם והרי – הצניעות היפך לכאורה, שהוא,

יכול שבהם רבים מצוה חפצי לו והיו כולה, התורה כל

אליעזר? את להשביע היה

אצל המצוות שקיום כדלעיל, הוא לכך ההסבר אלא,

היה לא ולכן הבורא, ציווי מפני ולא מעצמו, היה אברהם

מצוה של לחפץ חפץ להפוך מילה,21בכוחו ממצות חוץ ,

קדוש חפץ זה היה ולכן נצטווה, הוא .22שעליה

הרמב"ם אומר זאת מפני23בכל מלין אנו "אין :

מפני אלא ביתו, ואנשי עצמו מל ע"ה אבינו שאברהם

רבינו משה עלֿידי אותנו ציוה שהקדושֿברוךֿהוא

היה אברהם אל הקדושֿברוךֿהוא שציווי למרות שנימול",

לדורותם" אחריך וזרעך של24"אתה הענין שלמות כי –

לכך הסיבות ואחת תורה. מתן לאחר רק היא חפץ קדושת

פרטית מצוה על לאברהם, בנבואה ציווי דומה שאינו היא,

תורה במתן הקדושֿברוךֿהוא של לציוויים פרטי, 25לאיש

לכל המצוות תרי"ג כל ניתנו ששם רבינו, משה ידי על

.26ישראל
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דקא יומא האי לאו "אי יוסף רב דברי משמעות וזוהי

של יומא" האי לאו "אי בשוקא": איכא יוסף כמה גרים

מצוות, ומקיימים תורה לומדים כן גם היו תורה, מתן
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קדושין12) התוס' וכפי' ובכ"מ. א. פז, א. לח, ב"ק א. לא, קדושין ראה

המשניות מפירוש ולהעיר הגברא. פעולת במעלת שהוא (ועוד) גדול* ד"ה שם

.17 הערה בסוף שצויין להרמב"ם

בזה,13) וההסברה גברא איסורי רק הם דרבנן דאיסורי מהדיעות להעיר

[המתורגם] לקו"ש ועוד. יו"ד. כלל דאורייתא אתוון ראה דרבנן. במצות ועד"ז

.55 ע' ח"ח

כו'14) למעלה יעלו לא דתחתונים הגזירה הייתה מ"ת שעד מרז"ל וע"פ

לפני נח בני מצות בז' גם הוא שכן י"ל טו) וארא תנחומא ג. פי"ב, (שמו"ר

אדם בין העולם, ישוב – הוא הרי תוכנם כי והטעם עליהם. שנצטוו אף מ"ת

להערה שוה"ג 317 ע' חי"ז לקו"ש וראה להחפצא. שייך ואי"ז – לחבירו**

ב"נ נצטוו ואילך) ד ט, (נח שמפורש בזה דרק משמע פשש"מ שע"פ ,21

ואכ"מ. בפירוש.

פח,15) (שבת כדרז"ל העולם, קיום פעל דוקא שמ"ת זה יומתק ועפ"ז

שלפני אף כו'"), אליעזר "והא"ר שם פסחים הגמרא המשך וראה וש"נ. א.

בחפצא פועלת מ"ת שלאחרי התורה רק כי התורה, כל האבות קיימו זה

שם. פסחים צל"ח וראה מ"ת. דלפני משא"כ דהעולם,

(16– כו' קדושה קדושה, תשמישי מצוה, תשמישי בזה: דרגות וכמה

קנד. סי' או"ח טושו"ע ואילך. ה"ג פ"י ס"ת הל' רמב"ם ב. כו, מגילה ראה

ס"ו. מב סי' אדה"ז שו"ע וראה סרפ"ב. יו"ד

בזה17) הדוגמא שמביא שלאחרי פל"ז תניא (ועיין מהב"ע. מדין ולהעיר

שם ובהגהה גזל"***. שאינן הצדקה ומעות מוסיף ערלה" שאינו "אתרוג

י"ב. כלל טוב לקח וראה דערלה!). לאתרוג בעבירה" הבאה מצוה "כל מדמה

תרומות והל' מאכא"ס הל' צפע"נ וראה קכה. כלל א' מערכת האוצר בית

.51 הערה לקמן שנסמן

נתחדש – (14 הערה לעיל (ראה ב"נ מצות ז' שגם י"ל בפנים הנ"ל וע"פ

מלכים). מהל' ספ"ח רמב"ם (ראה החפצא שמשנים מ"ת לאחר

בפנים לקמן וראה דתרומות. ספ"ג להרמב"ם המשניות מפי' ולהעיר

ואכ"מ. סי"א.

(18.13 ח"ג ואילך. 33 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש

שו"ע19) ב. לח, סי"גֿטו.שבועות ספ"ז חו"מ

ב.20) כד, שרה חיי

תמימה"21) "עולה שנקרא – העקידה לאחרי יצחק של בגדרו וצ"ע

220 ע' חט"ו [המתורגם] לקו"ש וראה ג). סד, פ' מב"ר ג. כו, תולדות (פרש"י

שם. ובשוה"ג 44 הערה

שם.22) עה"פ רש"י לשון ועי' שם). (שבועות דיינא האי תוד"ה ראה

ואכ"מ. רש"י. ובפרש"י

שם.23) וצפע"נ ב. נט, סנהדרין וראה דחולין. ספ"ז פיה"מ

ט.24) יז, לך

ועוד.25) ואילך). 182 ע' :177 (ע' חי"ט לקו"ש בארוכה ראה

בפשטות.26) החילוק סי"א בפנים לקמן ראה

.biz 'r irqn z"de` d`x ± 'qezd xe`ia (*

.(`i ,k `xie) izy` c"r ipebxde dfd mewna miwl` z`xi oi` p"ynke mler ly eaeyi ceqi daxc` f"d ± f"r mbe (**

.135 'r a"ig y"ewl d`x ."zeci rax`d lk enr dlrn ynegd" (c"lt my) iaeigd cva d`xe (***
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"יוסף" של ענין וזהו אבל27כדלעיל, בקדושה, הוספה –

ומצוות תורה קיום עלֿידי בקדושה התוספת יוסף", "כמה

באופן הם תורה, מתן x`ypלפני mlerdyבדיוק "בשוקא",

רבים רשות – המצוות וקיום התורה לימוד לפני כמו

לגבי רק היא והמצוות התורה קיום השפעת כי רגילה,

חפצאהא נעשים אינם הם אשר העולם, בעניני ולא דם,

דקדושא.

תורה על ציוה הקב"ה כאשר יומא", "האי מפני רק

עצמו, בעולם ולשינוי לתוספת "יוסף" גורם ומצוות,

התורה לימוד של ההשפעה – "בשוקא" נשאר שאיננו

מציאות כל אלא האדם, לגבי רק איננה המצוות וקיום

קדוש למקום מצוה, של לחפץ מתהפכת ה"שוקא"

וכדומה.

.Ê
"È˙ÓÓÂ¯˙�Â ‰¯Â˙ È˙„ÓÏ˘"

תורה "שלמדתי רש"י של התוספת מובנת זה לפי

iznnexzpeרב מלשון רש"י לומד כיצד לכאורה, שהרי, – "

של הפשוט הפירוש הן "נתרוממתי"? של הענין את יוסף

שונה נעשה הוא התורה לימוד שבאמצעות הוא, דבריו

תורה. לומדים שאינם שבשוק, האדם בני מכל

שהשינוי כשם הדבר: מובן לעיל האמור לפי אבל

את המצוות קיום משנה שלאחריו הוא יומא", "האי שגרם

אמנם, התורה: לימוד לגבי גם כך מצוה, של לחפץ החפץ

חכמתה, את להשיג תורה, ללמוד יכלו תורה מתן לפני גם

שינוי על השפיע לא הדבר אבל תורה, דברי ולקנות

התורה לימוד באמצעות ואילו התורה. לומד של ה"חפצא"

" – בלומד שינוי חל תורה מתן הואiznnexzpe"28לאחר ,

יותר. נעלה לחפץ נעשה

.Á
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" המילים יובנו לעיל האמור mixbלפי `wc:"

ענין: עוד ישנו יומא" "האי שהביא בשינוי

על חלים המצוה או האיסור היו לא תורה מתן לפני

שלvtg`ה האדם על ציוויים היו אלא העולם, עניני על ,

בחפץ יש תורה, מתן לאחר ואילו תעשה. ולא עשה

איסור. או מצוה של מהות עצמו ובעולם

oirnתורה:דוגמ מתן לפני למצוא אפשר זה לדבר א

את קיים לא אבינו שאברהם לכך ההסברים מן אחד

ש"קיים למרות כך, על נצטווה שהוא לפני מילה מצות

הוא, ניתנה", שלא עד כולה התורה כל אבינו אברהם

במציאות היה לא הרי המילה על ציווי היה שלא שכיוון

לא גם לכן ערלה, שהוא דבר של המושג כל התורה של

זה היה אלא הערלה, מילת של מציאות קיימת היתה

בעלמא. כחותך

שאין וכדומה, מצה באכילת גם הדבר הוא כך אמנם,

ובכל לזה, בדומה מצוות עניני או מצה, של מציאות כלל

עלֿידי המצוות וכל מצה אכילת קיום מוצאים אנו זאת

אחריו ובניו אופן29אברהם שבכל הוא, לכך ההסבר אלא, .

של באכילה הבדלים והיו מצוה, אכילת של מושג היה

של אורחים בהכנסת כמו וכדומה, הבקר" "בן לחם", "פת

צדקה", "לעשות של מושג קיים היה ובכללות, אברהם,

הבדל אין אחרות מצוות בקיום (ועוד: ובית. לבוש כולל

לו מילה, במצות ואילו כראוי, המצוה קיום את מונע זה

מתבטל היה ערלה, של ענין בכלל שהיה לפני מל היה

מצות של הקיום זאת dlxrdבעקבות zlin30ציווי שאחרי ,

הוא ).31הקדושֿברוךֿ

תורה: מתן לאחר גם וכך

הגברא, על רק חלים אינם התורה של שהאיסורים כשם

המצוות, לגבי גם כך מתועב, דבר הוא החפצא גם אלא

על קדושה חלה האדם של המצוה פעולת לפני שגם

תורה. מתן לפני היה שלא דבר עצמו, הציווי בגלל החפץ,

הציווי, קיום בשעת רק קדוש נעשה שהחפץ מובן אבל

בתפילין תפילין מצות את בפועל מקיימים מצות32כאשר ,

וכדומה. באתרוג מינים ד' נטילת

.Ë
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ב"מכילתא", מאמר להבין אפשר לעיל האמור לפי

תמוה: לכאורה, שנראה,
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(לולא27) "בשוק" בהיותם גם – (9 הערה לעיל (ראה ובר"נ וברע"ק

שלהי – (ר"נ חטא יראת ב), סב, כתובות – (רע"ק ומעלי צניע – תורתם)

ב). קנו, שבת וראה סוטה.

קאי28) דלא תורה" לאו "אי דקאמר סע"א) (לג, קדושין ר"נ משא"כ

(שם יוסף רב מדעת ולהעיר תורה". "בשביל אלא עצמו ובמעלת ברוממות

דנתרוממתי כיון וי"ל מחול". כבודו כבודו על שמחל הרב "אפילו סע"א) לב,

ואכ"מ. היא". דילי' "תורה שם וראה למחול. יכול הרי בו חפצא שינוי הוא

הובא29) פל"ב פדר"א ג. יט, וירא פרש"י א. יא, ר"ה אלא תוד"ה ראה

יח, וירא צפע"נ שם. תיב"ע ט. כז, תולדות ואילך.בפרש"י ג כז, תולדות ו.

ובכ"מ.

הר"ף.30) בשם לך ס"פ בריב"א שהובא מה וע"ד

העברת31) – עיקרי ענין חסר הי' מ"מ הרי ברית דם להטיף יכול שהי' אף

ערלה.

לשל32) לשנותן אסור לבשן שכבר אחר ראש של תפלה אשר ולהעיר

exzi zyxt - zegiyÎihewl

הפסוק זה33על בעבור לאמר ההוא ביום לבנך "והגדת

יציאת סיפור מצות – ממצרים" בצאתי לי ה' מצריםעשה

במכילתא נאמר ביום34– לומר תלמוד חדש מראש "יכול :

בעבור לומר תלמוד יום מבעוד יכול ההוא ביום אי ההוא

ומרור מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור זה

לפניך". מונחים

המפרשים שחובת35ומסבירים לחשוב שאפשר

מראשֿחודש, תחול מצרים), יציאת (סיפור לבנך" "והגדת

אכילתו, ומצוות פסח דיני את אז "הגיד" שמשה כשם

יאכלוהו" מרורים על את36ו"מצות הביאה זו (ו"הגדה" ,

עם של הדיבור גם כן כמו מצרים), ביציאת הגאולה

להיות חייב מצרים) יציאת (סיפור לבנך" "והגדת ישראל

להיות שצריך לומדים הפסוק שמן אלא, חודש. מראש

ומרור...". מצה שיש "בשעה ודוקא ההוא..." "ביום

שהמסקנה נראה, המכילתא לשון מפשטות להבין: יש

דוקא חלה מצרים יציאת סיפור שחובת המכילתא שלומדת

נובעת אינה לפניך" מונחים ומרור מצה שיש "בשעה

אלא, ותוכנו. מצרים יציאת מהות בהגדרת כלשהו מחידוש

הפסוק מן לומדים במכילתא הראשונית הסברה לפי גם

"zcbdeלאמר ההוא ביום iz`vaלבנך il 'd dyr df xeara

mixvnnויש אלו, לנושאים קשור מצרים יציאת שסיפור ,"

הפסח37להזכיר הסיפור38את עם יחד ומרור, מצה ,

את רק מסיקים בפסוק הדיוק מן אבל מצרים, ביציאת

לגבי "onfהחידוש דוקא שהיא המצוה, שישdryaקיום

ומרור... מצה jiptl(פסח) migpen."

שכל ומרור, מצה פסח שבין הקשר מהו להבין וצריך

"ראש לבין בניסן, ט"ו בליל רק התהוותה מציאותם

יום"? ל"מבעוד או חודש",

.È
"...¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ ˘È˘ ‰Ú˘·"

עשייתההס על הקב"ה ציוה חודש בראש הוא: לכך בר

נתחדשה אז כבר ולכן ומרור, מצה ואכילת ואכילתו הפסח

היה שלא דבר ומרור, מצה פסח ה"חפצא": של המציאות

חודש. ראש לפני ישראל בני ואצל האבות בזמן קיים

ודורשין" "שואלין של שהחובה אומרים יש [ועוד:

פסח לפני שבועיים חלה הפסח" "קודם פסח ,39בהלכות

המציאות להתקיים מתחילה כבר חודש שבראש ויוצא

הלכות לפי ומרור, מצה פסח של "חפצא" של המיוחדת

התורה],

לבנך" "והגדת חובת חלה אז שכבר לומר היה 40וניתן

כיוון מצרים, ויציאת ומרור מצה פסח אודות הדיבור –

מיוחדת משמעות מציאותם קבלה .41שאז

"ביום הנאמר שמן היא, במכילתא השניה הסברא

שהוא כפי ה"חפצא" במציאות די שאין לומדים ההוא"

שאז יום", "מבעוד מציאותם מספיקה אבל חודש, בראש

ה"גברא" חובת מצד גם מציאותם מצד42קיימת רק ולא ,

הגברא על החובה בפועל חלה זה בזמן 43ה"חפצא",

פסח קרבן את .44להקריב

לא זה "(בעבור להיות שצריך היא, המסקנה אבל
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ראה חול). לדבר לשנותה אסור אז שגם (אף אדם לבשן לא באם משא"כ יד,

מב, סי' או"ח (ואדה"ז) טושו"ע הי"ז. פ"ג תפלין הל' רמב"ם ב. לד, מנחות

כיו"ב. דינים וכמה ס"א.

ח.33) יג, בא

לשון.34) בשינוי הוא ובמכילתא בהגש"פ. כהגירסא הוא בפנים הלשון

סדר35) הלקט שבלי להגש"פ. ריטב"א קה. ע' לרש"י האורה ספר ראה

ועוד. אבודרהם. (ריח). פסח

ח.36) יב, בא

דברים37) ג' אמר שלא "כל במשנה) סע"א קטז, (פסחים ר"ג וכמאמר

פ"ז חו"מ הל' וברמב"ם ומרור". מצה פסח כו' חובתו ידי יצא לא בפסח אלו

יצא דלא דזה ומשמע הגדה. הנקראין הן כולן האלו ודברים ומסיים: ה"ה.

שם. לרמב"ם ספר בקרית וכ"ה מצרים, ביציאת סיפור מצות היינו חובתו ידי

סתפ"ה סק"ב. סתע"ט (א"א) או"ח פמ"ג וראה שם. פסחים במאירי וכ"כ

מזו יתירה דמצינו ולהעיר –zlik`cסק"א. יצי"מ זכירת היינו ומצה פסח

79 ע' חי"ז לקו"ש וראה ב. סי' כד כלל הרא"ש שו"ת ג. טז, ראה פרש"י

.20 הערה

בשעה38) אומר הי' קיים שביהמ"ק ד"בזמן שם, הלקט שבלי gqtyראה

כו'". מונחים ומרור ומצה

ואילך.39) סע"א ו, פסחים ב. פ"ג, מגילה תוספתא – רשב"ג

בפרש"י אבל הב'). (בפי' בו ובכל שם. לרש"י האורה בספר הובא כן

ובשבלי כו'". יום ל' לפסח קודם הפסח בהל' שואלין ואנו "הואיל להגש"פ

(משה) עומד "שהרי ממשיך אבל המועד" קודם המועד "בהל' בסתמא הלקט

ו כו'".בר"ח מזהיר

אדם40) "חייב ס"א) שם (ואדה"ז ס"ב סתפ"א מטושו"ע weqrlלהעיר

מצרים וביציאת הפסח (קצת)xtqleבהלכות שמשמע כו'" ובנפלאות בניסים

וראה ביצי"מ. וסיפור ביצי"מ לעסק השווה צד בו יש פסח בהל' שהעסק

ד"ה ב יב, ברכות צל"ח ספ"ב. להמהר"ל ה' גבורות בא. ס"פ מכילתא

מזכירין.

ד"שואלין41) הדין דמצד שם) (פסחים הגמרא דברי מובנים הנ"ל וע"פ

שלושים בתוך חמץ ביעור חיוב חל כו'" לפסח קודם הפסח בהל' ודורשין

לפנ"ז. לא יום,

להגש"פ42) ובפרש"י הפסח", זמן משעת יום מבעוד "יכול האורה בספר

ועוד. בו. כל אבודרהם. הלקט. בשבלי הוא ועד"ז וכו'". שוחט "שאתה

אף43) חצות קודם א) מזו: למעלה זו דרגות כמה יש יום דמבעוד בזמן

לדעת הרי יח) כג, (משפטים גו' חמץ על תזבח לא מצד אז להקריב שאסור

מקרי היום וכל (בדיעבד). כשהקריבו כשר בתירא קח,epnfבן פסחים (ראה

אז שאסור דאף התמיד הקרבת קודם אבל חצות לאחר ב) ב). יא, זבחים א.

בין ג) תשחט*. לא תוד"ה א ה, פסחים ראה שחיטה, זמן מקרי להקריבו,

הערה דלקמן הלקט השבלי לשון וראה בפועל. להקריבו דחייב הזמן הערביים

.50

(ע"ז44) ההוא" ב"ביום חפצא בגדר שנתוסף י"ל ומרור במצה וגם

כי: והלכות), ציווי מצד רק שהוא שבר"ח

.`kw llk '` zkxrn xve`d zia .c llk (lbpr i"xdl) aeh gwl d`xe (*



כי exzi zyxt - zegiyÎihewl

הפסוק זה33על בעבור לאמר ההוא ביום לבנך "והגדת

יציאת סיפור מצות – ממצרים" בצאתי לי ה' מצריםעשה

במכילתא נאמר ביום34– לומר תלמוד חדש מראש "יכול :

בעבור לומר תלמוד יום מבעוד יכול ההוא ביום אי ההוא

ומרור מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור זה

לפניך". מונחים

המפרשים שחובת35ומסבירים לחשוב שאפשר

מראשֿחודש, תחול מצרים), יציאת (סיפור לבנך" "והגדת

אכילתו, ומצוות פסח דיני את אז "הגיד" שמשה כשם

יאכלוהו" מרורים על את36ו"מצות הביאה זו (ו"הגדה" ,

עם של הדיבור גם כן כמו מצרים), ביציאת הגאולה

להיות חייב מצרים) יציאת (סיפור לבנך" "והגדת ישראל

להיות שצריך לומדים הפסוק שמן אלא, חודש. מראש

ומרור...". מצה שיש "בשעה ודוקא ההוא..." "ביום

שהמסקנה נראה, המכילתא לשון מפשטות להבין: יש

דוקא חלה מצרים יציאת סיפור שחובת המכילתא שלומדת

נובעת אינה לפניך" מונחים ומרור מצה שיש "בשעה

אלא, ותוכנו. מצרים יציאת מהות בהגדרת כלשהו מחידוש

הפסוק מן לומדים במכילתא הראשונית הסברה לפי גם

"zcbdeלאמר ההוא ביום iz`vaלבנך il 'd dyr df xeara

mixvnnויש אלו, לנושאים קשור מצרים יציאת שסיפור ,"

הפסח37להזכיר הסיפור38את עם יחד ומרור, מצה ,

את רק מסיקים בפסוק הדיוק מן אבל מצרים, ביציאת

לגבי "onfהחידוש דוקא שהיא המצוה, שישdryaקיום

ומרור... מצה jiptl(פסח) migpen."

שכל ומרור, מצה פסח שבין הקשר מהו להבין וצריך

"ראש לבין בניסן, ט"ו בליל רק התהוותה מציאותם

יום"? ל"מבעוד או חודש",

.È
"...¯Â¯ÓÂ ‰ˆÓ ˘È˘ ‰Ú˘·"

עשייתההס על הקב"ה ציוה חודש בראש הוא: לכך בר

נתחדשה אז כבר ולכן ומרור, מצה ואכילת ואכילתו הפסח

היה שלא דבר ומרור, מצה פסח ה"חפצא": של המציאות

חודש. ראש לפני ישראל בני ואצל האבות בזמן קיים

ודורשין" "שואלין של שהחובה אומרים יש [ועוד:

פסח לפני שבועיים חלה הפסח" "קודם פסח ,39בהלכות

המציאות להתקיים מתחילה כבר חודש שבראש ויוצא

הלכות לפי ומרור, מצה פסח של "חפצא" של המיוחדת

התורה],

לבנך" "והגדת חובת חלה אז שכבר לומר היה 40וניתן

כיוון מצרים, ויציאת ומרור מצה פסח אודות הדיבור –

מיוחדת משמעות מציאותם קבלה .41שאז

"ביום הנאמר שמן היא, במכילתא השניה הסברא

שהוא כפי ה"חפצא" במציאות די שאין לומדים ההוא"

שאז יום", "מבעוד מציאותם מספיקה אבל חודש, בראש

ה"גברא" חובת מצד גם מציאותם מצד42קיימת רק ולא ,

הגברא על החובה בפועל חלה זה בזמן 43ה"חפצא",

פסח קרבן את .44להקריב

לא זה "(בעבור להיות שצריך היא, המסקנה אבל
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ראה חול). לדבר לשנותה אסור אז שגם (אף אדם לבשן לא באם משא"כ יד,

מב, סי' או"ח (ואדה"ז) טושו"ע הי"ז. פ"ג תפלין הל' רמב"ם ב. לד, מנחות

כיו"ב. דינים וכמה ס"א.

ח.33) יג, בא

לשון.34) בשינוי הוא ובמכילתא בהגש"פ. כהגירסא הוא בפנים הלשון

סדר35) הלקט שבלי להגש"פ. ריטב"א קה. ע' לרש"י האורה ספר ראה

ועוד. אבודרהם. (ריח). פסח

ח.36) יב, בא

דברים37) ג' אמר שלא "כל במשנה) סע"א קטז, (פסחים ר"ג וכמאמר

פ"ז חו"מ הל' וברמב"ם ומרור". מצה פסח כו' חובתו ידי יצא לא בפסח אלו

יצא דלא דזה ומשמע הגדה. הנקראין הן כולן האלו ודברים ומסיים: ה"ה.

שם. לרמב"ם ספר בקרית וכ"ה מצרים, ביציאת סיפור מצות היינו חובתו ידי

סתפ"ה סק"ב. סתע"ט (א"א) או"ח פמ"ג וראה שם. פסחים במאירי וכ"כ

מזו יתירה דמצינו ולהעיר –zlik`cסק"א. יצי"מ זכירת היינו ומצה פסח

79 ע' חי"ז לקו"ש וראה ב. סי' כד כלל הרא"ש שו"ת ג. טז, ראה פרש"י

.20 הערה

בשעה38) אומר הי' קיים שביהמ"ק ד"בזמן שם, הלקט שבלי gqtyראה

כו'". מונחים ומרור ומצה

ואילך.39) סע"א ו, פסחים ב. פ"ג, מגילה תוספתא – רשב"ג

בפרש"י אבל הב'). (בפי' בו ובכל שם. לרש"י האורה בספר הובא כן

ובשבלי כו'". יום ל' לפסח קודם הפסח בהל' שואלין ואנו "הואיל להגש"פ

(משה) עומד "שהרי ממשיך אבל המועד" קודם המועד "בהל' בסתמא הלקט

ו כו'".בר"ח מזהיר

אדם40) "חייב ס"א) שם (ואדה"ז ס"ב סתפ"א מטושו"ע weqrlלהעיר

מצרים וביציאת הפסח (קצת)xtqleבהלכות שמשמע כו'" ובנפלאות בניסים

וראה ביצי"מ. וסיפור ביצי"מ לעסק השווה צד בו יש פסח בהל' שהעסק

ד"ה ב יב, ברכות צל"ח ספ"ב. להמהר"ל ה' גבורות בא. ס"פ מכילתא

מזכירין.

ד"שואלין41) הדין דמצד שם) (פסחים הגמרא דברי מובנים הנ"ל וע"פ

שלושים בתוך חמץ ביעור חיוב חל כו'" לפסח קודם הפסח בהל' ודורשין

לפנ"ז. לא יום,

להגש"פ42) ובפרש"י הפסח", זמן משעת יום מבעוד "יכול האורה בספר

ועוד. בו. כל אבודרהם. הלקט. בשבלי הוא ועד"ז וכו'". שוחט "שאתה

אף43) חצות קודם א) מזו: למעלה זו דרגות כמה יש יום דמבעוד בזמן

לדעת הרי יח) כג, (משפטים גו' חמץ על תזבח לא מצד אז להקריב שאסור

מקרי היום וכל (בדיעבד). כשהקריבו כשר בתירא קח,epnfבן פסחים (ראה

אז שאסור דאף התמיד הקרבת קודם אבל חצות לאחר ב) ב). יא, זבחים א.

בין ג) תשחט*. לא תוד"ה א ה, פסחים ראה שחיטה, זמן מקרי להקריבו,

הערה דלקמן הלקט השבלי לשון וראה בפועל. להקריבו דחייב הזמן הערביים

.50

(ע"ז44) ההוא" ב"ביום חפצא בגדר שנתוסף י"ל ומרור במצה וגם

כי: והלכות), ציווי מצד רק שהוא שבר"ח

.`kw llk '` zkxrn xve`d zia .c llk (lbpr i"xdl) aeh gwl d`xe (*
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ומרור מצה שיש) בשעה אלא ":migpenjiptlאמרתי

אתxikfdlאפשר ולקיים ומרור, ומצה פסח מצות את

קיימת כאשר רק לכך, הקשורה מצרים יציאת סיפור מצות

בלילה למעשה ומרור מצה אכילת על כאשר45החובה ,

המצוה את לקיים עומד על46האדם בפועל חלה והמצוה

כן47החפצא לפני ולא ,48.

קרבן לגבי גם אם כי ומרור, מצה לגבי רק לא [וזאת

הקריבוה כבר אמנם, "לאפסח. הוא אבל הערביים, בין ו

לאכילה" אלא מתחילתו המצוה49בא שלימות ולכן ,

חובת בעת בלילה, רק היא פסח קרבן של ב"חפצא"

ומרור50האכילה מצה עם ביחד ,51.[

.‡È
‰ÂˆÓ„ ‡ˆÙÁ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï Ì¯‚ ‰¯Â˙ Ô˙Ó

דקא יומא "האי יוסף רב אמר ":mixbולפיכך

איננה שהפעולה היא, "גרים" של הפשוטה המשמעות

עקיף. באופן נגרמה אלא ישירה, תוצאה

("ונתרוממתי") בחפצא שינוי חל כאמור, בעניננו: וכך

יומא"meiweהתורהcenilבאמצעות "האי בפועל, המצוות

mxbלכךzeevnd meiwe dxezd cenily,החפצא את ישנו

דברים :52בשני

שעניני דמצוה, חפצא של המציאות נתחדשה א)

באמצעותם. או בהם מצוה לקיום מוכשר כלי הם העולם

– עצמם ישראל בני של ב"חפצא" שינוי חל אז ב)

השכינה כנפי תחת ונכנסו גירותם, גר53הושלמה והרי ,

דמי שנולד כקטן גופם54שנתגייר ישראל, כלומר, :

קדוש" "גוי נהיו –55כפשוטו,

והכוח היכולת יהודי בידי יש זה לקיים56ומפני

להופכו זאת ובאמצעות ה', מצות גשמי דבר באמצעות

ייהפך שה"שוקא" הוספה, – "יוסף" זהו דמצוה. לחפצא

ישראל לגבי גם וכך דקדושה. לחפצא קדוש, למקום

שינוי בו חל בפועל, תורה לומד יהודי כאשר עצמם:

לקדושתו בנוסף – "ונתרוממתי" – .57התמידיתוהתעלות

אמר תורה מתן מעלת שאת ייתכן איך להבין: יש אך

לפניו, אמוראים וכמה כמה היו הלא יוסף? רב רק

לגבי קיימת איננה (השאלה התנאים דורות כל – ולפניֿכן
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29

30

31

32

33

פסחים (ראה פסח מכשירי והם הפסח עם אחת מצוה הם ומרור מצה א)

ד. יד, השלמה צפע"נ וראה נו. מ"ע להרמב"ם בסהמ"צ הובא מכילתא א. צ,

ההוא", "ביום דפסח החפצא בגדר שניתוסף כמו וא"כ א), עד, מהד"ת ד. ל,

ומרור. במצה גם י"ל כן

ה"א. פ"י פסחים (ירושלמי ער"פ מצה לאכול אסור הזה בזמן גם ב)

וכן (ס"ד)*) ס"ב סתע"א או"ח (ואדה"ז) טושו"ע חו"מ. מהל' ספ"ו רמב"ם

(סי"א)) שם ואדה"ז (רמ"א במרור נוהגין (כבכורותיש חישובו איסורו וא"כ ,

חלה)**. ד"ה ב כז, ביצה פרש"י א. י,

היום חצות אחר עד מצוה של המצות ללוש שלא ישראל כל "נהגו ג)

שהוא zaxwdבע"פ onfgqtdשו"ע) כו'" הפסח למצות הוקשה מצוה שמצות
ראה קודם, אפה באם אסור דיעות ולכמה שם). מטושו"ע תנח ר"ס אדה"ז

ובנו"כ. שם. טור

דאורייתא איסורא "מצינו לרש"י ועוד) מחו"ו. (והאורה. הפרדס ובספר

כו' לפסח מצות הוקשו דהא בשבת) שחל בע"פ – שבת בערב מצה (לאפות

ובספר כו'". כן מצה עשיית אף ואילך ומחצה שעות משבע הפסח עשיית מה

קודם מצה לצורך בבצק לעסוק שלא רבותינו סמכו "מיכן מסיים שם האורה

לש ואם כו' הפסח תשחט לא כו' חמץ על תשחט לא שנאמר חמץ ביעור

חמץ". ביעור קודם שנשחט בפסח כיוצא הוא הרי ביעור קודם

כשר שבדיעבד הכהן) שמואל ור' אליעזר (רבינו הגאונים לדעת וגם

משום ליזהר יש "לכתחילה חצות קודם dzryaכשאפה devn daiagטור) "
מיוצאי לדבר "וראי' שם השבה"ל מל' ולהעיר ועוד). סרי"ג. שבה"ל שם.
מאז ומרור מצה פסח על שנצטוו אע"פ חודש מראש המצות אפו שלא מצרים

כו'". דכתיב ממצרים שיצאו עד המתינו אלא

"בשעה45) ס"ג: סתע"ג אדה"ז ובשו"ע סקל"ז. הדשן תרומת שו"ת ראה

חובה". לשם לפניך מונחים ומרור מצה שיש

משא"כ46) שלחנך", על "לפניך במכילתא כמו"ש להגירסא משמע וכן

שבהערה ואדה"ז דתרוה"ד הל' שינוי (וראה בהגש"פ המובאה להגי'

מר"ח". "יכול הפסקא על קה"ת הגש"פ וראה הקודמת).

ד).47) (קפז, לג עשה רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ביאור ראה

גם48) האדם על המצוה חיוב יש האם הידוע מהשקו"ט בכהנ"ל להעיר

שמחלק הט"ו) (פ"ה שבועות הל' הרמב"ם על צפע"נ וראה המצוה. זמן לפני

דינים אסיפת שד"ח ואילך). א (לא, ו כלל טוב לקח וראה ומצה. סוכה בין

חל"ב לקו"ש בהערה. 64 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש סק"י. א' סי' יו"כ מע'

ואילך. 129 ס"ע

ב.49) עו, פסחים

אכילתו50) בשעת ההגדה שמצות למדת :35 שבהערה הלקט שבלי ראה

שחיטתו. בשעת ולא לקיחתו בשעת ולא אזהרתו בשעת ולא פסח של

ומרור51) מצה בין דמחלק א) עז, א. (מ, מהד"ת מצפע"נ בכהנ"ל ולהעיר

בעת שנעשה או המצוה מעשה לפני דמצוה חפצא נעשה אם מצות) (וכמה

הכ"ה. פ"ב אסורות מאכלות הל' צפע"נ ראה – באיסורים ועד"ז המצוה. קיום

א). (ל, תרומות הל'

א'שס.52) ע' ריש מסעי מאוה"ת להעיר

בתחלתו.53) פי"ג איסו"ב הל' רמב"ם א. ט, כריתות ב. מו, יבמות ראה

ו. כד, משפטים פרש"י

וש"נ.54) א. כב, יבמות

קדוש55) עם "כי ב) יד, ראה ו. ז, (ואתחנן כמ"פ ונאמר ו. יט, פרשתנו

אתה".

שבת56) וראה .17 הערה לעיל וראה זה. שייך אין שבעכו"ם מובן ועפ"ז

רע"א. קמו,

(57" שם פסחים רש"י שהוסיף מה יומתק תורהizcnlyועפ"ז

יומא". "האי רק ולא גרים" "קא הגמרא מל' הוא שמקורו וי"ל (ונתרוממתי)",

k`l xeq`c" (tx 'iq) gwexd mya a"wqeq my g"xtae (*llkn `ad e`l l"edc (gqta enke) `ziixe`cn xeq`c l"qc rnyn" ± "zevn elk`z axra aizkc t"xra dvn le

.opaxcn wx `edy (dxrdd miptay) f"dc` zrc la` .my inlyexil "milyexi aeh" zedbd .`"wq a"rzq (f"ayn) b"nt d`xe ."'ek dyr

xgyd cenrn meid lk :(`"nd zernyn d"ky f"wq my i"gae .migqtc b t"q 'd zngln) ci liln :t"ra dvn zlik` xeqi` zlgzd onfa zeric dnk epivny xirdle (**

o"x .f"q my y"`x .my xe`nd d`x) dlrnle zery yyn ,zery 'cn .jli`e ung xeqi` onfn :(cere .m"anxd ixacn d`xp oky my m"anxl n"nae .my f"dc` r"eye `"nx)

.n"k`e .dfa minrh dnke ,(cere ,` ,p migqt `"ahix .my
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מוצאים ואין זאת), גילה כבר הוא כי שלאחריו, האמוראים
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שאז יומא", "האי של בהשפעה הוא: לכך ההסבר

בחפצא, גם הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי המצוות ענין נתחדש

רק בחפצא חלה הקדושה אם השאלה להתעורר יכולה

והמצוה שהקדושה כלומר, ועושה, המצווה באמצעות

את לקיים הציווי זה אדם על חל כאשר רק בחפץ חלה

לכך. לגרום יכול איננו צווה, שלא אדם ואילו המצוה,

יהודי כל נתקדש תורה מתן שבשעת כיוון שמא, או

ונתחדשה הגוף, חפץze`ivndבקדושת קדושת של

mleraשאינו מי עלֿידי גם בחפץ המצוה לחול יכולה ,

ועושה. מצווה

גרמן שהזמן עשה ממצוות פטורות נשים ,58לדוגמא:

לקיים להן שמותר מצוות כמה ישנן היא:59אבל והשאלה ,

שהן או האדם, פעולת רק הן מקיימות שהן המצוות האם

גם החפצא60משפיעות .61על

ענינים, בכמה להלכה מעשית חשיבות זו לשאלה ויש

כגון:

כל לאוכלו ואסור יומא לכולי אתקצאי אשר אתרוג לגבי

חל62שבעה אשה של אתרוג לגבי האם השאלה: מתעוררת

לאו אם האתרוג, על משפיעה המצוה כאשר זה, דין .63גםֿכן

רבי לדעת אשר ר"ל, עיור, לגבי שאלה מתעוררת וכן

בתורה64יהודה האמורות מצוות מכל פטור האם65הוא .

שהרי לאו, אם החפץ, על משפיעה עלֿידו המצוות קיום

ועושה מצווה אינו .66הוא

בגמרא מוצאים הוה62והנה, מריש יוסף: רב "אמר :

פטור סומא דאמר יהודה כרבי "הלכה דאמר מאן אמינא,

דלא טעמא, מאי לרבנן טבא יומא עבדינא קא המצוות" מן

דרבי להא דשמעית והשתא מצוות, עבדינא וקא מפקדינא

שאינו ממי ועושה המצווה "גדול חנינא: רבי דאמר חנינא,

יהודה, כרבי הלכה אין לי: דאמר מאן ועושה", מצווה

אית מפקדינא דכי טעמא, מאי לרבנן, טבא יומא עבדינא

אומר, הייתי בתחילה יוסף: רב אמר =) טפי" אגרא לי

"סומא אמר אשר יהודה כרבי שהלכה לי שיאמר שמי

מצווה איני כי לחכמים, טוב יום אעשה המצוות", מן פטור

רבי דברי את שמעתי כאשר ועתה, מקיימן. ואני במצוות

מצווה שאינו ממי ועושה המצווה "גדול שאמר חנינא,

כרבי הלכה אין לי: ויאמר מישהו יבוא אם ועושה",

יש מצווה אני כאשר כי לחכמים, יוםֿטוב אעשה יהודה,

שכר). יותר לי

הלכה אם הסתפק יוסף שרב (א) מובן זה ממאמר

שהוא יהודה, כרבי או במצוות, חייב שסומא כחכמים,

לי דאמר "מאן הלשון מפשטות (ב) המצוות. מכל פטור

וקא מפקדינא דלא עבידנא... יהודה... כרבי הלכה

אין יהודה רבי שלדעת סובר, יוסף שרב נראה, עבידנא"

מובנת ולכן מדרבנן, לא אפילו במצוות, כלל מחוייב הוא

יהודהdlecbdשמחתו כרבי הלכה היתה .67לו

האי לאו "אי אמר יוסף רב דוקא מדוע מובן זה לפי

החידוש ואת בשוקא", איכא יוסף כמה גרים דקא יומא

זה: שבדבר

בקדושת נתקדשו שישראל יומא", "האי של התוצאה

ונתחדשה ציוויze`ivnהגוף מפני דמצוה, חפצא של

יוסף, כרב סומא, כאשר שגם היתה הקדושֿברוךֿהוא,

מקיים הוא כאשר גם וכך בחפצא, שינוי נגרם תורה לומד

תורה מתן שלאחר כיוון מצווה. הוא שאין למרות מצוות,

מצוה מעשה .68זהו
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(ואדה"ז)58) טושו"ע ה"ג. פי"ב ע"ז הלכות רמב"ם א. כט, קדושין משנה

(א). ס"ב יז, סי' או"ח

(עירובין59) דלמא תוד"ה לקיים, בידן רשות המצות שכל להלכה וכ"ה

לר"ה ר"ן רא"ש ה"ט. פ"ג ציצית הל' רמב"ם א). לג, (ר"ה הא תוד"ה א), צו,

ס"ו. סתקפ"ט או"ח בשו"ע המחבר שם.

פ"ד60) ר"ה רא"ש ובכ"מ. שם. ור"ה עירובין (תוס' ר"ת דעת לפי ובפרט

רמ"א – המנהג הוא וכן שם. ציצית הלכות ראב"ד שם. ר"ה ר"ן ס"ז.

מ"ע כל על שמברכות (ס"ב)) ס"ו סתקפ"ט (ס"ג), ס"ב סי"ז או"ח (ואדה"ז)

ס"ג. או"ח צ"צ שו"ת .68 הערה לקמן וראה "וצונו". שהז"ג

הנשים61) "שמו סוסק"א) שם (ממ"א ס"ב סתפ"ט אדה"ז משו"ע ולהעיר

שו. מצוה מנ"ח וראה חובה". עליהם זו מצוה

ס"א.62) תרסה ס' או"ח טושו"ע לולב. מהל' ספ"ז רמב"ם ב. מו, סוכה

דוקא. תינוקת ד"ה שם רש"י מל' ולהעיר

ביום63) אפילו אם היא השאלה סק"א שם היטב) (ובאר הט"ז ולדעת

שם מחה"ש ראה אבל מוקצה. איסור יש בה למיפק שנטלה קודם ראשון

סק"א. שם יעקב בכורי וראה שם. לט"ז פמ"ג סק"א.

א.64) פז, ב"ק

ד"ה65) שם (ב"ק התוס' ממ"ש כדמוכח ל"ת, ממצות גם דפטור ומשמע

"ה"ל סע"א) כד, מגילה מי ד"ה סע"א. צו, עירובין דילמא ד"ה הב'. הי' וכן

מערכת הכללים קונט' שד"ח וראה כלל", ישראל בתורת נוהג שאין נכרי כמו

וש"נ. סס"ט. חכמים דברי סו. כלל סמך

התוס66) ולדעת הזמ"ג שאין ממ"ע גם פטור שהרי מאשה גרוע 'וסומא

מלאווין. גם שלפנ"ז שבהערה

דצ"ל67) הא) ד"ה א לג, ור"ה 65 בהערה שנסמנו (במקומות בתוס'

כלל דאורייתא אתוון (ראה כמה שלדעת ע"ז (נוסף אבל מדרבנן. חייב דסומא

דלר' שם ב"ק הרשב"א חידושי דעת – להחפצא) שייכת דרבנן אין יו"ד)

לגמרי פטור דאנאlknיהודא דקאמר יוסף דרב והיינו מדרבנן ואפי' המצות

ר"ה (עירובין בתוס' דחי ב קטז, מפסחים ההכחה וגם ועבידנא. מפקידנא לא

דוחין ויש ד"ה א) (לא, קדושין ריטב"א וראה להוציא. יכול רשות דאפילו שם)

דלעולם.

דלא68) כו' דאמר מאן הו"א "מריש בב"ק ר"י מדברי לכאורה משמע וכן

וקא אינוpicarzevn`מפקדינא דגדול ס"ד האיך כלל מצוה דאי"ז דאת"ל ."
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שאז יומא", "האי של בהשפעה הוא: לכך ההסבר

בחפצא, גם הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי המצוות ענין נתחדש

רק בחפצא חלה הקדושה אם השאלה להתעורר יכולה

והמצוה שהקדושה כלומר, ועושה, המצווה באמצעות

את לקיים הציווי זה אדם על חל כאשר רק בחפץ חלה

לכך. לגרום יכול איננו צווה, שלא אדם ואילו המצוה,

יהודי כל נתקדש תורה מתן שבשעת כיוון שמא, או

ונתחדשה הגוף, חפץze`ivndבקדושת קדושת של

mleraשאינו מי עלֿידי גם בחפץ המצוה לחול יכולה ,

ועושה. מצווה

גרמן שהזמן עשה ממצוות פטורות נשים ,58לדוגמא:

לקיים להן שמותר מצוות כמה ישנן היא:59אבל והשאלה ,

שהן או האדם, פעולת רק הן מקיימות שהן המצוות האם

גם החפצא60משפיעות .61על

ענינים, בכמה להלכה מעשית חשיבות זו לשאלה ויש

כגון:

כל לאוכלו ואסור יומא לכולי אתקצאי אשר אתרוג לגבי

חל62שבעה אשה של אתרוג לגבי האם השאלה: מתעוררת

לאו אם האתרוג, על משפיעה המצוה כאשר זה, דין .63גםֿכן

רבי לדעת אשר ר"ל, עיור, לגבי שאלה מתעוררת וכן

בתורה64יהודה האמורות מצוות מכל פטור האם65הוא .

שהרי לאו, אם החפץ, על משפיעה עלֿידו המצוות קיום

ועושה מצווה אינו .66הוא

בגמרא מוצאים הוה62והנה, מריש יוסף: רב "אמר :

פטור סומא דאמר יהודה כרבי "הלכה דאמר מאן אמינא,

דלא טעמא, מאי לרבנן טבא יומא עבדינא קא המצוות" מן

דרבי להא דשמעית והשתא מצוות, עבדינא וקא מפקדינא

שאינו ממי ועושה המצווה "גדול חנינא: רבי דאמר חנינא,

יהודה, כרבי הלכה אין לי: דאמר מאן ועושה", מצווה

אית מפקדינא דכי טעמא, מאי לרבנן, טבא יומא עבדינא

אומר, הייתי בתחילה יוסף: רב אמר =) טפי" אגרא לי

"סומא אמר אשר יהודה כרבי שהלכה לי שיאמר שמי

מצווה איני כי לחכמים, טוב יום אעשה המצוות", מן פטור

רבי דברי את שמעתי כאשר ועתה, מקיימן. ואני במצוות

מצווה שאינו ממי ועושה המצווה "גדול שאמר חנינא,

כרבי הלכה אין לי: ויאמר מישהו יבוא אם ועושה",

יש מצווה אני כאשר כי לחכמים, יוםֿטוב אעשה יהודה,

שכר). יותר לי

הלכה אם הסתפק יוסף שרב (א) מובן זה ממאמר

שהוא יהודה, כרבי או במצוות, חייב שסומא כחכמים,

לי דאמר "מאן הלשון מפשטות (ב) המצוות. מכל פטור

וקא מפקדינא דלא עבידנא... יהודה... כרבי הלכה

אין יהודה רבי שלדעת סובר, יוסף שרב נראה, עבידנא"

מובנת ולכן מדרבנן, לא אפילו במצוות, כלל מחוייב הוא

יהודהdlecbdשמחתו כרבי הלכה היתה .67לו

האי לאו "אי אמר יוסף רב דוקא מדוע מובן זה לפי

החידוש ואת בשוקא", איכא יוסף כמה גרים דקא יומא

זה: שבדבר

בקדושת נתקדשו שישראל יומא", "האי של התוצאה

ונתחדשה ציוויze`ivnהגוף מפני דמצוה, חפצא של

יוסף, כרב סומא, כאשר שגם היתה הקדושֿברוךֿהוא,

מקיים הוא כאשר גם וכך בחפצא, שינוי נגרם תורה לומד

תורה מתן שלאחר כיוון מצווה. הוא שאין למרות מצוות,

מצוה מעשה .68זהו
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(ואדה"ז)58) טושו"ע ה"ג. פי"ב ע"ז הלכות רמב"ם א. כט, קדושין משנה

(א). ס"ב יז, סי' או"ח

(עירובין59) דלמא תוד"ה לקיים, בידן רשות המצות שכל להלכה וכ"ה

לר"ה ר"ן רא"ש ה"ט. פ"ג ציצית הל' רמב"ם א). לג, (ר"ה הא תוד"ה א), צו,

ס"ו. סתקפ"ט או"ח בשו"ע המחבר שם.

פ"ד60) ר"ה רא"ש ובכ"מ. שם. ור"ה עירובין (תוס' ר"ת דעת לפי ובפרט

רמ"א – המנהג הוא וכן שם. ציצית הלכות ראב"ד שם. ר"ה ר"ן ס"ז.

מ"ע כל על שמברכות (ס"ב)) ס"ו סתקפ"ט (ס"ג), ס"ב סי"ז או"ח (ואדה"ז)

ס"ג. או"ח צ"צ שו"ת .68 הערה לקמן וראה "וצונו". שהז"ג

הנשים61) "שמו סוסק"א) שם (ממ"א ס"ב סתפ"ט אדה"ז משו"ע ולהעיר

שו. מצוה מנ"ח וראה חובה". עליהם זו מצוה

ס"א.62) תרסה ס' או"ח טושו"ע לולב. מהל' ספ"ז רמב"ם ב. מו, סוכה

דוקא. תינוקת ד"ה שם רש"י מל' ולהעיר

ביום63) אפילו אם היא השאלה סק"א שם היטב) (ובאר הט"ז ולדעת

שם מחה"ש ראה אבל מוקצה. איסור יש בה למיפק שנטלה קודם ראשון

סק"א. שם יעקב בכורי וראה שם. לט"ז פמ"ג סק"א.

א.64) פז, ב"ק

ד"ה65) שם (ב"ק התוס' ממ"ש כדמוכח ל"ת, ממצות גם דפטור ומשמע

"ה"ל סע"א) כד, מגילה מי ד"ה סע"א. צו, עירובין דילמא ד"ה הב'. הי' וכן

מערכת הכללים קונט' שד"ח וראה כלל", ישראל בתורת נוהג שאין נכרי כמו

וש"נ. סס"ט. חכמים דברי סו. כלל סמך

התוס66) ולדעת הזמ"ג שאין ממ"ע גם פטור שהרי מאשה גרוע 'וסומא

מלאווין. גם שלפנ"ז שבהערה

דצ"ל67) הא) ד"ה א לג, ור"ה 65 בהערה שנסמנו (במקומות בתוס'

כלל דאורייתא אתוון (ראה כמה שלדעת ע"ז (נוסף אבל מדרבנן. חייב דסומא

דלר' שם ב"ק הרשב"א חידושי דעת – להחפצא) שייכת דרבנן אין יו"ד)

לגמרי פטור דאנאlknיהודא דקאמר יוסף דרב והיינו מדרבנן ואפי' המצות

ר"ה (עירובין בתוס' דחי ב קטז, מפסחים ההכחה וגם ועבידנא. מפקידנא לא

דוחין ויש ד"ה א) (לא, קדושין ריטב"א וראה להוציא. יכול רשות דאפילו שם)

דלעולם.

דלא68) כו' דאמר מאן הו"א "מריש בב"ק ר"י מדברי לכאורה משמע וכן

וקא אינוpicarzevn`מפקדינא דגדול ס"ד האיך כלל מצוה דאי"ז דאת"ל ."
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נגרם בחפצא שהשינוי כיוון ברור: הכל אין עדיין אך

לומר, סביר הקדושֿברוךֿהוא, ציווי מפני זאת בכל

עלֿידי מצוות וקיום תורה לימוד שבאמצעות לכאורה,

יותר דקדושה חפצא של המציאות תהיה ועושה, מצווה

ועושה מצווה שאינו מי ידי על ממאמרו69מאשר ואילו ,

התורה לימוד את ומגדיל מפליא שהוא נראה, יוסף רב של

באופן ולא החפצא, על והשפעתם שלו, המצוות וקיום

mbyהואlekiאם גם בחפצא, לשינוי בשלמות.l`להביא

מסוף דלעיל, הקושיא לגמרי תורצה לא עדיין כמוֿכן

דקא יומא האי לאו "אי יוסף רב דברי אם גם יא: סעי'

לשאול: עדיין אפשר עיור, היותו בעובדת קשורים גרים"

והאמוראים, התנאים בין הראשון העיור היה לא יוסף רב

עיור היה בוטא בן בבא שגם שמוצאים אין70כפי ומדוע ,

יומא" האי לאו "אי אמר קודם אמורא או שתנא מוצאים

שסומא כרבנן, סברו שהם בקושי, לתרץ, אפשר כי (אם

במצוות)? חייב

.„È
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"סיני" היה יוסף רב הוא: לכך רב71ההסבר "קרי' ,

תבואות ורב עצמו) על יוסף רב אמר =) אנפשי': יוסף

שור" כנתינתן72בכח לו סדורות וברייתות "משניות אשר ,

סיני" אמרו73מהר כי ישיבה, לראש אותו מינו ולפיכך ,

מר: דאמר עדיף oikixv"סיני lkd"חטיא בקי69למרי =)

הרבות). התבואות לבעל זקוקין הכל שהרי עדיף

רב אמר המצוות" מן פטור ש"סומא הדעה לפי ולכן,

גרים": דקא יומא האי לאו "אי יוסף

אינו הוא אם גם הרי "סיני", היה הוא שבמהותו כיוון

כלֿכך משפיע הוא אין עצמו שמצד וייתכן ועושה מצווה

" אבל ועושה, שמצווה כמי בחפצא שינוי צריכיןlkdעל

פסקיו לפי ונהגו לתורתו נזקקו הכל – חטיא" למרי

ש מי גם אתdeevnוהוראותיו, ושינו השפיעו ופעולותיו ,

"ונתרוממתי" של ענין נגרם ולכן, בשלמות, החפצא,

בשונה יוסף, רב עלֿידי גם מושלם באופן בחפצא ושינוי

בוטא, בן כבבא יוסף, רב לפני ומאמוראים אחרים מתנאים

"הכל אשר דורו, של "סיני" היה שהוא מצויין לא שלגביו

חטיא" למרי .74צריכין

דקא יומא האי לאו "אי יוסף רב דוקא אמר לפיכך

"האי של החידוש דוקא כי בשוקא", איכא יוסף כמה גרים

מצוות, עלֿידי החפצא במציאות לשינוי שהביא יומא",

השלמות לשיא ל"ונתרוממתי", יגיע יוסף שרב לכך גרם

היותו מפני מצווה, אינו שהוא למרות החפצא, שינוי של

דורו. של "סיני"

.ÂË
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התורה פנימיות כיצד רואים לעיל המוזכר בענין

"תורה הם שבתורה ממש:`zgוהנגלה "

המוסבר עם אחד בקנה עולה הנגלה לפי דלעיל ההסבר

החסידות להמשכות75בתורת גרמה האבות שעבודת ,

עליונים dlrnlויחודים wxכאשר תורה, מתן ובזמן .

לתחתונים..." ירדו ש"העליונים ונקבע הגזרה ,76נתבטלה

גם אלקות ו"להמשיך" להוריד הכח בדבריםdhnlניתן ,

.77גשמיים

דרגות מספר יש עצמה זו כללי:78ובהמשכה ובאופן .

ש גשמיים דברים לגבי אחת מצוה,`xytדרגה בהם לקיים

וקבעו אותו שהכינו בחפץ הקיימת יותר נעלית דרגה

כאשר הקיימת יותר עוד נעלית ודרגה מצוה, בו לקיים

המצוה את בפועל מבצע מוסבר79יהודי זאת שכל כפי ,

החסידות. בתורת ובפירוט בהרחבה

(e"lyz y"dbgc 'a meie t"yg` zegiyn)
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לי אית מפקדינא "דכי ממ"ש גם וכ"מ ועושה, ithמצווה `xb`לשון וראה ."

דנשים ר"ת לדברי בהראי' סתקפ"ט) סי"ז. או"ח בב"י (הובא שם ר"ה הר"ן

גדול דמדקאמר כו' ועושה המצווה גדול כו' "מדאמר שהז"ג במ"ע מברכות

הלכך שכר. לו יש נמי ועושה מצווה שאינו דמי odאלמא devn llka."

שכר". נוטלות הן ואף נצטוו שהאנשים "דכיון (בנשים) שם לשונו ובהמשך

סי"ז. שם בשו"ע אדה"ז לשון וראה

שהאשה69) לולב לנטילת "ל"ד יו"ד אות ס"ג או"ח הצ"צ שו"ת ראה

נתקיים שלא meydxenbנוטלת devn."עי"ז

רע"א.70) ד, ב"ב

בסופה.71) הוריות א. סד, ברכות

שם.72) תבואות ורב תוד"ה ראה א. מה, סנהדרין

שם.73) הוריות פרש"י

בערכו).74) הדורות סדר (ראה דיין שהי' אף

ותו"ח)75) (בתו"א ומבאר שם. תו"ח ואילך, א סח, פרשתנו תו"א ראה

ספר וראה לך. ר"פ ותו"ח תו"א כו'". גרים דקא יומא האי לאו "אי המרז"ל

וש"נ. ס"ד. אבות א' כרך חב"ד הערכים

טו.76) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

וראה77) ואילך. 89 ע' ואילך. 80 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם וראה

החסידות תורת ובסגנון פרטים, כמה שם, הערכים בס' ובהמובא בהנ"ל

ואז ישראל הזדככות כבר הי' במ"ת עצמם, בכח רק היתה האבות (שעבודת

בנגלה. לעיל שמבואר כו') מילה דמצות החילוק כו'. העולם גם נזדכך

פ"ה78) מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ואילך. סע"ב צ, תו"א ראה

סה"מ פקע"ט. תער"ב המשך .4 ע' תו"ש וראה לשם. ובקיצורים ופע"ז ואילך,

ואילך. 357 ע' חי"ט לקו"ש וראה בהערה. 148 ע' תש"ט

תו"א79) – כלום ממשיכין אין תו"מ מקיימין אם אפילו עכו"ם שא"כ מה

ד. נג, שמות ב). (סח, שם פרשתנו



כה
רבי יהודה

רבי יהודה אומר, אף הרבצל1.

ביהודה כתיב2 רבץ כאריה, ומספר רב"ץ עם יהוד"ה 
— הוא רבצ"ל.

)תורת לוי יצחק עמ' שכ(

רבי יהודה אומר, גר לא ישא ממזרת3.

רבי יהודה — בחינתו חסד4, על דרך אברהם, שמדתו 
חסד. לכן סבירא ליה שגר אסור בממזרת, כי קהל גרים 

איקרי קהל, כמו שאברהם גייר גרים וקירבם. 
 )תורת לוי יצחק עמ' קסא(

אין בין דברי רבי מאיר לדברי רבי יהודה, אלא עריבת 
בעל הבית )לרבי מאיר טמאה, ורבי יהודה טהורה(5.

דאמצעיתא,  עמודא  ו',  אות  הוא   — הבית  בעל 
תפארת, יעקב6. והוא בעל הבית, כי יעקב קראה בית7.

ליעקב,  ערב  שהוא  יהודה,  בחינת  היא   — עריבה 
שהוא בעל הבית, בעד בנימין8.

לכן רבי יהודה, שהוא הוא כמו יהודה הראשון, והוא 
עצמו בבחינת עריבת בעל הבית, סבירא ליה שעריבת 

בעל הבית טהורה.
זהו גם מה שלפני רבי יהודה בר' אלעאי )שהוא רבי 
יהודה סתם שבמשנה( היו מביאים עריבה מלאה מים 
עריבה  ורגליו9,  ידיו  פניו  ורוחץ  שבת  ערב  בכל  חמין 

דייקא.
)תורת לוי יצחק עמ' שה(

1( כלים פ"כ מ"א.
2( ויחי מט, ט.

3( קידושין עב, ב.
4( ניצוצי אורות בריש האד"ר. ואף שיהודה הוא מלכות, יש לומר שזהו 
בכללות הספירות, היינו לגבי ראובן שמעון ולוי )חג"ת(, אבל במלכות 
גופא הוא חסד שבמלכות )ראה תורת מנחם תפארת לוי יצחק בראשית 

עמ' צט. שמות עמ' רסה(. 
5( כלים פט"ו מ"א.

6( עיין זח"ג רבע, א.
7( פסחים פח, א.

8( מקץ מג, ט.
9( שבת כה, ב.

רבי יהודה, ראש מדברים בכל מקום10.

מלכות11.  על  רומז  הראשון  יהודה  השם   — יהודה 
ודבור הוא בחינת מלכות, כמאמר12 מלכות פה.

)תורת לוי יצחק עמ' שיח(

רבי יהודה בן בתירא

על   .  . כותבין  אין  אומר,  בתירא  בן  יהודה  רבי 
הדיפתרא13.

דיפתר"א — גימטריא יהוד"ה ב"ן בתיר"א.
)תורת לוי יצחק עמ' תטז(

רבי יהודה הנשיא

רבי אומר, איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא 
תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם14.

רבי — הוא כמו יעקב.
מצרים  בארץ  יעקב  ויחי  רבי,  אמר  רבה15  ובמדרש 

שבע עשרה שנה16, וחיה יהודה בצפורי י"ז שנין.
יחרדו  שכתוב17  כמו  מצרים,  דרך  על  הוא  וצפרי 

כצפור ממצרים.
צפר"י — גימטריא מצרי"ם.

ומוריינא דרבי היה רבי יהודה18, הוא על דרך שיעקב 
שלח את יהודה להורות19, היינו הוראה20.

תפארת  שהיא  כל  ישרה  דרך  איזהו  רבי  אמר  לכן 
לעושיה ותפארת לו מן האדם, תפארת דוקא, מדתו של 

יעקב.
)הערות לזהר א עמ' רמח, תורת לוי יצחק עמ' ל', עמ' קב, 
עמ' שז(

10( ברכות סג, ב. 
הודאה  וענין  ה',  את  אודה  הפעם  לה(  כט,  )ויצא  נאמר  ביהודה   )11
מלדת  ותעמוד  נאמר  ולכן  הספירות,  כל  סיום  מלכות,  הוא  בספירות 
)ראה תורה אור ויגש מד, א. ויחי מו, א( – תורת מנחם תפארת לוי יצחק 

בראשית עמ' צח.
12( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

13( גיטין כא, ב.
14( אבות פ"ב מ"א.
15( ריש פרשת ויחי.

16( ויחי מז, כח.
17( הושע יא, יא.
18( מנחות קד, א.
19( ויגש מו, כח.

ספר  )לבעל המחבר  יעקב  להוסיף ממה שכתוב בספר קהלת  ויש   )20
ולכן  אבינו,  יעקב  של  ניצוץ  היה  שרבי  רבי(,  מערכת   – הרועים  מלא 
)תורת  אבינו  יעקב  של  ניצוץ  תיבות  ראשי  הנשיא,  יהודה  רבי  נקרא 

מנחם תפארת לוי יצחק עמ' רסז(. 

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כו
חוברת ד

הנסיעה לחרקוב

הלכתי למקומות המיועדים רשמית לבירורים מסוג זה, אבל עיקר העבודה היה למצוא מן הצד 
קרובי משפחה של האחראים על המסע, במטרה לברר משהו באמצעותם - חותן של התובע, דודה של 
רופא הכלא וכדומה. כולם אכן הבטיחו לי לפעול בנידון. אך כשהגעתי אל מנהל משלוחי האסירים, 

אמר לי הלה שבעלי אינו מופיע ברשימת האסירים המיועדים למשלוח.

למחרת קיבלתי גלויה מבעלי, שנשלחה מחרקוב, ובה נכתב שהוא נמצא שם בכלא מעבר, וצויינה 
הכתובת שבה נמצא בית הכלא. משנודע לי היכן נמצא בעלי, החלטתי מיד לנסוע לשם.

הכפור היה באותה שנה נורא ואיום, ובעיקר - ירדו שלגים כבדים. לא ניתן היה כלל לדעת מתי 
יוצאת רכבת ומתי היא באה.

מיד כשהחלטתי לנסוע לחרקוב, בשעה שתים עשרה בלילה, השגתי עוף. כדי להביא את העוף אל 
השוחט היה צורך לצעוד מספר קילומטרים במעלה הר ולהחליק שוב ושוב, אך למרות זאת עשיתי את 

כל הדרוש.

בבוקר הגיעו לביתנו מספר ידידים קרובים, מאלו שנהגו להיכנס לביתנו בקביעות, כדי לדבר על לבי 
שלא אסע בשום אופן, בטענה שבין כך ובין כך לא אוכל לראות את בעלי. אך לא יכולתי בשום אופן 

לפעול על עצמי שלא לנסוע, והתחלתי בחיפוש דרכים להשיג כרטיס נסיעה ברכבת.

בדרך כלל היה בלתי אפשרי להשיג כרטיס נסיעה לאותו יום, אלא היה צורך להזמין את הכרטיס 
מספר ימים לפני הנסיעה. בפועל, לאחר מאמצים רבים, הגיע לביתי בשעה אחת בצהריים כרטיס נסיעה 
לרכבת היוצאת באותו יום, בשעה שלוש אחר הצהריים. בשעה אחת עשרה הייתי אמורה להגיע לחרקוב.

מאחר שלא הכרתי את העיר, לא היתה זו נסיעה קלה כלל. מ.1 רבינוביץ'2 - אחד מידידינו הטובים 
- הודיע במברק לאחיו הירשע3 על בואי, כדי שיבוא לקבל את פני.

בלילה.  שלוש  בשעה  לחרקוב  והגעתי  שעות,  בארבע  הרכבת  התאחרה  הכבדים  השלגים  מפאת 
אותו הירשע קיבל את פני. שרר חושך מוחלט וקור נורא )גם בקרון לא היה חימום(. הירשע הביא אותי 
לביתו. אסור היה שבעלת הבית, או השכנה שהתגוררה אצלו, יבחינו בי. שוכנתי בחדר צדדי, סמוך לאח 

בוערת קטנה, הוגש לי תה חם, והתחממתי קמעה.

בידינו  עלה  וקשרי היכרות  רבה  שתדלנות  באמצעות  למלאכה.  כבר  ניגשנו  בבוקר  שבע  בשעה 
מצבו.  את  במקצת  לשפר  נוכל  שבכך  בתקווה  בבית  הכלא,  האסיר  את  יבקר  שעורך דין  לכך  להביא 

שבעים וחמישה רובלים שלשלתי לקופתו של התובע, ותמורתם הוא העניק את האישור לביקור זה.

לאחר מכן נודע לי כי זהו היום האחרון לשהותו של משלוח האסירים שכלל את בעלי בחרקוב, וכי 
עוד באותו יום הם עומדים להישלח למקומות גלותם.

מאחר שהיה קשה מאוד להשיג מוצרי מזון בחרקוב, הוציא עבורי רבינוביץ מהמזנון שבביתו את 
כל הסוכר, וכן חתיכת חמאה. מאוחר יותר נודע לי ששלטונות הכלא בחרקוב מקבלים עבור האסירים 

1( מענדל.
2( ראה לקמן ע'...

3( אודותיו - ראה תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 633 ואילך. וראה לקמן ע'...

זכרונות מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כז
גם סבון, והעיקר - סיגריות, דבר שבעלי ביקש פעמים רבות, אך בהיותי בדנייפרופטרובסק תמיד דחו 

את בקשותיי להעבירן אליו.

כך נתתי לבעלי צידה לדרך כל מה שיכולתי להשיג. יום שלם התרוצצתי ממקום למקום, עד שעלה 
בידי להשיג את כל המצרכים.

כשהיה הכל מוכן בידי, יצאתי עם הירשע אל בית הכלא, שהיה, כרגיל, מרוחק למדי מן העיר. 
בשעה שלוש אחר הצהריים, לאחר החלקה ונפילה בדרך שלוש פעמים, הגענו סוף סוף למקום.

פגשנו שם את עורך הדין, והלה אמר לי שעלה בידו להביא לכך ש"ל.ז." ייבדק על ידי רופא כדי 
להחליט אם ניתן לצרפו אל משלוח האסירים, והרופא מצא שהוא בריא לחלוטין. לאחר מכן גיליתי 

שלא היתה אמת בדבריו: איש לא ראה את בעלי - לא רופא ולא עורך דין.

לאחר השיחה עם עורך הדין קיבלתי אישור להיפגש עם בעלי ולמסור לו את החבילה שהבאתי 
עבורו. 

זכרונות מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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çé(à)Bøúé òîLiåøLà-ìk úà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á¨£¤̧
ýBýé àéöBä-ék Bnò ìàøNéìe äLîì íéäìû äNò̈¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®¦«¦¯§¨²

:íéøönî ìàøNé-úà¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה עמלקמה ּומלחמת סּוף ים קטז)קריעת נקראּו∑B¯˙È.(זבחים ׁשמֹות ׁשבע «ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָƒ¿ְְִֵֶַ
ּפּוטיאל קיני, חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, תחזה".(מכילתא)לֹו: "ואּתה ּבּתֹורה: אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יתרֹו, הּוא וחֹובב הּתֹורה, את ׁשחּבב חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, וקּים לכׁשּנתּגּיר ׁשּנאמר:יתרֹו, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ד) היה,(שופטים יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן חבב אֹומר"מּבני ב)ּומהּו רעּואל(לעיל אל "וּתבאנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּבספרי אּבא. אביהן: לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות LÓ‰.אביהן"? Ô˙Á∑(מכילתא)אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ּכאן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָ…≈…∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
חֹותנֹו" יתר אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל Ï‡¯NÈÏe.חֹותן ‰LÓÏ∑ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ¿…∆¿ƒ¿»≈

מׁשה יׂשראלׁשקּול ּכל Ïk.ּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡∑ּובעמלק ּובּבאר הּמן, ּבירידת B‚Â'.להם '‰ ‡ÈˆB‰ Èk∑ ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒƒ¿
ּכּלם על ּגדֹולה .(מכילתא)זֹו ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh zegiy ihewl)

ּובא ׁשמע ּׁשמּועה א)מה יח, ליתרֹו(רש"י ּגרם מה אינּה אׁשרלהתּגּירׁשאלתֹו ּכל "את ׁשמע הּוא – ּבּכתּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

לֹו ּגרם מה היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים לׁשֹוןלבֹואעׂשה את העּדיף לכן ׁשם. והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמרא לׁשֹון על "ּובא", א)הּמכילּתא, קטז, "ּובא(זבחים רמב"ן".ונתּגּיר: ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

È˙א ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזאת ּבּפרׁשה רּבֹותינּו נחלקּו ּכבר ְְְֵֶַַַָָָָֹ(א)

מהם(מ יׁש קט"ז.). זבחים ּכאן, כילתא ְְְִִֵֵֶָָָ

ּכסדר יתרֹו ּבא ּתֹורה מּתן קדם ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָֹאֹומרים

ּתֹורה מּתן ׁשאחר ׁשאמרּו מהן ויׁש ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפרׁשּיֹות,

וּיבא ׁשאמר: הּכתּוב מן יסּתּיע וּדאי וזה ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבא.

אל מׁשה אל ואׁשּתֹו ּובניו מׁשה חתן ְְְִִֵֶֶֶֶָָֹיתרֹו

(ּפסּוק האלהים הר ׁשם חנה הּוא אׁשר ְֱֲִִֶֶַַָָָָֹֹהּמדּבר

לפני "ּבחנֹותֹו" אליו ׁשּבא אמר הּנה ְֲִִֵֵֵֶַַָָָה'.).

אׁשר טעם וזה אחת, ׁשנה ׁשם ׁשחנּו סיני ְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָהר

את והֹודעּתי ׁשאמר: ועֹוד, ׁשם. חנה ְְְִֶֶֶַַָָֹהּוא

ׁשהם ט"ז.), (ּפסּוק ּתֹורתיו ואת האלהים ְֱִֵֵֶֶָָָֹֹֻחּקי

אמר: ּכאן ּכי ועֹוד, סיני. ּבהר לֹו ְְְִִִַַַַָָהּנתּונים

ארצֹו אל לֹו וּיל חתנֹו את מׁשה ְְְֵֶֶֶֶַַַַַֹויׁשּלח

ּבנסעם הּׁשנּיה ּבּׁשנה זה והיה כ"ז.), ְְְְִֶַַָָָָָָָָ(ּפסּוק

ּבהעלֹות ּבפרׁשת ׁשאמר ּכמֹו סיני, ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָמהר

ּבן לחבב מׁשה וּיאמר כ"ט.): י', ְְִֶֶֶַַָָֹֹ(ּבּמדּבר

וׁשם אנחנּו, נסעים מׁשה חתן הּמדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹרעּואל

ּכי אל לא אליו וּיאמר ל'.): (ּפסּוק ִֵֵֵֶַָָָֹֹּכתּוב

ההליכה והיא ,אל מֹולדּתי ואל ארצי אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָאם

(להּלן ארצֹו אל לֹו וּיל ּבכאן: ְְְְֵֶֶַַַַָָָהּכתּובה

הּכתּוב: ּׁשאמר מּמה ראיה הביאּו ועֹוד ְְִִֵֶַַַָָָָכ"ז.).

לכם רב לאמר ּבחרב אלינּו ּדּבר אלהינּו ְֱִֵֵֵֵֵֵֶַָֹֹֹה'

א', (ּדברים לכם ּוסעּו ּפנּו הּזה ּבהר ְְְִֶֶֶֶַָָָָׁשבת

אלכם ואמר ט'.): (ּבפסּוק נאמר וׁשם ְְֱֲֵֶֶַַָָָֹו'ֿז'.),

אתכם ׂשאת לבּדי אּוכל לא לאמר ההוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבעת

וגֹו' חכמים אנׁשים ׁשבטיכם ראׁשי את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָואּקח

ּכתּוב וׁשם יתרֹו, עצת וזֹו ט"ו.), ּפסּוק ְְְֲִַָָָָ(ׁשם

מּיד. נסעּו ּכי מחֹורב, וּנּסע י"ט.): ְְִִִֵֵַַָָָ(ּבפסּוק

הּפרׁשה מקּדים לּמה טעם נצטר ּכן ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָואם

ּבכאן. לכתבּה ְְְַָָָֹהּזאת

¯Ó‡Â,עמלק ּדבר ּבעבּור זה היה ּכי ר"א ¿»«ְֲֲִֵֶַַָָָ

עּמנּו ׁשעׂשה הרעה הזּכיר ּכאׁשר ְֲִִִִֶֶַָָָָָָּכי

ׁשעׂשה הזּכיר ּכרעתֹו, ׁשּנגמלהּו וצּוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָעמלק

ּגמּול לֹו ׁשּנׁשּלם להֹורֹותינּו טֹובה, יתרֹו ְְְְִֵֵֶַָָלנּו

עלינּו ּכמצּוה עמלק את להכרית ּוכׁשּנבא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻטֹוב,

ולא עּמהם העֹומדים הּקיני ּבבני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנּזהר

ּכן להם ׁשאמר ׁשאּול ּדבר הּוא עּמם. ְִִֵֶֶַַָָָָָנֹוסיפם

ו'.). ט"ו, ְֵ(ׁשמּואלֿא'

ÌÚÂּכׁשאמר הּזֹו הּדעת על ׁשֹואל, אני זה ּכל ¿ƒְֲִֵֶֶַַַַַַָָ

ה' עׂשה אׁשר ּכל יתרֹו וּיׁשמע ְְֲִִֶַַַָָָָהּכתּוב:

יׂשראל את ה' הֹוציא ּכי עּמֹו ּוליׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָלמׁשה

ּׁשעׂשה מה ׁשּׁשמע אמר לא ולּמה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמּמצרים,

ׁשהּוא הּתֹורה ּבמּתן ּוליׂשראל ְְְְִֵֶֶַַַָָלמׁשה

ׁשאמר: ּכמֹו להם, ׁשּנעׂשּו הּגדֹולֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָמהּנפלאֹות

לפני היּו אׁשר ראׁשנים לימים נא ׁשאל ְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹּכי

הארץ על אדם אלהים ּברא אׁשר היֹום ְֱֲִִֶֶַַָָָָָָֹלמן

הנהיה הּׁשמים קצה ועד הּׁשמים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָּולמקצה

הׁשמע ּכמהּו, הנׁשמע אֹו הּזה הּגדֹול ְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹּכּדבר

ּכאׁשר האׁש מּתֹו מדּבר אלהים קֹול ְֱֲִִֵֵֶַַָָֹעם

ל"בֿל"ג.). ד', (ּדברים וּיחי אּתה ְְִִֶַַַָָָָׁשמעּת

¯L‡ Ïk ˙‡ B�˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ ¯Ó‡LÎe¿∆»««¿«≈∆¿…¿≈»¬∆
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ '‰ ‰NÚ»»¿«¿…¿ƒ¿«ƒ«
Ì˙‡ˆÓ ¯L‡ ‰‡Ïz‰ Ïk ˙‡ Ï‡¯NÈ ˙B„B‡ƒ¿»≈≈»«¿»»¬∆¿»»«

C¯caמּזה יתרֹו ואמר ח'.), ּפסּוק (להּלן «∆∆ְְְִִֶַַָָָ

לּמה י"א.), (ּפסּוק ה' גדֹול ּכי ידעּתי ְִִַַָָָָָָעּתה

ּכי יּודע ּומּמּנּו סיני, הר מעמד לֹו סּפר ֲִִִִִֵֶַַַַַָֹלא

ּכמֹו מּלבדֹו עֹוד ואין אמת ותֹורתֹו אמת ְְְְֱֱִֵֵֶֶַַָהּׁשם

הא הּוא ה' ּכי לדעת הראת אּתה להיםׁשאמר: ְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

את הׁשמיע הּׁשמים מן מּלבּדֹו, עֹוד ְְֲִִִִִֵֶַַַָאין

נאמר ואּולי ל"הֿל"ו.). ד', (ּדברים וגֹו' ְְְִַַָֹקֹולֹו

את ה' הֹוציא ּכי מּיד ּבארצֹו יתרֹו ְְְִִִִֶֶַַָָׁשּׁשמע

מׁשה אל והּגיע מארצֹו ונסע מּמצרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

ּתֹורה. מּתן אחר סיני ּבהר חֹונה היֹותֹו ְֱֲִֵֶַַַַַַַָאחרי

ּכי ההּוא, הּמעמד ענין לֹו ׁשהזּכיר סּפר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹולא

סּפר ּכי ּובּידּוע ׁשם, ועֹודם קרֹוב עֹודּנּו ְִֶַַַַָָָָָָֻהּדבר

לֹו.

·B¯w‰Âקדם ׁשּבא הּתֹורה סדר לתפׂש אלי ¿«»ְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּכמֹו ּברפידים, ּבהיֹותם ּתֹורה ְְְִִִִַַָָמּתן

אֹומר יהֹוׁשע רּבי (ּכאן) ּבמכילתא ְְְְִִֵֶַַַָָָֻׁשאמרּו

ּבצּדֹו ּכתּובה ׁשהיא ּובא, ׁשמע עמלק ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָמלחמת

סיני. הר אל מרפידים עּמהם ונסע ְְִִִִֵֶֶַַַָָ(עכ"ל),

חנה הּוא אׁשר הּמדּבר אל ׁשאמר: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹוהּכתּוב

היה ּכי ענינֹו ה'.), (ּפסּוק האלהים הר ְֱִִִַָָָָָָֹׁשם

מׁשה ׁשהרי מּׁשם, קרֹוב מדין ּבדר סיני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהר

א'.), ג', (לעיל מדין צאן לרעֹות ׁשם ְְְִִֵַָָָֹהל

(לעיל האלהים ּבהר וּיפּגׁשהּו אמר: ְְְְְֱֲִִֵֵַַַַָָֹֹּובאהרן

והּבנים ּבּתֹו עם יצא יתרֹו והּנה כ"ז.). ְְְִִִִִֵַָָָד',

ּברפידים היה ּומׁשה סיני, הר אל ּובאּו ְְִִִִִִֶֶַַָָָָמּמדין

אמר: ׁשהּכתּוב סין, ּבמדּבר אחד מקֹום ְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

אל יׂשראל ּבני עדת ּכל וּיבאּו מאילם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוּיסעּו

(לעיל סיני ּובין אילם ּבין אׁשר סין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָמדּבר

הר עד מּגיע סין מדּבר ּכי לֹומר א'.), ְִִִִַַַַַַט"ז,

על ואף ּורפידים. אלּוׁש ּדפקה ויכלל ְְְְְִִִִַַַָָָֹסיני,

ּברפידים וּיחנּו סין מּמדּבר וּיסעּו ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָּפי

סין מּמדּבר וּיסעּו אמר: ּכ א'.), י"ז, ְְְִִִִֵַַַָָ(לעיל

י"בֿי"ג. ל"ג, (ּבּמדּבר ואלּוׁש ּבדפקה ),וּיחנּו ְְְְֲִַַַָָָָ

יּקרא ּכּלֹו הּמדּבר ּכי עצמֹו, סין מּמדּבר ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֻוהם

יּקרא סיני הר ׁשּלפני והּמקֹום סין, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמדּבר

ּפלׁשּתים ארץ אל וּיׁשבּו וכמֹוהּו: סין, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֻמדּבר

ל"ב.). כ"א, ְִֵ(ּבראׁשית

יט, ג – לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה 
יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היבל 

המה יעלו בהר

א. מ"ש במדרש דמאילו של יצחק נעשו ב' שופרות מקרן 
דלעתיד  גדול  שופר  ומהימיני  תורה  דמתן  שופר  השמאלי 
לבוא, היינו כי השופר ממשיך הקול שהוא ת"ת בדבור שהוא 
לבוא  ולעתיד  שמאל  הנק'  מז"א  מקבלת  ועכשיו  מלכות 
תקבל מא"א זהו שופר גדול כו' שמבחי' ימין ועז"נ נאום ה' 
לאדוני שב לימיני כו' וזהו ענין ועתה יגדל נא כח אד', שיהי' 
בחי' שב לימיני כו', וזהו ועתה כי אף שעיקר הארה זו לעתיד 
עתה  גם  נמשך  שעה  להוראת  אבל  בקביעות  היינו  לבוא 
סיהרא  קיימא  שלמה  בימי  בפי'  שם  בסה"מ  הרמ"ז  כמ"ש 
באשלמותא, עוד פי' הרמ"ז שם נאום הוא בחי' אמן שהוא 
חיבור הוי' אד', הדום לרגליך כי עכשיו רגלי' יורדות משא"כ 
לעתיד לבוא, ובחי' אמן הנ"ל יש לפרש ע"ד אמן יהא שמי' 

רבא מברך כו', זח"ב תרומה קס"ב ע"ב.
תהלים – יהל אור עמוד תכו

כל  ועשית  תעבוד  ימים  ששת   – ט  כ, 
מלאכתך

ב. ששת ימים תעבוד יש לפרשו על עסק התורה ועבודה 
דוקא כמו בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, בין שונה פרקו 
ויום  ועי"ז  ואחד,  פעמים  מאה  פרקו  לשונה  פעמים  מאה 
השביעי שבת כו', כי אורייתא סתים וגליא, וכן ישראל סתים 
וגליא וכנודע מענין תלת דרגין והתורה מחברת ישראל עם 
הקב"ה וע"י גליא ההתקשרות מבחי' גליא כו', אבל ע"י סתים 
שהי'  שמ"ת  ונשואין  אירוסין  נק'  בכלל  אלו  בחי'  ב'  גם  כו', 
גילוי  שיהי'  לבוא  ולעתיד  אירוסין,  נק'  שבתורה  גליא  גילוי 

פנימיות התורה נק' נשואין, מ"מ עד"ז יובן ההפרש בין חול 
לשבת שהריעו לה' כל הארץ ר"ת הלכה זהו בחול, והשתחוו 

לה' בהדרת קודש ר"ת קבלה זהו בחי' שבת.
אור התורה פרשת יתרו עמוד תתקנו

כ, יב – כבד את אביך ואת אמך למען יארכון 
ימיך על האדמה אשר ה' אלקיך נותן לך

למען  רק  הראשונות  בדברות  נאמר  לא  למה  ליישב  ג. 
יאריכון ימיך ובדברות ב' נאמר גם למען יטב לך, ותו בדברות 
הראשונות לא נכתב אות ט' כלל ובדברות האחרונות יש ב' 

טתי"ן.
ואמרתי ליישב עפ"י נגלה וכבר כתבתי בספרי במס' חולין 
לתנא  פלוגתא  דיש  בקיצור.  אכתוב  וכאן  קצת  באריכות 
לו  יש  או"א  כיבוד  גבי  ]פ"א מ"ב[  ריש מס' פאה  דמתניתין 
שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא מדכתיב למען 
יאריכון ימיך ולמען ייטב לך אבל ר"י ]חולין דף קמ"ב ע"א[ 
מעשה חזא שזה קיים מצות כיבוד ומת מיד לכך דרש שכר 
ולמען  ימיך  יאריכון  למען  ושניהן  ליכא  עלמא  בהאי  מצות 
ייטב לך קאי לעולם הבא שכולו ארוך וכולו טובה והאמת הוא 
תרומה  פ'  הזוהר  מדברי  וידוע  חזא  מעשה  דהא  ר"י  כדברי 
שאות ט' נותנת חיים לעולם הזה ולכך לוז שנבנית תחת אות 

ט' אין מתים שם וע"ש דף קנ"ב.
לכך לא נכתב בדברות הראשונות אות ט' ונאמר רק למען 
ליכא  עלמא  בהאי  מצוה  דשכר  להורות  לחוד  ימיך  יאריכון 
ואריכות ימים יהי' לו לעולם הבא וממילא מוכח שגם השכר 
למען ייטב לך הנאמר באחרונות קאי לעולם הבא שכולו טוב 

וכולו ארוך.
מעשה רוקח

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבם מיום 2/9 בו שואלים למזלם.

והנה כבר נאמר תמים תהי' עם הוי' אלקיך, ואין ענין בדרישה למזל ולעתידות וכו', כי אם ללכת 

לבטח בדרך המלך מלכו של עולם, היא דרך תורתנו ומצותי', ז. א. - להתנהג בחיי היום יומיים בכל ענין 

ופרט מתאים לפי המבואר בשולחן ערוך וכיו"ב.

ואז הובטחנו אשר אין מזל לישראל, ומקיים בורא עולם ומנהיגו )על פי מה שכתוב(: אם בחוקותי 

תלכו גו' ונתתי גשמיכם וגו' ככל הברכות המנויות בפרשה.

בברכה לבשורות טובות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה עמלקמה ּומלחמת סּוף ים קטז)קריעת נקראּו∑B¯˙È.(זבחים ׁשמֹות ׁשבע «ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָƒ¿ְְִֵֶַ
ּפּוטיאל קיני, חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, תחזה".(מכילתא)לֹו: "ואּתה ּבּתֹורה: אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יתרֹו, הּוא וחֹובב הּתֹורה, את ׁשחּבב חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו הּמצות, וקּים לכׁשּנתּגּיר ׁשּנאמר:יתרֹו, ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ד) היה,(שופטים יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן חבב אֹומר"מּבני ב)ּומהּו רעּואל(לעיל אל "וּתבאנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּבספרי אּבא. אביהן: לאבי קֹורין ׁשהּתינֹוקֹות LÓ‰.אביהן"? Ô˙Á∑(מכילתא)אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ּכאן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָ…≈…∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
חֹותנֹו" יתר אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּבחמיו, הּגדּלה ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל Ï‡¯NÈÏe.חֹותן ‰LÓÏ∑ ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ¿…∆¿ƒ¿»≈

מׁשה יׂשראלׁשקּול ּכל Ïk.ּכנגד ˙‡‰NÚ ¯L‡∑ּובעמלק ּובּבאר הּמן, ּבירידת B‚Â'.להם '‰ ‡ÈˆB‰ Èk∑ ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒƒ¿
ּכּלם על ּגדֹולה .(מכילתא)זֹו ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh zegiy ihewl)

ּובא ׁשמע ּׁשמּועה א)מה יח, ליתרֹו(רש"י ּגרם מה אינּה אׁשרלהתּגּירׁשאלתֹו ּכל "את ׁשמע הּוא – ּבּכתּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

לֹו ּגרם מה היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים לׁשֹוןלבֹואעׂשה את העּדיף לכן ׁשם. והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּגמרא לׁשֹון על "ּובא", א)הּמכילּתא, קטז, "ּובא(זבחים רמב"ן".ונתּגּיר: ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

È˙א ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזאת ּבּפרׁשה רּבֹותינּו נחלקּו ּכבר ְְְֵֶַַַָָָָֹ(א)

מהם(מ יׁש קט"ז.). זבחים ּכאן, כילתא ְְְִִֵֵֶָָָ

ּכסדר יתרֹו ּבא ּתֹורה מּתן קדם ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָָֹאֹומרים

ּתֹורה מּתן ׁשאחר ׁשאמרּו מהן ויׁש ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּפרׁשּיֹות,

וּיבא ׁשאמר: הּכתּוב מן יסּתּיע וּדאי וזה ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבא.

אל מׁשה אל ואׁשּתֹו ּובניו מׁשה חתן ְְְִִֵֶֶֶֶָָֹיתרֹו

(ּפסּוק האלהים הר ׁשם חנה הּוא אׁשר ְֱֲִִֶֶַַָָָָֹֹהּמדּבר

לפני "ּבחנֹותֹו" אליו ׁשּבא אמר הּנה ְֲִִֵֵֵֶַַָָָה'.).

אׁשר טעם וזה אחת, ׁשנה ׁשם ׁשחנּו סיני ְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָהר

את והֹודעּתי ׁשאמר: ועֹוד, ׁשם. חנה ְְְִֶֶֶַַָָֹהּוא

ׁשהם ט"ז.), (ּפסּוק ּתֹורתיו ואת האלהים ְֱִֵֵֶֶָָָֹֹֻחּקי

אמר: ּכאן ּכי ועֹוד, סיני. ּבהר לֹו ְְְִִִַַַַָָהּנתּונים

ארצֹו אל לֹו וּיל חתנֹו את מׁשה ְְְֵֶֶֶֶַַַַַֹויׁשּלח

ּבנסעם הּׁשנּיה ּבּׁשנה זה והיה כ"ז.), ְְְְִֶַַָָָָָָָָ(ּפסּוק

ּבהעלֹות ּבפרׁשת ׁשאמר ּכמֹו סיני, ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָמהר

ּבן לחבב מׁשה וּיאמר כ"ט.): י', ְְִֶֶֶַַָָֹֹ(ּבּמדּבר

וׁשם אנחנּו, נסעים מׁשה חתן הּמדיני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹֹרעּואל

ּכי אל לא אליו וּיאמר ל'.): (ּפסּוק ִֵֵֵֶַָָָֹֹּכתּוב

ההליכה והיא ,אל מֹולדּתי ואל ארצי אל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָאם

(להּלן ארצֹו אל לֹו וּיל ּבכאן: ְְְְֵֶֶַַַַָָָהּכתּובה

הּכתּוב: ּׁשאמר מּמה ראיה הביאּו ועֹוד ְְִִֵֶַַַָָָָכ"ז.).

לכם רב לאמר ּבחרב אלינּו ּדּבר אלהינּו ְֱִֵֵֵֵֵֵֶַָֹֹֹה'

א', (ּדברים לכם ּוסעּו ּפנּו הּזה ּבהר ְְְִֶֶֶֶַָָָָׁשבת

אלכם ואמר ט'.): (ּבפסּוק נאמר וׁשם ְְֱֲֵֶֶַַָָָֹו'ֿז'.),

אתכם ׂשאת לבּדי אּוכל לא לאמר ההוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבעת

וגֹו' חכמים אנׁשים ׁשבטיכם ראׁשי את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָואּקח

ּכתּוב וׁשם יתרֹו, עצת וזֹו ט"ו.), ּפסּוק ְְְֲִַָָָָ(ׁשם

מּיד. נסעּו ּכי מחֹורב, וּנּסע י"ט.): ְְִִִֵֵַַָָָ(ּבפסּוק

הּפרׁשה מקּדים לּמה טעם נצטר ּכן ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָואם

ּבכאן. לכתבּה ְְְַָָָֹהּזאת

¯Ó‡Â,עמלק ּדבר ּבעבּור זה היה ּכי ר"א ¿»«ְֲֲִֵֶַַָָָ

עּמנּו ׁשעׂשה הרעה הזּכיר ּכאׁשר ְֲִִִִֶֶַָָָָָָּכי

ׁשעׂשה הזּכיר ּכרעתֹו, ׁשּנגמלהּו וצּוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָעמלק

ּגמּול לֹו ׁשּנׁשּלם להֹורֹותינּו טֹובה, יתרֹו ְְְְִֵֵֶַָָלנּו

עלינּו ּכמצּוה עמלק את להכרית ּוכׁשּנבא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻטֹוב,

ולא עּמהם העֹומדים הּקיני ּבבני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנּזהר

ּכן להם ׁשאמר ׁשאּול ּדבר הּוא עּמם. ְִִֵֶֶַַָָָָָנֹוסיפם

ו'.). ט"ו, ְֵ(ׁשמּואלֿא'

ÌÚÂּכׁשאמר הּזֹו הּדעת על ׁשֹואל, אני זה ּכל ¿ƒְֲִֵֶֶַַַַַַָָ

ה' עׂשה אׁשר ּכל יתרֹו וּיׁשמע ְְֲִִֶַַַָָָָהּכתּוב:

יׂשראל את ה' הֹוציא ּכי עּמֹו ּוליׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָלמׁשה

ּׁשעׂשה מה ׁשּׁשמע אמר לא ולּמה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹמּמצרים,

ׁשהּוא הּתֹורה ּבמּתן ּוליׂשראל ְְְְִֵֶֶַַַָָלמׁשה

ׁשאמר: ּכמֹו להם, ׁשּנעׂשּו הּגדֹולֹות ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָמהּנפלאֹות

לפני היּו אׁשר ראׁשנים לימים נא ׁשאל ְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹּכי

הארץ על אדם אלהים ּברא אׁשר היֹום ְֱֲִִֶֶַַָָָָָָֹלמן

הנהיה הּׁשמים קצה ועד הּׁשמים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָּולמקצה

הׁשמע ּכמהּו, הנׁשמע אֹו הּזה הּגדֹול ְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹּכּדבר

ּכאׁשר האׁש מּתֹו מדּבר אלהים קֹול ְֱֲִִֵֵֶַַָָֹעם

ל"בֿל"ג.). ד', (ּדברים וּיחי אּתה ְְִִֶַַַָָָָׁשמעּת

¯L‡ Ïk ˙‡ B�˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ ¯Ó‡LÎe¿∆»««¿«≈∆¿…¿≈»¬∆
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ '‰ ‰NÚ»»¿«¿…¿ƒ¿«ƒ«
Ì˙‡ˆÓ ¯L‡ ‰‡Ïz‰ Ïk ˙‡ Ï‡¯NÈ ˙B„B‡ƒ¿»≈≈»«¿»»¬∆¿»»«

C¯caמּזה יתרֹו ואמר ח'.), ּפסּוק (להּלן «∆∆ְְְִִֶַַָָָ

לּמה י"א.), (ּפסּוק ה' גדֹול ּכי ידעּתי ְִִַַָָָָָָעּתה

ּכי יּודע ּומּמּנּו סיני, הר מעמד לֹו סּפר ֲִִִִִֵֶַַַַַָֹלא

ּכמֹו מּלבדֹו עֹוד ואין אמת ותֹורתֹו אמת ְְְְֱֱִֵֵֶֶַַָהּׁשם

הא הּוא ה' ּכי לדעת הראת אּתה להיםׁשאמר: ְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

את הׁשמיע הּׁשמים מן מּלבּדֹו, עֹוד ְְֲִִִִִֵֶַַַָאין

נאמר ואּולי ל"הֿל"ו.). ד', (ּדברים וגֹו' ְְְִַַָֹקֹולֹו

את ה' הֹוציא ּכי מּיד ּבארצֹו יתרֹו ְְְִִִִֶֶַַָָׁשּׁשמע

מׁשה אל והּגיע מארצֹו ונסע מּמצרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיׂשראל

ּתֹורה. מּתן אחר סיני ּבהר חֹונה היֹותֹו ְֱֲִֵֶַַַַַַַָאחרי

ּכי ההּוא, הּמעמד ענין לֹו ׁשהזּכיר סּפר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹולא

סּפר ּכי ּובּידּוע ׁשם, ועֹודם קרֹוב עֹודּנּו ְִֶַַַַָָָָָָֻהּדבר

לֹו.

·B¯w‰Âקדם ׁשּבא הּתֹורה סדר לתפׂש אלי ¿«»ְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּכמֹו ּברפידים, ּבהיֹותם ּתֹורה ְְְִִִִַַָָמּתן

אֹומר יהֹוׁשע רּבי (ּכאן) ּבמכילתא ְְְְִִֵֶַַַָָָֻׁשאמרּו

ּבצּדֹו ּכתּובה ׁשהיא ּובא, ׁשמע עמלק ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָמלחמת

סיני. הר אל מרפידים עּמהם ונסע ְְִִִִֵֶֶַַַָָ(עכ"ל),

חנה הּוא אׁשר הּמדּבר אל ׁשאמר: ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹוהּכתּוב

היה ּכי ענינֹו ה'.), (ּפסּוק האלהים הר ְֱִִִַָָָָָָֹׁשם

מׁשה ׁשהרי מּׁשם, קרֹוב מדין ּבדר סיני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהר

א'.), ג', (לעיל מדין צאן לרעֹות ׁשם ְְְִִֵַָָָֹהל

(לעיל האלהים ּבהר וּיפּגׁשהּו אמר: ְְְְְֱֲִִֵֵַַַַָָֹֹּובאהרן

והּבנים ּבּתֹו עם יצא יתרֹו והּנה כ"ז.). ְְְִִִִִֵַָָָד',

ּברפידים היה ּומׁשה סיני, הר אל ּובאּו ְְִִִִִִֶֶַַָָָָמּמדין

אמר: ׁשהּכתּוב סין, ּבמדּבר אחד מקֹום ְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

אל יׂשראל ּבני עדת ּכל וּיבאּו מאילם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוּיסעּו

(לעיל סיני ּובין אילם ּבין אׁשר סין ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָמדּבר

הר עד מּגיע סין מדּבר ּכי לֹומר א'.), ְִִִִַַַַַַט"ז,

על ואף ּורפידים. אלּוׁש ּדפקה ויכלל ְְְְְִִִִַַַָָָֹסיני,

ּברפידים וּיחנּו סין מּמדּבר וּיסעּו ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָּפי

סין מּמדּבר וּיסעּו אמר: ּכ א'.), י"ז, ְְְִִִִֵַַַָָ(לעיל

י"בֿי"ג. ל"ג, (ּבּמדּבר ואלּוׁש ּבדפקה ),וּיחנּו ְְְְֲִַַַָָָָ

יּקרא ּכּלֹו הּמדּבר ּכי עצמֹו, סין מּמדּבר ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֻוהם

יּקרא סיני הר ׁשּלפני והּמקֹום סין, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמדּבר

ּפלׁשּתים ארץ אל וּיׁשבּו וכמֹוהּו: סין, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֻמדּבר

ל"ב.). כ"א, ְִֵ(ּבראׁשית
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i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ּבניו ואת אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ּבמדין: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ה 'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר האלהים", ּבהר "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא ׁשּנׂשאתיוגֹו'", אׁשּתי יא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

מצטערים, אנּו הראׁשֹונים 'על לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה 'להיכן לֹו: אמר ּבני'. ואּלּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבמדין,
ּבניה ׁשני נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר עליהם'? להֹוסיף ּבא לּהואּתה רמב"ן.והלכה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

(â)øb øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´
:äiøëð õøàa éúééäרמב"ן ¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(ã)ìà-ék øæòéìà ãçàä íLåýéðìviå éøæòa éáà é §¥¬¨«¤¨−¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ È�ÏviÂ∑ׁשל ּכעּמּוד צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
.(מכילתא)ׁשיׁש. ִַ

‡z˙ב ‰¯tˆ ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ¯·„e¿«ƒ¿¬ƒ¿…∆»ƒ…»ƒ«
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‡¯Èג ÌL¯‚ „Á ÌeL Èc ‡‰�a ÔÈ¯z ˙ÈÂ¿»¿≈¿»»ƒ«≈¿…«≈
:‰‡¯Îe� ‡Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡¬««»¬≈ƒ¿«¿»¿»»

‰Â‰ד ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È�·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰p‰Âחתן יתרֹו וּיבא הּכתּוב: ּפרּוׁש יהיה ¿ƒ≈ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

הּמדּבר אל מׁשה אל ואׁשּתֹו ּובניו ְְְִִֶֶֶֶַָָָמׁשה

ּכי האלהים, הר אל וּיבא ׁשם חנה הּוא ֱֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֹאׁשר

ׁשאמר: ּכמֹו והּוא עמד, וׁשם ּבא ההר ְְְֶֶַַָָָָָָאל

א'.), ג', (לעיל חרבה האלהים הר אל ְֱִֵֵֶַַָָָֹֹֹוּיבא

כ"ז.), ד', (ׁשם האלהים ּבהר וּיפּגׁשהּו ְְְְֱִִֵֵַַָָֹוכן:

ו'.). א', (ּדברים הּזה ּבהר ׁשבת לכם רב ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָוכן:

ּבא יתרֹו חתנ אני אליו: ׁשלח ההר ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹּומן

ּכי לֹומר נצטר ולא מׁשה. אליו וּיצא ,ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאלי

יהיה לא אם ואפּלּו מקּדם. יהיה ְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹֻ"וּיאמר"

הּוא, ּבּמדּבר ּפנים ּכל על סין, ּבמדּבר ְְְְִִִִִִַַַָָָרפידים

ארּבעים ּכל נֹוׁשבת ּבארץ יׂשראל ּבאּו לא ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכי

אל מּׁשם ׁשּבאּו היה, סיני מהר וקרֹוב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשנה,

ּוכמֹו ּכמֹוהּו, ּגדֹול קהל מחנה אחד ּביֹום ְְֲֵֶַָָָָָָָההר

ּברפידים מּמּנּו ׁשּׁשתּו הּצּור ּבענין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנתּבאר

יהיה והּנה ה'.). י"ז, (לעיל ּפרׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַּכאׁשר

נכֹון. ׁשאמרּתי ְִֵֶַַָָהּפרּוׁש

È˙È‡¯Âאׁשר הּמדּבר אל (ּכאן) ּבּמכילתא נמי ¿»ƒƒְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

מתמיּה הּכתּוב הרי ׁשם, חנה ְֲִֵֶַַַָָֹהּוא

ּובּקׁש עֹולם ׁשל ּכבֹודֹו ּבתֹו ׁשרּוי ׁשהּוא ְְִֵֶֶָָָָעליו

ּדעּתם ּכלּום. ּבֹו ׁשאין ּתהּו הּמדּבר אל ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹלצאת

הּוא ׁשם, חנה הּוא אׁשר הּמדּבר אל ְְֲִֵֶֶֶַָָָֹלפרׁש

סיני הר ועד מאלים ּכי האלהים, הר ְְֱִִִִִֵֵַַַַַָֹמדּבר

אל ׁשּבא הּכתּוב וסּפר סין, מדּבר קצההיה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

הר מדּבר הּוא ׁשם, חנה הּוא אׁשר ְְֲִִֶֶַַַָָֹהּמדּבר

ׁשעזב יתרֹו, לׁשבח זה והזּכיר חֹורבה. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהאלהים

ּבעבּור ׁשם הּוא אׁשר הּמדּבר אל ּובא ְְֲֲִֶֶַַַָָָארצֹו

אליו נגלּו בֹו ּכי האלהים, הר ׁשהּוא ְֱִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּידע

יׂשראל ּכי הענין ּכל ׁשמע ׁשּכבר ְְְֱִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאלהים,

ההר על האלהים את לעבד מּמצרים ְְֱֲִִִִֶַַַָָָָֹֹיצאּו

אלהי ה' לׁשם ּובא י"ב.), ג', (לעיל ְְֱֵֵֵֶַָֹהּזה

הּוא. נכֹון זה וגם ְְִֵֶַָָיׂשראל.

ÔÎÂּבפסּוק) ּכאן ּׁשאמר מה ּכי לי נראה ¿≈ְְִִִֶֶַַָָָ

אל לֹו וּיל חתנֹו את מׁשה ויׁשּלח ְְֵֶֶֶֶַַַַֹכ"ז.):

לֹו והל הראׁשֹונה, ּבּׁשנה זה ׁשהיה ְְִֶֶַַַָָָָָָָארצֹו.

לגּיר ׁשם ׁשהל ויּתכן אליו. וחזר ארצֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאל

סיני ּבהר ועֹודּנּו למׁשה וחזר מׁשּפחּתֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָאת

ׁשהרי ׁשהזּכרּתי, ּכמֹו למדין, הּוא קרֹוב ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּכי

לֹו ּכׁשאמר ׁשנּיה ּבׁשנה ּבאּיר הּמחנה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבנסע

י', (ּבּמדּבר אּתנּו לכה אנחנּו נסעים ְְְְֲִִִֶַַָָָֹמׁשה:

ארצי אל אם ּכי אל לא אֹותֹו: וענה ְְִִִֵֵֶַָָֹכ"ט.),

מׁשה לֹו התחּנן ל'.), (ׁשם אל מֹולדּתי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָואל

והיית וכּו' אתנּו ּתעזב נא אל לֹו ואמר ְְְְֲִַַַָָָָָֹֹֹמאד

הּטֹוב והיה עּמנּו תל ּכי והיה לעינים, ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָּלנּו

(ׁשם ל והטבנּו עּמנּו ה' ייטיב אׁשר ְְֲִִֵֵֶַַָָָההּוא

ונראה ּדבר, אֹותֹו הׁשיב ולא ְְְִִֵֶָָֹל"אֿל"ב.),

עזבם. ולא ּכרצֹונֹו ועׂשה ּדבריו ְְְְֲִִֵֶָָָָָָֹׁשּקּבל

Ï·‡ּובאּו עמלק עם ּבניו היּו ׁשאּול ּבימי ¬»ֲִִֵֵָָָָָָ

ּבירּוׁשלם והיּו יׂשראל, אל עֹוד ְְְְְִִִֵֶַַָָָוהתחּברּו

ּבמֹות אּולי ל"ה.), (ירמיה רכב ּבן יֹונדב ְְְְִֵֵֶַָָָָּבני

ׁשהיה ואפׁשר ּבניו. אֹו הּוא לארצֹו חזר ְְְְֶֶֶַַָָָָָָמׁשה

לא יתרֹו מּמׁשּפחת עמלק עם הּיֹוׁשב ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹהּקני

ּבעבּורֹוּבנ הּמׁשּפחה ּכל עם חסד ועׂשה יו, ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָ

(יהֹוׁשע רחב מׁשּפחת עם יהֹוׁשע עׂשה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻֻּכאׁשר

כ"ג.). ו',

˙Ú„Âאמרּו עּמהם, ׁשהל היא ּכ רּבֹותינּו ¿««ְִִֵֶֶַַָָָָ

ּדׁשנּה לֹו ׁשּנתנּו א'.) ּבהעלת) ְְְְְְֲִִֶַָָֹֻּבספרי

ּבית ׁשּנבנה עד אֹותּה אֹוכלין והיּו יריחֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשל

ּבסדר זה ּכתב עצמֹו ורּׁש"י ׁשנה, ת"מ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּמקּדׁש

אליו. חזר ּכן אם ל"ב.). י', (ּבּמדּבר ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹּבהעלת

ּומגּיר הֹול הריני לֹו אמר (ּכאן) ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָּובּמכילתא

ׁשמים, ּכנפי ּתחת ׁשאביאם מדינתי ּבני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאת

חתן קיני ּובני ת"ל חזר, ולא ׁשהל ְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹיכֹול

א', (ׁשֹופטים וכּו' הּתמרים מעיר עלּו ְְְִִִֵֶַָָמׁשה

ט"ז.).

.BnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏׁשעׂשה הּנפלאֹות ¿∆¿ƒ¿»≈«ְִֶַָָָ

אל ׁשּיבא וטֹובה חסד עּמֹו ׁשעׂשה ְְִֶֶֶֶֶֶָָָָֹלמׁשה,

עליו ויביא מּמּנּו יפחד ולא ּתמיד ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹּפרעה

עּמֹו, והעם הּוא מּמצרים ׁשּיצאּו עד ְְְִִִִֶַַַַָָָהּמּכֹות

למׁשה אמר: ור"א עליהם. ּכמל ְְְְֲֵֶֶֶֶַָוהּוא

על והּטעם ויׂשראל, מׁשה ּבעבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָּוליׂשראל,

מּדעת נראה וכן ּפרעה. ּוטביעת ְְְְִִִֵַַַַַַָֹהּמּכֹות

מׁשה ׁשקּול ׁשאמרּו: ּכאן) (מכילתא ְְְִֵֶֶַָָָָרּבֹותינּו

ּכמׁשה. ויׂשראל ְְְְְִִֵֵֶָָּכיׂשראל

,'‰ ‡ÈˆB‰ Èk ,ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚ ¯L‡ ÌÚËÂ¿««¬∆»»¡…ƒƒƒ
יֹודע יתרֹו ׁשהיה הּׁשם אלהים, ְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹהזּכיר

ׁשּנֹודע הּגדֹול, ּבׁשמֹו ה', הֹוציא וכי ְְְִִִִִֶַַָָמּלפנים,

האֹותֹות. נעׂשּו ׁשּבֹו מׁשה ידי על ְֲֵֶֶַַַָָעּתה

ÈÁelL‰.(ב) ¯Á‡הּכתּוב ׁשהזּכיר ּבעבּור ««ƒ∆»ְֲִִֶַַָ

וּיׁשב ּבניו ואת אׁשּתֹו את מׁשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָוּיּקח

מצרים לֹומרארצה הצר כ'.), ד', (לעיל ְְְְִִֵַַַָָֻ

ׁשלחּה מׁשה ּכי אביה, ּבבית ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶָָָָָָָּכאן

להׁשיבּה יתרֹו לקחּה ּכי ׁשּיאמר ויּתכן ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשם.

ׁשּׁשמע ּבעבּור מּמּנּו, ׁשּׁשלחּה ּפי על אף ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאליו

ראּוי מעּתה ּכי למׁשה, אלהים עׂשה אׁשר ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָֹּכל

.יל אׁשר ּבכל הּמל אחרי ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָללכת

‰‡Á„(גֿד) ÌL ¯L‡ ‰È�· È�L ˙‡Â¿≈¿≈»∆»¬∆≈»∆»
.ÌL¯bמקֹום זה ׁשאין ּפי על אף ≈¿…ְִֵֶֶַַ

מקֹום היה לא ּכי הּבנים, ׁשם יפרׁש ְְִִֵֵַַָָָָָָֹמֹולדּתם

ּפרׁשּתי ּכאׁשר ּבהּולדֹו אליעזר ׁשם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָלהזּכיר

וטעם ד"ה כ'. ד', (לעיל ׁשמֹות ואּלה ְְְְְֵֵֵֶֶַַּבסדר

ׁשעׂשה החסד להזּכיר רצה ּובכאן ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָוּיּקח).

ּבארץ ּגר ׁשהיה למׁשה, הּוא ּברּו ְְֶֶֶֶַָָָָָהּקדֹוׁש

מחרב ׁשהּצילֹו לּׁשם הֹודאה ׁשם ונֹותן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנכרּיה,

יׂשראל על מל הּוא ועּתה ּבברחֹו, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּפרעה

אמר, ּכי וטעם: ּבּים. ועּמֹו ּפרעה ְְְְְִִִַַַַַַַָָֹוהטּביע

ׁשם וכן הראׁשֹון, ּבּפסּוק הּנזּכר למׁשה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָנמׁש

נמׁש ּבעזרי, אבי אלהי ּכי אליעזר ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהאחד

רּבים. וכן אמר, ּכי ְִִֵַַַָעל

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i oey`x meil inei xeriy

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑ׁשל ּבכבֹודֹו יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו אּלא היה, ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹורה ּדברי לׁשמע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו .עֹולם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EEzLàå E ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½
:dnò äéðá éðLe§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ׁשליח ידי B‚Â'.על B¯˙È E�˙Á È�‡∑,אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין ואםאם «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָ
ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה רמב"ן.(מכילתא)אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

(æ)eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬
ì eäòøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìL ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑הּוא ּומי ואביהּוא, נדב אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את BÏ.ׁשראה ˜MiÂ eÁzLiÂ∑,"לרעהּו "איׁש אֹומר: ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני ְְִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿««ƒ«ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה איׁש? הּקרּוי .(מכילתא)מי ְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

(ç)äòøôì ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ§©§´Ÿ
øLà äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B�˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּתֹורה לקרבֹו לּבֹו את (מכילתא)למׁש.‰‡Ïz‰ Ïk עמלק∑‡˙ וׁשל הּים .(מכילתא)ׁשעל «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶַָָֹ≈»«¿»»ְֲֵֶֶַַָָ

‰‡Ïz‰∑,ּתנּופה ּתרּומה, וכן: לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּתנּואה .ּתקּומה, ְְָָ

(è)ìàøNéì ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§¨−§¦§¨¥®
:íéøöî ãiî Bìévä øLà£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: אּבּודּומדרׁש על מצר חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו Ú‰·Bh‰ŒÏk.מצרים, Ï∑,הּמן טֹובת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ«»«»ַַָ

הארץ ׁשהיתה מּמצרים, לברח יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּבאר
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו .(מכילתא)מסּגרת, ְְְִִִֵֶֶָֻ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦

d˙z‡Âה È‰B�·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡�‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰�a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈL�e˜ז „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡�kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe�·ÊLÂ ‡Á¯‡a Ôe�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe�·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

ÈÓ„‡י ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

a‡(ו) B¯˙È E�˙Á È�‡ ‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆¬ƒ…∆¿ƒ¿»
.EÈÏ‡ּבּה ּכתּוב ּבאּגרת הּדבר לֹו ׁשלח ≈∆ְִֶֶַַָָָָָ

אני יאמר לא הּׁשליח ּכי ּכאן), (מכילתא ְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹּכן

.אלי ּבא יתרֹו חתנ הּנה יאמר אבל ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹחתנ

ּכי ּפה, אל ּפה ּככה לֹו ׁשּיאמר יּתכן לא ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹוכן

ׁשמֹו להזּכיר ּדר ואין ,אלי ּבאתי הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹיאמר

וכמֹוהּו: יּכירּנּו, אֹותֹו ּבראֹותֹו ּכי ּפלֹוני, ְְְֲִִִִִֶַָאני

ׁשלמה אל וּיׁשלח ּבכתב צר מל חּורם ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹוּיאמר

י'.). ב', (דה"יֿב



לי exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i oey`x meil inei xeriy

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑ׁשל ּבכבֹודֹו יֹוׁשב ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו אּלא היה, ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתֹורה ּדברי לׁשמע ּתהּו, מקֹום הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו .עֹולם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EEzLàå E ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½
:dnò äéðá éðLe§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ׁשליח ידי B‚Â'.על B¯˙È E�˙Á È�‡∑,אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין ואםאם «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿ƒ¿¿ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָ
ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה רמב"ן.(מכילתא)אין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

(æ)eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬
ì eäòøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìL ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑הּוא ּומי ואביהּוא, נדב אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ׁשעה, ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את BÏ.ׁשראה ˜MiÂ eÁzLiÂ∑,"לרעהּו "איׁש אֹומר: ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני ְְִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿««ƒ«ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

מׁשה" "והאיׁש ׁשּנאמר: מׁשה, זה איׁש? הּקרּוי .(מכילתא)מי ְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

(ç)äòøôì ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ§©§´Ÿ
øLà äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ£¤´

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B�˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לּתֹורה לקרבֹו לּבֹו את (מכילתא)למׁש.‰‡Ïz‰ Ïk עמלק∑‡˙ וׁשל הּים .(מכילתא)ׁשעל «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶַָָֹ≈»«¿»»ְֲֵֶֶַַָָ

‰‡Ïz‰∑,ּתנּופה ּתרּומה, וכן: לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ּתבה, ׁשל היסֹוד מן אל"ף למ"ד «¿»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּתנּואה .ּתקּומה, ְְָָ

(è)ìàøNéì ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§¨−§¦§¨¥®
:íéøöî ãiî Bìévä øLà£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, צד)ויׂשמח ּבׂשרֹו(סנהדרין 'נעׂשה אּגדה: אּבּודּומדרׁש על מצר חּדּודין', חּדּודין «ƒ«¿ƒ¿ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה עד "ּגּיֹורא אינׁשי: ּדאמרי הינּו Ú‰·Bh‰ŒÏk.מצרים, Ï∑,הּמן טֹובת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ«»«»ַַָ

הארץ ׁשהיתה מּמצרים, לברח יכֹול עבד היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו 'אׁשר ּכּלן ועל והּתֹורה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻוהּבאר
רּבֹוא ׁשּׁשים יצאּו ואּלּו .(מכילתא)מסּגרת, ְְְִִִֵֶֶָֻ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦

d˙z‡Âה È‰B�·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡�‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰�a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈL�e˜ז „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ù�e¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡�kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe�·ÊLÂ ‡Á¯‡a Ôe�zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

ÈÈט „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe�·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

ÈÓ„‡י ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

a‡(ו) B¯˙È E�˙Á È�‡ ‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆¬ƒ…∆¿ƒ¿»
.EÈÏ‡ּבּה ּכתּוב ּבאּגרת הּדבר לֹו ׁשלח ≈∆ְִֶֶַַָָָָָ

אני יאמר לא הּׁשליח ּכי ּכאן), (מכילתא ְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹּכן

.אלי ּבא יתרֹו חתנ הּנה יאמר אבל ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹחתנ

ּכי ּפה, אל ּפה ּככה לֹו ׁשּיאמר יּתכן לא ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹוכן

ׁשמֹו להזּכיר ּדר ואין ,אלי ּבאתי הּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹיאמר

וכמֹוהּו: יּכירּנּו, אֹותֹו ּבראֹותֹו ּכי ּפלֹוני, ְְְֲִִִִִֶַָאני

ׁשלמה אל וּיׁשלח ּבכתב צר מל חּורם ְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹוּיאמר

י'.). ב', (דה"יֿב



exziלב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑קׁשה Ú¯t‰.אּמה „iÓe∑קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑:ּכתרּגּומֹו ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒְְַ
הּיד ּומרּות, רּדּוי העבֹודהלׁשֹון היא עליהם, מכּבידים רמב"ן.ׁשהיּו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(àé)øácá ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§¨−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´©¨½̈
:íäéìò eãæ øLà£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ּביֹותרמּכירֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ועכׁשו ÏkÓ∑עבֹודת ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד «»»«¿ƒְְְְִִִֵֶַַַָָָƒ»»¡…ƒְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּבעֹולם, עבדּהאלילים ׁשּלא אלילים עבֹודת הּניח Ì‰ÈÏÚ.(מכילתא)ׁשּלא e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èk∑ּבמים ּכתרּגּומֹו: ֱֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹƒ«»»¬∆»¬≈∆ְְְִַַ

ּבמים נאבדּו והם לאּבדם, e„Ê.ּדּמּו ¯L‡∑ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. יא)ׁשּוהּואׁשר כה)לׁשֹון(סוטה יעקב(בראשית "וּיזד ְְְְְִִֵֶֶַַָ¬∆»ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹ
נתּבּׁשלּו ּבּה ּבּׁשלּו, אׁשר ּבּקדרה רמב"ן.נזיד": ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

(áé)àáiå íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ
ìëå ïøäà|éðôì äLî ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ּכליל ּכּלּה ׁשהיא B‚Â'.ׁשלמים∑ÌÈÁ·Ê.ּכמׁשמעּה, Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑הּוא והלא ,הל היכן ּומׁשה …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ

לפניהם ּומׁשּמׁש עֹומד ׁשהיה אּלא הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ‰‡ÌÈ‰Ï.ׁשּיצא È�ÙÏ∑ׁשהּנהנה מּכאן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָƒ¿≈»¡…ƒֱִֶֶֶַָ
הּׁשכינה מּזיו נהנה ּכאּלּו ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי כד)מּסעּדה רמב"ן.(ברכות ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻ

ß hay b"i ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåãîòiå íòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®©©«£³Ÿ
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä̈¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑?מּמחרת ּומהּו ּבּספרי. ׁשנינּו ּכ היה, הּכּפּורים יֹום ועלמֹוצאי ההר. מן רדּתֹו למחרת «¿ƒƒ»√»ְְְְֳֳִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ
אתֿחּקי "והֹודעּתי לֹומר: אפׁשר אי ּתֹורה מּתן קדם ׁשהרי הּכּפּורים, יֹום מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻּכרח
הּלּוחֹות, את וׁשבר ירד ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה יׁשב לא הּכּפּורים, יֹום עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹוגֹו'"

ּכּסדר, ּכתּובה זֹו ּפרׁשה ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ׁשמנים וׁשהה ּבהׁשּכמה עלה "ויהיּולמחר נאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו אל ׁשּלּוחֹו ּבא, ּתֹורה מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ׁשנה עד ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹמּמחרת",

מׁשה:ׁשנּיה, לֹו ׁשאמר הּדגלים ּבמּסע ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר י)ׁשהרי אנחנּו(במדבר "נֹוסעים ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
,והל מּׁשּׁשלחֹו ּתֹורה, מּתן קדם זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום ּתאמר:אל ואם ׁשחזר? מצינּו היכן ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכת ׁשהרי יתרֹו, הּוא חֹובב הּוא היה, יתרֹו ׁשל ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ד)יב:ׁשם חֹותן(שופטים חֹובב "מּבני ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

dpÓיא ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡�Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
˙È ÔcÓÏ È‡¯ˆÓ e·ÈMÁc ‡Ób˙Ùa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒƒ¿»≈¿ƒ«»

:Ôep�c da Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ

ÒÎ�Â˙יב ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔcÓÏיג ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iÓe„(י) ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒƒ«
.‰Ú¯tׁשּלא ּגדֹול נס עּמכם עׂשה ּכי «¿…ִִֵֶֶָָָָֹ

ּבעבּורכם ּבאּו ּכי ועּמֹו, ּפרעה אתכם ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָֹהרגּו

הּזה הּנס והיה ּבארצם. ּגדֹולֹות מּכֹות ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָעליהם

ואמר ּבּכלל, לנכח הזּכירֹו ּכן על ּבמׁשה, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹּגדֹול

אׁשר אחר, נס ועֹוד והעם. אּתה ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ"אתכם",

הם ׁשהיּו מצרים, יד מּתחת העם את ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּציל

אמר ור"א עֹולם. לחרּות מּׁשם ויצאּו ְְְְְְִִִֵַַָָָָּבמצרים

"אּתה אתכם הּציל אׁשר הּׁשם ּתחּלה ּבר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכי

"לפרעה ידכם על הּמּכֹות ׁשּבאּו ְְְְֲֶֶֶַַַַַָֹֹואהרן"

את הּציל אׁשר ּבר כן ואחרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַּולמצרים",

ּובּים. ּבמצרים מצרים יד מּתחת ְְְִִִִִַַַַַַָָָהעם

Ì‰ÈÏÚ.(יא) e„Ê ¯L‡ ¯·c· Èkּפרּוׁשֹו ƒ«»»¬∆»¬≈∆ֵ

ידעּתי יׂשראל" על "הּמצרים הזידּו אׁשר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבּדבר

מּפני זה, וטעם האלהים. מּכל ּגדֹול ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא

אתם ועּנּו ועבדּום יׂשראל על ּגזר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהּׁשם

הּמצרים על היה ולא י"ג.) ט"ו, ְְְִִִֵַַָָֹ(ּבראׁשית

וחׁשבּו עליהם הזידּו אבל הּגדֹול, הענׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבזה

הבה ׁשאמר: ּכמֹו העֹולם, מן אֹותם ְְְִִֶַַָָָָָָלהכרית

א', (לעיל ירּבה ּפן לֹו וצּוהנתחּכמה י'.), ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

ט"ז.), ּפסּוק (ׁשם הּבנים להמית ְְְִִַַַָָָָלמיּלדֹות

ּתׁשליכהּו היארה הּיּלֹוד הּבן ּכל עליהן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻוגזר

הענׁש עליהם היה זה ּומּפני כ"ב.), ּפסּוק ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹ(ׁשם

את וגם ׁשאמר: וזהּו לגמרי, אֹותם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשחית

אׁשר י"ד.),הּגֹוי ט"ו, (ּבראׁשית אנכי ּדן יעבדּו ְֲֲִִֵֶַַָָֹֹ

והּנה מ"ב.). י"ב, ּולעיל (ׁשם ׁשּפרׁשּתיו ְְְְִִֵֵֵֶַָּכמֹו

לּבם. זדֹון על מהם ונקם מחׁשבּתם, ראה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשם

עליהם הזידּו ּכי ידעּת ּכי עֹוד הּכתּוב אמר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכן

ׁשחׁשבּו הּזדֹון ּבעבּור הענׁש ּכי י'.), ט', ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹ(נחמיה

מׁשּפט ועֹוׂשה לּלב רֹואה ה' והּנה להם. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָלעׂשֹות

ּבידֹו. מֹוחה ואין חמה, ּובעל ונֹוקם ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָהעׁשּוקים,

חׁשיבּו ּדי ּבפתגמא "ארי ׁשאמר: ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֻואנקלּוס

ירצה דנינּון", ּביּה יׂשראל ית למידן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָמצראי

ּביאֹור הילדים טביעת על ענׁשם היה ּכי ְְְְִִִַַַַַָָָָָלֹומר

אּבדם ּכן ועל אֹותם, ועּנּו ועבדּום ּבכלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאינּנּו

ִַַּבּמים.

ÌÈÁ·Êe(יב) ‰ÏÚ ‰LÓ Ô˙Á B¯˙È ÁwiÂ«ƒ«ƒ¿…≈∆…»¿»ƒ
.ÌÈ‰Ï‡Ïאל ּבֹואם טרם זה ּכל היה ≈…ƒֶֶֶֶָָָָ

יּתכן ּגם סיני, ּכלהר הּכתּוב ׁשּסּדר לפרׁש ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy

‰ÌÚ.מׁשה" „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ּכמל יֹוׁשב ֶֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, נּצביםׁשל וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה "מּדּוע ‰Ú¯·.ׁשּנאמר: „Ú ¯˜a‰ ÔÓ∑(י (שבת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻƒ«…∆«»»∆

ּכן? לֹומר ּכלאפׁשר ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ּדין ׁשּדן ּדּין ּכל אּלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית ּבמעׂשה הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּתף נעׂשה ּוכאּלּו וגֹו'"הּיֹום ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההר מן רדּתֹו למחרת . . היה הּכּפּורים יֹום יג)מֹוצאי יח, ּדהּנה(רש"י לֹומר, ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי וקׁשה, ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ּכדבריָך", "סלחּתי אמר הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין יח)ּכל ט, עקב מּובן(רש"י . ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), אמירת ׁשּלאחר הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על יחּולּו ּכּפּור יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאם

"סלחּתי") אמירת (לפני ּכּפּור.לאהראׁשֹון יֹום רמב"ןהיה ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

(ãé)øîàiå íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤
áLBé äzà òecî íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî̈«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³¥Æ

éìò ávð íòä-ìëå Ecáì:áøò-ãò ø÷a-ïî E §©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨¨−¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווהּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְִִִִַַַַֹֻ
רמב"ן.הּגבּורה ְַָ

(æè)ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑,הּדבר לֹו ׁשהיה אלימי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈
:äNòŸ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

Ú·„יד ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז ‡��È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡�Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡�Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עּמהם ׁשעמד אחר זה היה אבל יתרֹו, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָענין

והרצאת ּוטבילה ּבמילה ונתּגּיר רּבים, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָימים

יׂשראל זקני וכל אהרן וּיבא ּכּמׁשּפט. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּדמים

ּדמים חתן ּכי חתּונתֹו ּביֹום עּמֹו לחם ְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָלאכל

הּוא.

ÁnÓ¯˙.(יג) È‰ÈÂזה ׁשעׂשּו הּיֹום מּמחרת «¿ƒƒ»√»ֳִֶֶַַָָ

ואמרּו העם. את לׁשּפט מׁשה יׁשב ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּנזּכר

ואין הּכּפּורים. יֹום מּמחרת (ּכאן) ְְְֳִִִִֵַַָָָָּבּמכילתא

ׁשּיהיה לֹומר ליֹוםּדעּתם רמז מּמחרת ְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָ

ּבּכתּוב נזּכר לא הּכּפּורים יֹום ּכי ְִִִִִִַַַַָֹהּכּפּורים,

הּכּונה אין ּכן וגם מּמחרת. עליו ְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאמר

ּביֹום אכלּו לא ּכי מּמׁש, "מּמחרתֹו" ְְְֳִִִֶֶַָָָָֹׁשּיהיה

ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום להם היה אם ִִִִִֶַַַָָָָָהּכּפּורים,

ּביֹום ּבֹו ּכי ועֹוד, ּבֹו. ׁשּנצטּוּו קדם ְְְִִִֶֶַָֹראׁשֹונה

ירד ּומּמחרתֹו אחרֹונֹות לּוחֹות נּתנּו ְֲֳִִִִַַַָָָהּכּפּורים

ּכל את ויצּום יׂשראל ּבני עם ודּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמׁשה

ל"ד, (להּלן סיני ּבהר אּתֹו הּׁשם ּדּבר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָאׁשר

עליו העם ׁשּיעמד הּמׁשּפט יֹום ואינּנּו ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹל"ב.),

ׁשּיהיה אפׁשר אי ּכן וגם ערב. עד הּבקר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמן

הּדגלים ּבנסע ּכי הּכּפּורים, ּביֹום ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹּבׁשנה

אל מֹולדּתי ואל ארצי אל אם ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָאמר:

הּזֹו לּבריתא הּכּונה אבל ל'.). י', ְְֲִַַַַַַָָָָָָ(ּבּמדּבר

אין ּכי הּכּפּורים, יֹום אחר זה ׁשהיה ִִִֵֶֶַַַַָָלֹומר

סיני להר ּבֹואם מּיֹום לּמׁשּפט ּפנּוי יֹום ְְִִִֶַַַָָָָלהם

ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל הּכּפּורים יֹום אחר ִִִֶַַַַָָָעד

ַֹהּזאת.

,ÌÈ‰Ï‡Ï ÌÈÁ·Êe ‰ÏÚ :¯Ó‡Âׁשּיתרֹו ּבעבּור ¿»«…»¿»ƒ≈…ƒְֲִֶַ

אׁשר אמר: מׁשה ּכי ה', ידע לא ֲֲִִֶֶַַַָָֹעדין

ה' וּיּצילם וגֹו' ּולמצרים לפרעה ה' ְְְְְִִִֵַַַַָָֹעׂשה

לאלהים. הקריב יתרֹו אבל ח'.), ּפסּוק ְְְֲִִִִֵֵָָֹ(לעיל

ּכהנים, ׁשּבתֹורת הּקרּבנֹות ּבכל יּמצא לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹוככה

ט'.). א', (וּיקרא הּׁשם ּבעזרת אפרׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָּכאׁשר

והֹודעּתי אלהים, לדרׁש העם אלי יבא ּכי ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָֹֹוכן

ט"וֿט"ז.), ּפסּוקים (להּלן האלהים חּקי ְְֱִִֵֶַָָֹֻאת

ּבעבּור ּכן לֹו ׁשאמר ויּתכן לחמיו. מׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדברי

י"ז.), א', (ּדברים הּוא לאלהים הּמׁשּפט ְְִִִִֵַָָֹּכי

ג'.) ע"ג, (ב"ר ּתמיד רּבֹותינּו ׁשּמזּכירין ְְִִִֵֶַַָּכמֹו

הּדין. מּדת זֹו ֱִִִַַֹאלהים

‡ÌÈ‰Ï.(טוֿטז) L¯„Ï ÌÚ‰ ÈÏ‡ ‡·È Èkƒ»…≈«»»ƒ¿¡…ƒ
הם צריכים לחֹותנֹו: מׁשה ְְְִִִֵֵֶהׁשיב

לדברים ּכי הּיֹום, מן ּגדֹול זמן עלי ְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּיעמדּו

לדרׁש העם אלי יבא ּכי לפני, ּבאים ְְִִִִֵַַַָָָָָֹרּבים

מה ּולהֹודיעם חֹוליהם על להתּפּלל ְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹאלהים

אלהים", "ּדריׁשת יּקרא זה ּכי להם, ְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּׁשּיאבד

לפנים ׁשאמר, ּכמֹו הּנביאים עם יעׂשּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוכן

אלהים לדרׁש ּבלכּתֹו האיׁש אמר ּכה ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹּביׂשראל

ט'.), ט', (ׁשמּואלֿא' הראה עד ונלכה ְְְְֵֵֶַָָֹלכּו

האחיה לאמר מאֹותֹו ה' את ודרׁשּת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹוכן,
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‰ÌÚ.מׁשה" „ÓÚiÂ 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ∑ּבכבֹודן מזלזל ׁשהיה ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ּכמל יֹוׁשב ֶֹ«≈∆…∆¿««¬…»»ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻ
,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, נּצביםׁשל וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה "מּדּוע ‰Ú¯·.ׁשּנאמר: „Ú ¯˜a‰ ÔÓ∑(י (שבת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻƒ«…∆«»»∆

ּכן? לֹומר ּכלאפׁשר ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ּדין ׁשּדן ּדּין ּכל אּלא ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבראׁשית ּבמעׂשה הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּתף נעׂשה ּוכאּלּו וגֹו'"הּיֹום ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההר מן רדּתֹו למחרת . . היה הּכּפּורים יֹום יג)מֹוצאי יח, ּדהּנה(רש"י לֹומר, ויׁש ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי וקׁשה, ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ּכדבריָך", "סלחּתי אמר הּקּב"ה ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין יח)ּכל ט, עקב מּובן(רש"י . ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), אמירת ׁשּלאחר הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על יחּולּו ּכּפּור יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאם

"סלחּתי") אמירת (לפני ּכּפּור.לאהראׁשֹון יֹום רמב"ןהיה ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

(ãé)øîàiå íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®©ÀŸ¤
áLBé äzà òecî íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî̈«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©©¨³¥Æ

éìò ávð íòä-ìëå Ecáì:áøò-ãò ø÷a-ïî E §©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨¨−¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווהּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְִִִִַַַַֹֻ
רמב"ן.הּגבּורה ְַָ

(æè)ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑,הּדבר לֹו ׁשהיה אלימי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

(æé)äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈
:äNòŸ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

Ú·„יד ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז ‡��È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡�Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡�Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

Ób˙t‡יז ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עּמהם ׁשעמד אחר זה היה אבל יתרֹו, ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָענין

והרצאת ּוטבילה ּבמילה ונתּגּיר רּבים, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָימים

יׂשראל זקני וכל אהרן וּיבא ּכּמׁשּפט. ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּדמים

ּדמים חתן ּכי חתּונתֹו ּביֹום עּמֹו לחם ְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָלאכל

הּוא.

ÁnÓ¯˙.(יג) È‰ÈÂזה ׁשעׂשּו הּיֹום מּמחרת «¿ƒƒ»√»ֳִֶֶַַָָ

ואמרּו העם. את לׁשּפט מׁשה יׁשב ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּנזּכר

ואין הּכּפּורים. יֹום מּמחרת (ּכאן) ְְְֳִִִִֵַַָָָָּבּמכילתא

ׁשּיהיה לֹומר ליֹוםּדעּתם רמז מּמחרת ְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָ

ּבּכתּוב נזּכר לא הּכּפּורים יֹום ּכי ְִִִִִִַַַַָֹהּכּפּורים,

הּכּונה אין ּכן וגם מּמחרת. עליו ְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאמר

ּביֹום אכלּו לא ּכי מּמׁש, "מּמחרתֹו" ְְְֳִִִֶֶַָָָָֹׁשּיהיה

ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום להם היה אם ִִִִִֶַַַָָָָָהּכּפּורים,

ּביֹום ּבֹו ּכי ועֹוד, ּבֹו. ׁשּנצטּוּו קדם ְְְִִִֶֶַָֹראׁשֹונה

ירד ּומּמחרתֹו אחרֹונֹות לּוחֹות נּתנּו ְֲֳִִִִַַַָָָהּכּפּורים

ּכל את ויצּום יׂשראל ּבני עם ודּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמׁשה

ל"ד, (להּלן סיני ּבהר אּתֹו הּׁשם ּדּבר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָאׁשר

עליו העם ׁשּיעמד הּמׁשּפט יֹום ואינּנּו ְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹל"ב.),

ׁשּיהיה אפׁשר אי ּכן וגם ערב. עד הּבקר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמן

הּדגלים ּבנסע ּכי הּכּפּורים, ּביֹום ׁשנּיה ְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹּבׁשנה

אל מֹולדּתי ואל ארצי אל אם ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָאמר:

הּזֹו לּבריתא הּכּונה אבל ל'.). י', ְְֲִַַַַַַָָָָָָ(ּבּמדּבר

אין ּכי הּכּפּורים, יֹום אחר זה ׁשהיה ִִִֵֶֶַַַַָָלֹומר

סיני להר ּבֹואם מּיֹום לּמׁשּפט ּפנּוי יֹום ְְִִִֶַַַָָָָלהם

ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל הּכּפּורים יֹום אחר ִִִֶַַַַָָָעד

ַֹהּזאת.

,ÌÈ‰Ï‡Ï ÌÈÁ·Êe ‰ÏÚ :¯Ó‡Âׁשּיתרֹו ּבעבּור ¿»«…»¿»ƒ≈…ƒְֲִֶַ

אׁשר אמר: מׁשה ּכי ה', ידע לא ֲֲִִֶֶַַַָָֹעדין

ה' וּיּצילם וגֹו' ּולמצרים לפרעה ה' ְְְְְִִִֵַַַַָָֹעׂשה

לאלהים. הקריב יתרֹו אבל ח'.), ּפסּוק ְְְֲִִִִֵֵָָֹ(לעיל

ּכהנים, ׁשּבתֹורת הּקרּבנֹות ּבכל יּמצא לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹוככה

ט'.). א', (וּיקרא הּׁשם ּבעזרת אפרׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָּכאׁשר

והֹודעּתי אלהים, לדרׁש העם אלי יבא ּכי ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָֹֹוכן

ט"וֿט"ז.), ּפסּוקים (להּלן האלהים חּקי ְְֱִִֵֶַָָֹֻאת

ּבעבּור ּכן לֹו ׁשאמר ויּתכן לחמיו. מׁשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדברי

י"ז.), א', (ּדברים הּוא לאלהים הּמׁשּפט ְְִִִִֵַָָֹּכי

ג'.) ע"ג, (ב"ר ּתמיד רּבֹותינּו ׁשּמזּכירין ְְִִִֵֶַַָּכמֹו

הּדין. מּדת זֹו ֱִִִַַֹאלהים

‡ÌÈ‰Ï.(טוֿטז) L¯„Ï ÌÚ‰ ÈÏ‡ ‡·È Èkƒ»…≈«»»ƒ¿¡…ƒ
הם צריכים לחֹותנֹו: מׁשה ְְְִִִֵֵֶהׁשיב

לדברים ּכי הּיֹום, מן ּגדֹול זמן עלי ְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּיעמדּו

לדרׁש העם אלי יבא ּכי לפני, ּבאים ְְִִִִֵַַַָָָָָֹרּבים

מה ּולהֹודיעם חֹוליהם על להתּפּלל ְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹאלהים

אלהים", "ּדריׁשת יּקרא זה ּכי להם, ְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּׁשּיאבד

לפנים ׁשאמר, ּכמֹו הּנביאים עם יעׂשּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוכן

אלהים לדרׁש ּבלכּתֹו האיׁש אמר ּכה ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָֹֹּביׂשראל

ט'.), ט', (ׁשמּואלֿא' הראה עד ונלכה ְְְְֵֵֶַָָֹלכּו

האחיה לאמר מאֹותֹו ה' את ודרׁשּת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָֹוכן,
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(çé)ãáë-ék Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®¦«¨¥³
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·�∑:ּכמֹו ּבלע"ז, פליישטר"א ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ח)ּכתרּגּומֹו, נבל",(ירמיה לד)"והעלה "ּכנבל(ישעיה »…ƒ…ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ונלאה ּתׁש וכחֹו קרח, ידי ועל חּמה ידי על ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", זקנים∑z‡ŒÌb‰.עלה וע' וחּור אהרן .לרּבֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ««»ְְְְֲִֵַַֹ

EnÓ „·ÎŒÈk∑מּכח יֹותר רב .ּכבדֹו ƒ»≈ƒ¿ְֲִֵַָֹ

(èé)äéä Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯
íéøácä-úà äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא)ּבּגבּורה הּמל צא, לֹו: אמר ‰‡ÌÈ‰Ï.ּבעצה ÏeÓ ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰∑ ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְְִֵֵֵַַָָָָ¡≈«»»»»¡…ƒ

מאּתֹו מׁשּפטים וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ריבֹותם∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.ׁשליח .ּדברי ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl zegiy ihewl)

ּבגבּורה הּמלְך יט)צא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ׁשאמר(א, מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו רׁש"י: ּפׁשיטאיתרֹוּכתב אמנם, למׁשה". ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

להּלן ׁשּכתב מּמה ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ּבלי הּמׁשּפט סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא (ּפסּוקׁשּמׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשעליָך".כא) הּקדׁש "ּברּוח רמב"ן: ְֶֶֶַַָֹ

(ë)úà äzøäæäåzòãBäå úøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´
:ïeNòé øLà äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì̈¤À¤©¤¸¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«

(àë)íéäìû éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
éøN íéôìà éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ּפנים∑‡�ÏÈÁŒÈL.ׁשעליּברּוח ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין ‡�ÈL.עׁשירים, ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈«ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ«¿≈
˙Ó‡∑נׁשמעין ּדבריהם יהיּו ּכן ידי ׁשעל ּדבריהם, על לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי ·ˆÚ.אּלּו È‡�N∑ׁשּׂשֹונאין ¡∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ¿≈»«ְִֶ

הּוא' דּינא לאו ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ּדאמרינן: ּכההיא ּבּדין, ממֹונם נח)את ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ»≈¬»ƒ
אלף מאֹות לׁשׁש ׂשרים מאֹות ׁשׁש היּו יח)הם B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑היּו אלפים ÌÈMÓÁ.ׁשׁשת È¯N∑אלף .י"ב ְִֵֵֵֵֵֶֶָָ»≈≈ֲִֵֶָָ»≈¬ƒƒֶֶ

˙B¯NÚ È¯NÂ∑אל ּתּקןׁשּׁשים ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ּכּמה הּׂשרים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¿»≈¬»ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

‰„ÔÈיח ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

‡È¯B˙‡כ ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï Ô�Òc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
È�a¯ ÔÈÙÏ‡ È�a¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈
:‡˙È¯BOÚ È�a¯Â ÔÈLÓÁ È�a¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עליו ׁשּיתּפּלל ח'.), ח', (מלכיםֿב' זה ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָמחלי

לדרׁש וּתל וכן, ּתפּלתֹו, נׁשמעה אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָויֹודיעּנּו

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו כ"ב.), כ"ה, (ּבראׁשית ה' ְְְִִֵֵֶֶַאת

להם יהיה ּכי אֹותם, ׁשֹופט ׁשאני ועֹוד ְְֲִִִֵֶֶֶָָָׁשם,

אֹותם מלּמד אני ועֹוד וׁשפטּתי. אלי ּבא ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּדבר

ואת האלהים חּקי את להם והֹודעּתי ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֻּתֹורה,

ָּתֹורֹותיו.

CnÚ.(יטֿכ) ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂאמר זֹו, ּבעצה ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵַָָ

רּׁש"י. לׁשֹון ּבּגבּורה. הּמל צא ְְִִֵֵַַָָלֹו,

ּבעזר ה'" "והיה ּבקֹולי ׁשמע ּפרׁש: ְְְְְְְִֵֶַַָָור"א

(ּפסּוק אמר למּטה אבל ּבעצתי. ְְְֲֲֲִִַַַַָָָָָלהצליח

אלהים, וצּו ּתעׂשה הּזה הּדבר את אם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹכ"ג.)

אלהים וצּו הּדבר את ּתעׂשה אם ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּפרּוׁשֹו,

ּבּגבּורה, ׁשּתּמל לעמד, ּתּוכל אז ְֲֲִֵֶַַַַָָָֹלעׂשֹותֹו

מּול לעם אּתה היה ּכן. ׁשעׂשה ספק ְֱֵֵֵֵֶַָָָָָָואין

אּתה היה ויאמר, האלהים, "נגד" ְֱֱֱִִֵֶֶַַָָָֹֹֹהאלהים,

אליו, להתּפּלל האלהים נגד עֹומד ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבעבּורם

פ"ח, (ּתהּלים נגּד בּלילה צעקּתי יֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָּכטעם

אל ׁשּיבּקׁשּו הּדברים את אּתה והבאת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָב'.).

ׁשאמר: הראׁשֹון הּדבר על לֹו הֹודה ֱִִֶַַַָָָָָָֹהאלהים,

ׁשהיה ויּתכן אלהים. לדרׁש העם אלי יבא ְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּכי

לעם אּתה היה יאמר: מּמּנּו, עצה ּבזה ֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּגם

לפניו" "מזּמן מֹועד ּבאהל לׁשבת האלהים ְְְֱִֵֶֶֶָָָָָֹֹֻמּול

הּמׁשּפט. ּבמקֹום זה יהיה ולא אֹותֹו, ְְְְְִִִִֶֶַָֹלדרׁש

הּתֹורת, ואת החּקים את אתהם ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹֻוהזהרּתה

ּפי על בּה ילכּו אׁשר הּדר את להם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָותֹודיע

ּותלּמדם מאד, אּתה ׁשּתזהירם והּמצוה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּתֹורה

ׁשאמר: ּבּמה ּגם לֹו הֹודה והּמצוה. ְְִֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה

וגם ּתֹורתיו. ואת האלהים חּקי את ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֹֻוהֹודעּתי

אֹותם ּולהתרֹות מאד, אֹותם להזהיר עצה, ְְְְְִֵֶַַָָָָֹּבזה

הּוא יעׂשה לא אׁשר אחרי וענׁשם, ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹּבּמצות

אמרּת: אׁשר ּבּמׁשּפט אבל הּדין. את ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָּבהם

ׁשֹופטים ל ׂשים רעהּו, ּובין איׁש ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָוׁשפטּתי

מן יֹותר הּמׁשּפט" "ּדבר מּמ כבד ּכי ,ְְְִִִִִֵֵַַָָָעּמ

ונׂשאּו מעלי להקל ולהם ל וטֹוב ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹהּכל,

נֹוגׂשים ׁשֹוטרים מׁשה עם היּו ּכי ּובּידּוע .ְְִִִִִֶַַָָָאּת

ּבדבר ּולנגׂשם לפניו הּנתּבעים להביא ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָּבעם,

האּלּו, הּׁשֹופטים עם מהם והרּבה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּמׁשּפט,

ט"ו.) א', (ּדברים ּתֹורה ּבמׁשנה אמר ְְְְִִֵַָָָָּולכ

זה להזּכיר צרי ואין לׁשבטיכם. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָֹוׁשטרים

יתרֹו. מעצת היה לא ּכי ְְֲִִֵַָָָֹּבכאן,

exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy

לֹו היה ולא הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: רצה למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּבזה
הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻלפרׁש,
נכֹון, לי נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹצא

רמב"ן.ודֹוק) ְ
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וטעם ÏÈÁ.(כא) ÈL�‡להנהיג ראּוים אנׁשים ְַַ«¿≈«ƒְְְֲִִִַָ

חיל, יּקרא ואסף קּבּוץ ּכל ּכי ּגדֹול, ְִִִִֵֶַַָָָֹעם

חיל וכן ּבלבד, הּמלחמה צבא ּביֹוצאי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָואינּנּו

חילי ּובארּבה, י'.), ל"ז, (יחזקאל מאד ְְְְִֵֵֶֶַָָֹּגדֹול

ועצםהּג ּכחי ּובּממֹון, כ"ה.), ב', (יֹואל דֹול ְִֵֶַַָָֹֹ

הּזה החיל את לי עׂשה י"ז.),ידי ח', (ּדברים ְִִִִֶֶַַַָָָָ

ו'.), ל', (יׁשעיה חיליהם עירים ּכתף על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָיׂשאּו

ב', (יֹואל חילם נתנּו וגפן ּתאנה ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָּובּפרֹות,

החכם ּבמׁשּפטים, חיל איׁש יּקרא והּנה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָכ"ב.).

הּיֹודע הּזריז הּגּבֹור ּובמלחמה, והּיׁשר. ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזריז

אׁשת האּׁשה ּכן ּגם ותּקרא הּמלחמה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמערכֹות

ויֹודעת זריזה ּבהיֹותּה י'.) ל"א, (מׁשלי ְְְְִִִִֵַַַָָחיל

הּבית ְְִַַַַָּבהנהגת

‰p‰Âׁשּיחזה" אמר ּופרט, ּבּכלל ּדּבר יתרֹו ¿ƒ≈ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

הּגדֹול העם להנהיג ראּויים ְְְֲִִִַַָָָָאנׁשים

אנׁשי אלהים יראי ׁשּיהּו ּופרט ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹּבמׁשּפטים",

חיל אנׁשי יהיּו לא ּכי בצע, וׂשֹונאי ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹאמת

להזּכיר הצר ולא הּללּו. מּדֹות ּבלי ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֻּבּמׁשּפט

ּבכלל ׁשהּוא ּברּור הּדבר ּכי ּובינתם, ְְִִִֶַַָָָָָָָָחכמתם

כ"ה.): (ּפסּוק למּטה נאמר וכאׁשר חיל. ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָאנׁשי

ׁשהיּו ּבּכלל, הּכל הּנה חיל, אנׁשי מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוּיבחר

"וחכמים בצע ׂשֹונאי אמת אנׁשי אלהים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹיראי

וטעמֹו יׂשראל, מּכל ׁשאמר: ועֹוד, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּונבֹונים".

ּכל ּבהם ׁשּיׁש והם יׂשראל, מּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּמבחר

יׂשראל, מּכל ׁשאמר: ּכיון ּכי הּללּו, ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמּדֹות

הּטֹובים ּכי ּבּידּוע מּכּלם, הּמבחרים ׁשהיּו ְִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻאמר

יתרֹו אבל ּבהם, טֹובֹות מּדֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָׁשּביׂשראל

לפרׁש. הצר ּבעם רגיל היה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻמּפני

LÈÂ,ּוזריזּות ּכח אנׁשי חיל, אנׁשי מפרׁשים ¿≈ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹ

ּבעבֹודת ּוזריזּות ּכח ּבעלת חיל, אׁשת ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַֹוכן

ּבהם ּכח ואׁשר ּכענין, ּבּה, יפרׁש ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבית,

וכן, ד'.), א', (ּדניאל הּמל ּבהיכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹלעמד

.ּבכח י"ב.), נ"ט, (ּתהּלים בחיל ְְְְֲֲִִִֵֵֹהניעמֹו

י"ז.), ל"ג, (ׁשם ימּלט לא חילֹו ּוברב ְְְֵֵֵַָֹֹוכן,

(ּבראׁשית ידי לאל ּביׁש ׁשּיאמר הארמית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּלׁשֹון

אמר, ּולמּטה בידי. חילא אית כ"ט.): ְִִִֵַַָָָל"א,

(ּפסּוק יׂשראל מּכל חיל אנׁשי מׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוּיבחר

ּבּכלל, והּכל העם, מּכל הּמבחרים ְְְִִַַַָָָָָֹֻכ"ה.),

ּפרׁשּתי. ְֲִֵֶַַּכאׁשר

Úˆ· È‡�N,ּבּדין ממֹונם" את "ׁשּׂשֹונאין ¿≈»«ְִִֶֶַָָ

ּדּינא ּכל נ"ח:), (ב"ב ּדאמרינן ְְְִִַַַָָָָּכההיא

הּוא. ּדּינא לאו ּבדינא ממֹונא מיניה ְְְִִִֵַַָָָָָָּדמפקין

ׁשּידעּו ממֹון ׁשּכל לפרׁש ירצה רּׁש"י. ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָלׁשֹון

יׂשנאּו ּבּדין מּידם להֹוציאֹו יכֹול ׁשאדם ְְְִִִִֶַָָָָָּבֹו

ׁשּלהם הּוא ואפּלּו מעצמם, ויחזירּוהּו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָאֹותֹו

וכּיֹוצא ּבעדים, ׁשּלא עבד ׁשּקנה ּכגֹון ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבאמת,

ּכ אּלא ּכן, אינֹו ּבּמכילתא הּלׁשֹון אבל ְְֲִֵֵֶַַָָָָָּבֹו.

לקּבל ׂשֹונאין ׁשהן בצע, ׂשנאי ׁשם: ְְְְִֵֵֵֶַַָָָׁשנּויה

אלעזר רּבי יהֹוׁשע, רּבי ּדברי ּבּדין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻממֹון

ׂשֹונאין ׁשהן אּלּו בצע ׂשנאי אֹומר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּמֹודעי

וחמר קל ׂשֹונאין עצמן ממֹון אם עצמן, ְְְִִֶַַַָָָָָֹממֹון

בצע, ׂשנאי יהֹוׁשע רּבי ּפרׁש חבריהם. ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֻממֹון

(ירמיה ּבצע ּבֹוצע ּכּלֹו ּכמֹו: "ׁשחד", ְְְְִֵֵַַַָָֹֻׂשֹונאי

נ"ו, (יׁשעיה מּקצהּו לבצעֹו איׁש י"ג.), ְְְְִִִֵַָָו',

הם ּכי ּדרׁש הּמֹודעי אלעזר רּבי ְִִִֵֶַַַָָָָי"א.).

ּברּבּוי חפץ להם ואין הרב", הּממֹון ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ"הּׂשֹונאים

וכי חילי רב ּכי אׂשמח אם ּכענין: וזהב, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכסף

הּממֹון ּכי כ"ה.). ל"א, (אּיֹוב ידי מצאה ְִִִִַַָָָָכּביר

אחינּו את נהרג ּכי ּבצע מה ּבצע, ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיּקרא

ּדרכי תּתם ּכי ּבצע ואם כ"ו.), ל"ז, ְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ּבראׁשית

וחילם ּבצעם לה' והחרמּתי ג'.), כ"ב, ְְְְֲִִִֵַַַָָ(אּיֹוב

ראיתי וׁשּוב י"ג.). ד', (מיכה הארץ ּכל ְֲִִִֶַָָָָָלאדֹון

"ׁשּׂשֹונאין בצע, ׂשנאי ליתא): (לפנינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּבילּמדנּו

אחרים, ממֹון לֹומר צרי ואין עצמן" ְְֲִִֵֵַַָָָָממֹון

קֹוצץ אפּלּו ּגדיׁשי ׂשֹורף אפּלּו אֹומרים ְְֲֲִִִִִִֵֵָיהיּו

ׁשּׂשֹונאין ענין וזה ּדנֹו. אני ּכהגן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹנטיעֹותי

ׁשּלא הּמֹודעי, אלעזר רּבי ׁשאמר עצמן ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹממֹון

להם יבא אם הּדין ּבענין ממֹונם על ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹיחמלּו

ּבזה: עֹוד הזהירם ּומׁשה מּמּנּו. לאהפסד ְְִִִֵֶֶֶֶָָֹ

והּבצע י"ז.). א', (ּדברים איׁש מּפני ְְְִִִֵֶַַָָתגּורּו

ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו ְְִֵֶַָממֹון

ÒeÏ˜�‡Âואין ממֹון". לקּבלא "דסנן אֹומר: ¿À¿¿ְְְֵֵַָָָָָ

ח'.), כ"ג, (להּלן ׁשחד אצלֹו ְְֶַַַָָֹהּממֹון

אֹו ּבמּתנה אדם מּבני ממֹון יקּבלּו ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹרק

ּבעת ּפנים להם יּׂשאּו ׁשּלא לעֹולם, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּבהלואה

האי ק"ה:) (ּכתּבֹות ׁשאמרּו ּוכענין ְְְְְִִֶַַָָָֻהּמׁשּפט.

ועל ּדינא. למידן אסּור ׁשאלּתא ּדׁשאיל ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּדּינא

ׁשהם בצע, ׂשנאי אמת אנׁשי הּפׁשט: ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּדר

יראּו וכי העׁשק", "וׂשֹונאים "האמת" ְְְְֱֲִִִִֶֶָָאֹוהבים

ּכל אבל אֹותֹו, סֹובלת ּדעּתם אין וחמס ְְֲֵֶֶֶַָָָָָעׁשק

עֹוׁשק. מּיד ּגזּול להּציל ְְִִֵֶַַָָחפצם

וטעם Ú˙,(כבֿכג) ÏÎa ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ ְַַ¿»¿∆»»¿»≈
יל רּבים ׁשֹופטים להם ּבהיֹות ְְִִִִֵֵֶַָּכי

וימצאּנּו ׁשּירצה עת ּבכל הּׁשֹופט אל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהעׁשּוק

עת ּבכל להתקרב יּוכל לא אלי ּכי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻמזּמן,

והּטרּדה לפני אׁשר הּגדֹול ההמֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָמּפני

החמס יסּבלּו מהם ורּבים ,ל אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָהּגדֹולה

להּגידֹו להם יזּדּמן ׁשּלא מּפני להם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנעשה

עד ועסקיהם מלאכּתם לעזב ירצּו ולא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָֹֹל

.אלי לגׁשת ׁשּיּוכלּו הּפנאי העת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבא

‰ÊÂּכי בׁשלֹום, יבא מקֹומֹו על איׁש טעם: ¿∆ְְִִַַַָָֹ

לּמׁשּפט לגׁשת יּוכלּו ׁשּלא מּפני ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעּתה

לּגֹוזלים ּפתח זה ּכי ּבׁשלֹום, ינּוחּו לא עת ְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבכל
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לֹו היה ולא הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: רצה למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּבזה
הּׂשרים, מנין סכּום ּופרט ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ּכ ואחר ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻלפרׁש,
נכֹון, לי נראה ּכן ּבהדרגה, ּכ ואחר ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ּולגּביהּו ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹצא

רמב"ן.ודֹוק) ְ

(áë)ìãbä øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ
éìà eàéáééìòî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëå EE ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðå§¨«§−¦¨«
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הֹווה לׁשֹון מֹואב", רמב"ן.את ְֶֶָ
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וטעם ÏÈÁ.(כא) ÈL�‡להנהיג ראּוים אנׁשים ְַַ«¿≈«ƒְְְֲִִִַָ

חיל, יּקרא ואסף קּבּוץ ּכל ּכי ּגדֹול, ְִִִִֵֶַַָָָֹעם

חיל וכן ּבלבד, הּמלחמה צבא ּביֹוצאי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָואינּנּו

חילי ּובארּבה, י'.), ל"ז, (יחזקאל מאד ְְְְִֵֵֶֶַָָֹּגדֹול

ועצםהּג ּכחי ּובּממֹון, כ"ה.), ב', (יֹואל דֹול ְִֵֶַַָָֹֹ

הּזה החיל את לי עׂשה י"ז.),ידי ח', (ּדברים ְִִִִֶֶַַַָָָָ

ו'.), ל', (יׁשעיה חיליהם עירים ּכתף על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָיׂשאּו

ב', (יֹואל חילם נתנּו וגפן ּתאנה ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָּובּפרֹות,

החכם ּבמׁשּפטים, חיל איׁש יּקרא והּנה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָכ"ב.).

הּיֹודע הּזריז הּגּבֹור ּובמלחמה, והּיׁשר. ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָהּזריז

אׁשת האּׁשה ּכן ּגם ותּקרא הּמלחמה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמערכֹות

ויֹודעת זריזה ּבהיֹותּה י'.) ל"א, (מׁשלי ְְְְִִִִֵַַַָָחיל

הּבית ְְִַַַַָּבהנהגת

‰p‰Âׁשּיחזה" אמר ּופרט, ּבּכלל ּדּבר יתרֹו ¿ƒ≈ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

הּגדֹול העם להנהיג ראּויים ְְְֲִִִַַָָָָאנׁשים

אנׁשי אלהים יראי ׁשּיהּו ּופרט ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹּבמׁשּפטים",

חיל אנׁשי יהיּו לא ּכי בצע, וׂשֹונאי ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹאמת

להזּכיר הצר ולא הּללּו. מּדֹות ּבלי ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֻּבּמׁשּפט

ּבכלל ׁשהּוא ּברּור הּדבר ּכי ּובינתם, ְְִִִֶַַָָָָָָָָחכמתם

כ"ה.): (ּפסּוק למּטה נאמר וכאׁשר חיל. ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָאנׁשי

ׁשהיּו ּבּכלל, הּכל הּנה חיל, אנׁשי מׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוּיבחר

"וחכמים בצע ׂשֹונאי אמת אנׁשי אלהים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹיראי

וטעמֹו יׂשראל, מּכל ׁשאמר: ועֹוד, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּונבֹונים".

ּכל ּבהם ׁשּיׁש והם יׂשראל, מּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּמבחר

יׂשראל, מּכל ׁשאמר: ּכיון ּכי הּללּו, ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמּדֹות

הּטֹובים ּכי ּבּידּוע מּכּלם, הּמבחרים ׁשהיּו ְִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻאמר

יתרֹו אבל ּבהם, טֹובֹות מּדֹות ּכל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָׁשּביׂשראל

לפרׁש. הצר ּבעם רגיל היה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻמּפני

LÈÂ,ּוזריזּות ּכח אנׁשי חיל, אנׁשי מפרׁשים ¿≈ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹ

ּבעבֹודת ּוזריזּות ּכח ּבעלת חיל, אׁשת ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַֹוכן

ּבהם ּכח ואׁשר ּכענין, ּבּה, יפרׁש ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּבית,

וכן, ד'.), א', (ּדניאל הּמל ּבהיכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹלעמד

.ּבכח י"ב.), נ"ט, (ּתהּלים בחיל ְְְְֲֲִִִֵֵֹהניעמֹו

י"ז.), ל"ג, (ׁשם ימּלט לא חילֹו ּוברב ְְְֵֵֵַָֹֹוכן,

(ּבראׁשית ידי לאל ּביׁש ׁשּיאמר הארמית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּלׁשֹון

אמר, ּולמּטה בידי. חילא אית כ"ט.): ְִִִֵַַָָָל"א,

(ּפסּוק יׂשראל מּכל חיל אנׁשי מׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוּיבחר

ּבּכלל, והּכל העם, מּכל הּמבחרים ְְְִִַַַָָָָָֹֻכ"ה.),

ּפרׁשּתי. ְֲִֵֶַַּכאׁשר

Úˆ· È‡�N,ּבּדין ממֹונם" את "ׁשּׂשֹונאין ¿≈»«ְִִֶֶַָָ

ּדּינא ּכל נ"ח:), (ב"ב ּדאמרינן ְְְִִַַַָָָָּכההיא

הּוא. ּדּינא לאו ּבדינא ממֹונא מיניה ְְְִִִֵַַָָָָָָּדמפקין

ׁשּידעּו ממֹון ׁשּכל לפרׁש ירצה רּׁש"י. ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָלׁשֹון

יׂשנאּו ּבּדין מּידם להֹוציאֹו יכֹול ׁשאדם ְְְִִִִֶַָָָָָּבֹו

ׁשּלהם הּוא ואפּלּו מעצמם, ויחזירּוהּו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָאֹותֹו

וכּיֹוצא ּבעדים, ׁשּלא עבד ׁשּקנה ּכגֹון ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּבאמת,

ּכ אּלא ּכן, אינֹו ּבּמכילתא הּלׁשֹון אבל ְְֲִֵֵֶַַָָָָָּבֹו.

לקּבל ׂשֹונאין ׁשהן בצע, ׂשנאי ׁשם: ְְְְִֵֵֵֶַַָָָׁשנּויה

אלעזר רּבי יהֹוׁשע, רּבי ּדברי ּבּדין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻממֹון

ׂשֹונאין ׁשהן אּלּו בצע ׂשנאי אֹומר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּמֹודעי

וחמר קל ׂשֹונאין עצמן ממֹון אם עצמן, ְְְִִֶַַַָָָָָֹממֹון

בצע, ׂשנאי יהֹוׁשע רּבי ּפרׁש חבריהם. ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֻממֹון

(ירמיה ּבצע ּבֹוצע ּכּלֹו ּכמֹו: "ׁשחד", ְְְְִֵֵַַַָָֹֻׂשֹונאי

נ"ו, (יׁשעיה מּקצהּו לבצעֹו איׁש י"ג.), ְְְְִִִֵַָָו',

הם ּכי ּדרׁש הּמֹודעי אלעזר רּבי ְִִִֵֶַַַָָָָי"א.).

ּברּבּוי חפץ להם ואין הרב", הּממֹון ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ"הּׂשֹונאים

וכי חילי רב ּכי אׂשמח אם ּכענין: וזהב, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכסף

הּממֹון ּכי כ"ה.). ל"א, (אּיֹוב ידי מצאה ְִִִִַַָָָָכּביר

אחינּו את נהרג ּכי ּבצע מה ּבצע, ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיּקרא

ּדרכי תּתם ּכי ּבצע ואם כ"ו.), ל"ז, ְְְִִִֵֵֶֶַַָ(ּבראׁשית

וחילם ּבצעם לה' והחרמּתי ג'.), כ"ב, ְְְְֲִִִֵַַַָָ(אּיֹוב

ראיתי וׁשּוב י"ג.). ד', (מיכה הארץ ּכל ְֲִִִֶַָָָָָלאדֹון

"ׁשּׂשֹונאין בצע, ׂשנאי ליתא): (לפנינּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָּבילּמדנּו

אחרים, ממֹון לֹומר צרי ואין עצמן" ְְֲִִֵֵַַָָָָממֹון

קֹוצץ אפּלּו ּגדיׁשי ׂשֹורף אפּלּו אֹומרים ְְֲֲִִִִִִֵֵָיהיּו

ׁשּׂשֹונאין ענין וזה ּדנֹו. אני ּכהגן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹנטיעֹותי

ׁשּלא הּמֹודעי, אלעזר רּבי ׁשאמר עצמן ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹממֹון

להם יבא אם הּדין ּבענין ממֹונם על ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹיחמלּו

ּבזה: עֹוד הזהירם ּומׁשה מּמּנּו. לאהפסד ְְִִִֵֶֶֶֶָָֹ

והּבצע י"ז.). א', (ּדברים איׁש מּפני ְְְִִִֵֶַַָָתגּורּו

ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו ְְִֵֶַָממֹון

ÒeÏ˜�‡Âואין ממֹון". לקּבלא "דסנן אֹומר: ¿À¿¿ְְְֵֵַָָָָָ

ח'.), כ"ג, (להּלן ׁשחד אצלֹו ְְֶַַַָָֹהּממֹון

אֹו ּבמּתנה אדם מּבני ממֹון יקּבלּו ׁשּלא ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹרק

ּבעת ּפנים להם יּׂשאּו ׁשּלא לעֹולם, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹּבהלואה

האי ק"ה:) (ּכתּבֹות ׁשאמרּו ּוכענין ְְְְְִִֶַַָָָֻהּמׁשּפט.

ועל ּדינא. למידן אסּור ׁשאלּתא ּדׁשאיל ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּדּינא

ׁשהם בצע, ׂשנאי אמת אנׁשי הּפׁשט: ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּדר

יראּו וכי העׁשק", "וׂשֹונאים "האמת" ְְְְֱֲִִִִֶֶָָאֹוהבים

ּכל אבל אֹותֹו, סֹובלת ּדעּתם אין וחמס ְְֲֵֶֶֶַָָָָָעׁשק

עֹוׁשק. מּיד ּגזּול להּציל ְְִִֵֶַַָָחפצם

וטעם Ú˙,(כבֿכג) ÏÎa ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ ְַַ¿»¿∆»»¿»≈
יל רּבים ׁשֹופטים להם ּבהיֹות ְְִִִִֵֵֶַָּכי

וימצאּנּו ׁשּירצה עת ּבכל הּׁשֹופט אל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהעׁשּוק

עת ּבכל להתקרב יּוכל לא אלי ּכי ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻמזּמן,

והּטרּדה לפני אׁשר הּגדֹול ההמֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָמּפני

החמס יסּבלּו מהם ורּבים ,ל אׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָהּגדֹולה

להּגידֹו להם יזּדּמן ׁשּלא מּפני להם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנעשה

עד ועסקיהם מלאכּתם לעזב ירצּו ולא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָֹֹל

.אלי לגׁשת ׁשּיּוכלּו הּפנאי העת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבא

‰ÊÂּכי בׁשלֹום, יבא מקֹומֹו על איׁש טעם: ¿∆ְְִִַַַָָֹ

לּמׁשּפט לגׁשת יּוכלּו ׁשּלא מּפני ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעּתה

לּגֹוזלים ּפתח זה ּכי ּבׁשלֹום, ינּוחּו לא עת ְְְִִֵֶֶַַָָָֹּבכל
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מריבה. לעׂשֹות ולעֹוׁשקים חמס ְְְֲֲִִַַָָָָלעׂשֹות

אׁשר הּמקֹום" ּכל "אל מקֹומֹו, על ְְֲֶֶַַַַָָוטעם:

ודקּדקּו ּבּמדּבר. ּבּמחנה ּבהיֹותם ׁשּמה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹיבאּו

את וׁשפטּו מּלׁשֹון ל"ד:) (סנהדרין ְְְְְִִֵֶֶַַָרּבֹותינּו

אפּלּו ּגֹומרין ממֹונֹות ׁשּדיני עת, ּבכל ְְֲִִִֵֵֶָָָָהעם

הּיֹום. ּכל אמר לא ּכי ְִַַַַָָָֹּבּלילה,

‰ÈLÈÏM.(אֿב) L„Áaׁשּיאמר ראּוי היה «…∆«¿ƒƒֶַָָָֹ

ּבמדּבר וּיחנּו מרפידים וּיסעּו ְְְְֲִִִִֵַַַַַָהּכתּוב

מצרים, מארץ לצאתם הּׁשליׁשי ּבחדׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹסיני

סין, ּבמדּבר א'.) (ט"ז, למעלה ׁשּנאמר ְְְְְֱִִֶֶַַַָּכמֹו

סיני ּבמדּבר ּביאתם היֹות ּבעבּור ְְֱֲֲִִִַַַָָָאבל

מּמצרים צאתם ּומעת טֹוב, ויֹום להם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׂשמחה

את יקּבלּו ׁשּׁשם ידעּו ּכי אליו, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָנכספים

ּׁשּנאמר מה להם הּגיד מׁשה ּכי ֱִִִֶֶֶֶַַַָָהּתֹורה,

הּזה ההר על האלהים את ּתעבדּון ְֱִֶֶַַַַָָָֹלֹו:

נלכה אמר לפרעה וגם י"ב.), ג', ְְְְְֵֵַַַָָֹ(לעיל

לה' ונזּבחה ּבּמדּבר ימים ׁשלׁשת ּדר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָנא

(ׁש מּמצריםאלהינּו הּמהל והּוא ג'.), ה', ם ְְֱֲִִִֵַַַָָֹ

הּפרׁשה התחיל זה ּבעבּור סיני, הר ְְֲִִִֶַַַַַָָָועד

ׁשהתחיל הּזה ּבּיֹום הּׁשליׁשי ּבחדׁש ְְִִִִִֶֶֶַַַַֹּכי

לֹומר חזר כן ואחרי לׁשם. ּבאּו ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹהחדׁש

מרפידים. וּיסעּו הּמּסעֹות: ְְְִִִִֵַַַָָּכׁשאר

‰È‰Âמרפידים וּיסעּו ׁשּיאמר: ּכן ּגם ראּוי ¿»»ְְִִִֵֵֶַַַָֹ

וּיבאּו ּכתב: אבל סיני, ּבמדּבר ְְֲֲִִַַַַַַָָָֹוּיחנּו

מדּבר אל ׁשּבאּו מּיד ּכי לֹומר סיני, ְְִִִִִֶֶַַַָָָמדּבר

ולא מּנגד, ההר ּבראֹותם ּבּמדּבר חנּו ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹסיני

לחנֹות טֹוב מקֹום אל ּבֹו ׁשּיּכנסּו עד ְְֲִִִֶֶַַָָהמּתינּו

מקֹום ׁשהּוא ּבחֹורב אֹו ּבּמדּבר חנּו אבל ְְְֲִֵֶַָָָָׁשם,

וּיחנּו טעם: וזה ההר. לפני ׁשממה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹחרב

ההר. נגד יׂשראל ׁשם וּיחן ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּמדּבר

ÔÎzÈÂאׁשר האספסּוף ּכל מּתֹוכם ׁשהבּדילּו ¿ƒ»≈ְְֲִִִֶֶַָָָ

לפני לבּדם יׂשראל ּבני וחנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבקרּבם,

יּתן ליׂשראל ּכי אחריהם, רב וערב ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָההר,

יעקב לבית תאמר ּכה ׁשאמר: ּכמֹו ְְֲֵֶַַַַָָֹֹֹהּתֹורה,

טעם וזה הּבא). (ּבּפסּוק יׂשראל לבני ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָותּגיד

ּכבֹוד ּדר להזּכירם הּוא אֹו יׂשראל, ׁשם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָוּיחן

הּתֹורה. ְְַַָָּבקּבלם

È"M¯Âלחזר הצר מה מרפידים, וּיסעּו ּכתב ¿«ƒְְְֲִִִֵַַַַַָֹֻ

נאמר ּכבר והלא נסעּו, מהיכן ְְְֱֲֵֵֵֶַַָָָָֹּולפרׁש

א'.), י"ז, (לעיל חֹונים היּו ּברפידים ְְִִִִִֵָּכי

נסיעתם מּקיׁש אּלא נסעּו, ׁשּמּׁשם ְְִִִֶֶַַַָָָָָָּבּידּוע

חניתן מה סיני ּבמדּבר לחניתם ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָמרפידים

ּבת נסיעתן אף רּׁש"י.ּבתׁשּובה לׁשֹון ׁשּובה. ְְְְִִִִַַָָָָ

הּמּסעֹות, ּבכל נאמר ׁשּכ זה, הבינֹותי ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹולא

מדּבר אל וּיבאּו מאילם וּיסעּו באלים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹוּיחנּו

וּיחנּו סין מּמדּבר וּיסעּו א'.), ט"ז, (לעיל ְְְֲִִִִִֵַַַַסין

מסעי. ּפרׁשת ּכל וכן א'.), י"ז, (ׁשם ְְְִִִֵֵַַָָָָּברפידים

אחרֹות חניֹות היּו ׁשּלא לפרׁש הּכתּוב ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹוירצה

ֵֵֶּביניהן.

ÔBLÏeוּיבאּו מרפידים וּיסעּו (ּכאן) מכילתא ¿ְְְְִִִִֵַַָָָֹ

ּבפרׁשת נאמר ּכבר והלא סיני, ְְְֱֲִִֶַַַַַָָָֹמדּבר

סיני ּבמדּבר וּיחנּו מרפידם וּיסעּו ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָמּסעֹות,

וּיבאּו לֹומר ּתלמּוד ּומה ט"ו.), ל"ג, ְְִַַַַַָָֹ(ּבּמדּבר

והענין וכּו'. מרפידים נסיעתם מּקיׁש סיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָמדּבר

ּכאן ּבהן ׁשּסּפר הּמּסעֹות ׁשּכל מּפני ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹומר

א'.) י"ז, (ׁשם ּורפידים א'.) ט"ז, (לעיל ְְִִִֵֵֵָמאילם

ּדברים ּבׁשביל מסעי אּלה ּבפרׁשת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָנׁשנּו

הּזה הּמּסע אבל ּבּכתּוב, ׁשם ּבהן ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתחּדׁשּו

והצר ּבׁשוה, וכאן ּכאן הּכתּוב אֹותֹו ְְְְִֵֶַַָָָָֻסּפר

ההּקׁש. לצר ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַָָֹלדרׁש

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iriax meil inei xeriy

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå
haye"hiriaxmei

©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«
i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ּכב והלא נסעּו, מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר ׁשּמּׁשםלּמה ּבידּוע חֹונים, היּו ׁשּברפידים ּכתב ר «ƒ¿≈¿ƒƒְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

מרפידים נסיעתן אף ּבתׁשּובה, סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָנסעּו?
Ï‡¯NÈ.(מכילתא)ּבתׁשּובה ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד ּובמחלקתּכאיׁש ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ּכל ׁשאר .(מכילתא)אבל ְִָ«ƒ«»ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

¯‰‰ נגד,(מכילתא)∑�‚„ מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל לּמזרחלמזרחֹו, .ּפנים ∆∆»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(â)øää-ïî ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ¦¨¨´
:ìàøNé éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה ˙‡Ó¯."וּיׁשּכם ‰k∑ …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ……«
הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, Ï‡¯NÈ.אּלּו È�·Ï „Èb˙Â∑ענׁשין ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ֳִָ

ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש רמב"ן.(מכילתא)ודקּדּוקין, ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ

(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו אּלא(שבת עליכם, מעיד אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" על"אּתם אּלא מהם, נפרעּתי ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

‡˙ÌÎ.ידכם ‡O‡Â∑(מכילתא)קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום זה ְֶֶ»∆»∆¿∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּתּקן – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית 'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת, ליּסע ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשּבאּו

למעלה ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, �ÌÈ¯L.את ÈÙ�k ÏÚ∑אתּכּנׁשר נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּמא האדם מן אּלא מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבניהם
אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו. על ּפֹורח אחר עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיזרק
ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגֹו'", מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא "וּיּסע ּכן: עׂשיתי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹאני

מקּבלם והענן ‡ÈÏ.ּבּליסטראֹות, ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑רמב"ן.ּכתרּגּומֹו ְְְְְִֶַַָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

(ä)éúéøa-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®
:õøàä-ìk éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤

i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה קׁשֹותאם התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם יערב פז)עליכם, שבת Ìz¯ÓLe.(מכילתא. ¿«»ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿«¿∆
È˙È¯aŒ˙‡∑עּמכם הּתֹורהׁשאכרת ׁשמירת ּכמֹו:∑l‚Ò‰.על חביב, ב)אֹוצר ואבנים(קהלת ּכליֿיקר מלכים", "ּוסגּלת ∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿À»ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ

אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻטֹובֹות
לכלּום ּולפני ּבעיני והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה רמב"ן.עּמכם, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

„È�ÈÒב ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏË�e¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

eË¯‡ג ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È�·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô�„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÏË�e˙ד ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L� ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:È�ÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

Ôe¯h˙Âה È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡ÌÈ‰Ï.(ג) Ï‡ ‰ÏÚ ‰LÓeּבֹואם מּיֹום ∆»»∆»¡…ƒִָ

וׁשם ההר את הענן ּכּסה סיני הר ְִִֶֶֶַַָָָָָָאל

על ה' ּכבֹוד וּיׁשּכן ׁשּכתּוב: וזהּו ה', ְְְְִֶֶַַָֹּכבֹוד

כ"ד, (להּלן ימים ׁשׁשת הענן ויכּסהּו סיני ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהר

ּולפיכ ד'.), (יֹומא ּתֹורה מּתן קדם ְִֶַַָָָֹט"ז.),

אל עלה ּכי האלהים, אל עלה ּומׁשה ֱִִֶֶֶַָָָָָָֹאמר:

הערפל אל ּבא ולא לפניו, להזּדּמן ההר ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹקצה

מראׁש הּׁשם אליו וּיקרא האלהים. ׁשם ְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹאׁשר

יעקב. לבית תאמר ּכה ְֲֵַַָָֹֹֹההר:

Èa¯Â,מקּדם אליו וּיקרא ּכי אמר אברהם ¿«ƒְְְִִֵַַַָָָָָָֻ

ּכי לי, נראה ולא אליו. ועלה לֹו ְְְִִִֵֶָָָָָָֹׁשּקרא

והּוא יעקב. לבית תאמר ּכה היא ְְְֲִִֵַַַָֹֹֹהּקריאה

לבית תאמר ּכה לֹו לאמר אליו וּיקרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹיפרׁש

נכֹון. ואינּנּו האלהים,יעקב. אל עלה וטעם ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּׁשכן הּׁשם ּכבֹוד אל עלה ּכי ה', אליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוּיקרא

כ', (להּלן הּדּברֹות עׂשרת ליׂשראל לאמר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבהר

אם ּכטעם מׁשה, עם ידּבר הּגדֹול ּובׁשמֹו ְְְִִִֵֶַַַַָב'.),

ו'ֿח'.). י"ב, (ּבּמדּבר וגֹו' נביאכם ְְְְֲִִִֶֶַָיהיה

‡ÈÏ.(ד) ÌÎ˙‡ ‡·‡Âההר ּכבֹודי, מקֹום אל »»ƒ∆¿∆≈»ְְִֶָָ

ואנקלּוס עּמכם. ׁשם ׁשכינתי אׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֻהּזה

ּכבֹוד ּדר לפּולחני", יתכֹון "וקריבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּתרּגם

לעצמֹו. ּתפס מעלה ְְֲֶַַַָָׁשל

וטעם È˙È¯a,(הֿו) ˙‡ Ìz¯ÓLeהּברית ְַַ¿«¿∆∆¿ƒƒְִַ

להם להיֹות אבֹותיכם את ּכרּתי ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָאׁשר

ז'.). י"ז, (ּבראׁשית אחריהם ּולזרעם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹלאלהים

יׂשראל עם מׁשה ׁשּיכרת הּברית אמר, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹור"א

ח'.) כ"ד, (להּלן ׁשאמר ּכמֹו ּתֹורה, מּתן ְְֶַַַַַַָָָאחר

ּכל על עּמכם ה' ּכרת אׁשר הּברית ּדם ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּנה

האּלה. ְִֵֶַָָהּדברים

ÏÚÂלדבקה ּבריתי את ׁשּתׁשמרּו האמת, ּדר ¿«ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶָָָ



לז exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iriax meil inei xeriy

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå
haye"hiriaxmei

©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«
i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ּכב והלא נסעּו, מהיכן ּולפרׁש לחזר הצר ׁשּמּׁשםלּמה ּבידּוע חֹונים, היּו ׁשּברפידים ּכתב ר «ƒ¿≈¿ƒƒְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

מרפידים נסיעתן אף ּבתׁשּובה, סיני למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר לביאתן מרפידים נסיעתן להּקיׁש אּלא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָנסעּו?
Ï‡¯NÈ.(מכילתא)ּבתׁשּובה ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד ּובמחלקתּכאיׁש ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ּכל ׁשאר .(מכילתא)אבל ְִָ«ƒ«»ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

¯‰‰ נגד,(מכילתא)∑�‚„ מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל לּמזרחלמזרחֹו, .ּפנים ∆∆»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

(â)øää-ïî ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¸̈¥¨³§¨Æ¦¨¨´
:ìàøNé éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני ׁשּנאמר:ּבּיֹום היּו, ּבהׁשּכמה עלּיֹותיו לד)וכל בּבקר"(לקמן מׁשה ˙‡Ó¯."וּיׁשּכם ‰k∑ …∆»»ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ……«
הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון ÚÈ˜·.(שבת ˙È·Ï∑רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, Ï‡¯NÈ.אּלּו È�·Ï „Èb˙Â∑ענׁשין ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈«¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ֳִָ

ּכגידין הּקׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש רמב"ן.(מכילתא)ודקּדּוקין, ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ

(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו אּלא(שבת עליכם, מעיד אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ולא ּבידכם, היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" על"אּתם אּלא מהם, נפרעּתי ולא לכם ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה על ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

‡˙ÌÎ.ידכם ‡O‡Â∑(מכילתא)קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל מפּזרין יׂשראל ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום זה ְֶֶ»∆»∆¿∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּתּקן – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית 'ואּׂשא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ולצאת, ליּסע ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻּכׁשּבאּו

למעלה ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, �ÌÈ¯L.את ÈÙ�k ÏÚ∑אתּכּנׁשר נֹותנים העֹופֹות ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּמא האדם מן אּלא מתירא אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח אחר מעֹוף ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבניהם
אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו. על ּפֹורח אחר עֹוף ׁשאין לפי חץ, ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיזרק
ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו וגֹו'", מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא "וּיּסע ּכן: עׂשיתי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹאני

מקּבלם והענן ‡ÈÏ.ּבּליסטראֹות, ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑רמב"ן.ּכתרּגּומֹו ְְְְְִֶַַָָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

(ä)éúéøa-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®
:õøàä-ìk éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤

i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה קׁשֹותאם התחלֹות ׁשּכל ,ואיל מּכאן לכם יערב פז)עליכם, שבת Ìz¯ÓLe.(מכילתא. ¿«»ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ¿«¿∆
È˙È¯aŒ˙‡∑עּמכם הּתֹורהׁשאכרת ׁשמירת ּכמֹו:∑l‚Ò‰.על חביב, ב)אֹוצר ואבנים(קהלת ּכליֿיקר מלכים", "ּוסגּלת ∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿À»ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ

אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ּתאמרּו ולא אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻֻטֹובֹות
לכלּום ּולפני ּבעיני והם הארץ", ּכל לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ּומה רמב"ן.עּמכם, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

„È�ÈÒב ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏË�e¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

eË¯‡ג ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È�·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô�„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÏË�e˙ד ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L� ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:È�ÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

Ôe¯h˙Âה È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡ÌÈ‰Ï.(ג) Ï‡ ‰ÏÚ ‰LÓeּבֹואם מּיֹום ∆»»∆»¡…ƒִָ

וׁשם ההר את הענן ּכּסה סיני הר ְִִֶֶֶַַָָָָָָאל

על ה' ּכבֹוד וּיׁשּכן ׁשּכתּוב: וזהּו ה', ְְְְִֶֶַַָֹּכבֹוד

כ"ד, (להּלן ימים ׁשׁשת הענן ויכּסהּו סיני ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהר

ּולפיכ ד'.), (יֹומא ּתֹורה מּתן קדם ְִֶַַָָָֹט"ז.),

אל עלה ּכי האלהים, אל עלה ּומׁשה ֱִִֶֶֶַָָָָָָֹאמר:

הערפל אל ּבא ולא לפניו, להזּדּמן ההר ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹקצה

מראׁש הּׁשם אליו וּיקרא האלהים. ׁשם ְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹאׁשר

יעקב. לבית תאמר ּכה ְֲֵַַָָֹֹֹההר:

Èa¯Â,מקּדם אליו וּיקרא ּכי אמר אברהם ¿«ƒְְְִִֵַַַָָָָָָֻ

ּכי לי, נראה ולא אליו. ועלה לֹו ְְְִִִֵֶָָָָָָֹׁשּקרא

והּוא יעקב. לבית תאמר ּכה היא ְְְֲִִֵַַַָֹֹֹהּקריאה

לבית תאמר ּכה לֹו לאמר אליו וּיקרא ְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹיפרׁש

נכֹון. ואינּנּו האלהים,יעקב. אל עלה וטעם ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשּׁשכן הּׁשם ּכבֹוד אל עלה ּכי ה', אליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוּיקרא

כ', (להּלן הּדּברֹות עׂשרת ליׂשראל לאמר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבהר

אם ּכטעם מׁשה, עם ידּבר הּגדֹול ּובׁשמֹו ְְְִִִֵֶַַַַָב'.),

ו'ֿח'.). י"ב, (ּבּמדּבר וגֹו' נביאכם ְְְְֲִִִֶֶַָיהיה

‡ÈÏ.(ד) ÌÎ˙‡ ‡·‡Âההר ּכבֹודי, מקֹום אל »»ƒ∆¿∆≈»ְְִֶָָ

ואנקלּוס עּמכם. ׁשם ׁשכינתי אׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֻהּזה

ּכבֹוד ּדר לפּולחני", יתכֹון "וקריבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּתרּגם

לעצמֹו. ּתפס מעלה ְְֲֶַַַָָׁשל

וטעם È˙È¯a,(הֿו) ˙‡ Ìz¯ÓLeהּברית ְַַ¿«¿∆∆¿ƒƒְִַ

להם להיֹות אבֹותיכם את ּכרּתי ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָאׁשר

ז'.). י"ז, (ּבראׁשית אחריהם ּולזרעם ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹלאלהים

יׂשראל עם מׁשה ׁשּיכרת הּברית אמר, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹור"א

ח'.) כ"ד, (להּלן ׁשאמר ּכמֹו ּתֹורה, מּתן ְְֶַַַַַַָָָאחר

ּכל על עּמכם ה' ּכרת אׁשר הּברית ּדם ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָהּנה

האּלה. ְִֵֶַָָהּדברים

ÏÚÂלדבקה ּבריתי את ׁשּתׁשמרּו האמת, ּדר ¿«ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶָָָ
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(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ�‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‰ÌÈ¯·c."ּובני ‰l‡∑ ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆«¿»ƒ
יֹותר ולא ּפחֹות .לא ְֵָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi zegiy ihewl)

ׂשרים ּכהנים, ו)ממלכת יט, לעיל(רש"י ׁשּפרׁש ּכפי 'מׁשרתים', ּפרׁש לא מּדּוע לׁשאל, כב)יׁש מז, מׁשרת(ויגש ּכהן לׁשֹון "ּכל : ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

ּכּכתּוב וכּדֹומה, הּמקּדׁש ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים לאלקּות' 'מׁשרת ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". ח)לאלקּות י, לעמד"(עקב ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ה' יׂשראל.לפני עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ּכללּות לגּבי לא אְך רמב"ןלׁשרתֹו", ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

ß hay f"h iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk:רמב"ן ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§¨−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨¨−¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑וכי עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא הּמחרת, ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשלחני, מי ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ ּדר ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹצרי

להׁשיב צרי רמב"ן.איני ְִִִֵָָ

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåïðòä áòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼
íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−©«£¦´§¨®

:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨¨−¤§¨«

˜LÈcו ÌÚÂ ÔÈ�‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

cÒÂ¯ז ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

CÏט ÈÏb˙Ó ‡�‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡��Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ Ôe�ÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר ּכל ועׂשית ּבקֹולי ּתׁשמע ׁשמֹוע אם ּכי ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָּבי,

ֲֵַאדּבר.

kÓ ‰l‚Ò ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â,ÌÈnÚ‰ Ïׁשּתהיּו" ƒ¿ƒ∆ƒ¿À»ƒ»»«ƒְִֶ

ימסרּנּו לא נחמד ּכדבר סגּלה". ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻּבידי

והּמדינֹות מלכים ּוסגּלת ּכמֹו: אחר, ּביד ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָֻהּמל

ּכטעם: הארץ, ּכל לי ּכי ואמר ח'.). ב', ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ(קהלת

לקח ואתכם העּמים, לכל אֹותם ה' חלק ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹאׁשר

כ', (וּיקרא אמר וכ י"טֿכ'.). ד', (ּדברים ְְְִִַַָָָָה'

לי. להיֹות העּמים מן אתכם ואבּדל ְְְִִִִִֶֶַַָָכ"ו.)

B‡הארץ לי ּכי ּדבקּות, "סגּלה" ְְְִִִֵֶֶָָָֻיהיה

וה' ּבּפסּוק: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכל, ְְְִִֵֵֶַַַַָֹהּנקראת

א'.). כ"ד, (ּבראׁשית ּבּכל אברהם את ְְִֵֵֶַַַָָֹּבר

יבין. ְְִִַַָוהּמׂשּכיל

(.'Â ˜eÒt) ÈÏ eÈ‰z Ìz‡Â ,ÔÎÂׁשּתהיּו , ¿≈¿«∆ƒ¿ƒ»ְִֶ

וכ העּמים. ּכׁשאר ולא ּביחּוד, לי ְְְְִִִִֶַַָָָֹאּתם

ּכביכֹול לי, ּתהיּו ואּתם (ׁשם) ּבּמכילתא ְְְְְְִִִִֶַַָָָָאמרּו

אני, אּלא עליכם מׁשליט ואיני מעמיד ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָאיני

ׁשֹומר ייׁשן ולא ינּום לא הּנה אֹומר: הּוא ְְִִֵֵֵֵָָֹֹוכן

ד'.). קכ"א, (ּתהּלים ְְִִִֵָיׂשראל

ÌÈ�‰k,(ו) ˙ÎÏÓÓ,"מׁשרתי" ממלכת ותהיּו «¿∆∆…¬ƒְְְְְִֶֶַַָ

ּכמֹו הּקדֹוׁש, ּבאל לדבקה קדֹוׁש ְְְְֵַָָָָָוגֹוי

(וּיקרא ה' אני קדֹוׁש ּכי ּתהיּו קדׁשים ְְְֲִִִִִֶַַָָָׁשאמר,

ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם הבטיחם והּנה ב'.). ְְִִִֵֶַָָָָָי"ט,

ַָהּבא.

‰‡l‰.(זֿח) ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ Ì‰È�ÙÏ ÌNiÂ«»∆ƒ¿≈∆≈»«¿»ƒ»≈∆
לפניכם נתּתי "הּנה להם ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָטעמֹו

ּכן, ּתעׂשּון אם הּיֹום לכם ּבחרּו ְֲֲִִֵֶַַַַָָהּדברים",

(ּפסּוק נעׂשה ה' ּדּבר אׁשר ּכל אֹותֹו: ענּו ְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹולכן

את הּיֹום לפניכם נתּתי ראה ּכטעם: ְְְִִֵֵֶֶַַַַָח'.),

(ּדברים הרע ואת הּמות ואת הּטֹוב ואת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָהחּיים

ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ואּלה וכן, ט"ו.). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָל',

יבחרּו ׁשאם ׁשּיאמרּו א'.), כ"א, (להּלן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹלפניהם

ׁשם: אמר ּכן ועל לעׂשֹותם. עליהם ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָויקּבלּו

ואת ה' ּדברי ּכל את לעם ויסּפר מׁשה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוּיבא

וּיאמרּו אחד קֹול העם ּכל וּיען הּמׁשּפטים, ְְִִֶַַַַַָָָָָָֹּכל

כ"ד, (ׁשם נעׂשה ה' ּדּבר אׁשר הּדברים ְֲֲִִֶֶֶַַָָָּכל

לפני מׁשה ׂשם אׁשר הּתֹורה וזאת וכן, ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹג'.).

לּדֹור ׁשאמר מ"ד.), ד', (ּדברים יׂשראל ְְְִִֵֵֶַַָָָּבני

ּכי הּתֹורה, את עליהם יקּבלּו אם ּבארץ ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהּבא

ּכאׁשר מֹואב ּבערבֹות ּברית עּמהם לכרת ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹּבא

ּבחֹורב. אבֹותיהם עם ְֲִֵֵֶַָּכרת

ÔB‡b‰Â:ּכמֹו לפניהם וּיׂשם ּכי אמר סעדיה רב ¿«»ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

ואינּנּו י"ט.). ל"א, (ּדברים ּבפיהם" ְְְִִִֵֶֶָָ"ׂשימּה

העם כל וּיענּו טעם: וכן ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

חכמיהם ׁשהם העם לזקני קרא מׁשה ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיחּדו,

ּכל לפניהם וׂשם הּבחירה, להם ּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוׁשֹופטיהם,

ּכּלם על ּכי העדה, ּכל ּבמעמד האּלה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּדברים

יׂשראל לבני ותּגיד יעקב לבית תאמר ּכה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹצּוה:

ּובחירה, לעצה המּתינּו לא והם ג'.), ְְְְִִִֵֵָָָֹ(ּפסּוק

למּקטן וּיאמרּו יחּדו העם ּכל ּגדֹול:וּיענּו ועד ְְְְֲִַַַַַָָָָָָֹֹ

ּכל וּיען עֹוד: אמר וכן נעׂשה, ה' ּדּבר אׁשר ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹּכל

ג'.). כ"ד, (להּלן וּיאמרּו אחד קֹול ְְֶַַָָָָֹהעם

‰'.(חֿט) Ï‡ ÌÚ‰ È¯·c ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ«»∆∆∆ƒ¿≈»»∆
העם". מענה עם ההר אל לפניו ְֲִֵֶֶַָָָָָָָ"ׁשּׁשב

ל ענה מה ׁשאלֹו ולא לפניו ּגלּוי הּכל ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹוהּנה

קֹול את ה' וּיׁשמע ׁשּכתּוב: ּוכענין הּזה, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהעם

כ"ה.). ה', (ּדברים אלי ּבדּברכם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָּדבריכם

ּבא אנכי הּנה :יתּבר ה' אמר לפניו ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹּובבאֹו

ּבדּברי העם יׁשמע ּבעבּור הענן ּבעב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאלי

לפניו הּגיד ואז לעֹולם, יאמינּו ּב וגם ְְְְְֲִִִִַַָָָָָעּמ

הם מאמינים ּבני עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְֲִִִֵֶֶַַָָָואמר:

וּיׁשיבּו וכן, ּתדּבר, אׁשר ּכל עליהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּומקּבלין

(ּבּמדּבר הארץ ּפרי את וּיראּום ּדבר ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹאתם

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy

i"yx£Ô�Ú‰ ·Úa∑,הענן ערפלּבמעבה Ea.וזהּו Ì‚Â∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ּביֹום ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿ְ
לחדׁשהּמחרת, רביעי B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡∑אינֹו' :מּמ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רצֹוננּו ,הּמל מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע מלּכנּו'ּדֹומה את רמב"ן.לראֹות ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(é)íBiä ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−
:íúìîN eñaëå øçîe¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן הּיֹום∑ÌzLc˜Â.אם עצמם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַַָָָ
רמב"ן.ּומחר ָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaýBýé ãøé éL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§¨²
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈ�Î� eÈ‰Â∑(מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא)את מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת .הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ÌÚ‰ ÏÎ È�ÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד רמב"ן.(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(áé)úBìò íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øää¨−§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם הּׁשמרּו∑Ó‡Ï¯.קבע להם: אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְְִֵֶַָָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן e‰ˆ˜a.מעלֹות Ú‚�e∑ּבקצהּואפּלּו. ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

ÔepnÊ˙eי ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈ�ÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ È�ÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשראּו, הּדברים עם אליהם ׁשּובם כ"ו.), ְֲִִֵֶֶַָָָי"ג,

ואין וּיאמרּו. לֹו ויסּפרּו אמר: ּכ אחר ְְְְִֵַַַַַַָָֹּכי

ּבזה. ר"א לדברי ְְִֵֶֶָֹצר

‰Ô�Ú.(ט) ·Úaהאלהים ׁשם אׁשר הערפל הּוא ¿«∆»»ֱֲֲִֶֶָָָָֹ

ּכן, ּומּכירין רֹואין והּכל י"ח.), כ', ְְִִִֵַַַָֹ(להּלן

ּכבֹוד ּומראה י"ז.) כ"ד, (להּלן ׁשאמר ְְְְֵֶַַַָָּכמֹו

יׂשראל. ּבני לעיני ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹה'

.CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úaר"א אמר «¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»ַָ

להם ׁשהיתה אנׁשים ּביׂשראל היּו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָּכי

וּיאמינּו ׁשּכתּוב, ּפי על ואף ּבספק, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּנבּואה

ׁשם ל"א.), י"ד, (לעיל עבּדֹו ּובמׁשה ְְְֵֶַַָבה'

וזהּו יׂשראל, ּכל ולא יׂשראל, וּירא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאמר:

אלהים ידּבר ּכי ראינּו הּזה הּיֹום אליו: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאמרּו

היּו לא ּכי כ"א.), ה', (ּדברים וחי האדם ְִִֶָָָָָָָֹאת

יׁשמע ּבעבּור טעם: וזה מּתחּלה. ּכן ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָמאמינים

ּב וגם הּדברים, עׂשרת ,עּמ ּבדּברי ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהעם

אצלם יתאּמת מעּתה ּכי נביאי, ׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיאמינּו,

לא אברהם זרע ּכי נכֹון, ואינּנּו הּנבּואה. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹענין

מאבֹותם. ּבּה האמינּו ּכי ּבּנבּואה, ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָיסּתּפקּו

(לעיל וּיׁשמעּו העם וּיאמן עֹוד: אמר ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָּוכבר

(ׁשם עבּדֹו ּובמׁשה בה' וּיאמינּו ל"א.), ְְֲִֶַַַַָד',

וכל העם ּכל ׁשם אמר לא ואם ל"א.), ְְִַָָָָָָֹי"ד,

ּכל יׁשמע ּבעבּור נאמר לא ּכאן אף ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָֹיׂשראל

ָָהעם.

ÔBÎp‰Âּבעב אלי ּבא אני ׁשאמר, ּבעיני ¿«»ְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

יׁשמע ּבעבּור הערפל אל אּתה ׁשּתּגׁש ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהענן,

ּבדברי, נביאים עצמם הם ויהיּו "ּדברי", ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהעם

ּבאמר ׁשּנאמר: ּכמֹו אחרים, מּפי ׁשּיאמינּו ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹלא

ּדברי את ואׁשמעם העם את לי הקהל אלי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה'

(ּדברים הּימים ּכל אתי ליראה ילמדּון ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹלמען

הּדֹורֹות, ּבכל לנצח יאמינּו ּב וגם י'.), ְְְֲִֶַַַַָָד',

ּכנגד חלֹום חֹולם אֹו נביא ּבקרּבם יקּום ְְְְֲִִִֵֶֶָָָואם

ּבעיניהם ראּו ׁשּכבר מּיד, יּכחיׁשּוהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּדבר

העליֹונה לּמעלה ׁשהּגעּת ּבאזניהם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשמעּו

אם ּׁשּכתּוב, מה מּמ להם יתּברר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּנבּואה,

ּבחלֹום אתוּדע אליו ּבּמראה ה' נביאכם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָיהיה

נאמן ּביתי ּבכל מׁשה עבּדי כן לא ּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹאדּבר

י"ב, (ּבּמדּבר ּבֹו אדּבר ּפה אל ּפה ְֲִֶֶֶֶַַָהּוא

ּבדּברי העם יׁשמע ּבעבּור אמר: ּולכ ְְְְֲִִַַַַָָָָו'ֿח'.),

וידעּו האׁש מּתֹו ּדברי" יׁשמע "ּכי ,ְְְְִִִִֵֵַָָָָעּמ

ּב וגם ּבדברי ויאמינּו עּמ מדּבר ה' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָׁשאני

ְָלעֹולם.

ÔÎÂידּבר ּכי ראינּו הּזה הּיֹום ּׁשאמרּו מה ¿≈ְְִִֵֶֶַַַַָָ

כ"א.) ה', (ּדברים וחי האדם את ְֱִִֶָָָָָָֹאלהים

עינינּו ּבראּית אצלנּו הּדבר נתקּים הּנה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלֹומר

אּתה קרב ּומעּתה אלהים, חפץ היה ְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּוׁשמע הּגדֹולה לּמעלה ׁשהּגעּת ּב ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָׁשּידענּו

ועׂשינּו מּפי וׁשמענּו אלהינּו ה' אמר אׁשר ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָֹּכל

ּכי נבּואת נאמנה ׁשּכבר כ"ד.), ּפסּוק ְְְֱִֶֶָָָָָָ(ׁשם

הּנביאים. ּכל על העליֹונה ְְִִִֶַַָָָהיא

(Ô‡k) ‡˙ÏÈÎn·eהעם יׁשמע ּבעבּור ראיתי «¿ƒ¿»»ְֲִִִַַָָָ

הּקדֹוׁש ׁשאמר מלּמד ,עּמ ְְְִִֵֶַַַַָָָּבדּברי

מראׁש ל קֹורא אני הרי למׁשה, הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶָֹּברּו

למׁשה ה' וּיקרא ׁשּנאמר: עֹולה, ואּתה ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָההר

ּגם לעֹולם, יאמינּו ּב וגם כ'.), ּפסּוק ְְְְֲִַַַַָָָ(להּלן

מטין .אחרי לעמד העתידים ּבּנביאים ּגם ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָֹּב

ר"א. לדעת ְְִֵֶַַּדבריהם

ÁÓe¯.(י) ÌBi‰ ÌzLc˜Âרּׁש"י ּפרׁש ¿ƒ«¿»«»»ִֵַַ

וכמֹוהּו: אנקלּוס. ּדעת וכן ְְְְְְִֵַַַָָֻ"וזּמנּתם".

וכן, ג'.), י"ג, (יׁשעיה למקּדׁשי צּויתי ְְְְֲִִִִֵֵַָָָֻאני

ור"א י"ח.). י"א, (ּבּמדּבר למחר ְְְְְִִַַָָָהתקּדׁשּו

ּומחר, הּיֹום ּטעם ּומה ּבמים. ׁשּירחצּו ְְֲִִֶַַַַַַָָָאמר

והּנכֹון אחת. ּפעם אּלא לרחץ צרי ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹואין

ואל אּׁשה אל יּגׁשּו ׁשּלא "קדֹוׁשים", ְְְְִִִִֶֶֶֶָֹׁשּיהיּו

מקּדׁש, יּקרא הּטמאה מן הּנׁשמר ּכי טמאה, ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻֻּכל

(וּיקרא יּטּמא לא לנפׁש ּבּכהנים: ׁשאמר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּכמֹו

כ"א, (ׁשם לאלהיהם יהיּו קדׁשים א'.), ְְִִֵֵֶָֹכ"א,

(ד"הֿב' התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ּוכתיב: ְְְֲִִִִַַֹֹו'.),

אּׁשה אם ּכי וכן: הּטהרּו, לא ר"ל ג'.), ְֲִִִִֵָָֹל',

קד הּנערים כלי וּיהיּו לנּו (ׁשמּואלֿא'עצרה ׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻ

נלמד והּוא ּבמים, ירחצּו ּכי ּובּידּוע ו'.). ְְְְֲִִִִַַַַָכ"א,

(ּכאן) ּבּמכילתא אמרּו וכ הּבגדים". ְְְְְִִִִַַָָָָָ"מּכּבּוס

טבילה. טעּון ׁשאין ּבּתֹורה ּבגדים ּכּבּוס ְְִִִֵֵֶַָָָָאין

‰ÌÚ.(יא) ÏÎ È�ÈÚÏ '‰ „¯Èיראּו "ׁשּכּלם ≈≈¿≈≈»»»ְִֶָֻ

ה' ּכבֹוד מראה יראּו ּכי ׁשם", ְְְְְִִִֵַָּברדּתֹו



לט exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy

i"yx£Ô�Ú‰ ·Úa∑,הענן ערפלּבמעבה Ea.וזהּו Ì‚Â∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ּביֹום ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿ְ
לחדׁשהּמחרת, רביעי B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡∑אינֹו' :מּמ לׁשמע ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»¿ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

רצֹוננּו ,הּמל מּפי לּׁשֹומע הׁשליח מּפי הּׁשֹומע מלּכנּו'ּדֹומה את רמב"ן.לראֹות ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

(é)íBiä ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−
:íúìîN eñaëå øçîe¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑העם אל ל עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן הּיֹום∑ÌzLc˜Â.אם עצמם ׁשּיכינּו וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְְִִֶַַַָָָ
רמב"ן.ּומחר ָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaýBýé ãøé éL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§¨²
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈ�Î� eÈ‰Â∑(מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ∑(מכילתא)את מׁשה ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ««¿ƒƒֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ואין הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ּכל מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת .הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ÌÚ‰ ÏÎ È�ÈÚÏ∑,סּומא ּבהם היה ׁשּלא ּכּלםמלּמד רמב"ן.(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ¿≈≈»»»ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ

(áé)úBìò íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øää¨−§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑והלאה הּגבּול מן יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם הּׁשמרּו∑Ó‡Ï¯.קבע להם: אֹומר הּגבּול ¿ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ≈…ְְִֵֶַָָ
ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן e‰ˆ˜a.מעלֹות Ú‚�e∑ּבקצהּואפּלּו. ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

ÔepnÊ˙eי ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈ�ÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ È�ÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:È�ÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשראּו, הּדברים עם אליהם ׁשּובם כ"ו.), ְֲִִֵֶֶַָָָי"ג,

ואין וּיאמרּו. לֹו ויסּפרּו אמר: ּכ אחר ְְְְִֵַַַַַַָָֹּכי

ּבזה. ר"א לדברי ְְִֵֶֶָֹצר

‰Ô�Ú.(ט) ·Úaהאלהים ׁשם אׁשר הערפל הּוא ¿«∆»»ֱֲֲִֶֶָָָָֹ

ּכן, ּומּכירין רֹואין והּכל י"ח.), כ', ְְִִִֵַַַָֹ(להּלן

ּכבֹוד ּומראה י"ז.) כ"ד, (להּלן ׁשאמר ְְְְֵֶַַַָָּכמֹו

יׂשראל. ּבני לעיני ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹה'

.CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úaר"א אמר «¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»ַָ

להם ׁשהיתה אנׁשים ּביׂשראל היּו ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָּכי

וּיאמינּו ׁשּכתּוב, ּפי על ואף ּבספק, ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָהּנבּואה

ׁשם ל"א.), י"ד, (לעיל עבּדֹו ּובמׁשה ְְְֵֶַַָבה'

וזהּו יׂשראל, ּכל ולא יׂשראל, וּירא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאמר:

אלהים ידּבר ּכי ראינּו הּזה הּיֹום אליו: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאמרּו

היּו לא ּכי כ"א.), ה', (ּדברים וחי האדם ְִִֶָָָָָָָֹאת

יׁשמע ּבעבּור טעם: וזה מּתחּלה. ּכן ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָמאמינים

ּב וגם הּדברים, עׂשרת ,עּמ ּבדּברי ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהעם

אצלם יתאּמת מעּתה ּכי נביאי, ׁשאּתה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיאמינּו,

לא אברהם זרע ּכי נכֹון, ואינּנּו הּנבּואה. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹענין

מאבֹותם. ּבּה האמינּו ּכי ּבּנבּואה, ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָיסּתּפקּו

(לעיל וּיׁשמעּו העם וּיאמן עֹוד: אמר ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָּוכבר

(ׁשם עבּדֹו ּובמׁשה בה' וּיאמינּו ל"א.), ְְֲִֶַַַַָד',

וכל העם ּכל ׁשם אמר לא ואם ל"א.), ְְִַָָָָָָֹי"ד,

ּכל יׁשמע ּבעבּור נאמר לא ּכאן אף ְְֱֲִִֵֶַַַַָָָֹיׂשראל

ָָהעם.

ÔBÎp‰Âּבעב אלי ּבא אני ׁשאמר, ּבעיני ¿«»ְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

יׁשמע ּבעבּור הערפל אל אּתה ׁשּתּגׁש ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהענן,

ּבדברי, נביאים עצמם הם ויהיּו "ּדברי", ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהעם

ּבאמר ׁשּנאמר: ּכמֹו אחרים, מּפי ׁשּיאמינּו ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹלא

ּדברי את ואׁשמעם העם את לי הקהל אלי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה'

(ּדברים הּימים ּכל אתי ליראה ילמדּון ְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹלמען

הּדֹורֹות, ּבכל לנצח יאמינּו ּב וגם י'.), ְְְֲִֶַַַַָָד',

ּכנגד חלֹום חֹולם אֹו נביא ּבקרּבם יקּום ְְְְֲִִִֵֶֶָָָואם

ּבעיניהם ראּו ׁשּכבר מּיד, יּכחיׁשּוהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּדבר

העליֹונה לּמעלה ׁשהּגעּת ּבאזניהם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָוׁשמעּו

אם ּׁשּכתּוב, מה מּמ להם יתּברר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָּבּנבּואה,

ּבחלֹום אתוּדע אליו ּבּמראה ה' נביאכם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָיהיה

נאמן ּביתי ּבכל מׁשה עבּדי כן לא ּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹאדּבר

י"ב, (ּבּמדּבר ּבֹו אדּבר ּפה אל ּפה ְֲִֶֶֶֶַַָהּוא

ּבדּברי העם יׁשמע ּבעבּור אמר: ּולכ ְְְְֲִִַַַַָָָָו'ֿח'.),

וידעּו האׁש מּתֹו ּדברי" יׁשמע "ּכי ,ְְְְִִִִֵֵַָָָָעּמ

ּב וגם ּבדברי ויאמינּו עּמ מדּבר ה' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָׁשאני

ְָלעֹולם.

ÔÎÂידּבר ּכי ראינּו הּזה הּיֹום ּׁשאמרּו מה ¿≈ְְִִֵֶֶַַַַָָ

כ"א.) ה', (ּדברים וחי האדם את ְֱִִֶָָָָָָֹאלהים

עינינּו ּבראּית אצלנּו הּדבר נתקּים הּנה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלֹומר

אּתה קרב ּומעּתה אלהים, חפץ היה ְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּוׁשמע הּגדֹולה לּמעלה ׁשהּגעּת ּב ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָׁשּידענּו

ועׂשינּו מּפי וׁשמענּו אלהינּו ה' אמר אׁשר ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָֹּכל

ּכי נבּואת נאמנה ׁשּכבר כ"ד.), ּפסּוק ְְְֱִֶֶָָָָָָ(ׁשם

הּנביאים. ּכל על העליֹונה ְְִִִֶַַָָָהיא

(Ô‡k) ‡˙ÏÈÎn·eהעם יׁשמע ּבעבּור ראיתי «¿ƒ¿»»ְֲִִִַַָָָ

הּקדֹוׁש ׁשאמר מלּמד ,עּמ ְְְִִֵֶַַַַָָָּבדּברי

מראׁש ל קֹורא אני הרי למׁשה, הּוא ְְֲֲִֵֵֵֶָֹּברּו

למׁשה ה' וּיקרא ׁשּנאמר: עֹולה, ואּתה ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָההר

ּגם לעֹולם, יאמינּו ּב וגם כ'.), ּפסּוק ְְְְֲִַַַַָָָ(להּלן

מטין .אחרי לעמד העתידים ּבּנביאים ּגם ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָֹּב

ר"א. לדעת ְְִֵֶַַּדבריהם

ÁÓe¯.(י) ÌBi‰ ÌzLc˜Âרּׁש"י ּפרׁש ¿ƒ«¿»«»»ִֵַַ

וכמֹוהּו: אנקלּוס. ּדעת וכן ְְְְְְִֵַַַָָֻ"וזּמנּתם".

וכן, ג'.), י"ג, (יׁשעיה למקּדׁשי צּויתי ְְְְֲִִִִֵֵַָָָֻאני

ור"א י"ח.). י"א, (ּבּמדּבר למחר ְְְְְִִַַָָָהתקּדׁשּו

ּומחר, הּיֹום ּטעם ּומה ּבמים. ׁשּירחצּו ְְֲִִֶַַַַַַָָָאמר

והּנכֹון אחת. ּפעם אּלא לרחץ צרי ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹואין

ואל אּׁשה אל יּגׁשּו ׁשּלא "קדֹוׁשים", ְְְְִִִִֶֶֶֶָֹׁשּיהיּו

מקּדׁש, יּקרא הּטמאה מן הּנׁשמר ּכי טמאה, ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֻֻֻּכל

(וּיקרא יּטּמא לא לנפׁש ּבּכהנים: ׁשאמר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּכמֹו

כ"א, (ׁשם לאלהיהם יהיּו קדׁשים א'.), ְְִִֵֵֶָֹכ"א,

(ד"הֿב' התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ּוכתיב: ְְְֲִִִִַַֹֹו'.),

אּׁשה אם ּכי וכן: הּטהרּו, לא ר"ל ג'.), ְֲִִִִֵָָֹל',

קד הּנערים כלי וּיהיּו לנּו (ׁשמּואלֿא'עצרה ׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֻ

נלמד והּוא ּבמים, ירחצּו ּכי ּובּידּוע ו'.). ְְְְֲִִִִַַַַָכ"א,

(ּכאן) ּבּמכילתא אמרּו וכ הּבגדים". ְְְְְִִִִַַָָָָָ"מּכּבּוס

טבילה. טעּון ׁשאין ּבּתֹורה ּבגדים ּכּבּוס ְְִִִֵֵֶַָָָָאין

‰ÌÚ.(יא) ÏÎ È�ÈÚÏ '‰ „¯Èיראּו "ׁשּכּלם ≈≈¿≈≈»»»ְִֶָֻ

ה' ּכבֹוד מראה יראּו ּכי ׁשם", ְְְְְִִִֵַָּברדּתֹו



exziמ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy

(âé)-íà äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦
:øäá eìòé änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«

i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא מּבית(סנהדרין למּטה נדחין ׁשהם לּנסקלים מּכאן »…ƒ»∆ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּגבּה ׁשהיה קֹומֹותהּסקילה ּכמֹו∑iÈ¯‰.ׁשּתי לארץ, למּטה טו)יׁשל ּבּים"(לעיל ‰Ï·i."ירה CLÓa∑ּכׁשּימׁש ְְִֵֶַַָָָָֹƒ»∆ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…«…≈ְְִֶֹ

הּקֹול, והפסקת ׁשכינה סּלּוק סימן הּוא ,אר קֹול לעלֹותהּיֹובל רּׁשאין הם ׁשּנסּתּלק, ׁשל∑‰Ï·i.וכיון ׁשֹופר הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ«…≈ֶָ
אילֹו ׁשל וׁשֹופר יֹובלא, לדכרא קֹורין ּבערּביא ׁשּכן היהאיל, יצחק רמב"ן.ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(ãé)eñaëéå íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¤̄¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−
:íúìîN¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑העם אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא רמב"ן.מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìLeLbz-ìà íéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®©¦§−
:äMà-ìà¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈ�Î� eÈ‰∑,ימים ׁשלׁשת רּבילסֹוף ּכדברי מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום הּוא ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
פז)יֹוסי, לּיֹום.(שבת ּכמֹו ימים, ולׁשלׁשת ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ּבחדׁש 'ּבׁשּׁשה האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ

‡M‡ŒÏ‰.הּׁשליׁשי eLbzŒÏ‡∑טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום טֹובלֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ְִִַ«ƒ¿∆ƒ»ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
אבללקּבל ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר זרע ׁשכבת האּׁשה ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ׁשאם ּתֹורה, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

הּפֹולטת את מּלטּמא וטהֹור להזריע, ראּוי ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה .מּׁשּׁשהתה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(æè)íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹
íòä-ìk ãøçiå ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå§¨³̈¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ¨−¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLà£¤¬©©«£¤«
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑וכן לּתלמיד, ממּתין הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ודם ּבׂשר ּדר ּׁשאין מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

ג)מצינּו: עֹומד"(ביחזקאל ּכבֹודֿה' והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום וגֹו' אלֿהּבקעה צא ."קּום ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

(æé)äðçnä-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®
:øää úézçúa eávéúiå©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא),לקראתם יצאה ׁשהּׁשכינה ׁשּנאמר:מּגיד וזהּו ּכּלה, לקראת הּיֹוצא לג)ּכחתן (דברים ƒ¿«»¡…ƒְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבא' 'לסיני נאמר: ולא ּבא", מּסיני ‰‰¯."ה' ˙ÈzÁ˙a∑מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש ּומדרׁשֹו, ההר. ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ְְֱִִִֶַַַָָֹ¿«¿ƒ»»ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

עליהם פח)ּכגיגיתונכּפה .(שבת ְְְֲִִִֵֶָ

Ì‚¯˙Èיג ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L�‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

È˙יד ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Á�e¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈ�ÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

Â‰Â‰טז ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡��ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

„ÈÈיז ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
:‡¯eË ÈÏBtLa e„zÚ˙‡Â ‡˙È¯LÓ ÔÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

י"ז.). כ"ד, (להּלן ההר ּבראׁש אכלת ְְְֵֶֶַָָָֹֹּכאׁש

יראני לא ּכי ּדכתיב: הּׁשם, את ׁשּיראּו ְְְִִִִִִֵֶֶַַֹֹלא

כ'.). ל"ג, (להּלן וחי ְַָָָָָָהאדם

·‰¯.(יג) eÏÚÈ ‰n‰ Ï·i‰ CLÓaהּוא ƒ¿…«…≈≈»«¬»»
יצחק ׁשל אילֹו וׁשֹופר איל, ׁשל ְְִִֵֶֶַָָָׁשֹופר

ולא רּׁש"י. לׁשֹון ל"א.). פ' (פדר"א ְְִַָָֹהיה

הקריב עֹולה יצחק ׁשל אילֹו ּכי זה, ְְֲִִִִִִֵֶֶָָהבינֹותי

ּבעֹולֹות נׂשרף הּכל והּטלפים והּקרנים ְְְְְִִִַַַַַַָָָֹאֹותֹו,

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּגּבל אּולי פ"ה:). ְִִֵַַָָָ(זבחים

ּׁשהיה. למה והחזירֹו קרנֹו ְְְֱֲִֶֶַַַָָעפר

Ï·‡,סֹוד לּה יׁש הּזֹו האּגדה ּדעּתי לפי ¬»ְְִִֵַַַָָָָ

יצחק, ּפחד הּוא הּקֹול ׁשּזה ְְְִֶֶַַַָָואמרּו

ּבּמחנה אׁשר העם ּכל וּיחרד אמר: ְֱֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָּולכ

הּזאת ּבּגבּורה ּדּבּור הּׂשיגּו ולא ט"ז.), ְְִִִַַָָֹֹ(ּפסּוק

י"ב.). ד', (ּדברים קֹול ְִִָָזּולתי

Lc˜ÈÂ(יד) ÌÚ‰ Ï‡ ¯‰‰ ÔÓ ‰LÓ „¯iÂ«≈∆∆ƒ»»∆»»«¿«≈

.ÌÚ‰ ׁשאמר‡˙ הּזה הּדּבּור ׁשּגם ּכאן לּמד ∆»»ִִֵֶֶֶַַַַָָ

(ּפסּוק העם אל ל מׁשה אל ה' וּיאמר ֵֶֶֶֶַָָָֹּבֹו:

ּבכל ׁשם עֹולה מׁשה ׁשהיה ּבהר, היה ְֶֶֶָָָָָָָָי'.),

ּבֹו, ּדרׁשּו (ּכאן) ּובּמכילּתא אּתֹו. לדּבר ְְְְִִֵַַַַָָָּפעם

ולא לעסקיו ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹמלּמד

אל ההר מן אּלא ּכלל לביתֹו הֹול ְְִֵֵֶֶָָָָָָהיה

ָָהעם.

exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy

(çé)Làa ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈¨¥®
:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ

i"yx£Blk ÔLÚ∑,לכ ׁשמע. ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, הּׁשי"ן נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּדברּתרּגּומֹו: ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן סיד.∑‰ÔL·k.וכל ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻ«ƒ¿»ִֶ

"ּבֹו לֹומר ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן האזןיכֹול את לסּבר ּכבׁשן? לֹומר ּתלמּוד ּומה הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא יא)מה ּבארי,(הושע ּכח נתן מי וכי יׁשאג". "ּכאריה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאּלא
ּבֹו: מג)ּכּיֹוצא לברּיֹותיו,(יחזקאל לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה הּוא, והלא לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ

האזן את לסּבר .ּכדי ְְֵֵֶֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh zegiy ihewl)

ּכּלֹו עׁשן סיני יח)והר האׁש".(יט, מּפני ּכּלֹו עׁשן יהיה ואיְך הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ּבֹו אין סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשיְך ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

לעיל מפרׁש ב)אבל ג, נאמר(שמות וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה ּומסּתּבר סנה, היה ההר א)ׁשעל הּצאן(פסוק את "וינהג ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" ּוכתיבירעּואחר רש"י). אחרים, ג)ּבׂשדֹות לד, אל(תשא והּבקר מרׁש"יירעּו"הּצאן ּולהעיר ההּוא". ההר מּול אל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשם ב)ׁשמֹות אחר".(פסוק אילן "ולא : ְְִֵַָָֹ

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑וחזק הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט מנהג ≈¿»≈¿…ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לׁשמע ּׁשּיכֹולים מה אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה a„È¯.מאד". ‰LÓ∑הּדּברֹות ּומׁשמיע מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ…∆¿«≈ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּכח ּבֹו לתת מסּיעֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹליׂשראל,
ונׁשמע מגּביר קֹולֹו ·˜ÏB.להיֹות ep�ÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יח)יענּנּו א האׁש(מלכים ּדבר על ּבאׁש", יענה "אׁשר ְְְְִִִַָ«¬∆¿ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

רמב"ן.להֹורידֹו ְִ

ß hay f"i iyiy mei ß

(ë)ýBýé àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¤̄§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧§¨¯
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì§¤²¤¬Ÿ¨¨−©©¬©¤«

i"yx£È�ÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑:לֹומר ּתלמּוד מּמׁש? עליו ירד כ)יכֹול עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן (מכילתא)"ּכי «≈∆««ƒ«ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם הּכבֹוד ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין .מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh zegiy ihewl)

עליהם הּכבֹוד ּכּסא כ)וירד יט, נאמר(רש"י ּבכֹורֹות יב)ּבמּכת יב, ׁשליח,(בא ידי על ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

מּתן לבין ּבכֹורֹות מּכת ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרש"י),

ÈÏb˙‡cיח Ì„˜ ÔÓ dlk Ô�z È�ÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡��˙k d��z ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡�ez‡„¿«»¿»»»«¬»

LÓ‰יט ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ È�Ú˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ LÈ¯Ï È�ÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

·˜ÏB.(יט) ep�ÚÈ ÌÈ‰Ï‡‰Â ¯a„È ‰LÓ∆¿«≈¿»¡…ƒ«¬∆¿
ׁשעת על ׁשּזה (ּכאן) ּבּמכילתא ְְְְִֶֶַַַָָָאמרּו

הּדּברֹות" מׁשמיע מׁשה "ׁשהיה ּתֹורה, ְְִִֶֶַַַַַָָָמּתן

הּפׁשט ּדר ועל רּׁש"י. ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָליׂשראל,

הּנכּבד הּׁשם ירד אבל עדין, ּבזה ידּבר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

והֹוציא כ'.), (ּפסּוק הּׁשליׁשי ּבּיֹום ההר ְְִִִֶַַָָָאל

"הּכבֹוד" לקראת הּמחנה מן העם את ְֲִִֶֶֶַַַַָָָמׁשה

(ּפסּוק ההר ּבתחּתית הם וּיתיּצבּו להם, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּנראה

ההר" לראׁש קרֹוב "למעלה עלה ּומׁשה ְְְֶַָָָָָָֹי"ז.),

"ּומדּבר לעצמֹו מחּצה הּכבֹוד ׁשּׂשם כ'.) ְְְְִֵֶַַַָָָָ(ּפסּוק

ויׂשראל ּיעׂשּו, מה להֹורֹותם יׂשראל" ְְְְֲִִִֵֵַַָָָעם

ויצּוּנּו אֹותֹו" ׁשעֹונה האלהים "קֹול ְֱִִִֶֶֶַָֹׁשֹומעים

אֹותֹו ויצּוה לֹו, ּיאמר מה יבינּו לא ְִִֵֶַַַָֹֹוהם

העד רד ּבּפרׁשה ּכ אחר האמּורֹות ֲֵֵַַַַַָָָָָָָּבּצּואֹות

עּמ ואהרן אּתה ועלית רד ל וגֹו', ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבעם

ּתֹורה מּתן קדם זה והיה וגֹו', כ"ד.) ְְֶֶַַָָָָֹ(ּפסּוק

אל עלה לא מׁשה ּכי הּדּברֹות, ּבׁשעת ְְְִִִֶֶַַַָָֹוגם

האלהים ׁשם אׁשר הערפל אל ההר ֱֲֲִֶֶֶָָָָָָֹֹראׁש

וכן ּתֹורה. מּתן לאחר רק י"ח.) כ', ְְְֵַַַַַַָָ(להּלן

ההוא ּבעת ּוביניכם ה' ּבין עמד אנכי ִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאמר,

האׁש מּפני יראתם ּכי ה' ּדבר את לכם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלהּגיד

ה'.), ה', (ּדברים לאמר ּבהר עליתם ְְֲִִֵֶָָָֹֹולא

יׂשראל "ּכי מפרׁשים ויׁש אני. עליתי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָּכאׁשר

מאד וחזק ׁשהֹול הּׁשֹופר" מּקֹול מאד ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹיראים

ה ּומׁשה י"ט.), ּכּונּו(ּפסּוק ּתחּלה אֹומר יה ְְִֵֶַָָָָ

ּומּיד ,ּכ ּבענין קֹול ּתׁשמעּו עּתה ּכי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָּדעּתכם

בקֹול. אֹותֹו יענּנּו ְֱֲִֶַָֹהאלהים



מי exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy

(çé)Làa ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈¨¥®
:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ

i"yx£Blk ÔLÚ∑,לכ ׁשמע. ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, הּׁשי"ן נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה עׁשן אין »«Àְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּתננא, ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּדברּתרּגּומֹו: ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, עׁשן סיד.∑‰ÔL·k.וכל ׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻ«ƒ¿»ִֶ

"ּבֹו לֹומר ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן האזןיכֹול את לסּבר ּכבׁשן? לֹומר ּתלמּוד ּומה הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות נֹותן לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא יא)מה ּבארי,(הושע ּכח נתן מי וכי יׁשאג". "ּכאריה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן את לסּבר ּכדי לברּיֹותיו, אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו והּכתּוב הּוא, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאּלא
ּבֹו: מג)ּכּיֹוצא לברּיֹותיו,(יחזקאל לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה הּוא, והלא לּמים? קֹול נתן מי וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ

האזן את לסּבר .ּכדי ְְֵֵֶֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh zegiy ihewl)

ּכּלֹו עׁשן סיני יח)והר האׁש".(יט, מּפני ּכּלֹו עׁשן יהיה ואיְך הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ּבֹו אין סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשיְך ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ

לעיל מפרׁש ב)אבל ג, נאמר(שמות וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה ּומסּתּבר סנה, היה ההר א)ׁשעל הּצאן(פסוק את "וינהג ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ׁשּלא הּמדּבר" ּוכתיבירעּואחר רש"י). אחרים, ג)ּבׂשדֹות לד, אל(תשא והּבקר מרׁש"יירעּו"הּצאן ּולהעיר ההּוא". ההר מּול אל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשם ב)ׁשמֹות אחר".(פסוק אילן "ולא : ְְִֵַָָֹ

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑וחזק הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, מארי ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט מנהג ≈¿»≈¿…ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לׁשמע ּׁשּיכֹולים מה אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה a„È¯.מאד". ‰LÓ∑הּדּברֹות ּומׁשמיע מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ…∆¿«≈ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּכח ּבֹו לתת מסּיעֹו הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא הּגבּורה, מּפי ׁשמעּו לא ׁשהרי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹליׂשראל,
ונׁשמע מגּביר קֹולֹו ·˜ÏB.להיֹות ep�ÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יח)יענּנּו א האׁש(מלכים ּדבר על ּבאׁש", יענה "אׁשר ְְְְִִִַָ«¬∆¿ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

רמב"ן.להֹורידֹו ְִ

ß hay f"i iyiy mei ß

(ë)ýBýé àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¤̄§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧§¨¯
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì§¤²¤¬Ÿ¨¨−©©¬©¤«

i"yx£È�ÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑:לֹומר ּתלמּוד מּמׁש? עליו ירד כ)יכֹול עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן (מכילתא)"ּכי «≈∆««ƒ«ְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ
עליהם הּכבֹוד ּכּסא וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על והּציען ותחּתֹונים העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין .מלּמד ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh zegiy ihewl)

עליהם הּכבֹוד ּכּסא כ)וירד יט, נאמר(רש"י ּבכֹורֹות יב)ּבמּכת יב, ׁשליח,(בא ידי על ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ "ועברּתי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

מּתן לבין ּבכֹורֹות מּכת ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ענן, ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹרש"י),

ÈÏb˙‡cיח Ì„˜ ÔÓ dlk Ô�z È�ÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡��˙k d��z ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡�ez‡„¿«»¿»»»«¬»

LÓ‰יט ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ È�Ú˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ LÈ¯Ï È�ÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

·˜ÏB.(יט) ep�ÚÈ ÌÈ‰Ï‡‰Â ¯a„È ‰LÓ∆¿«≈¿»¡…ƒ«¬∆¿
ׁשעת על ׁשּזה (ּכאן) ּבּמכילתא ְְְְִֶֶַַַָָָאמרּו

הּדּברֹות" מׁשמיע מׁשה "ׁשהיה ּתֹורה, ְְִִֶֶַַַַַָָָמּתן

הּפׁשט ּדר ועל רּׁש"י. ׁשּכתב ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָליׂשראל,

הּנכּבד הּׁשם ירד אבל עדין, ּבזה ידּבר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

והֹוציא כ'.), (ּפסּוק הּׁשליׁשי ּבּיֹום ההר ְְִִִֶַַָָָאל

"הּכבֹוד" לקראת הּמחנה מן העם את ְֲִִֶֶֶַַַַָָָמׁשה

(ּפסּוק ההר ּבתחּתית הם וּיתיּצבּו להם, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּנראה

ההר" לראׁש קרֹוב "למעלה עלה ּומׁשה ְְְֶַָָָָָָֹי"ז.),

"ּומדּבר לעצמֹו מחּצה הּכבֹוד ׁשּׂשם כ'.) ְְְְִֵֶַַַָָָָ(ּפסּוק

ויׂשראל ּיעׂשּו, מה להֹורֹותם יׂשראל" ְְְְֲִִִֵֵַַָָָעם

ויצּוּנּו אֹותֹו" ׁשעֹונה האלהים "קֹול ְֱִִִֶֶֶַָֹׁשֹומעים

אֹותֹו ויצּוה לֹו, ּיאמר מה יבינּו לא ְִִֵֶַַַָֹֹוהם

העד רד ּבּפרׁשה ּכ אחר האמּורֹות ֲֵֵַַַַַָָָָָָָּבּצּואֹות

עּמ ואהרן אּתה ועלית רד ל וגֹו', ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבעם

ּתֹורה מּתן קדם זה והיה וגֹו', כ"ד.) ְְֶֶַַָָָָֹ(ּפסּוק

אל עלה לא מׁשה ּכי הּדּברֹות, ּבׁשעת ְְְִִִֶֶַַַָָֹוגם

האלהים ׁשם אׁשר הערפל אל ההר ֱֲֲִֶֶֶָָָָָָֹֹראׁש

וכן ּתֹורה. מּתן לאחר רק י"ח.) כ', ְְְֵַַַַַַָָ(להּלן

ההוא ּבעת ּוביניכם ה' ּבין עמד אנכי ִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאמר,

האׁש מּפני יראתם ּכי ה' ּדבר את לכם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלהּגיד

ה'.), ה', (ּדברים לאמר ּבהר עליתם ְְֲִִֵֶָָָֹֹולא

יׂשראל "ּכי מפרׁשים ויׁש אני. עליתי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָּכאׁשר

מאד וחזק ׁשהֹול הּׁשֹופר" מּקֹול מאד ְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹיראים

ה ּומׁשה י"ט.), ּכּונּו(ּפסּוק ּתחּלה אֹומר יה ְְִֵֶַָָָָ

ּומּיד ,ּכ ּבענין קֹול ּתׁשמעּו עּתה ּכי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָּדעּתכם

בקֹול. אֹותֹו יענּנּו ְֱֲִֶַָֹהאלהים
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וּירד מדּיק הּכבֹוד:ּתֹורה הדרּכּסא ּבכל סיני הר על ירד וירידהּבהתיּׁשבּותמלכּותֹו,ּכבֹודה' הּפרטיםּכזֹוּובקביעּות, לכל ּגֹורמת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

לעיל. רמב"ןהּמזּכרים ְְִֵַָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ּבהם ּבהרהתרה לעלֹות B‚Â'.ׁשּלא eÒ¯‰È Ôt∑'ה אל ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ההר לצד ויקרבּו ¯·.לראֹות, epnÓ ÏÙ�Â∑(מכילתא),יחידי הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה רבּכל לפני Ôt.חׁשּוב ְְְְְִִַָָ¿»«ƒ∆»ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ∆

eÒ¯‰È∑הּמּצב את הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף הּבנין, אסיפת מפרדת הריסה .ּכל ∆∆¿ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

(áë)õøôé-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýBýé íää¤−§¨«

i"yx£ÌÈ�‰k‰ Ì‚Â∑ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות קטו)אף ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑יסמכּו אל הם אף קרּבנֹות, להקריב ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ«ƒ»ƒ∆ְְְְְִִֵַַַָָ
לעלֹות חׁשיבּותם עמדן∑eLc˜˙È.על על להתיּצב מזּמנים ּבהם∑ı¯ÙÈŒÔt.יהיּו ויעׂשה ּבהם יהרג ּפרצה, לׁשֹון ֲֲִַַָƒ¿«»ְְְְְִִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

רמב"ן.ּפרצה ְִָ

(âë)øä-ìà úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

:BzLc÷å§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑,לעלֹות יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

רׁשּות להם .ׁשאין ְֵֶֶָ

(ãë)Cnò ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®
:ía-õøôé-ït ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈¤¦§¨¨«

i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא)מעׂשה ּבׁשעת אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם האדם את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם .והעד ∆≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

nÚa‡כא „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i�‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»

qÓÏ˜כג ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡�a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ È�ÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈

Ô¯‰‡Âכד z‡ ˜q˙Â ˙eÁ ÏÈÊ‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ≈¿ƒ««¿¿«¬…
Ì„˜Ï ˜qÓÏ Ôe¯bÙÈ ‡Ï ‡nÚÂ ‡i�‰ÎÂ CnÚƒ»¿»¬«»¿«»»¿«¿¿ƒ«ƒ√»

:ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÈÈ¿»ƒ¿»ƒ¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È�ÈÒ.(כ) ¯‰ ÏÚ '‰ „¯iÂּבּפרׁשה ּתׂשּכיל אם «≈∆««ƒ«ְִִַַָָָ

סיני הר על ירד הּגדֹול ׁשמֹו ּכי ְִִִַַַַַָָָּתבין

מׁשה, עם מדּבר והּוא ּבאׁש, עליו ְְְִֵֵֶַַָָָָוׁשכן

המיחד, ּבּׁשם הּפרׁשה ּבכל מׁשה עם ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻוהּדּבּור

ּפסּוק (ׁשם והיציאה ג'.) ּפסּוק (לעיל ְְְְֲִִֵַָָָָָָוהעלּיה

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכבֹוד, מקֹום לקראת ְְְְִִֵֶַַַָי"ז.)

ה' אל יהרסּו ּפן והזהיר ג'.), ּפסּוק ְְְְִִֵֶֶֶֶָ(לעיל

ּבני אצילי ּגם ּכי כ"א.), ּפסּוק (להּלן ְְְֲִִִֵֵַַָָלראֹות

קֹול ׁשמעּו יׂשראל וכל אֹותֹו, חזּו לא ְְְְִִֵֵָָָָָֹיׂשראל

אלהים וידּבר ׁשּנאמר, והּוא האׁש, מּתֹו ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּׁשם

ּכמֹו א'.), כ', (להּלן האּלה הּדברים ּכל ְְְִֵֵֶַַָָָָאת

אין צ'.) ּבחדׁש (מכילתא רּבֹותינּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹׁשאמרּו

מּפי כ"ד.) (מּכֹות ואמרּו ּדּין, אּלא ְְֱִִִֶַַָָָֹאלהים

את ּכתּוב: ּתֹורה ּובמׁשנה ׁשמענּום, ְְְְֲִֵֶַַָָָהּגבּורה

(ּדברים קהלכם ּכל אל ה' ּדּבר האּלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּדברים

וזה האׁש. מּתֹו ׁשּפרׁש ּבעבּור י"ט.), ְֲִֵֵֶֶַַָה',

נאמר: ּולכ ד'.), ה', (ׁשם ּבפנים ּפנים ְְֱִִֶַַַָָָָטעם

ּׁשאמרּו מה עלי יקׁשה ואל .אלהי ה' ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹאנכי

קֹול ׁשמע אׁשר ּבׂשר כל מי ּכי למׁשה: ְֲִִֵֶֶַָָָָהם

כ"ג.), ה', (ׁשם האׁש מּתֹו מדּבר חּיים ְֱִִִֵֵַַָָֹאלהים

מּתֹו מדּבר אלהים ׁשמע אׁשר אמרּו לא ְְֱֲִִִֵֶַַָָֹֹּכי

מה ׁשאמרּו אלהים, קֹול אמר: אבל ְֱֲִֵֶַַָָָָֹהאׁש,

את ּוׁשמע אּתה קרב אמרּו: ּולכ ְְְֲִִֵֶַַָָָָּׁשהּׂשיגּו,

כ"ד.), ה', (ּדברים אלהינּו ה' יאמר אׁשר ְֱֲִֵֶַָָֹֹּכל

אלהים קֹול עם הׁשמע מׁשה: להם אמר ְֱֲִֵֶֶַַָָָָֹוכן

מדּבר ּכי ל"ג.), ד', (ׁשם האׁש מּתֹו ְְִִֵֵֵַַָָמדּבר

מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע ּכענין: לּקֹול, ְְְִִִֵֶַַַַַַָֹּתאר

פ"ט.). ז', (ּבּמדּבר ְִֵַָָאליו

‰fÓeּבמדרׁשי ּתמיד רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּתבין ƒ∆ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבׁשבעה ּכי ד'.) כ"ח, (שמו"ר ְְִִַָָהּגדֹות

ּבּמזמֹור ּדוד ׁשהזּכיר והם הּתֹורה, נּתנה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָקֹולֹות

והּוא כ"ט.), (ּתהּלים אלים ּבני לה' ְְְִִִֵֵַָהבּו

קלת ויהי ּכי הּזאת, ּבּפרׁשה הּנרמז ְְְִִִִַַַַַָָָָָֹֹֹהּמנין

רֹואים העם וכל וכן אחד, וימנה חסר ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָּוברקים

הם והּנה הרּבים, מּמּנּו יחסר הּקֹולת ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹאת

וכן אלהים, וידּבר ּבפרּוׁש נאמר ּוכבר ְְְְֱֱִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּׁשה,

ּבמּתן קֹולֹות ׁשבעה הזּכיר ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַָָּבמׁשנה

(ג') ׁשם (ב') י"ב. ד', ּדברים ((א') ְִָָָּתֹורה

כ"א. ׁשם (ה') כ'. ׁשם (ד') י"ט. ה', ָָָׁשם

ּברכֹות ּובמּסכת כ"ג.), ׁשם (ז') כ"ב. ׁשם ְְֶֶַָָָ(ו')

קֹולֹות ּבחמּׁשה ׁשּנּתנה (ו':) ּבּגמרא ְְְֲִִֶַַָָָָָאמרּו

והּׁשנים הּנסּתרים הּקֹולֹות יחּׁשבּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָׁשהם

רּבנּו למׁשה ּכי והּכּונה ּבּכתּוב, להם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמפרׁשים

ּומתּבֹונן הּׁשֹומע והּוא הּקֹולֹות, ּבׁשבעה ְְְְְִִִֵֵַַַָָנּתנה

ּכמֹו יׁשמעּו, אחד ּבקֹול ליׂשראל אבל ְְְְְְֲִִֵֶֶָָָָּבהם,

י"ט.), ה', (ּדברים יסף ולא ּגדֹול קֹול ְְִֶַָָָָָֹׁשאמר:

ּותמּונה ׁשמעים אּתם ּדברים קֹול ְְְְֱִִֶֶַַָָֹונאמר:

ואף י"ב.), ד', (ׁשם קֹול זּולתי ראים ְְִִֵֶַָָֹאינכם

ּבחסרֹון הּקֹולת את רֹואים העם וכל רמז ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹּכאן

והּוא אחד, יראּו הּקֹולֹות ּכל ּכי אחד, ְִֵֶֶַָָָָָוי"ו

זּו ׁשּתים אלהים ּדּבר אחת ּׁשּנאמר: ְֱֱִִִֶֶֶַַַַַֹמה

האמת, ּדר על י"ב.), ס"ב, (ּתהּלים ְְֱִִִֶֶֶַָָָׁשמעּתי

להם יתחּלף לא מבארֹות, הּפרׁשּיֹות ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוהּנה

ּבדבר. ְָָָָּדבר

‰'.(כב) Ï‡ ÌÈLbp‰ ÌÈ�‰k‰ Ì‚Âׁשהם ¿««…¬ƒ«ƒ»ƒ∆ֵֶ

ּבהם ונּגׁשים קרּבנֹות הּנכּבד לּׁשם ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמּגיׁשים

ֵָאליו.
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ÌÈ�‰k‰Â CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑?עּמ הם אף מחּצהיכֹול אּתה, מעּתה: אמר אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒְְְְֱִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
והעםלעצ הּכהנים, מן יֹותר ואהרן מאהרן, יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה והּכהנים, לעצמֹו, מחּצה ואהרן, ,מ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ה' אל לעלֹות מּצבם את יהרסּו אל עּקר ּכÌaŒı¯ÙÈŒÔt∑.ּכל מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ∆ƒ¿»»ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
קמץ לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה ּבמּקף, ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(äë):íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ë(à):øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑,לאו ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּפרענּות, עליהם מקּבל להּפרע(מכילתא)אינֹו ּדּין אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף ‡˙.יכֹול ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ≈

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk∑.ּכן לֹומר לאדם אפׁשר ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר מלּמד »«¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל על ּופרׁש ׁשחזר – ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻאם
ּבדּבּור הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻכּו'
מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'"? "אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאחד,
הּקדֹוׁש ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, הּגבּורה מּפי ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּדהֹוציאם
הּכלל על ללּמד החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּברּו

ודֹוק) ּביחּוד, ראׁשֹונֹות ּדּברֹות ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא עֹונין∑Ó‡Ï¯.יצא, ׁשהיּו לאו,מלּמד ועל הן, הן, על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ≈…ְְִֵֵֵֶַַַָָ
.(מכילתא)לאו. ָ

)(áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
íéãár úéaî: ¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑,ההֹוצאה היא ליׁשּתהיּוּכדאי ׁשּנגלה.(מכילתא)מׁשעּבדים לפי אחר: ּדבר ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ׁשּנאמר:ּבּים רחמים, מלא ּכזקן ּכאן כד)ונגלה היתה(לקמן זֹו הּסּפיר", לבנת ּכמעׂשה רגליו "ותחת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ּבמראֹות, מׁשּתּנה ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ּוכעצם הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻלפניו
הרּבה, קֹולֹות ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא הּקֹולֹות",אנכי "את ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

?"אלהי" יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻקֹולֹות
ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון לב)ליּתן להם(לקמן לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' "למה ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לבּדי לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה 'לא ÌÈ„·Ú.צּוית: ˙ÈaÓ∑אינֹו אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹƒ≈¬»ƒְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹ
מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ּתלמּוד לעבדים? עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאֹומר

לעבדים עבדים ולא היּו למל עבדים מעּתה, רמב"ן.אמר ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ÔB‰Ï:כה ¯Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Á�e¿«…∆¿«»«¬«¿

ÓÈÓÏ¯:א ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»»»ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»

Ú¯‡Ó‡ב Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡EÈ‰Ï.(בֿג) '‰ ÈÎ�‡מצות הּזה הּדּבּור »…ƒ¡…∆ְִִֶַַַ

אֹותם ויצּוה יֹורה ה', אנכי אמר: ֲִִֵֶֶַַָָָֹעׂשה,

אלהים "והּוא ה'", "יׁש ּכי ויאמינּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַֹׁשּידעּו

הּכל היה מאּתֹו קדמֹון, הֹווה, ּכלֹומר ְְִֵֶֶַַַָָָֹלהם",

לעבד ׁשחּיבים להם, אלהים והּוא ויכלת, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבחפץ

ּכי מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָאֹותֹו.

החפץ, ועל הּמציאּות על ּתֹורה מּׁשם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהֹוצאתם

וגם מּׁשם, יצאנּו מּמּנּו ּובהׁשּגחה ּבידיעה ְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכי

לא העֹולם קדמּות עם ּכי החּדּוׁש, על ְִִִֶַַַָָֹּתֹורה

והיכלת היכלת, על ותֹורה מּטבעֹו, ּדבר ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹיׁשּתּנה

ּכי ּתדע ּבעבּור ׁשאמר: ּכמֹו הּיחּוד, על ְֲִִֵֶֶַַַַַָּתֹורה

טעם וזה י"ד.). ט', (לעיל הארץ ּבכל ּכמני ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאין

ּבכל ועדים הּיֹודעים הם ּכי ,הֹוצאתי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָאׁשר

ֵֶאּלה.

,ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÚËÂּבמצרים עֹומדים ׁשהיּו ¿««ƒ≈¬»ƒְְְִִִֶַָ

ואמר לפרעה, ׁשבּויים עבדים", ְְְְְֲִִֵַַָָֹ"ּבבית

הּגדֹול הּׁשם ׁשּיהיה חּיבין ׁשהם זה ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהם

ׁשּיעבדּוהּו, לאלהים, להם הּזה והּנֹורא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּנכּבד

ּכטעם: מצרים, מעבדּות אֹותם ּפדה הּוא ְְְִִִֵַַַַָָָּכי

מצרים מארץ אֹותם הֹוצאתי אׁשר הם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעבדי

למעלה עֹוד רמזּתי ּוכבר נ"ה.). כ"ה, ְְְְְִִַַַָָָָ(וּיקרא

על הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות ׁשני טעם כ'.) ְְִֵֵַַַַַ(י"ט,

האמת. ֱֶֶֶָּדר

BÊÂּברכֹות) רּבֹותינּו ּבדברי ּתּקרא הּמצוה ¿ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

האּלהי"ג:) הּמּלֹות ּכי ׁשמים, מלכּות ְִִִֵֶַַַַַָָָקּבלת

אמרּו וכ העם. ּכנגד ּבּמל הם הזּכרּתי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר

אלהים ל יהיה לא הּבא) (ּבּפסּוק ְְְְֱִִִֶַַַָָָֹֹּבּמכילתא

לּמה ּפני על אֹומר:אחרים ׁשהּוא לפי נאמר, ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

לּמדינה, ׁשּנכנס למל מׁשל ,אלהי ה' ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹאנכי

להם אמר ּגזרֹות, עלינּו ּגזר עבדיו לֹו ְְְֲֵֵֶַָָָָָָֹאמרּו

ּגזרֹות, עליכם אגזר מלכּותי ּכׁשּתקּבלּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹלאו,

האי ּגזרֹותי מקּבלים אינכם מלכּותי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשאם

אנכי ליׂשראל: הּמקֹום אמר ּכ מקּימין. ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאּתם

ׁשּקּבלּתם הּוא אני ,ל יהיה לא אלהי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַֹֹה'

הן, לֹו אמרּו ּבמצרים, עליכם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמלכּותי

אחר ּכלֹומר ּגזרֹותי, קּבלּו מלכּותי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַּכׁשּקּבלּתם
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ÌÈ�‰k‰Â CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑?עּמ הם אף מחּצהיכֹול אּתה, מעּתה: אמר אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒְְְְֱִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
והעםלעצ הּכהנים, מן יֹותר ואהרן מאהרן, יֹותר נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה והּכהנים, לעצמֹו, מחּצה ואהרן, ,מ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

ה' אל לעלֹות מּצבם את יהרסּו אל עּקר ּכÌaŒı¯ÙÈŒÔt∑.ּכל מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָ∆ƒ¿»»ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
קמץ לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה ּבמּקף, ּבאה ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(äë):íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ë(à):øîàì älàä íéøácä-ìk úà íéäìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑,לאו ואם ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ׁשּיׁש לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּפרענּות, עליהם מקּבל להּפרע(מכילתא)אינֹו ּדּין אלהים", "וידּבר לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת אף ‡˙.יכֹול ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ≈

‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk∑.ּכן לֹומר לאדם אפׁשר ּׁשאי מה אחד, ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר מלּמד »«¿»ƒ»≈∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּכן אם (וקׁשית עצמֹו. ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל על ּופרׁש ׁשחזר – ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ּכן, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֻאם
ּבדּבּור הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם האּלה' הּדברים ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻכּו'
מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ּׁשּפרט ּבמה להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'"? "אנכי לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹאחד,
הּקדֹוׁש ּכמֹוהם, ּכּלם זה לפי והלא יצאּו, הּגבּורה מּפי ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּדהֹוציאם
הּכלל על ללּמד החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה וכּו' ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּברּו

ודֹוק) ּביחּוד, ראׁשֹונֹות ּדּברֹות ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא עֹונין∑Ó‡Ï¯.יצא, ׁשהיּו לאו,מלּמד ועל הן, הן, על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ≈…ְְִֵֵֵֶַַַָָ
.(מכילתא)לאו. ָ

)(áéäìà ýåýé éëðàéúàöBä øLà Eíéøöî õøàî E ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦
íéãár úéaî: ¦¥¬£¨¦«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈ˙‡ˆB‰ ¯L‡∑,ההֹוצאה היא ליׁשּתהיּוּכדאי ׁשּנגלה.(מכילתא)מׁשעּבדים לפי אחר: ּדבר ¬∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
מלחמה ּכגּבֹור ׁשּנאמר:ּבּים רחמים, מלא ּכזקן ּכאן כד)ונגלה היתה(לקמן זֹו הּסּפיר", לבנת ּכמעׂשה רגליו "ותחת ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ּבמראֹות, מׁשּתּנה ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ּוכעצם הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻלפניו
הרּבה, קֹולֹות ׁשֹומעין ׁשהיּו לפי אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי אׁשר הּוא הּקֹולֹות",אנכי "את ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

?"אלהי" יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ּתאמרּו אל הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻקֹולֹות
ׁשאמר: וזהּו העגל, ּבמעׂשה סנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון לב)ליּתן להם(לקמן לא ?"ּבעּמ אּפ יחרה ה' "למה ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

לבּדי לי אּלא אחרים' אלהים לכם יהיה 'לא ÌÈ„·Ú.צּוית: ˙ÈaÓ∑אינֹו אֹו לֹו, עבדים ׁשהייתם ּפרעה מּבית ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹƒ≈¬»ƒְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹ
מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד" לֹומר: ּתלמּוד לעבדים? עבדים ׁשהיּו עבדים", "מּבית אּלא ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאֹומר

לעבדים עבדים ולא היּו למל עבדים מעּתה, רמב"ן.אמר ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ÔB‰Ï:כה ¯Ó‡Â ‡nÚÏ ‰LÓ ˙Á�e¿«…∆¿«»«¬«¿

ÓÈÓÏ¯:א ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»»»ƒ¿»«»»ƒ≈¿≈»

Ú¯‡Ó‡ב Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡EÈ‰Ï.(בֿג) '‰ ÈÎ�‡מצות הּזה הּדּבּור »…ƒ¡…∆ְִִֶַַַ

אֹותם ויצּוה יֹורה ה', אנכי אמר: ֲִִֵֶֶַַָָָֹעׂשה,

אלהים "והּוא ה'", "יׁש ּכי ויאמינּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַֹׁשּידעּו

הּכל היה מאּתֹו קדמֹון, הֹווה, ּכלֹומר ְְִֵֶֶַַַָָָֹלהם",

לעבד ׁשחּיבים להם, אלהים והּוא ויכלת, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּבחפץ

ּכי מצרים, מארץ הֹוצאתי אׁשר ואמר: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָאֹותֹו.

החפץ, ועל הּמציאּות על ּתֹורה מּׁשם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָהֹוצאתם

וגם מּׁשם, יצאנּו מּמּנּו ּובהׁשּגחה ּבידיעה ְְְִִִִִֶַַָָָָָָּכי

לא העֹולם קדמּות עם ּכי החּדּוׁש, על ְִִִֶַַַָָֹּתֹורה

והיכלת היכלת, על ותֹורה מּטבעֹו, ּדבר ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹיׁשּתּנה

ּכי ּתדע ּבעבּור ׁשאמר: ּכמֹו הּיחּוד, על ְֲִִֵֶֶַַַַַָּתֹורה

טעם וזה י"ד.). ט', (לעיל הארץ ּבכל ּכמני ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאין

ּבכל ועדים הּיֹודעים הם ּכי ,הֹוצאתי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָאׁשר

ֵֶאּלה.

,ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÚËÂּבמצרים עֹומדים ׁשהיּו ¿««ƒ≈¬»ƒְְְִִִֶַָ

ואמר לפרעה, ׁשבּויים עבדים", ְְְְְֲִִֵַַָָֹ"ּבבית

הּגדֹול הּׁשם ׁשּיהיה חּיבין ׁשהם זה ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהם

ׁשּיעבדּוהּו, לאלהים, להם הּזה והּנֹורא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוהּנכּבד

ּכטעם: מצרים, מעבדּות אֹותם ּפדה הּוא ְְְִִִֵַַַַָָָּכי

מצרים מארץ אֹותם הֹוצאתי אׁשר הם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעבדי

למעלה עֹוד רמזּתי ּוכבר נ"ה.). כ"ה, ְְְְְִִַַַָָָָ(וּיקרא

על הּקדֹוׁשים הּׁשמֹות ׁשני טעם כ'.) ְְִֵֵַַַַַ(י"ט,

האמת. ֱֶֶֶָּדר

BÊÂּברכֹות) רּבֹותינּו ּבדברי ּתּקרא הּמצוה ¿ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

האּלהי"ג:) הּמּלֹות ּכי ׁשמים, מלכּות ְִִִֵֶַַַַַָָָקּבלת

אמרּו וכ העם. ּכנגד ּבּמל הם הזּכרּתי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר

אלהים ל יהיה לא הּבא) (ּבּפסּוק ְְְְֱִִִֶַַַָָָֹֹּבּמכילתא

לּמה ּפני על אֹומר:אחרים ׁשהּוא לפי נאמר, ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

לּמדינה, ׁשּנכנס למל מׁשל ,אלהי ה' ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹאנכי

להם אמר ּגזרֹות, עלינּו ּגזר עבדיו לֹו ְְְֲֵֵֶַָָָָָָֹאמרּו

ּגזרֹות, עליכם אגזר מלכּותי ּכׁשּתקּבלּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹלאו,

האי ּגזרֹותי מקּבלים אינכם מלכּותי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַׁשאם

אנכי ליׂשראל: הּמקֹום אמר ּכ מקּימין. ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאּתם

ׁשּקּבלּתם הּוא אני ,ל יהיה לא אלהי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַֹֹה'

הן, לֹו אמרּו ּבמצרים, עליכם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמלכּותי

אחר ּכלֹומר ּגזרֹותי, קּבלּו מלכּותי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַּכׁשּקּבלּתם
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(â)éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àì: Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«

i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑מּנין ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
"ל יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ‡ÌÈ¯Á.(מכילתא)ׁשּלא ÌÈ‰Ï‡∑אלהים עׂשאּום אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ְְְְִֵֶֶַַַֹֹ¡…ƒ¬≈ƒֱֱֲֲִִֵֵֶֶָָָֹֹ

ּדבר(מכילתא)עליהם אצלֹו. אלהּות לקרֹותם מעלה ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" "אלהים לפרׁש: יּתכן ולא , ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
אחר, הּוא ּכאּלּו ודֹומה אֹותם, עֹונים ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם אחרים", "אלהים ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחר:

מעֹולם מּכירֹו È�t.ׁשאינֹו ÏÚ∑הּדֹור אֹותֹו אּלא זרה, עבֹודה על נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל ִֵֵֶַָ«»«ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רמב"ן.(מכילתא)

(ã)ìrnî íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ¦©½©
õøàì úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå: ©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©¨¨«¤
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואני ה' ׁשאני ּומֹודים עליכם מקּבלים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשאּתם

מצותי. ּכל קּבלּו מצרים מארץ ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאלהיכם

e¯Ó‡�Â'ה יחיד: ּבלׁשֹון ּכּלן הּדּברֹות ּכל ¿∆∆¿ְְִִִַָָָֻ

ּכאׁשר ולא ,הֹוצאתי אׁשר ְֱֲֲִֵֶֶֶַֹֹאלהי

ׁשמֹוע אם וגֹו', ראיתם אּתם להם: ְְְִִִִֶֶֶַַָָהתחיל

ּכל ּכי להזהיר ד'ֿה'.), י"ט, (לעיל ְְְְְִִִֵַָּתׁשמעּו

אחד ּכל עם ּכי הּמצות, על יענׁש מהם ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיחיד

אחר ּכי יחׁשבּו ׁשּלא יצּוה אחד ּולכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹידּבר,

להם ויבאר עּמהם. יּנצל והּיחיד יל ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהרב

אּתם ּבפרׁשת הּתֹורה ּבסֹוף הּכּונה זאת ְְֶֶַַַַַָָָָָֹמׁשה

י"ז.). כ"ט, (ּדברים ְִִִָָנּצבים

È�t.(גֿה) ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆¿¡…ƒ¬≈ƒ«»»
נאמר, לּמה ל יהיה לא רּׁש"י ְְֱִִֶֶַַַָָָֹּכתב

ׁשּלא אּלא לי אין ,ל תעׂשה לא ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹלפי

לא ת"ל יקּים, ׁשּלא מּנין ּכבר העׂשּוי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹיעׂשה,

ׁשנּויה היא ּבריתא ּבאמת וזֹו .ל ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָיהיה

לא מצות זֹו ּתהיה ּכן ואם (ּכאן). ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹּבּמכילתא

ּברׁשּותֹו ע"ג למקּים אזהרה ּבלבד ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָּתעׂשה

הּקּיּום הקּדים ולּמה ב"ד, מיתת ּבּה ְְְִִִִֵַַָָָואין

ּבכרת ׁשהם ועבֹודה להׁשּתחואה ּבלאו ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּכדברי הלכה ׁשאין ּדעּתי ּולפי ב"ד. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּומיתת

ׁשּכ ׁשנּויה, היא יחיד ּוכדברי הּבריתא, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹזאת

מּסכה ואלהי קדֹוׁשים): (ריׁש ּבספרא ְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשנינּו

יעׂשּו יכֹול ד'.), י"ט, (וּיקרא לכם תעׂשּו ְֲֲִֶַַַָָָֹלא

לכם, אּלא לי אין לכם. לא ת"ל אחרים, ֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלכם

לא תעׂשּו לא ת"ל לאחרים, יעׂשּו הן ֲֲֲִֵֵַַַָֹֹיכֹול

ע"ג העֹוׂשה אמרּו מּכאן לאחרים. ולא ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹלכם

לא מּׁשּום אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום עֹובר ְְְְִִֵֵַַָֹלעצמֹו

מּׁשּום אֹומר יֹוסי רּבי לכם. לא ּומּׁשּום ֲִִִֵֵֶַַָֹתעׂשּו

ּומּׁשּום לכם לא ּומּׁשּום תעׂשּו לא מּׁשּום ֲִִִֶַָָֹֹׁשלׁש,

רּבים ּבמקֹום יחיד יֹוסי ׁשר' הרי יהיה. ְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹלא

למקּים אזהרה ל יהיה לא ּכי האֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהּוא

ּכן. אינֹו קּמא ּתּנא ּולדברי ְְִֵֵֵַַָָע"ג,

ÔBÎp‰Âוהיה מּלׁשֹון ׁשהּוא הּפׁשט לפי ּגם ¿«»ְְְְִִֶַַָָָ

כ"א.), כ"ח, (ּבראׁשית לאלהים לי ְִִִֵֵֹה'

יאמר, מ"ה.). י"א, (וּיקרא לאלהים לכם ְְִִִֵֶַַָָֹֹֹלהית

אחרים אלהים הּׁשם, ּבלּתי לנּו" יהיה ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"ׁשּלא

הּׁשמים צבא ּומּכל מעלה מלאכי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָמּכל

לאלהים זבח ׁשּנאמר, ּכענין אלהים, ְְְֱֱֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּנקראים

ל ּבלּתי י"ט.),יחרם כ"ב, (להּלן לבּדֹו ה' ְְְֳִִַַַָָָ

ולא מהם ּבאחד יאמין ׁשּלא מניעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹוהיא

אּתה אלי לֹו יאמר ולא ּבאלּה עליו ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹיקּבלהּו

"אלּה ׁשאמר אנקלּוס ּדעת וכן ס':). ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָֻ(סנהדרין

מני". ּבר ֳִִַָָאחרן

Ú„Âאלהים" הּכתּוב ׁשאמר הּמקֹום ּבכל ּכי ¿«ְֱִִֶַַַָָָָֹ

הּׁשם זּולתי אחרים ּבֹו הּכּונה ֲֲִִִֵֵֵַַַָָָאחרים"

האלהּות ּבקּבלת הּלׁשֹון זה ויתּפס ְְְְֱִִֶַַַַָָָָֹֹהּנכּבד,

עליכם ּתקּבלּו לא יאמר ּכי לֹו, ּבעבֹודה ְְֲֲִֵֶַַַָֹֹאֹו

ּבעׂשּיה ּכׁשּידּבר אבל לבּדֹו, ה' ּבלּתי ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָֹאלּה

יאמר אבל חלילה, אחרים ּבּכתּוב יאמר ֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹלא

י"ט, (ויקרא לכם תעׂשּו לא מּסכה ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹואלהי

ל"ד, (להּלן ּל תעׂשה לא מּסכה אלהי ְֱֲֵֵֶַַַָָָֹֹד'.),

להיֹות ּבכּונה ׁשּיעׂשה ּבעבּור ּכן ויקראם ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָי"ז.),

אלהים לא ּכי הּכתּוב: אמר ּבהם אבל ֱֱֲִִֶַַָָָָָֹֹֹאלהיו.

ויאּבדּום ואבן עץ אדם ידי מעׂשי אם ּכי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמה

י"ט.). ל"ז, ְְַָ(יׁשעיה

‰p‰Âנקּבל "ׁשּלא ּתחּלה הּׁשני ּבּדּבּור הזהיר ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹ

ואחר ה'", זּולתי האלהים מּכל אדֹון ְֱִִִַַָָָָָֹלנּו

ּתמּונה וכל פסל נעׂשה ׁשּלא אמר ְְֲֶֶֶֶַַָָָָֹּכ

עבֹודה ּבׁשּום לעבדם" ולא להם ְְְְְְֲֲִֶַָָָָֹ"להׁשּתחוֹות

להם, ּתׁשּתחוה ולא אמר לא ּולכ ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹּבעֹולם.

אֹותנּו ׁשּמנע העׂשּיה אל נסמ הּוא ְֲִִִֶֶַַָָָָּכי

מעבֹודה אזהרֹות ּכּלם והּנה להם. ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֻמהׁשּתחוֹות

הּזה ּבּפסּוק ואין מיתה, חּיבי וכּלן ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֻזרה,

למּטה אבל עבדם, ׁשּלא ע"ז לעֹוׂשה ְְֲֲֶֶַַָָָָָָָֹאזהרה

תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף אלהי מּזה: ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹיזהיר

לא מּסכה אלהי וכן: כ'.), ּפסּוק (להּלן ְְֱֵֵֵֶַַָָָָֹֹלכם

לכם תעׂשּו לא י"ז.), ל"ד, (להּלן ּל ְֲֲֶֶַַַָָָֹתעׂשה

א'.). כ"ו, (וּיקרא ְֱִִִַָאלילם

,È�t ÏÚ ÌÚËÂיברכּך ּפני על לא אם ּכמֹו ¿«««»»ְְְִֶֶַָָָֹ

בי פנּו הֹואילּו ועּתה י"א.), א', ְְִִִַָ(אּיֹוב

יזהיר כ"ח.). ו', (ׁשם אכּזב אם ּפניכם ְְְֲִִֵֵֶַַַָועל

ּפני על ּכי אחרים, אלהים ל תעׂשה" ְֱֲֲִִִֵֶַַַָֹֹ"לא

מקֹום ּובכל עת ּבכל ּומּביט מסּתּכל ׁשאני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהם,

אדם ׁשל ּבפניו העׂשּוי הּדבר ּכן. ְִֵֶֶַָָָָָָָָּבעֹוׂשים

וּתעבר וכן ּפניו", "על יּקרא עליו עֹומד ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָֹוהּוא

וכן כ"ב.), ל"ב, (ּבראׁשית ּפניו על ְְְִִֵֵַַָָָהּמנחה

על ואיתמר אלעזר ויכהן ואביהּוא נדב ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוּימת

ׁשהיה ד'.), ג', (ּבּמדּבר אביהם אהרן ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹּפני

הּימים, ּובדברי ׁשם, ועֹומד רֹואה אביהם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹאהרן

לא ּובנים אביהם לפני ואביהּוא נדב ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹוּימת

לא אמר והנה ב'.). כ"ד, (ד"הֿא' להם ְִֵֶַָָָֹהיּו

עּמ נמצא ׁשאני אחרים אלהים ל ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶַָֹתעׂשה

ּובּגלּוי. ּבּסתר אֹות ורֹואה ְְִֵֶֶַַָָּתמיד

ÏÚÂּׁשּכתבנּו מּמה הּפנים סֹוד ּתבין האמת ּדר ¿«ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּמעמד הזהיר הּכתּוב ּכי ב'.), ג', ְְֲִִִֵַַַָָ(לעיל

ה', (ּדברים עּמכם ה' ּדּבר ּבפנים ּפנים ְְִִִִִֶֶֶַָָָָהּזה:

הּכתּוב ּכל ויבא אחרים, מּלת סֹוד ותדע ְְֲִִֵֵַַַָָָֹד'.),

והּוא אנקלּוס, רמז וכן ּומׁשמעֹו. ְְְְְְִֵַַָָֻּכפׁשּוטֹו

כ'.). ּפסּוק (להּלן וגֹו' אּתי תעׂשּון לא ְְֱֲִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר

(.'‰ ˜eÒt) EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ�‡ Èkואין לבּדי, ƒ»…ƒ¡…∆»ְְִֵַ

אל, ואנכי אחרים. עּמי ׁשּתׁשּתף ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹראּוי

ל ׁשּיׁש ּבנֹותןּתּקיף, ׁשאקּנא וקּנא, ידי, אל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

נמצא ולא לּפסילים. ּותהּלתי לאחר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹּכבֹודי

ּבּׁשם קנאה לׁשֹון ׁשּיבא מקֹום ּבׁשּום ְְְִֵֶַַָָָָֹּבּכתּוב

ואמר ּבלבד. זרה עבֹודה ּבענין אם ּכי ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָהּנכּבד

ּתמצא ׁשּלא ל"ב.) (א', הּנבֹוכים ּבמֹורה ְְְִִֵֶַַָָֹהרב

חרֹון לׁשֹון הּנביאים ספרי ּובכל הּתֹורה ְְְְְֲִִִֵַַָָָּבכל

אּלא קנאה לׁשֹון ולא ּכעס לׁשֹון ולא ְְְְְִֶַַַָָֹֹאף

וּיחר עליֹון, ּבקדֹוׁשי והּנה ּבלבד. ע"ז ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַּבענין

ה' אף וּיחר י"ד.), ד', (לעיל ּבמׁשה ה' ְְִֵֶַַַַאף

אּפי חרה וכתּוב, ט'.), י"ב, (ּבּמדּבר וּיל ְְִִֵַַַַָָָָָּבם

נכֹונה אלי ּדּברּתם לא ּכי רעי ּובׁשני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹב

ּבלׁשֹון אבל ז'.). מ"ב, (אּיֹוב אּיֹוב ְְְֲִִִִַָּכעבּדי

(ּכאן) ּבּמכילתא אמרּו וכ הּוא. אמת ְְְְְֱִִֶַָָָָָקנאה

חּנּון אני אבל זרה מעבֹודה נפרע אני ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַָָָָָּבקנאה

אחרים. ּבדברים ְְֲִִִֵַָורחּום

ÈÙÏeזרה ּבעבֹודה קנאה ׁשּיזּכיר ּדעּתי ¿ƒְְְֲִִִֶַַַָָָָ

ּכי הּקנאה וטעם ּבלבד, ְְְְְִִִִֵַַַַָָּביׂשראל,

לֹו, הבּדילם אׁשר הּנכּבד הּׁשם סגּלת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻיׂשראל

והּנה ה'.). י"ט, (לעיל למעלה ּפרׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָּכאׁשר
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אלהים אל ּפֹונים מׁשרתיו ׁשּלֹו העם ְְֱִִִֶֶָָָָֹאם

מקּנא האיׁש ּכאׁשר הּׁשם ּבהם יקּנא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחרים

לֹו ּבעׂשֹות ּובעבּדֹו לאחרים, ּבלכּתּה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָּבאׁשּתֹו

העּמים ּבׁשאר ּכן הּכתּוב יאמר ולא אחר, ְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹאדֹון

ׁשמים. צבאֹות להם חלק ְֲִִֶֶַַָָָאׁשר

Ô‡Î·eּבענין הּכתּובים ּׁשּיֹורּו מה מזּכיר אני ¿»ְְְְֲִִִִֶַַַַ

מינין. ׁשלׁשה היּו ּכי זרה, ְֲִִִָָָָָעבֹודה

ׁשהם הּמלאכים את לעבד החּלּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהראׁשֹונים

למּקצתם ׁשּידעּו ּבעבּור הּנבּדלים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָהּׂשכלים

מלכּות ׂשר ׁשּכתּוב ּכענין האּמֹות, על ְְְְִֶַַַָָָָָֻׂשררה

כ'.), י"ג. י', (ּדנּיאל ּפרס מלכּות וׂשר ְְִֵַַָָָָָיון

להרע, אֹו להיטיב ּבם יכלת להם ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹוחׁשבּו

הי ּכי ׁשּלֹו לּׂשר עֹובד אחד הראׁשֹוניםוכל ּו ְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבּתֹורה הּנקראים הם ואּלה אֹותם, ְְְִִִֵֵֶַַָָָיֹודעים

העּמים אלהי אחרים, אלהים ּכּלם ְֱֱֲִִִִֵֵַַָָֹֹֻּובּכתּובים

י"ב. ב', ׁשֹופטים ח'. י"ג, י"ד. ו', ְְִִָ(ּדברים

ּכי כ"ו.), ט"ז, ד"הֿא' ה'. צ"ו, ְִִִּתהּלים

הּוא ׁשּנאמר, ּכמֹו אלהים, נקראים ְְְֱֱִִִִֶֶַַַָָֹהּמלאכים

לֹו הׁשּתחוּו י"ז.), י', (ּדברים האלהים ְְֱֱֲִִִֵַָָֹֹאלהי

מּכל ה' ּגדֹול ּכי ז'.), צ"ז, (ּתהּלים אלהים ְֱִִִִִָָָֹּכל

ׁשהיּו ּפי על ואף י"א.). י"ח, (לעיל ְְֱִִֵֶַַָָֹהאלהים

והיכלת הּגדֹול ׁשהּכח מֹודים ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹהעֹובדים

(מנחֹות רּבֹותינּו אמרּו וכ עליֹון, לאל ְְְְְְֵֵֶַַָָָָהּגמּורה

אמר ּובזה ּדאלהּיא, אלּה ליה ּדקרּו ְֱֱֵֶֶַַַָָָָֹֹק"י:)

י"ט.) כ"ב, (להּלן יחרם לאלהים זבח ְֱֳִֵַַַָָָָָֹֹהּכתּוב:

הידיעה. ּבׁשם ְְְִִִֵַָָהזּכירם

ÔÈn‰Âלצבא לעבד ׁשחזרּו זרה, ּבעבֹודה הּׁשני ¿«ƒְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

הּׁשמׁש עֹובדי מהם הּנראה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשמים

ּכל ּכי הּמּזלֹות, מן למּזל ּומהם הּירח, ְִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו

ּכפי ּבּה הּמּזל ּכח ידעה האּמֹות מן ְְִִַַַַַָָָָָֹֻאחת

ּבעבֹודתם ּכי וחׁשבּו ׁשּלהם, הארץ על ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשטרֹו

ּוׁשטחּום ׁשּכתּוב ּכענין להם, ויֹועיל הּמּזל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָיגּבר

אהבּום אׁשר הּׁשמים צבא ּולכל ולּירח ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּׁשמׁש

ואׁשר אחריהם הלכּו ואׁשר עבדּום ְֲֲֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָואׁשר

ב'.), ח', (ירמיה להם הׁשּתחוּו ואׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָּדרׁשּום

זרה: עבֹודה ׁשל ּבאּסּור ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְֱֲִֶֶֶַַָָָָָּוכמֹו

הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה עיני ּתּׂשא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּופן

הּׁשמים צבא ּכל הּכֹוכבים ואת הּירח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואת

חלק אׁשר ועבדּתם להם והׁשּתחוית ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָונּדחּת

הּׁשמים ּכל ּתחת העּמים לכל אתם אלהי ְֱִִֶַַַַָָָָָֹֹֹה'

ּבעבּור ּכי יאמר, י"ט.). ד', ׁשחלק(ּדברים ְֲִִֶַַַָָֹ

ּכֹוכב עם לכל ונתן העּמים לכל אֹותם ְְְִַַַָָָָָָה'

ואּלה לעבדם, אחריהם נּדח ּתהיה לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּזל

הרּבֹות הּצּורֹות לעׂשֹות ׁשהחּלּו הם ֲֲִֵֵֵֶַַַָָָהאנׁשים

עֹוׂשים היּו ּכי והחּמנים, והאׁשרים ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָּבּפסילים

ּכפי הּכח להם אׁשר ּבּׁשעֹות מּזלם ְֲִֶֶַַַַָָָָֹצּורֹות

מחׁשבּתם, ּכפי ּבעם, נֹותנים והיּו ְְְְְֲִִַַַָָָָָָמעלתם,

ּבדֹור זה ׁשהּוחל ּבעיני וקרֹוב והצלחה. ְְְְְֵֶֶַַַַָָָֹּכח

הארצֹות, אל הּׁשם הפיצם ּכאׁשר ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהּפלגה

למחלקֹותיהם, והּמּזלֹות הּכֹוכבים ּבהם ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּומׁשלּו

ולא ׁשם להם לעׂשֹות רֹוצים היּו הּבֹונים ְֲִִִֵֶַַָָֹּכי

י"א, (ּבראׁשית ּבמקֹומֹו רמזּתי ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָיתחּלקּו,

ב'.).

eÈ‰Âמּגידים ׁשקר נביאי הּכּתֹות אּלה לכל ¿»ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּבאֹות קצת ּומֹודיעים העתידֹות מן ְֲִִִִֶַָָָָלהם

ּגם יׁש ּכי והּנחּוׁש, הּקסם ּבחכמת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָעליהם

ּבּׁשמים ּכמלאכים ּבאויר ׁשֹוכנים ׂשרים ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָלּמּזלֹות

היּו הּזאת העבֹודה ּומּמין ּבעתידֹות. ְֲֲִִִִַַָָָֹיֹודעים

מּבני לאחד ּבראֹותם ּכי לאנׁשים, עֹובדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמהם

מאד עֹולה ּומּזלֹו ּגדֹולה ממׁשלה ְְְֶֶַָָָָָָָֹהאדם

ּכי חֹוׁשבים ארצֹו אנׁשי היּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָֻּכנבכדנאּצר,

יעלה אליו וכּונתם עבֹודתֹו עליהם ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָּבקּבלם

ּבהּדבק ּכי יחׁשב ּכן ּגם והּוא מּזלֹו, עם ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹמּזלם

ּבכח הצלחה לֹו ּתֹוסיף ּבֹו ְְְְִַַַַָָָֹמחׁשבּתם

ּפרעה ּדעת היה וזה אליו. המכּונֹות ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻנפׁשֹותיהם

סנחריב ודעת ז'.), ט', (שמו"ר רּבֹותינּו ְְְְִִֵֵֵַַַַּכדברי

עב ּבמתי על אעלה ּבמחׁשבּתֹו הּכתּוב ְְְֱֳֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמר

וחירם י"ד.), י"ד, (יׁשעיה לעליֹון ְְְְְִֶֶֶַַָָאּדּמה

כ"ח, (יחזקאל אלהּות עצמם ׁשעׂשּו ְְְֱֲֵֵֶֶַַָָָֹוחבריו

ּגמּורים. ׁשֹוטים לא רׁשעים היּו ּכי ְְִִִִָָֹב'.),

ÔÈn‰Âחזרּו ּכ אחר זרה, ּבעבֹודה הּׁשליׁשי ¿«ƒְְֲִִַַַַָָָָָ

ּכאׁשר רּוחֹות, ׁשהם הּׁשדים את ֲֲִֵֵֶֶֶַַַֹלעבד

ּגם ּכי ד'.), י"ז, (וּיקרא הּׁשם ּבעזרת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָאפרׁש

ׁשּי האּמֹות על ממּנים יׁש ּבעלימהם הם היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֻֻ

ׁשּבהם, ולּנכׁשלים לצריהם להּזיק ההיא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהארץ

ּבדברי ּגם נגרמּונסיא, ּבחכמת מענינם ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָּכּידּוע

לּׁשדים יזּבחּו הּכתּוב: אמר ּובזה ְְִִֵֵֶַַַַָָָרּבֹותינּו.

ּבאּו מּקרב חדׁשים ידעּום לא אלהים אלּה ְֱֱֲִִִַָָָָֹֹֹֹֹלא

לעג י"ז.), ל"ב, (ּדברים אבתיכם ׂשערּום ְְֲִֵֶַָָָֹֹלא

ׁשאינם לּׁשדים ּגם זֹובחים ׁשהם הּכתּוב ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהם

הּנקראים ּכּמלאכים ׁשאינם ּכלֹומר ּכלל, ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָֹאלּה

ּכלֹומר ידעּום, ׁשּלא אלהים הם אבל ְְֱֱֲִֵֶַַָָֹֹֹאלּה,

ׁשלטנֹות, וכח אלהּות ׁשּום ּבהם מצאּו ְְְֱִֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא

מחדׁש ּכן לעׂשֹות ׁשּלמדּו להם חדׁשים ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוהם

הרׁשעים אבֹותיהם וגם המכּׁשפים, הּמצרים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָמן

מזהיר: ּומּזה ּכלל. ׁשערּום לא ונמרד ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹּכתרח

אׁשר לּׂשעירם זבחיהם את עֹוד יזּבחּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַֹולא

ז'.). י"ז, (וּיקרא אחריהם זנים ְֲִִֵֵֶַַָֹהם

‰p‰Âּכל הּׁשני הּזה ּבּדּבּור אסרה הּתֹורה ¿ƒ≈ְִִֵֶַַַַָָָָ

כ"ב, (להּלן לבּדֹו לה' ּבלּתי ְְְֲִִַַַָָעבֹודה

ל יהיה לא ּבתחּלה: הזהיר ּולכ ְְְְְִִִִִֶָָֹי"ט.),

הראׁשֹון, הּמין ׁשהם ּפני, על אחרים ֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאלהים

עֹוד והזהיר סֹודֹו. רמזּתי ּכאׁשר ּפני, על ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָוזהּו

ּגם ּתרמז ׁשהיא הּתמּונה על וגם הּפסל ְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹעל

יעמד ׁשּכתּוב: ּכענין המדּמה, הרּוחני ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻלּדבר

ד', (אּיֹוב עיני לנגד ּתמּונה מראהּו אּכיר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹולא

ּבּׁשמים, אׁשר כ"ד:): (ר"ה אמרּו וכ ְְֲִֶַַָָָט"ז.).

מּמעל, ּומּזלֹות. ּכֹוכבים ּולבנה חּמה ְְִִַַַַַָָָָָלרּבֹות

צּורֹות יעׂשּו ּבהם ּגם ּכי הּׁשרת. מלאכי ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלרּבֹות

לּמּזלֹות, נפׁש הם אׁשר הּנבּדלים ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּׂשכלים

עתיד ׁשאני העגל מעׂשה ּבענין היה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

ואמר א'.). ל"ב, (להּלן הּׁשם ּבעזרת ְְְְְֵֵֶַַַַָָָלפרׁש

הּׁשדים, לרּבֹות לארץ, מּתחת ּבּמים ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָאׁשר

וכ ה'.), כ"ו, (אּיֹוב וׁשכניהם מים ְְְִִִֵֶַַַָֹמּתחת

הּבּובּיא. את להביא ּכאן): (ּבּמכילתא ְְְְִִִֶַַָָָָָאמרּו

תעבדם ולא להם תׁשּתחוה לא ּבכּלם: ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻואמר

ּדעּתֹו יהא לא ואפּלּו ּכלל, עבֹודה ְְְְֲֲִֵַַָָֹּבׁשּום

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מרׁשּותֹו עצמֹו ְְְִֵֶַַָָלהֹוציא

המיחד לּׁשם ּכּלן העבֹודֹות ּכל רּקן ְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻֻוהּנה

ס':). (סנהדרין ְְְִִֶַַָיתּבר

ÌÈ�a.(ה) ÏÚ ˙·‡ ÔÂÚ „˜tּכי ר"א אמר …≈¬…»…«»ƒִַָ

וה' ּכמֹו "זכירה", ּכטעם ּפקידה ְְְְִִַַַַַָָטעם

(ּבר ׂשרה את ׁשהּואּפקד א'.), כ"א, אׁשית ְִֵֶֶַָָָ

והּטעם, י"ט.). א', (ׁשמּואלֿא', ה' וּיזּכרה ְְְְְִֵֶַַַַָּכמֹו

ּבן ויֹוליד יׁשּוב אּולי לרׁשע יארי הּׁשם ְֲִִִֵֵַַַָָָָּכי

"ּגם אביו ּבדרכי הּבן הל אם אבל ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָצּדיק,

זכרם, יאּבד הרביעי" הּדֹור ּגם הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָהּדֹור

יארי ולא האבֹות, ּׁשעׂשּו מה יזּכר הּׁשם ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹּכי

לא ּכן ואם המפרׁשים. ּכל אמרּו וכזה ְְְְְִִֵֶַָָָָֹעֹוד.

רק ׁשּלׁשים, ועל ּבנים על אבֹות עון ְְֲִִִִֵַַַָָֹֹיפקד

אבֹות עון ּפקד ׁשּיאמר: היה וראּוי רּבעים, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעל

ׁשהּוא יאמרּו ואּולי רּבעים. על וׁשּלׁשים ְְְִִִִִֵֵֶַַָֹּובנים

ואבי אּתה לאמר, הּבנים על העון ְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹזֹוכר

ועם "הּׁשּלׁשים עם יעׂשה וכן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָחטאתם,

עֹוד להם יפקד ולא מהם יּנקם ואז ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹהרּבעים",

ּכּלם. ּבעון יכריתם ְֲִִֵַַָֹֻּכי

ÔÈ‡Âהּזכירה הּכתּוב ׁשּיאמר נכֹון, ּפרּוׁשם ¿≈ְִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּתהא הּנקמה יזּכיר ולא ּבׁשוה, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֻּבכּלם

"על" מּלת עם ּפקידה ּולׁשֹון ּבּסֹוף. ְְִִִִִֵַַַָָּברּבעים

וכן הּנקמה, היא אבל זכירה, על ּתבא ְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹלא

(להּלן חּטאתם עליהם ּופקדּתי ּפקדי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּוביֹום

הּקׁשה ּבחרּבֹו ה' יפקד וכן: ל"ד.), ְְְְִֵַַָָֹל"ב,

ועל ּברח נחׁש לויתן על והחזקה ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָוהּגדֹולה

ּבּים אׁשר הּתּנין את והרג עקּלתֹון נחׁש ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלויתן

צבא על ה' יפקד וכן א'.), כ"ז, ְְְְְִֵַַָָֹ(יׁשעיה
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אלהים אל ּפֹונים מׁשרתיו ׁשּלֹו העם ְְֱִִִֶֶָָָָֹאם

מקּנא האיׁש ּכאׁשר הּׁשם ּבהם יקּנא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחרים

לֹו ּבעׂשֹות ּובעבּדֹו לאחרים, ּבלכּתּה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָּבאׁשּתֹו

העּמים ּבׁשאר ּכן הּכתּוב יאמר ולא אחר, ְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹאדֹון

ׁשמים. צבאֹות להם חלק ְֲִִֶֶַַָָָאׁשר

Ô‡Î·eּבענין הּכתּובים ּׁשּיֹורּו מה מזּכיר אני ¿»ְְְְֲִִִִֶַַַַ

מינין. ׁשלׁשה היּו ּכי זרה, ְֲִִִָָָָָעבֹודה

ׁשהם הּמלאכים את לעבד החּלּו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהראׁשֹונים

למּקצתם ׁשּידעּו ּבעבּור הּנבּדלים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָהּׂשכלים

מלכּות ׂשר ׁשּכתּוב ּכענין האּמֹות, על ְְְְִֶַַַָָָָָֻׂשררה

כ'.), י"ג. י', (ּדנּיאל ּפרס מלכּות וׂשר ְְִֵַַָָָָָיון

להרע, אֹו להיטיב ּבם יכלת להם ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹוחׁשבּו

הי ּכי ׁשּלֹו לּׂשר עֹובד אחד הראׁשֹוניםוכל ּו ְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּבּתֹורה הּנקראים הם ואּלה אֹותם, ְְְִִִֵֵֶַַָָָיֹודעים

העּמים אלהי אחרים, אלהים ּכּלם ְֱֱֲִִִִֵֵַַָָֹֹֻּובּכתּובים

י"ב. ב', ׁשֹופטים ח'. י"ג, י"ד. ו', ְְִִָ(ּדברים

ּכי כ"ו.), ט"ז, ד"הֿא' ה'. צ"ו, ְִִִּתהּלים

הּוא ׁשּנאמר, ּכמֹו אלהים, נקראים ְְְֱֱִִִִֶֶַַַָָֹהּמלאכים

לֹו הׁשּתחוּו י"ז.), י', (ּדברים האלהים ְְֱֱֲִִִֵַָָֹֹאלהי

מּכל ה' ּגדֹול ּכי ז'.), צ"ז, (ּתהּלים אלהים ְֱִִִִִָָָֹּכל

ׁשהיּו ּפי על ואף י"א.). י"ח, (לעיל ְְֱִִֵֶַַָָֹהאלהים

והיכלת הּגדֹול ׁשהּכח מֹודים ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹהעֹובדים

(מנחֹות רּבֹותינּו אמרּו וכ עליֹון, לאל ְְְְְְֵֵֶַַָָָָהּגמּורה

אמר ּובזה ּדאלהּיא, אלּה ליה ּדקרּו ְֱֱֵֶֶַַַָָָָֹֹק"י:)

י"ט.) כ"ב, (להּלן יחרם לאלהים זבח ְֱֳִֵַַַָָָָָֹֹהּכתּוב:

הידיעה. ּבׁשם ְְְִִִֵַָָהזּכירם

ÔÈn‰Âלצבא לעבד ׁשחזרּו זרה, ּבעבֹודה הּׁשני ¿«ƒְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

הּׁשמׁש עֹובדי מהם הּנראה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשמים

ּכל ּכי הּמּזלֹות, מן למּזל ּומהם הּירח, ְִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו

ּכפי ּבּה הּמּזל ּכח ידעה האּמֹות מן ְְִִַַַַַָָָָָֹֻאחת

ּבעבֹודתם ּכי וחׁשבּו ׁשּלהם, הארץ על ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָמׁשטרֹו

ּוׁשטחּום ׁשּכתּוב ּכענין להם, ויֹועיל הּמּזל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָיגּבר

אהבּום אׁשר הּׁשמים צבא ּולכל ולּירח ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלּׁשמׁש

ואׁשר אחריהם הלכּו ואׁשר עבדּום ְֲֲֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָואׁשר

ב'.), ח', (ירמיה להם הׁשּתחוּו ואׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָּדרׁשּום

זרה: עבֹודה ׁשל ּבאּסּור ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְֱֲִֶֶֶַַָָָָָּוכמֹו

הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה עיני ּתּׂשא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּופן

הּׁשמים צבא ּכל הּכֹוכבים ואת הּירח ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואת

חלק אׁשר ועבדּתם להם והׁשּתחוית ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָונּדחּת

הּׁשמים ּכל ּתחת העּמים לכל אתם אלהי ְֱִִֶַַַַָָָָָֹֹֹה'

ּבעבּור ּכי יאמר, י"ט.). ד', ׁשחלק(ּדברים ְֲִִֶַַַָָֹ

ּכֹוכב עם לכל ונתן העּמים לכל אֹותם ְְְִַַַָָָָָָה'

ואּלה לעבדם, אחריהם נּדח ּתהיה לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּזל

הרּבֹות הּצּורֹות לעׂשֹות ׁשהחּלּו הם ֲֲִֵֵֵֶַַַָָָהאנׁשים

עֹוׂשים היּו ּכי והחּמנים, והאׁשרים ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָּבּפסילים

ּכפי הּכח להם אׁשר ּבּׁשעֹות מּזלם ְֲִֶֶַַַַָָָָֹצּורֹות

מחׁשבּתם, ּכפי ּבעם, נֹותנים והיּו ְְְְְֲִִַַַָָָָָָמעלתם,

ּבדֹור זה ׁשהּוחל ּבעיני וקרֹוב והצלחה. ְְְְְֵֶֶַַַַָָָֹּכח

הארצֹות, אל הּׁשם הפיצם ּכאׁשר ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָהּפלגה

למחלקֹותיהם, והּמּזלֹות הּכֹוכבים ּבהם ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּומׁשלּו

ולא ׁשם להם לעׂשֹות רֹוצים היּו הּבֹונים ְֲִִִֵֶַַָָֹּכי

י"א, (ּבראׁשית ּבמקֹומֹו רמזּתי ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָיתחּלקּו,

ב'.).

eÈ‰Âמּגידים ׁשקר נביאי הּכּתֹות אּלה לכל ¿»ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

הּבאֹות קצת ּומֹודיעים העתידֹות מן ְֲִִִִֶַָָָָלהם

ּגם יׁש ּכי והּנחּוׁש, הּקסם ּבחכמת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָעליהם

ּבּׁשמים ּכמלאכים ּבאויר ׁשֹוכנים ׂשרים ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָלּמּזלֹות

היּו הּזאת העבֹודה ּומּמין ּבעתידֹות. ְֲֲִִִִַַָָָֹיֹודעים

מּבני לאחד ּבראֹותם ּכי לאנׁשים, עֹובדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמהם

מאד עֹולה ּומּזלֹו ּגדֹולה ממׁשלה ְְְֶֶַָָָָָָָֹהאדם

ּכי חֹוׁשבים ארצֹו אנׁשי היּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָֻּכנבכדנאּצר,

יעלה אליו וכּונתם עבֹודתֹו עליהם ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָּבקּבלם

ּבהּדבק ּכי יחׁשב ּכן ּגם והּוא מּזלֹו, עם ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹמּזלם

ּבכח הצלחה לֹו ּתֹוסיף ּבֹו ְְְְִַַַַָָָֹמחׁשבּתם

ּפרעה ּדעת היה וזה אליו. המכּונֹות ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻנפׁשֹותיהם

סנחריב ודעת ז'.), ט', (שמו"ר רּבֹותינּו ְְְְִִֵֵֵַַַַּכדברי

עב ּבמתי על אעלה ּבמחׁשבּתֹו הּכתּוב ְְְֱֳֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשאמר

וחירם י"ד.), י"ד, (יׁשעיה לעליֹון ְְְְְִֶֶֶַַָָאּדּמה

כ"ח, (יחזקאל אלהּות עצמם ׁשעׂשּו ְְְֱֲֵֵֶֶַַָָָֹוחבריו

ּגמּורים. ׁשֹוטים לא רׁשעים היּו ּכי ְְִִִִָָֹב'.),

ÔÈn‰Âחזרּו ּכ אחר זרה, ּבעבֹודה הּׁשליׁשי ¿«ƒְְֲִִַַַַָָָָָ

ּכאׁשר רּוחֹות, ׁשהם הּׁשדים את ֲֲִֵֵֶֶֶַַַֹלעבד

ּגם ּכי ד'.), י"ז, (וּיקרא הּׁשם ּבעזרת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָאפרׁש

ׁשּי האּמֹות על ממּנים יׁש ּבעלימהם הם היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֻֻ

ׁשּבהם, ולּנכׁשלים לצריהם להּזיק ההיא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהארץ

ּבדברי ּגם נגרמּונסיא, ּבחכמת מענינם ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָּכּידּוע

לּׁשדים יזּבחּו הּכתּוב: אמר ּובזה ְְִִֵֵֶַַַַָָָרּבֹותינּו.

ּבאּו מּקרב חדׁשים ידעּום לא אלהים אלּה ְֱֱֲִִִַָָָָֹֹֹֹֹלא

לעג י"ז.), ל"ב, (ּדברים אבתיכם ׂשערּום ְְֲִֵֶַָָָֹֹלא

ׁשאינם לּׁשדים ּגם זֹובחים ׁשהם הּכתּוב ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהם

הּנקראים ּכּמלאכים ׁשאינם ּכלֹומר ּכלל, ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָֹאלּה

ּכלֹומר ידעּום, ׁשּלא אלהים הם אבל ְְֱֱֲִֵֶַַָָֹֹֹאלּה,

ׁשלטנֹות, וכח אלהּות ׁשּום ּבהם מצאּו ְְְֱִֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא

מחדׁש ּכן לעׂשֹות ׁשּלמדּו להם חדׁשים ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוהם

הרׁשעים אבֹותיהם וגם המכּׁשפים, הּמצרים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָמן

מזהיר: ּומּזה ּכלל. ׁשערּום לא ונמרד ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹּכתרח

אׁשר לּׂשעירם זבחיהם את עֹוד יזּבחּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַֹולא

ז'.). י"ז, (וּיקרא אחריהם זנים ְֲִִֵֵֶַַָֹהם

‰p‰Âּכל הּׁשני הּזה ּבּדּבּור אסרה הּתֹורה ¿ƒ≈ְִִֵֶַַַַָָָָ

כ"ב, (להּלן לבּדֹו לה' ּבלּתי ְְְֲִִַַַָָעבֹודה

ל יהיה לא ּבתחּלה: הזהיר ּולכ ְְְְְִִִִִֶָָֹי"ט.),

הראׁשֹון, הּמין ׁשהם ּפני, על אחרים ֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאלהים

עֹוד והזהיר סֹודֹו. רמזּתי ּכאׁשר ּפני, על ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָוזהּו

ּגם ּתרמז ׁשהיא הּתמּונה על וגם הּפסל ְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹעל

יעמד ׁשּכתּוב: ּכענין המדּמה, הרּוחני ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻלּדבר

ד', (אּיֹוב עיני לנגד ּתמּונה מראהּו אּכיר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹולא

ּבּׁשמים, אׁשר כ"ד:): (ר"ה אמרּו וכ ְְֲִֶַַָָָט"ז.).

מּמעל, ּומּזלֹות. ּכֹוכבים ּולבנה חּמה ְְִִַַַַַָָָָָלרּבֹות

צּורֹות יעׂשּו ּבהם ּגם ּכי הּׁשרת. מלאכי ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָלרּבֹות

לּמּזלֹות, נפׁש הם אׁשר הּנבּדלים ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָלּׂשכלים

עתיד ׁשאני העגל מעׂשה ּבענין היה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

ואמר א'.). ל"ב, (להּלן הּׁשם ּבעזרת ְְְְְֵֵֶַַַַָָָלפרׁש

הּׁשדים, לרּבֹות לארץ, מּתחת ּבּמים ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָאׁשר

וכ ה'.), כ"ו, (אּיֹוב וׁשכניהם מים ְְְִִִֵֶַַַָֹמּתחת

הּבּובּיא. את להביא ּכאן): (ּבּמכילתא ְְְְִִִֶַַָָָָָאמרּו

תעבדם ולא להם תׁשּתחוה לא ּבכּלם: ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻואמר

ּדעּתֹו יהא לא ואפּלּו ּכלל, עבֹודה ְְְְֲֲִֵַַָָֹּבׁשּום

הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מרׁשּותֹו עצמֹו ְְְִֵֶַַָָלהֹוציא

המיחד לּׁשם ּכּלן העבֹודֹות ּכל רּקן ְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻֻוהּנה

ס':). (סנהדרין ְְְִִֶַַָיתּבר

ÌÈ�a.(ה) ÏÚ ˙·‡ ÔÂÚ „˜tּכי ר"א אמר …≈¬…»…«»ƒִַָ

וה' ּכמֹו "זכירה", ּכטעם ּפקידה ְְְְִִַַַַַָָטעם

(ּבר ׂשרה את ׁשהּואּפקד א'.), כ"א, אׁשית ְִֵֶֶַָָָ

והּטעם, י"ט.). א', (ׁשמּואלֿא', ה' וּיזּכרה ְְְְְִֵֶַַַַָּכמֹו

ּבן ויֹוליד יׁשּוב אּולי לרׁשע יארי הּׁשם ְֲִִִֵֵַַַָָָָּכי

"ּגם אביו ּבדרכי הּבן הל אם אבל ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָצּדיק,

זכרם, יאּבד הרביעי" הּדֹור ּגם הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָהּדֹור

יארי ולא האבֹות, ּׁשעׂשּו מה יזּכר הּׁשם ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹּכי

לא ּכן ואם המפרׁשים. ּכל אמרּו וכזה ְְְְְִִֵֶַָָָָֹעֹוד.

רק ׁשּלׁשים, ועל ּבנים על אבֹות עון ְְֲִִִִֵַַַָָֹֹיפקד

אבֹות עון ּפקד ׁשּיאמר: היה וראּוי רּבעים, ְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעל

ׁשהּוא יאמרּו ואּולי רּבעים. על וׁשּלׁשים ְְְִִִִִֵֵֶַַָֹּובנים

ואבי אּתה לאמר, הּבנים על העון ְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹזֹוכר

ועם "הּׁשּלׁשים עם יעׂשה וכן ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָחטאתם,

עֹוד להם יפקד ולא מהם יּנקם ואז ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹהרּבעים",

ּכּלם. ּבעון יכריתם ְֲִִֵַַָֹֻּכי

ÔÈ‡Âהּזכירה הּכתּוב ׁשּיאמר נכֹון, ּפרּוׁשם ¿≈ְִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּתהא הּנקמה יזּכיר ולא ּבׁשוה, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֻּבכּלם

"על" מּלת עם ּפקידה ּולׁשֹון ּבּסֹוף. ְְִִִִִֵַַַָָּברּבעים

וכן הּנקמה, היא אבל זכירה, על ּתבא ְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹלא

(להּלן חּטאתם עליהם ּופקדּתי ּפקדי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָּוביֹום

הּקׁשה ּבחרּבֹו ה' יפקד וכן: ל"ד.), ְְְְִֵַַָָֹל"ב,

ועל ּברח נחׁש לויתן על והחזקה ְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָוהּגדֹולה

ּבּים אׁשר הּתּנין את והרג עקּלתֹון נחׁש ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלויתן

צבא על ה' יפקד וכן א'.), כ"ז, ְְְְְִֵַַָָֹ(יׁשעיה
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i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑,ּדֹור לאלּפים עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה אחתׁשאדם ּפרענּיֹות מּדת על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ¿…∆∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
לאלפים וזֹו ּדֹורֹות לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש יא)על רמב"ן.(סוטה ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìäwðé àì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ
àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé: §Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

i"yx£‡ÂMÏ∑עּמּוד על הּידּוע: את לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי דתימר ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָ
מּגן, לׁשֹון (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן אבןׁשל אבן, ועל עץ, עץ, ׁשל על ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה (שבועותּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מכילתא) רמב"ן.כט.

È¯Ë�Ïeו ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
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‡¯Èז ‡�bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנקמה ּכּלם כ"א.), כ"ד, (ׁשם ּבּמרֹום ְַַַָָָָָָֻהּמרֹום

ְֶָֹוהענׁש.

ÔBÎp‰Âאׁשר העון ּפקד הּוא ּכי ׁשּיאמר ּבעיני ¿«»ְֲִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ

ּבעון ּומכריתם ּבניו על האב ְֲִַַַָָָָָָָֹעׂשה

מטּבח לבניו הכינּו ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאביהם,

אֹותֹו יפקד וכן כ"א.), י"ד, (ׁשם אבֹותם ְְֲֲִֵַָָֹֹּבעון

ּבׁשני ׁשלם עונם יהיה ּכׁשּלא ׁשּלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹעל

עד האמרי עון ׁשלם לא ּכי ּכענין ְְֱֲִִִֵַַָָָֹֹֹהּדֹורֹות,

עון יפקד ּופעמים ט"ז.). ט"ו, (ּבראׁשית ְְְֲִִִֵֵָָֹֹהּנה

ויכריתם, סאתם ׁשּנתמּלאה הרּבעים על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכּלם

אביו ּבעון הּבן יענׁש לא חמיׁשי ּבדֹור ְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹאבל

ׁשּלׁשים ועל הּתֹורה: ּבמׁשנה והֹוסיף ְְְְִִִִִֵֵַַָָהראׁשֹון.

ּכטעם ט'.), ה', (ּדברים לׂשנאי רּבעים ְְְְְִִִֵַַַָָֹועל

אֹו.

¯Ó‡Âעל ּבנים, נקראים הּבנים ּבני ּכי ר"א ¿»«ְְִִִִִֵַַָָָ

ׁשּלׁשים מּמּלת ּכי קצרה, ּדר אחז ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכן

ׁשּלׁשים,ורּבעים אבל ּכן, ואינּנּו זה. יתּבֹונן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָ

ארּבע הם ּכי ּכן, ורּבעים ּבעון, הּׁשליׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹהּדֹור

מּדֹות עׂשרה ּבׁשלׁש ׁשאמר והּכתּוב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָחטאים.

על בנים ּבני ועל ּבנים על אבֹות עון ְְֲִִֵֵַַַָָָֹּפֹוקד

יפרׁש ז'.), ל"ד, (להּלן רּבעים ועל ְְְִִִִֵֵֵַַָָׁשּלׁשים

חזר ּולפיכ והרּבעים. הּׁשּלׁשים ּבנים ּבני ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָעל

ׁשּלׁשים על ּבנים על ואמר: ּבּמרּגלים ְְְִִִִֵֶַַַַַָָמׁשה

הזּכיר ולא י"ח.), י"ד, (ּבּמדּבר רּבעים ְְְְִִִִִֵַַָֹועל

אחד. והּכל בנים, ְְִֵֶַָָֹּבני

¯Ó‡Âׂשֹונאי הּבנים ּכׁשּיהיּו לׂשנאי, הּכתּוב: ¿»«ְְְְְִִֵֶַַָָָ

יּׂשא לא צּדיק ּבן הֹוליד ׁשאם ִִִִֵֵֶַַָֹהּׁשם,

ׁשּפרׁש ּכמֹו כ'.), י"ח, (יחזקאל האב ְְְֲֵֵֶֶַַָָֹּבעון

ְְֵֶיחזקאל.

È¯·cÓeּכּפרּוׁש נראה ּכאן) (מכילתא רּבֹותינּו ƒƒ¿≈ְְְִִֵֵַַָָָ

ׁשּמּדה מּכאן ׁשּלמדּו ׁשּפרׁשּתי, ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּזה

ּפרענּות ׁשּמּדת ּפרענּות, מּדת על מרּבה ְְְִִֶַַַָָָָֻֻֻטֹובה

הראׁשֹון ּכּפרּוׁש היה ואם וכּו', ּדֹורֹות ְְְְִִֵַַָָָָָלארּבעה

אם מרּבה טֹובה מּדה היתה ׁשּפרׁשּתי, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻהּזה

עׂשירי. ּדֹור ּגם ֲֲִִִַַיארי

ÔÎzÈÂּבעבֹודת הּזאת החמּורה הּמּדה ׁשּתהיה ¿ƒ»≈ְֲֲִִֶֶַַַַַָָֹ

ּבׁשאר אבל יזהיר, ּבּה ּכי ּבלבד, ְְְֲִִִִִִַַָָָּגּלּולים

כ"ט.). ל"א, (ירמיה ימּות ּבעונֹו איׁש ְְְֲִִִַַָָֹֹהּמצות

ּבנים על אבֹות עון ּבפֹוקד הּנסּתר ְְְֲִִֵַַַָָָֹוהּסֹוד

ד'.), א', (קהלת ּתמצאּנּו קהלת ספר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹּבתחּלת

ט'.). ל"ח, (ּבראׁשית ּכתבּתיו ְְְְִִֵַָּוכבר

È˙ÂˆÓ.(ו) È¯ÓLÏe È·‰‡Ïהּנראה ¿…¬«¿…¿≈ƒ¿…»ְִֶַ

ּבענין הבטחה ׁשּזֹו הּכתּוב ְְְְִִֶַַַַָָָָמּמׁשמעּות

עֹוׂשה הּוא ּכי יאמר הזּכיר, אׁשר האּלּו ְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹהּמצות

הּמֹוסרים הם לאהביו, לאלפים חסד ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבהן

ּוב הּנכּבד ּבּׁשם הּמֹודים ּכי עליו, אלהּותֹונפׁשם ְְֱִִִֵֵַַַַָָָָֹ

אֹותם יעבדּו ולא נכר אלּה ּבכל ויכּפרּו ְְְְְְְֱִֵַַַַָָָֹֹלבּדֹו

היא זֹו ּכי אֹוהביו, יּקראּו נפׁשם, סּכנת ְְֲִִִִַַַָָָָעם

ּכמֹו ּבנפׁשֹותינּו, ּבּה ׁשּנתחּיבנּו ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָהאהבה

לבב ּבכל אלהי ה' את ואהבּת ְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָֹׁשאמר:

נפׁש ׁשּתמסר ה'.), ו', (ּדברים נפׁש ְְְְְְְִִֶַַָָֹּובכל

אחר, ּבאל ּתחליפּנּו ׁשּלא ּבאהבתֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹוחּיי

ּבאברהם, נאמר ּולכ נכר. אל עּמֹו ּתׁשּתף ְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָָֹולא

ׁשּנתן ח'.), מ"א, (יׁשעיה אהבי אברהם ְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹזרע

ּכׂשּדים. ּבאּור זרה עבֹודה יעבד ׁשּלא ְְְֲֲִֶַַַָָָֹֹנפׁשֹו

מצותיו. ׁשֹומרי יּקראּו הּצּדיקים ְְְְִִִִֵַַָָָֹּוׁשאר

ÌÈa¯Âמאהבה העֹובדים אֹוהביו ּכי ּפרׁשּו ¿«ƒְְֲֲִִֵֵַָָָ

ּכמֹו ּפרס, לקּבל מנת על ְְְְֵֶַַָָֹׁשּלא

ג'.). י"א, ּדברים (ּבספרי חכמים ְְְְֲִִִִִִֶָָׁשהזּכירּו

אברהם זה לאהבי, (ּכאן) ּבּמכילתא ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹּומצאתי

הּנביאים אּלּו מצותי, ּולׁשמרי ּבֹו. ְְְְְִִִֵֵֵַַַֹֹוכּיֹוצא

ּולׁשמרי לאהבי אֹומר, נתן רּבי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹוהּזקנים.

ונֹותנין יׂשראל ּבארץ יֹוׁשבים ׁשהם אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹמצותי,

על להרג, יֹוצא ּל מה הּמצות. על ְְְִֵֵֵַַַַַָָֹנפׁשם

על לּׂשרף, יֹוצא ּל מה ּבני. את ְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשּמלּתי

על לּצלב, יֹוצא ּל מה ּבּתֹורה. ְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּקראתי

מאפרּגל, לֹוקה ּל מה הּמּצה. את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאכלּתי

הּכיתי אׁשר ואֹומר הּלּולב. את ׁשּנטלּתי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעל

האּלה הּמּכֹות ו'.), י"ג, (זכריה מאהבי ְְְֲֵֵֶַַַַָָָּבית

רּבי ּפרׁש הרי ׁשּבּׁשמים. לאבי לאהב לי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּגרמּו

הּמצוה. על הּנפׁש מסירת האהבה ּכי ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָנתן

ּביהרג נתחּיבנּו ּבּה ּכי ע"ז על וּדאי ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָוהּכתּוב

הרחיב אבל לעֹולם, הּזמּנים ּבכל יעבר ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָֹואל

הּׁשמ ׁשּבׁשעת לפי הּמצות, לכל אנּוהענין ד ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ

תחּללּו ולא האחר: הּכתּוב מן ּכּלן על ְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹֻנהרגין

ׁשאמר ות"ק ל"ב.). כ"ב, (וּיקרא קדׁשי ׁשם ְְְִִֵֶֶַַָָָאת

ׁשּיאמר נכֹון אינֹו הּנביאים, ואּלּו אברהם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה

ּפרס, לקּבל מנת על עֹוׂשים הּנביאים ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשהיּו

נפׁשֹו מסר ׁשאברהם אמר סֹוד, ּבזה יׁש ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָאבל

(מיכה לאברהם חסד ׁשּכתּוב: ּכענין ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָּבאהבה,

זה. והבן ּבגבּורה. הּנביאים ּוׁשאר כ'.), ְְְְִִִֵֶַָָָז',

ÂMÏ‡.(ז) EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï…ƒ»∆≈¡…∆«»¿
רּבֹותינּו ּבדברי הּכתּוב זה נתּפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּכבר

ּבּׁשם להּׁשבע אֹוסר ׁשהּוא כ"א.) ְְִֵֵֶַַָ(ׁשבּועֹות

לאדם הּידּוע על הּנׁשּבע ּכגֹון "לריק", ְְְִִִַַַַַַָָָָָָהּנכּבד

ׁשהּוא ׁשיׁש ׁשל עּמּוד על לקּימֹו, אֹו ְְְִֶֶַַַַַלׁשּנֹותֹו

עֹומד והּוא ׁשיׁש, ׁשל ׁשהּוא אֹו זהב ְִֵֶֶֶַָָׁשל

יאסר הּפׁשט ּדר ועל ּבֹו. ּומּכירים ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹלפניהם

"על הּנכּבד הּׁשם ׂשפתיו על יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֶַַַַָָָָֹעֹוד

(להּלן ׁשוא ׁשמע תּׂשא לא ּכּלׁשֹון: ְְִִֵַַַָָָָָֹחּנם",

ׂשפתי על ׁשמֹותם את אּׂשא ּובל א'.), ְְֶֶַַָָָָכ"ג,

ּבעבּור כן יּקרא הּדּבּור ּכי ד'.), ט"ז, ְֲִִִִִֵֵַַָ(ּתהּלים

ט', (זכריה ה' דבר מּׂשא וכן קֹול. ּבֹו ְְְְִֵֶַַַָָָׁשּיּׂשא

אהיה לא לאמר ההּוא בּיֹום יּׂשא וכן ְְִֵֵֶֶַַָֹֹא'.),

ּכן. לאמר קֹולֹו ׁשּיּׂשא ז'.), ג', (יׁשעיה ְְִֵֵֵֶַָָֹֹחבׁש

˙Ó‡·eחכמים ּבלׁשֹון ונקרא אסּור, זה ׁשּגם ∆¡∆ְְְֲִִִֶֶַָָָ

ׁשמים ׁשם מֹוציא ג':) ְִִֵַָָ(ּתמּורה

וּיקרא (ספרא רּבֹותינּו אמרּו ּוכבר ְְְְְִֵַַַַָָָָָָלבּטלה.

לה' אדם יאמר ׁשּלא מּנין י':) נדרים ְִִִֶַַַָָָֹֹב',

לה', עֹולה יאמר אּלא חּטאת, לה' ֶַַַַָָָָֹעֹולה,

ב'.), א', (וּיקרא לה' קרּבן ת"ל לה', ְְִַַַַָָָָחּטאת

ׁשהּוא מי אם ּומה וחמר, קל ּדברים ְֲִִִֶֶַַָָָֹֹוהלא

ׁשמי יחּול לא ּתֹורה אמרה להקּדיׁש ְְְְִִִַָָָָָֹעתיד

וכּו'. וחמר קל הּקרּבן, על ְְֶֶַַַָָָָֹאּלא

¯„ÒÂּכי זרה, עבֹודה אזהרת אחר הּמצוה זֹו ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָָָָ

והּנֹורא הּגדֹול ה' את ליראה ראּוי ְְְֲִֶֶַַַָָָָּכאׁשר

ּכבֹוד לתת ראּוי ּכן לאחר, ּכבֹודֹו לתת ְְֵֵֵֵֶַָָָָֹׁשּלא

ּכענין מחּללֹו, לּׁשוא אֹותֹו והּנֹוׂשא ְְְְְְְִִֵַַַָָלׁשמֹו,

את וחּללּת לּׁשקר בׁשמי תּׁשבעּו ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּכתּוב:

ׁשהחמיר ּוכמֹו י"ב.). י"ט, (וּיקרא אלהי ְְְֱִִֵֶֶֶַָֹׁשם

קּנא אל הּוא ּכי הענׁש וכתב זרה ְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבעבֹודה

הענׁש ּבזה ּכתב ּכן ּבנים, על אבת עון ֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹּפקד

ולא הּזה, ּבּלׁשֹון ואמר אֹותֹו. ינּקה לא ְְְִֶֶַַַַָָֹֹּכי

אצל ׁשאינֹו ּבעבּור עליו יפקד ּכי ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאמר

למחל ׁשראּוי ויחׁשב ּגמּורה עברה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֹהּנׁשּבעים

ר"א ודּבר הּנֹוגע. ּכל ינּקה לא ּכי אמר ְְִִֵֵֶַַַַָָֹלֹו,

ּכהגן. הּזה הּכתּוב ֶֶַַַָָֹעל

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
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i"yx£¯BÎÊ∑וׁשמֹו נאמרּו,זכֹור אחד ּבדּבּור לא)וכןר יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה ׁשני(במדבר הּׁשּבת "ּוביֹום »ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
וכן: כב)כבׂשים". וכן:(דברים ."ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", תלּבׁש יח)"לא אחי",(ויקרא אׁשת כב)"ערות "יבמּה(דברים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא עליה". סב)יבא הּוא,(תהלים ּפעֹול לׁשֹון זכֹור ׁשמעּתי". זּו ׁשּתים אלהים ּדּבר כב)ּכמֹו:"אחת (ישעיה ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
וׁשתֹו", ג)"אכֹול ב חפץ(שמואל ל נזּדּמן ׁשאם הּׁשּבת: יֹום את ּתמיד לזּכר לב ּתנּו ּפתרֹונֹו: וכן ּובכה", הלֹו" ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לׁשּבת מזמינֹו ּתהא טז)יפה, רמב"ן.(ביצה ְְְִֵֶַַָָ

d˙eLc˜Ï:ח ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈
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‰p‰Â,אלהי ה' ׁשם את הּזה הּכתּוב לׁשֹון ¿ƒ≈ְֱֵֶֶֶַַָֹ

הּדּברֹות ּבכל וכן ידּבר, מׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָּכאּלּו

הּׁשם הראׁשֹונים הּפסּוקים ּובׁשנים כן, ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָאחרי

אנכי, ּכי ּפני, על ,הֹוצאתי אׁשר אנכי, ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹידּבר

אמרּו זה ּומּפני מצותי. ּולׁשמרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹלאהבי

ל יהיה ולא אנכי כ"ד.) (מּכֹות ז"ל ְְְִִֵֶַַָֹֹרּבֹותינּו

ור"א הּכל. עּקר ׁשהם ׁשמענּום, הּגבּורה ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹמּפי

ּכל את אלהים וידּבר אמר הּכתּוב ּכי ְְֱִִִֵֵַַַַָָָָֹהקׁשה

מּזה ּומפרׁש א'.), ּפסּוק (לעיל האּלה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹהּדברים

קהלכם ּכל אל ה' ּדּבר האּלה הּדברים ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאת

וּיכּתבם עֹוד: ּכתּוב וׁשם י"ט.), ה', ְְְְִִֵַָָָ(ּדברים

ּכל אל אמרם ּכאׁשר ּכי אבנים, לחת ׁשני ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻעל

הּלּוחֹות. על ּכתבם ּכן ְְְֵֶַַַָָקהלכם

È�‡Âׁשּכל ּבוּדאי רּבֹותינּו. קּבלת ל אפרׁש «¬ƒְְֲֵֵֶַַַַַָָָ

מּפיע יׂשראל ּכל ׁשמעּו הּדּברֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָׂשרת

הּדּברֹות ּבׁשני אבל ּכתּוב, ׁשל ּכפׁשּוטֹו ְְְֱֲִִִִֵֶַָָֹאלהים

אֹותֹו ּומבינים הּדּבּור ׁשֹומעים היּו ְְִִִִִַָָהראׁשֹונֹות

ידּבר ּכן ועל מׁשה, אֹותם יבין ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמּנּו

ּכמֹו עבּדֹו, אל האדֹון ידּבר ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָעּמהם

ואיל ּומּכאן הענין). (ּבתחּלת ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהזּכרּתי

יבינּו ולא הּדּבּור קֹול יׁשמעּו הּדּברֹות ְְְְְִִִִִַַָָֹּבׁשאר

ּדּבּור ּכל להם לתרּגם מׁשה ויצטר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָאֹותֹו,

הם וכ מּמׁשה. אֹותֹו ׁשּיבינּו עד ְְִִִֵֶֶַָָודּבּור

והאלהים ידּבר מׁשה ׁשם) (ּבּמכילתא ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹמפרׁשים

היּו ּכן ועל י"ט.). י"ט, (לעיל בקֹול ְְְֲֵֵֶַַָיענּנּו

ּכן. להם ׁשּיאמר מׁשה עם ה' ּדברי ְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבהם

נביאים ּכּלם ׁשּיהיּו ּכדי ּבזה היתה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻוהּכּונה

ּפרׁשּתי ּכאׁשר זרה, עבֹודה ּובאּסּור ה' ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָּבאמּונת

הּתֹורה לכל העּקר ׁשהם לפי ט'.), י"ט, ְְְִִֵֵֶַָָָָ(לעיל

העם את לי הקהל ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹוהּמצות,

אתי ליראה ילמדּון אׁשר ּדברי את ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹואׁשמעם

הּדּברֹות ּבׁשאר אבל י'.). ד', (ּדברים הּימים ְְְֲִִִִַַָָָָָּכל

קֹול ׁשמיעתם עם ּבאּורן מׁשה מּפי ְְְִִִִֵֶַָָָיקּבלּו

ּבּכל. ּבמׁשה יאמינּו הּמצות ּובׁשאר ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹהּדברים,

BLc˜Ï.(ח) ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊאחר »∆««»¿«¿ַַ

ׁשהּוא יתּבר המיחד ּבּׁשם ׁשּנאמין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּצּוה

והּיכֹול, הּמבין, הּוא הּבֹורא, הּוא ְְִִֵֵַַַַָָהּנמצא,

לבּדֹו, לֹו והּכבֹוד אּלה ּבכל האמּונה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָוׁשּניחד

ּבזה ׁשּנעׂשה צּוה ׁשמֹו, זכר ׁשּנכּבד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוצּוה

הּכל, ּברא ׁשהּוא להֹודיע ּתמיד וזּכרֹון ְְִִִִֶַַָָָָָֹסימן

למעׂשה זכר ׁשהיא הּׁשּבת מצות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוהיא

ְִֵּבראׁשית.

,BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ ¯Ó‡Âּובמׁשנה ¿»«»∆««»¿«¿ְְִֵ

לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום את ׁשמֹור ּכתּוב ְְֶַַַָָָָּתֹורה

(ר"ה ּבזה אמרּו ורּבֹותינּו י"ב.). ה', ְְְִֵֶַָָָ(ּדברים

וׁשמֹור זכֹור ולאכ"ז.) נאמרּו, אחד ּבדּבּור ְְְְִֶֶֶָָָֹ

להם. ׁשּנתחּלפּו אחרים ּבלׁשֹונֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָהקּפידּו

צּוה עׂשה, מצות "זכֹור" ּכי ז"ל, להם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָוהּכּונה

נׁשּכחהּו, ולא לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשּנזּכר

מקֹום ׁשּכל ּתעׂשה, לא מצות אצלם ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹו"ׁשמֹור"

ּתעׂשה לא אּלא אינֹו ואל ּפן הּׁשמר ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר

לקּדׁשֹו אֹותֹו ׁשּנׁשמר יזהיר צ"ו.), ְְְְִִִֵֶַַֹ(ערּובין

ּדברי ׁשּיחליף למׁשה ראּוי ואין נחּללהּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא

אבל ּתעׂשה. לא למצות עׂשה ממצות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹהּׁשם

ואמר: ּתמּונה וכל הּׁשני ּבּדּבּור החליף ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָאם

ּב"ועל אֹותּה והֹוסיף וא"ו, ּבחסרֹון ּתמּונה, ְְְְְִִֶַָָָָּכל

הּדּברֹות, ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּלׁשים",

הּזה והּטעם אחד. הּכל ּכי ּכלּום, ּבכ ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹאין

ּבּתלמּוד. רגיל ׁשאינֹו מי אּלא אֹותֹו יסּבל ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹלא

L¯ÙÓeחּיבֹות נׁשים כ':) (ּברכֹות אמרּו ¿…»ְְִַָָָָ

ׁשּנאמר ּתֹורה, ּדבר הּיֹום ְְֱִֶֶַַַָּבקּדּוׁש

ּבזכירה, יׁשנֹו ּבׁשמירה ׁשּיׁשנֹו ּכל וׁשמֹור, ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָזכֹור

אתנהּו ּבּׁשמירה ואתנהּו הֹואיל נׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָוהּני

ׁשּבכל ּבּׁשמירה, חּיבֹות ׁשהּנׁשים ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבּזכירה,

חּיבֹות היּו ולא חּיבֹות, הן ּתעׂשה לא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֹמצות

ונׁשים ּגרמא ׁשהּזמן עׂשה מצות ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּזכירה

ואני אֹותן. מחּיב הּזה ׁשההּקׁש אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפטּורֹות,

הּגבּורה, מּפי וׁשמֹור זכֹור נאמר אם ְְִִִֵַַַָָָָֹּתמּה

ויּתכן הראׁשֹונֹות. ּבּלּוחֹות נכּתב לא ְְִִִֵַַָָָָֹלּמה

זכֹור, ּכתּוב ּובּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ְִִֶַַָָָָָׁשהיה

וזֹו עּמֹו. נאמר ׁשמֹור ּכי ליׂשראל ּפרׁש ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָּומׁשה

ּבאמת. ֱֶֶַָָָּכּונתם

BL¯„Ó·eספר) הּקנה ּבן נחּוניא רּבי ׁשל ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶֶַַָָָ

עֹוד הזּכירּו קפ"ב.) אֹות ְִִִַָהּבהיר

ּתהיה הּכלל ועל וׁשמֹור, ּבזכֹור ּגדֹול ְְְְְִֶַַָָָָסֹוד

מאמר וזהּו ּבּלילה, והּׁשמירה ּבּיֹום ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָהּזכירה

ׁשּבת, ּבערב ׁשאֹומרים ל"ב:) (ב"ק ְְֲִִֶֶֶַַָָהחכמים

ׁשּבת לקראת ונצא ּבאּו ּכּלה, ּבאי ּכּלה ְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבאי

רּבא קּדּוׁשא הּיֹום לברּכת ויקראּו ּכּלה, ְְְְְְִִִַַַַַָָָָמלּכה

ותבין הּגדֹול, הּקּדּוׁש ׁשהּוא ק"ו.) ְְִִִֶַַָָָ(ּפסחים

ֶזה.

˙Ó‡Âּבמצות רמזּו זכֹור מּדת ּכי ּכן ּגם הּוא ∆¡∆ְְְִִִֵַַַָָ

והּוא האהבה מּמּדת הּיֹוצא והּוא ְְֲֲִִֵֵַַַָָעׂשה,

אהּוב אדֹוניו מצות העֹוׂשה ּכי הרחמים, ְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹלמּדת

ּבמצות ׁשמֹור ּומּדת עליו, מרחם ואדֹוניו ְְְֲִִֵַַַַָָָָלֹו

מּמּדת ויֹוצא הּדין למּדת והּוא תעׂשה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַֹלא

ּבעיני הרע ּדבר מעׂשֹות הּנׁשמר ּכי ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיראה,

ּגדֹולה עׂשה מצות ולכן אֹותֹו, ירא ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָאדֹוניו

ּגדֹולה ׁשהאהבה ּכמֹו תעׂשה, לא ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹמּמצות

ּובממֹונֹו ּבגּופֹו ועֹוׂשה המקּים ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָמהּיראה,

הרע מעׂשֹות מהּנׁשמר ּגדֹול הּוא אדֹוניו ְְֲֲִֵֵַַָָָָרצֹון

עׂשה ּדאתי קל"ב:) (ׁשּבת אמרּו ּולכ ְְְְֲֵֵֵַָָָָָּבעיניו,

ּבמצות הענׁש יהיה זה ּומּפני תעׂשה, לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֹּודחי

מלקֹות ּכגֹון ּדין ּבֹו ועֹוׂשין ּגדֹול תעׂשה ְְְֲִִֶַַָֹלא

ּכלל עׂשה ּבמצות ּדין ּבֹו עֹוׂשין ואין ְְְְֲִִִִֵֵָָֹּומיתה,

עֹוׂשה, איני וציצית לּולב ּכמֹו ּבּמֹורדין, ְְְִִִִֵֶֶַָָאּלא

א'ֿב'.), פ"ו, (ּכתּבֹות עֹוׂשה איני ְִֵֶָֻֻסּכה

עליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו מּכין היּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּסנהדרין

נפׁשֹו. ׁשּתצא עד אֹו ְֲֵֵֶַַַלעׂשֹות

·˙ÎÂ"לזּכר" לב ּתנּו זכֹור ּבפרּוׁש רּׁש"י ¿»«ְְְִִֵֵַָֹ

לֹו נזּדּמן ׁשאם הּׁשּבת יֹום את ְִִִֵֶֶַַַָָּתמיד

מזמינ יהא יפה היאחלק ּבריתא וזֹו לׁשּבת, ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבן אלעזר רּבי ּכ (ּכאן) ּבּמכילתא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשנּויה

יֹום את זכֹור אֹומר ּגרֹון ּבן חזקּיה ּבן ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָחנניה

ׁשאם ּבׁשּבת מאחד זֹוכרֹו ּתהא לקּדׁשֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשּבת

אבל לׁשּבת. מתקינֹו ּתהא יפה חפץ ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָנזּדּמן

ׁשהרי ּכהלכה, ואינּה ׁשנּויה, יחיד ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָּבלׁשֹון

עליו אמרּו ּתניא ט"ז.) (ּביצה אמרּו ְְְְֵַַָָָָָָָָּבּגמרא

לכבֹוד אֹוכל היה ימיו ּכל הּזקן ׁשּמאי ְִֵֵַַַַָָָָָָעל

זֹו ּתהא אֹומר נאה ּבהמה מצא ּכיצד ְְֵֵֵֵַַָָָָָָׁשּבת,

הימּנה נאה אחרת מצא למחר ׁשּבת, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלכבֹוד

הּלל אבל הראׁשֹונה, את ואֹוכל הּׁשנּיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמּניח

היּו מעׂשיו ּכל ּבֹו, היתה אחרת מּדה ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהּזקן

יעמס יֹום יֹום ה' ּברּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ְֱֲִֵֶֶַַַָָָלׁשם

ּבחד אֹומרים ׁשּמאי ּבית הכי, נמי ּתניא ְְְִִֵֵַַַַָָָָלנּו.

ה' ּברּו אֹומרים הּלל ּובית ,לׁשּבתי ְְְִִִִֵֵַָָָּבׁשבי

כ'.). ס"ח, (ּתהּלים לנּו יעמס יֹום ְֲִִַָָיֹום

ק"ז.): ּדף ּדרׁשּב"י (מכילתא אחרת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָּובמכילתא

ּתבא, ׁשּלא עד זכירה אֹומר הּזקן ְִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּמאי

ׁשּלא הּזקן ּבׁשּמאי ּומעׂשה מּׁשּתבא, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשמירה

טֹוב חפץ לקח מּפיו, זז ׁשּבת זכרֹון ְִִִֵֶַַָָָָָהיה

לׁשּבת. זה אֹומר חדׁש ּכלי לׁשּבת, זה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָאֹומר

ׁשהיה ּבֹו היתה אחרת מּדה הּזקן הּלל ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאבל

והלכה ׁשמים. לׁשם יהיּו מעׂשי ּכל ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָאֹומר

הּלל. ּבית ּכדברי ְְִִִֵֵֵהיא

ÏÚÂׁשהיא ּכאן) (ּבּמכילתא אמרּו הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

הּׁשּבת את יֹום ּבכל ּתמיד "ׁשּנזּכר" ְְְִִִֶֶַַָָָָֹמצוה

הּימים, ּבׁשאר לנּו יתחּלף ולא נׁשּכחהּו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא

ּבראׁשית מעׂשה יזּכר ּתמיד אֹותֹו ּבזכרנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹּכי

ּבֹורא, לעֹולם ׁשּיׁש עת ּבכל ונֹודה עת, ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָּבכל

ּבא אֹותנּו צּוה ּכיוהּוא ׁשאמר: ּכמֹו הּזה ֹות ְְִִֶֶַַָָָָ

וזה י"ג.). ל"א, (להּלן ּוביניכם ּביני הוא ְְִִֵֵֵֶֶַָאֹות

האל. ּבאמּונת ּגדֹול ֱִֵֶַָָָעּקר

,BLc˜Ï ÌÚËÂקדֹוׁש להיֹות ּבֹו זכרֹוננּו ׁשּיהא ¿««¿«¿ְְְִִֵֵֶָ

לּׁשּבת וקראת ׁשאמר: ּכמֹו ְְְֵֵֶַַַָָָָָּבעינינּו,
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i"yx£¯BÎÊ∑וׁשמֹו נאמרּו,זכֹור אחד ּבדּבּור לא)וכןר יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה ׁשני(במדבר הּׁשּבת "ּוביֹום »ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
וכן: כב)כבׂשים". וכן:(דברים ."ל ּתעׂשה "ּגדלים ׁשעטנז", תלּבׁש יח)"לא אחי",(ויקרא אׁשת כב)"ערות "יבמּה(דברים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא עליה". סב)יבא הּוא,(תהלים ּפעֹול לׁשֹון זכֹור ׁשמעּתי". זּו ׁשּתים אלהים ּדּבר כב)ּכמֹו:"אחת (ישעיה ְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
וׁשתֹו", ג)"אכֹול ב חפץ(שמואל ל נזּדּמן ׁשאם הּׁשּבת: יֹום את ּתמיד לזּכר לב ּתנּו ּפתרֹונֹו: וכן ּובכה", הלֹו" ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לׁשּבת מזמינֹו ּתהא טז)יפה, רמב"ן.(ביצה ְְְִֵֶַַָָ

d˙eLc˜Ï:ח ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰p‰Â,אלהי ה' ׁשם את הּזה הּכתּוב לׁשֹון ¿ƒ≈ְֱֵֶֶֶַַָֹ

הּדּברֹות ּבכל וכן ידּבר, מׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָּכאּלּו

הּׁשם הראׁשֹונים הּפסּוקים ּובׁשנים כן, ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָאחרי

אנכי, ּכי ּפני, על ,הֹוצאתי אׁשר אנכי, ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹידּבר

אמרּו זה ּומּפני מצותי. ּולׁשמרי ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹֹלאהבי

ל יהיה ולא אנכי כ"ד.) (מּכֹות ז"ל ְְְִִֵֶַַָֹֹרּבֹותינּו

ור"א הּכל. עּקר ׁשהם ׁשמענּום, הּגבּורה ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹמּפי

ּכל את אלהים וידּבר אמר הּכתּוב ּכי ְְֱִִִֵֵַַַַָָָָֹהקׁשה

מּזה ּומפרׁש א'.), ּפסּוק (לעיל האּלה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹהּדברים

קהלכם ּכל אל ה' ּדּבר האּלה הּדברים ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאת

וּיכּתבם עֹוד: ּכתּוב וׁשם י"ט.), ה', ְְְְִִֵַָָָ(ּדברים

ּכל אל אמרם ּכאׁשר ּכי אבנים, לחת ׁשני ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻעל

הּלּוחֹות. על ּכתבם ּכן ְְְֵֶַַַָָקהלכם

È�‡Âׁשּכל ּבוּדאי רּבֹותינּו. קּבלת ל אפרׁש «¬ƒְְֲֵֵֶַַַַַָָָ

מּפיע יׂשראל ּכל ׁשמעּו הּדּברֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָׂשרת

הּדּברֹות ּבׁשני אבל ּכתּוב, ׁשל ּכפׁשּוטֹו ְְְֱֲִִִִֵֶַָָֹאלהים

אֹותֹו ּומבינים הּדּבּור ׁשֹומעים היּו ְְִִִִִַָָהראׁשֹונֹות

ידּבר ּכן ועל מׁשה, אֹותם יבין ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמּנּו

ּכמֹו עבּדֹו, אל האדֹון ידּבר ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָעּמהם

ואיל ּומּכאן הענין). (ּבתחּלת ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשהזּכרּתי

יבינּו ולא הּדּבּור קֹול יׁשמעּו הּדּברֹות ְְְְְִִִִִַַָָֹּבׁשאר

ּדּבּור ּכל להם לתרּגם מׁשה ויצטר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָאֹותֹו,

הם וכ מּמׁשה. אֹותֹו ׁשּיבינּו עד ְְִִִֵֶֶַָָודּבּור

והאלהים ידּבר מׁשה ׁשם) (ּבּמכילתא ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹמפרׁשים

היּו ּכן ועל י"ט.). י"ט, (לעיל בקֹול ְְְֲֵֵֶַַָיענּנּו

ּכן. להם ׁשּיאמר מׁשה עם ה' ּדברי ְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבהם

נביאים ּכּלם ׁשּיהיּו ּכדי ּבזה היתה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻוהּכּונה

ּפרׁשּתי ּכאׁשר זרה, עבֹודה ּובאּסּור ה' ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָּבאמּונת

הּתֹורה לכל העּקר ׁשהם לפי ט'.), י"ט, ְְְִִֵֵֶַָָָָ(לעיל

העם את לי הקהל ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹוהּמצות,

אתי ליראה ילמדּון אׁשר ּדברי את ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹואׁשמעם

הּדּברֹות ּבׁשאר אבל י'.). ד', (ּדברים הּימים ְְְֲִִִִַַָָָָָּכל

קֹול ׁשמיעתם עם ּבאּורן מׁשה מּפי ְְְִִִִֵֶַָָָיקּבלּו

ּבּכל. ּבמׁשה יאמינּו הּמצות ּובׁשאר ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹהּדברים,

BLc˜Ï.(ח) ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊאחר »∆««»¿«¿ַַ

ׁשהּוא יתּבר המיחד ּבּׁשם ׁשּנאמין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּצּוה

והּיכֹול, הּמבין, הּוא הּבֹורא, הּוא ְְִִֵֵַַַַָָהּנמצא,

לבּדֹו, לֹו והּכבֹוד אּלה ּבכל האמּונה ְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָוׁשּניחד

ּבזה ׁשּנעׂשה צּוה ׁשמֹו, זכר ׁשּנכּבד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוצּוה

הּכל, ּברא ׁשהּוא להֹודיע ּתמיד וזּכרֹון ְְִִִִֶַַָָָָָֹסימן

למעׂשה זכר ׁשהיא הּׁשּבת מצות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוהיא

ְִֵּבראׁשית.

,BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ ¯Ó‡Âּובמׁשנה ¿»«»∆««»¿«¿ְְִֵ

לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום את ׁשמֹור ּכתּוב ְְֶַַַָָָָּתֹורה

(ר"ה ּבזה אמרּו ורּבֹותינּו י"ב.). ה', ְְְִֵֶַָָָ(ּדברים

וׁשמֹור זכֹור ולאכ"ז.) נאמרּו, אחד ּבדּבּור ְְְְִֶֶֶָָָֹ

להם. ׁשּנתחּלפּו אחרים ּבלׁשֹונֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָהקּפידּו

צּוה עׂשה, מצות "זכֹור" ּכי ז"ל, להם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָוהּכּונה

נׁשּכחהּו, ולא לקּדׁשֹו הּׁשּבת יֹום ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשּנזּכר

מקֹום ׁשּכל ּתעׂשה, לא מצות אצלם ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹו"ׁשמֹור"

ּתעׂשה לא אּלא אינֹו ואל ּפן הּׁשמר ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר

לקּדׁשֹו אֹותֹו ׁשּנׁשמר יזהיר צ"ו.), ְְְְִִִֵֶַַֹ(ערּובין

ּדברי ׁשּיחליף למׁשה ראּוי ואין נחּללהּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא

אבל ּתעׂשה. לא למצות עׂשה ממצות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹהּׁשם

ואמר: ּתמּונה וכל הּׁשני ּבּדּבּור החליף ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָאם

ּב"ועל אֹותּה והֹוסיף וא"ו, ּבחסרֹון ּתמּונה, ְְְְְִִֶַָָָָּכל

הּדּברֹות, ּבׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּלׁשים",

הּזה והּטעם אחד. הּכל ּכי ּכלּום, ּבכ ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹאין

ּבּתלמּוד. רגיל ׁשאינֹו מי אּלא אֹותֹו יסּבל ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹלא

L¯ÙÓeחּיבֹות נׁשים כ':) (ּברכֹות אמרּו ¿…»ְְִַָָָָ

ׁשּנאמר ּתֹורה, ּדבר הּיֹום ְְֱִֶֶַַַָּבקּדּוׁש

ּבזכירה, יׁשנֹו ּבׁשמירה ׁשּיׁשנֹו ּכל וׁשמֹור, ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָזכֹור

אתנהּו ּבּׁשמירה ואתנהּו הֹואיל נׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָוהּני

ׁשּבכל ּבּׁשמירה, חּיבֹות ׁשהּנׁשים ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבּזכירה,

חּיבֹות היּו ולא חּיבֹות, הן ּתעׂשה לא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֹמצות

ונׁשים ּגרמא ׁשהּזמן עׂשה מצות ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּזכירה

ואני אֹותן. מחּיב הּזה ׁשההּקׁש אּלא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפטּורֹות,

הּגבּורה, מּפי וׁשמֹור זכֹור נאמר אם ְְִִִֵַַַָָָָֹּתמּה

ויּתכן הראׁשֹונֹות. ּבּלּוחֹות נכּתב לא ְְִִִֵַַָָָָֹלּמה

זכֹור, ּכתּוב ּובּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ְִִֶַַָָָָָׁשהיה

וזֹו עּמֹו. נאמר ׁשמֹור ּכי ליׂשראל ּפרׁש ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָּומׁשה

ּבאמת. ֱֶֶַָָָּכּונתם

BL¯„Ó·eספר) הּקנה ּבן נחּוניא רּבי ׁשל ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶֶַַָָָ

עֹוד הזּכירּו קפ"ב.) אֹות ְִִִַָהּבהיר

ּתהיה הּכלל ועל וׁשמֹור, ּבזכֹור ּגדֹול ְְְְְִֶַַָָָָסֹוד

מאמר וזהּו ּבּלילה, והּׁשמירה ּבּיֹום ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָהּזכירה

ׁשּבת, ּבערב ׁשאֹומרים ל"ב:) (ב"ק ְְֲִִֶֶֶַַָָהחכמים

ׁשּבת לקראת ונצא ּבאּו ּכּלה, ּבאי ּכּלה ְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבאי

רּבא קּדּוׁשא הּיֹום לברּכת ויקראּו ּכּלה, ְְְְְְִִִַַַַַָָָָמלּכה

ותבין הּגדֹול, הּקּדּוׁש ׁשהּוא ק"ו.) ְְִִִֶַַָָָ(ּפסחים

ֶזה.

˙Ó‡Âּבמצות רמזּו זכֹור מּדת ּכי ּכן ּגם הּוא ∆¡∆ְְְִִִֵַַַָָ

והּוא האהבה מּמּדת הּיֹוצא והּוא ְְֲֲִִֵֵַַַָָעׂשה,

אהּוב אדֹוניו מצות העֹוׂשה ּכי הרחמים, ְְֲֲִִִִֶַַָָָָֹלמּדת

ּבמצות ׁשמֹור ּומּדת עליו, מרחם ואדֹוניו ְְְֲִִֵַַַַָָָָלֹו

מּמּדת ויֹוצא הּדין למּדת והּוא תעׂשה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַֹלא

ּבעיני הרע ּדבר מעׂשֹות הּנׁשמר ּכי ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיראה,

ּגדֹולה עׂשה מצות ולכן אֹותֹו, ירא ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָאדֹוניו

ּגדֹולה ׁשהאהבה ּכמֹו תעׂשה, לא ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹמּמצות

ּובממֹונֹו ּבגּופֹו ועֹוׂשה המקּים ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָמהּיראה,

הרע מעׂשֹות מהּנׁשמר ּגדֹול הּוא אדֹוניו ְְֲֲִֵֵַַָָָָרצֹון

עׂשה ּדאתי קל"ב:) (ׁשּבת אמרּו ּולכ ְְְְֲֵֵֵַָָָָָּבעיניו,

ּבמצות הענׁש יהיה זה ּומּפני תעׂשה, לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֹּודחי

מלקֹות ּכגֹון ּדין ּבֹו ועֹוׂשין ּגדֹול תעׂשה ְְְֲִִֶַַָֹלא

ּכלל עׂשה ּבמצות ּדין ּבֹו עֹוׂשין ואין ְְְְֲִִִִֵֵָָֹּומיתה,

עֹוׂשה, איני וציצית לּולב ּכמֹו ּבּמֹורדין, ְְְִִִִֵֶֶַָָאּלא

א'ֿב'.), פ"ו, (ּכתּבֹות עֹוׂשה איני ְִֵֶָֻֻסּכה

עליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו מּכין היּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּסנהדרין

נפׁשֹו. ׁשּתצא עד אֹו ְֲֵֵֶַַַלעׂשֹות

·˙ÎÂ"לזּכר" לב ּתנּו זכֹור ּבפרּוׁש רּׁש"י ¿»«ְְְִִֵֵַָֹ

לֹו נזּדּמן ׁשאם הּׁשּבת יֹום את ְִִִֵֶֶַַַָָּתמיד

מזמינ יהא יפה היאחלק ּבריתא וזֹו לׁשּבת, ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבן אלעזר רּבי ּכ (ּכאן) ּבּמכילתא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשנּויה

יֹום את זכֹור אֹומר ּגרֹון ּבן חזקּיה ּבן ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָחנניה

ׁשאם ּבׁשּבת מאחד זֹוכרֹו ּתהא לקּדׁשֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשּבת

אבל לׁשּבת. מתקינֹו ּתהא יפה חפץ ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָנזּדּמן

ׁשהרי ּכהלכה, ואינּה ׁשנּויה, יחיד ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָּבלׁשֹון

עליו אמרּו ּתניא ט"ז.) (ּביצה אמרּו ְְְְֵַַָָָָָָָָּבּגמרא

לכבֹוד אֹוכל היה ימיו ּכל הּזקן ׁשּמאי ְִֵֵַַַַָָָָָָעל

זֹו ּתהא אֹומר נאה ּבהמה מצא ּכיצד ְְֵֵֵֵַַָָָָָָׁשּבת,

הימּנה נאה אחרת מצא למחר ׁשּבת, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלכבֹוד

הּלל אבל הראׁשֹונה, את ואֹוכל הּׁשנּיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמּניח

היּו מעׂשיו ּכל ּבֹו, היתה אחרת מּדה ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהּזקן

יעמס יֹום יֹום ה' ּברּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ְֱֲִֵֶֶַַַָָָלׁשם

ּבחד אֹומרים ׁשּמאי ּבית הכי, נמי ּתניא ְְְִִֵֵַַַַָָָָלנּו.

ה' ּברּו אֹומרים הּלל ּובית ,לׁשּבתי ְְְִִִִֵֵַָָָּבׁשבי

כ'.). ס"ח, (ּתהּלים לנּו יעמס יֹום ְֲִִַָָיֹום

ק"ז.): ּדף ּדרׁשּב"י (מכילתא אחרת ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָּובמכילתא

ּתבא, ׁשּלא עד זכירה אֹומר הּזקן ְִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּמאי

ׁשּלא הּזקן ּבׁשּמאי ּומעׂשה מּׁשּתבא, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשמירה

טֹוב חפץ לקח מּפיו, זז ׁשּבת זכרֹון ְִִִֵֶַַָָָָָהיה

לׁשּבת. זה אֹומר חדׁש ּכלי לׁשּבת, זה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָאֹומר

ׁשהיה ּבֹו היתה אחרת מּדה הּזקן הּלל ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאבל

והלכה ׁשמים. לׁשם יהיּו מעׂשי ּכל ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָאֹומר

הּלל. ּבית ּכדברי ְְִִִֵֵֵהיא

ÏÚÂׁשהיא ּכאן) (ּבּמכילתא אמרּו הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

הּׁשּבת את יֹום ּבכל ּתמיד "ׁשּנזּכר" ְְְִִִֶֶַַָָָָֹמצוה

הּימים, ּבׁשאר לנּו יתחּלף ולא נׁשּכחהּו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּלא

ּבראׁשית מעׂשה יזּכר ּתמיד אֹותֹו ּבזכרנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹּכי

ּבֹורא, לעֹולם ׁשּיׁש עת ּבכל ונֹודה עת, ְְְֵֵֵֵֶֶָָָָּבכל

ּבא אֹותנּו צּוה ּכיוהּוא ׁשאמר: ּכמֹו הּזה ֹות ְְִִֶֶַַָָָָ

וזה י"ג.). ל"א, (להּלן ּוביניכם ּביני הוא ְְִִֵֵֵֶֶַָאֹות

האל. ּבאמּונת ּגדֹול ֱִֵֶַָָָעּקר

,BLc˜Ï ÌÚËÂקדֹוׁש להיֹות ּבֹו זכרֹוננּו ׁשּיהא ¿««¿«¿ְְְִִֵֵֶָ

לּׁשּבת וקראת ׁשאמר: ּכמֹו ְְְֵֵֶַַַָָָָָּבעינינּו,
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(è)Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL: ¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«

i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת מלאכּתּכׁשּתבא חר ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
רמב"ן.(מכילתא)

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéå-ìë äNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧¨
äzà äëàìî|ðáeEzîäáe Eúîàå Ecár Ezáe E §¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ§¤§¤½

éørLa øLà EøâåE: §¥«§−£¤¬¦§¨¤«
i"yx£Ez·e E�·e ‰z‡∑אּלא ּבא לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ּגדֹולים? אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

ׁשּׁשנינּו:להזהיר וזה הּקטּנים, ׁשביתת על קכא)ּגדֹולים לֹו",(שבת ׁשֹומעין אין לכּבֹות, ׁשּבא ׁשּׁשביתתֹו"קטן מּפני ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
רמב"ן.עלי ֶָ

Cz„·Ú:ט Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

י"ג.). נ"ח, (יׁשעיה מכּבד ה' לקדֹוׁש ְְְְִֶַָָֹֻענג

ׁשהּוא ּבעבּור ּבעינינּו הּׁשביתה ׁשּתהא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָוהּטעם,

הּמחׁשבֹות מעסקי ּבֹו להּפנֹות קדֹוׁש, ְְְִִֵֵַַָָָיֹום

ּבדרכי לנפׁשנּו ענג ּבֹו ולתת הּזמּנים, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוהבלי

לׁשמע הּנביאים ואל החכמים אל וללכת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹה',

אליו הלכת אּת מּדּוע ׁשּנאמר: ּכמֹו ה', ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדברי

כ"ג.), ד', (מלכיםֿב' ׁשּבת ולא חדׁש לא ְְִֶַַָָֹֹֹהּיֹום

ט"ז.) (ר"ה רז"ל אמרּו וכ ּכן, ּדרּכם ְְְֵֶַַַָָָָָׁשהיה

טעם וזה למיזל. ּבעי וׁשּבת ּדבחדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּכלל

מחׁשבה ּבלּבנּו ּתהא ׁשּלא הּבהמה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשביתת

ֶָָעליה.

CÎÏeּכל ּכנגד ׁשקּולה ׁשהּׁשּבת ז"ל אמרּו ¿»ְְְֶֶֶַַָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו ה'.), (חּלין ׁשּבּתֹורה ְְְִִֶֶַָָֹֻמצות

עּקרי ּכל על נעיד ׁשּבּה מּפני זרה, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּבעבֹודה

ּובּנבּואה. ּובהׁשּגחה ּבחּדּוׁש ְְֱִַַַַָָָָָהאמּונה

ּתהא לא אֹומר, יצחק רּבי (ּכאן) ְְְְִִִֵֵַַָָָֹּובּמכילתא

מֹונה ּתהא אּלא מֹונים, ׁשהאחרים ּכדר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָמֹונה

הּׁשבּוע ימי מֹונין ׁשהּגֹוים ּופרּוׁשּה, ׁשּבת. ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָלׁשם

ּבפני ׁשם יֹום לכל יקראּו עצמן, הּימים ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָלׁשם

אֹו ּכּנֹוצרים, המׁשרתים, ׁשמֹות על אֹו ְְְְְִִַַַַָעצמֹו,

מֹונים ויׂשראל להם, ׁשּיקראּו אחרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָׁשמֹות

ׁשני ּבׁשּבת, אחד ׁשּבת, לׁשם הּימים ְְִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

"לזכרֹו" ּבֹו ׁשּנצטּוינּו הּמצוה מן זֹו ּכי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבׁשּבת,

וכ מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו וזה יֹום. ּבכל ְְְְְִִֶֶָָָָּתמיד

ר"א. ֵַּפרׁש

¯ÓB‡Âהּזקן ׁשּמאי ׁשל מדרׁשֹו ׁשּזהּו אני ¿≈ְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

הנ"ל.) ּדרׁשּב"י (ּבמכילתא ְְְְִִִֵֶַַָׁשּפרׁש

זכֹור ׁשּלאמצות ּכלֹומר ּתבא, ׁשּלא עד ְְִֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבּבריתא הזּכירּו אבל ּפנים, ּבׁשּום ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָנׁשּכחהּו

הּוא ׁשהיה חסידּותֹו מּדת עֹוד ט"ז.) ֲִִֵֶַָָָ(ּביצה

ּכל ׁשּבת לכבֹוד ואֹוכל ּבמאכליו ּגם ְְְְֲִִֵַַַַָָָָמזּכירֹו

ׁשל ּבמדרׁשֹו מֹודה עצמֹו והּלל חּייו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָימי

ּבּמאכלים אחרת מּדה ּבֹו היתה אבל ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּמאי,

והיה ׁשמים, לׁשם היּו מעׂשיו ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָמּפני

מּכל יפה מנה לׁשּבת לֹו ׁשּיזמין ּבה' ְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבֹוטח

ִַָהּימים.

Ï·‡,לקּדׁשֹו מּמּלת מדרׁש ּבֹו עֹוד לרּבֹותינּו ¬»ְְְְִִִֵַַַָ

את וקּדׁשּתם ּכענין ּבזּכרֹון", ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"ׁשּנקּדׁשהּו

ׁשהּוא י'.), כ"ה, (וּיקרא ׁשנה החמּׁשים ְְֲִִִֶַַַָָָׁשנת

מקּדׁש. מקּדׁש ּבּיֹובל לֹומר ּדין ּבית קּדּוׁש ְְִִֵֵַַָָָֻֻטעּון

ּבקּדׁשנּו הּׁשּבת יֹום את ׁשּנזּכר צּוה ּכאן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹאף

לקּדׁשֹו, (ּכאן) ּבּמכילתא אמרּו וכ ְְְְְְִַַָָָָאֹותֹו.

הּיין על מקּדׁשין אמרּו מּכאן ּבברכה, ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָקּדׁשהּו

ת"ל מּנין, לּלילה לּיֹום, אּלא לי אין ְְִִִִִֵֶַַַַָָָּבכניסתֹו,

וזהּו י"ד.), ל"א, (להּלן הּׁשּבת את ְְְְֶֶֶַַַַָָּוׁשמרּתם

אסמכּתא. אינֹו הּתֹורה, מן והּוא הּיֹום, ְְְִִֵַַַַָָקּדּוׁש

ּבקּדּוׁש חּיבֹות נׁשים כ':) (ּברכֹות אמרּו ְְְְִִַָָָָָוכ

לפי הּלילה, קּדּוׁש על וזה ּתֹורה, ּדבר ְְְְִִֶַַַַַָָהּיֹום

ּפעם ּבכניסתן מתקּדׁשים קּדּוׁש הּטעּונים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָׁשּכל

אבל הּיֹובל, וקּדּוׁש החדׁש, קּדּוׁש ּכגֹון ְְֲִִֵֶַַַַָֹאחת,

ּכלל, מקּדׁש ּבֹו אֹומרים ואין אסמכּתא, ְְְְְְִֵַַַָָָֻּבּיֹום

הּיין על וכן ּבכניסתֹו. אחת ּבפעם ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָׁשּדּינּו

ּכלל. קבע ואינֹו ְְְְֵֶַַַָָאסמכּתא

‡¯Ób·eיֹום את זכֹור (ק"ו:) אמרּו ּפסחים «¿»»ְְִֶָָָ

הּיין על זכרהּו לקּדׁשֹו, ְְְִֵַַַַַַָָהּׁשּבת

ת"לּב מּנין, ּבּלילה ּבּיֹום, אּלא לי אין כניסתֹו, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

ונסב אליליא מהּדר ּתּנא האי הּׁשּבת, יֹום ְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָאת

ּבּלילה קדּׁשה עּקר ועֹוד, ּדיממא, קרא ְְְְִִֵַַַָָָָָֻליה

הּׁשּבת יֹום את זכֹור קאמר, הכי אּלא ִֶֶַַַָָָָָָהּוא,

אּלא לי אין ּבכניסתֹו, הּיין על זכרהּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָלקּדׁשֹו,

וכן הּׁשּבת. יֹום את ת"ל מּנין, ּבּיֹום ְְִִֵֶַַַַַַָָּבּלילה

אּלא לי אין ּבּה, יתרץ ׁשּבּמכילתא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּבריתא

וכּו', מּנין לּיֹום הּקּדּוׁש, עּקר ׁשהּוא ְְִִִִֶַַַַַַָּבּלילה

ׁשהּמצוה ּתלמד ּומּׁשם ּבעלמא. אסמכּתא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹוהּוא

את זכֹור אבל "לקּדׁשֹו", מּמּלת למדּה ְְְֲִִֶַַַָָָָֹהּזאת

ּכמֹו יֹום, ּבכל ּתמיד לזכרֹו מצוה הּׁשּבת ְְְְְִִַַָָָָָיֹום

אחד ּבמנין הּזכירה מצות ׁשּכל אּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפרׁשנּו,

זה. ודע ׁשּנצטּוינּו. מצות רמ"ח ְְְְְִִִֶֶֶַַֹּבחׁשּבֹון

EzÎ‡ÏÓ.(ט) Ïk ˙ÈNÚÂ „·Úz ÌÈÓÈ ˙LL≈∆»ƒ«¬…¿»ƒ»»¿«¿∆
להנאת ׁשאינּה מלאכה היא עבֹודה ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָענין

ׁשּנאמר ּכענין ּבּה, וכּיֹוצא נפׁש ּכאֹוכל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּגּוף

ּכי י"ד.), א', (ׁשמֹות ּבּׂשדה עבֹודה ְְֲִֶַָָָּובכל

י"ב.), ד', (ּבראׁשית האדמה את ְֲֲִֵֶַָָָֹתעבד

וכאׁשר ט'.), ל"ו, (יחזקאל ונזרעּתם ְְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַונעבדּתם

ז'.). כ"ג, (וּיקרא הּׁשם ּבעזרת עֹוד ְְְֲִֵֵֶַַַָָאפרׁש

האדמה, את ּתעבד ימים ׁשׁשת אמר: ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָֹּולכ

ּגּופ לצר היא אׁשר ,מלאכּת ּכל ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹועׂשית

(לעיל אפּו ּתאפּו אׁשר את ּכענין ,ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹולהנאת

מלאכה. ׁשּום תעׂשה לא ּובׁשּבת כ"ג.), ְְֲֶַַָָָֹט"ז,

Ez·e(י) E�·e ‰z‡ּבׁשּבת הזהירנּו הּקטּנים, «»ƒ¿ƒ∆ְְְִִִַַַָָ

לדעּתנּו מלאכה הּקטּנים הּבנים יעׂשּו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא

,ואמת ועבּד קכ"א.), (ׁשּבת ְְְְְֲִֵַַַָָּוברצֹוננּו

הּׁשּבת ּדיני ּבכל ׁשחּיבין וטבלּו ׁשּמלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהעבדים

למען ּתֹורה, ּבמׁשנה ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכיׂשראל,

י"ד.), ה', (ּדברים ּכמֹו ואמת עבּד ְְְְֲִַַַָָָָינּוח

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּכּנׁשים, הּמצות ּבכל חּיבין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואּלּו

ׁשּיזהיר היה וראּוי ד'.). (חגיגה רּבֹותינּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבדברי

ּבׁשּבת, מצּוים עצמם הם ּכי ּבעצמם, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻלהם

ׁשהעבדים מּפני עּמנּו הּכתּוב ּדּבר ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָאבל

לא ואם עלינּו, ׁשּׁשביתתם לֹומר ְְְִִִֵֵֶַָָָֹּברׁשּותנּו,

ּבעבּור ועֹוד, עליהם, נענׁשים אנחנּו ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָנמנעם

הּדּברֹות. עׂשרת ּבכל אלהים ידּבר יׂשראל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשעם

.EÈ¯ÚLa ¯L‡ E¯‚Âּגרֿׁשער הּפׁשט ּדר על ¿≈¿¬∆ƒ¿»∆ְֵֶֶַַַַָ

לגּור ׁשּבא ּתֹוׁשב" "ּגר הּוא ְֵֶָָָָלעֹולם

נח, ּבני מצות ׁשבע עליו וקּבל עירנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּבׁשערי

ס"ד:) (ע"ז נבלֹות" אֹוכל "ּגר הּנקרא ְְְִֵֵֵַָוהּוא

ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר הּכתּוב, ּבֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאמר

היתה לא ולכן כ"א.). י"ד, (ּדברים ְְְֲִֵַָָָָָָֹואכלּה

מלאכה ּבֹו תעׂשה "לא ׁשּיאמר הּמצוה ְְֲִֶֶַַַָָָֹֹּבֹו

יעׂשה ׁשּלא יצּוה לנּו אבל והּגר", ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהאזרח

והּוא והּבהמה, ּכּקטּנים לצרכינּו ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָמלאכה

מלאכה ועֹוׂשה הּמצוה, זאת עליו אין ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹּבעצמֹו

ּבן ויּנפׁש ׁשאמר: והּכתּוב ּבׁשּבת. ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָלעצמֹו

צדק" "ּגר הּוא י"ב.), כ"ג, (להּלן והּגר ְְְֲֵֵֶֶַַָָאמת

ּבׁשּבת אֹותֹו ׁשּצּוה לתֹורתנּו, וחזר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתיהד

ּתֹורה אמר: ּכאׁשר הּמצות ׁשאר ּבכל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹוכן

אּתכם הּגר ולּגר לכם יהיה אחד ּומׁשּפט ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחת

(ׁשם הארץ ּולאזרח ולּגר ט"ז.), ט"ו, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ(ּבּמדּבר

י"ד.). ט',

Ï·‡ׁשּדרׁשּו ּכאן) (מכילתא לרּבֹותינּו מצאנּו ¬»ְְְְִֵֶַָָָָָ

"ּגר ּבׁשערי אׁשר וגר ּכי אמרּו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּבהפ

ּבן ויּנפׁש ּבּׁשביתה, ּכמֹונּו חּיב והּוא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָצדק",

"ּגר לרּבֹות י"ב.) כ"ג, (להּלן והּגר ְְְְֲֵֵַַַָָאמת

ּתחּלה הּמזהר ׁשּיהיה ּורצֹונם הערל". ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻּתֹוׁשב
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לרּבֹות הּׁשני והּכתּוב ּכמֹונּו, ׁשחּיב הּנּמֹול ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּגר

למען ׁשאמר: לּבהמה, הּקׁש ּולפיכ ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהערל.

והּגר אמת ּבן ויּנפׁש וחמר ׁשֹור ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹינּוח

ּבׁשוה, ּכּלם ּבׁשביתת צּונּו י"ב.), כ"ג, ְְְִִִֶַַָָָָֻ(להּלן

וכן לעצמם, ּכרצֹונם ויעׂשּו לנּו, יעׂשּו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹׁשּלא

הּדּברֹות ּבעׂשרת הּנזּכרים והּגר העבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָיהיּו

ּכמֹו ּכמֹונּו, הּׁשּבת ּדין ּבכל וחּיבים ְְְִִִַַַָָָָָׁשוים,

(ּדברים ּכמֹו ואמת עבּד ינּוח למען ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָׁשאמר:

י"ד.). ה',

e‰Lc˜ÈÂ.(יא) ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ '‰ C¯a≈«∆««»«¿«¿≈
וקדֹוׁש", מבר" הּׁשּבת יֹום ׁשּיהיה ְְְִֶֶַַַָָָָֹאמר

וצּוה ּולהּדרֹו, אֹותֹו לבר "ּבּזכירה" צּוה ְְְְְִִִִֵַַָָָָּכי

ּבֹו נעׂשה ולא קדֹוׁש לנּו ׁשּיהיה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ"ּבּׁשביתה"

הּזה הּיֹום ה' ּבר ּכי אמר ור"א ְְִֵֶַַַַָָָמלאכה.

ּתֹוספת הּנפׁש ּבֹו לקּבל אֹותֹו "ׁשּזּמן" ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַוקּדׁשֹו,

הּימים. מּכל יֹותר ְִִֵַָָָָחכמה

C¯„Âּבראׁשית) ויכּלּו ּבּפסּוק ּכתבּתיו האמת ¿∆∆ְְְְֱִִֵֶַַַָָֻ

ׁשׁשת ּכי ותבין. ּתׂשּכיל ּומּׁשם ב'.), ְְִִִִֵֶַָָב',

ׁשׁשת ּכי אבל ּבי"ת, יחסר לא ה', עׂשה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹימים

וּיּנפׁש ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום ה' עׂשה ְִִִִַַַַַָָָָָימים

י"ז.). ל"א, ְַָ(להּלן

‡·EÈ.(יב) ˙‡ „akמה ּכל הׁשלים הּנה «≈∆»ƒְִִִֵַָ

ּבעצמֹו הּבֹורא ּבדברי חּיבין ְְְְִִֵֵֶַַַָָּׁשאנּו

הּנבראים, ּבעניני אֹותנּו לצּוֹות וחזר ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּובכבֹודֹו,

ּכענין לתֹולדֹותיו ׁשהּוא האב מן ְְְְְְִִִִֶַָָָוהתחיל

אבינּו הּׁשם ּכי ּביצירה, מׁשּתּתף ְְִִִִֵֵֵַַַָָּבֹורא

אמר ּולכ האחרֹון, אבינּו והּמֹוליד ְְֲִִִַַַָָָָָהראׁשֹון,

צּויתי ּכאׁשר ט"ז.): ה', (ּדברים ּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֶַָָּבמׁשנה

עּמי הּמׁשּתּתף ּבכבֹוד מצּו אנכי ּכן ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָֹּבכבֹודי

ׁשהּוא הּכבֹוד, הּכתּוב ּפרׁש ולא .ְְִִֵֶַַַָָָֹּביצירת

הראׁשֹון ּבאב למעלה הּנאמר הּכבֹוד מן ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָנלמד

ּבֹו יכּפר ולא אביו, ׁשהּוא ּבֹו ׁשּיֹודה ,ְְְִִִֶֶֶַָָֹֹיתּבר

יעבּדּנּו ולא אביו, ׁשהּוא אחר אדם על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאמר

מּמּנּו, ׁשּיצּפה אחר לענין אֹו לירּׁשתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּכבן

לּׁשוא אביו ּבחּיי ויּׁשבע אביו ׁשם יּׂשא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹולא

אחרים, ּדברים הּכבֹוד ּבכלל ויּכנסּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָולּׁשקר.

ּבדברי הם ּומפרׁשים נצטּוינּו, ּכבֹודֹו ּבכל ְְְְְְִִִִִֵֵַָָֹּכי

(ׁשם אמרּו ּוכבר ל"א:), (קּדּוׁשין ְְִִֵַָָָרּבֹותינּו

הּמקֹום. לכבֹוד ּכבֹודֹו ׁשהּקׁש ְְִֶַַָֻל':)

¯L‡ÎÂנתן ּכן ּבּתחּתֹונים, היא הּזאת הּמצוה ¿«¬∆ְְִִִֵַַַַַָָֹ

יּתן אׁשר ּבארץ ימים ּבאריכּות ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָׂשכרּה

ענין ל"ט:) (קּדּוׁשין רּבֹותינּו ּדעת ועל ְְִִִֵַַַַַָלנּו,

האדמה "ועל" ימי יארכּון למען ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

"ימֹותינּו" ּכל יהיּו הּזאת ּבּמצוה ּכי ְְְְִִִִֵַַַַָָֹיבטיח

הּזה, ּבעֹולם ימינּו הּׁשם ימּלא ּכי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻארּכים,

ותהיה ,אר ׁשּכּלֹו הּבא ּבעֹולם ארּכים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֻֻויהיּו

לנּו", "ׁשּיּתן הּטֹובה האדמה על לעד ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָיׁשיבתנּו

למען ט"ז.) ה', (ּדברים ּפרׁש ּתֹורה ְְְְִִֵֵַַַָָּובמׁשנה

האדמה, על ל ייטב ּולמען ימי ְֲֲִִֶַַַַַָָָָָֻיאריכן

הבטחֹות. ׁשּתי הם ְְְִֵֵֵַָוהּנה

˙‚�·.(יגֿיד) ‡Ï ,Û‡�˙ ‡Ï ,Áˆ¯˙ ‡Ï…ƒ¿«…ƒ¿»…ƒ¿…
ּבֹורא ׁשאני להֹודֹות צּויתי הּנה ְֲִִִִִֵֵֶַָאמר,

ּבעבּור האבֹות ּולכּבד ּובּמעׂשה, ּבּלב הּכל ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹאת

ּפן הּׁשמר ּכן אם ּביצירה, מׁשּתּתפים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהם

אׁשר האדם" ּדם ותׁשּפ" ידי מעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּתחּבל

ולא אּלה, ּבכל לי ּולהֹודֹות לכבֹודי ְְְְִִִִֵֶָָָֹּבראתי

האבֹות ּכבֹוד ענין ּתחּבל ּכי ,רע אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָתנאף

את ידעּו לא ּכי ּבּׁשקר, ּולהֹודֹות ּבאמת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹלכּפר

עֹובדי יעׂשּו ּכאׁשר לאחר, ּכבֹודם וּיתנּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָאביהם

(ירמיה אּתה אבי לעץ אמרים זרה ְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹעבֹודה

מאין. ׁשּבראם אביהם ידעּו ולא כ"ז.), ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹב',

ּכמֹו הּוא ּכי נפׁש, תגנב לא הזהיר ּכן ְְְְִִִִֵֶֶַַֹֹואחר

וענׁשן ּבחמרן הּמצות סדר וכן ּכזאת, ּגֹורם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֻכן

ּדמים, ׁשפיכּות זרה עבֹודה אחר הּוא, ְֲִִַַָָָָָּכ

ּגנבת הזהיר ּכ ואחר עריֹות ּגּלּוי כן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָואחרי

ועדּות לאנפׁש יחמד ׁשּלא ּומי וגזל. ׁשקר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ

מה ּכל הׁשלים והּנה לחברֹו. לעֹולם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָיּזיק

חברֹו. ּבׁשל חּיב יבארּׁשאדם ּכן ואחר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבמׁשּפט לחברֹו הּמתחּיב ּכי ּבפרט, ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָהּמׁשּפטים
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(àé)õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤
ïk-ìr éréáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©¨−©©´©§¦¦®©¥À

eäLc÷éå úaMä íBé-úà ýåýé Cøa: ¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia Á�iÂ∑ּוביגיעה ּבעמל ׁשּמלאכּתֹו לאדם וחמר קל הימּנּו ללמד מנּוחה ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבׁשּבת נח ּבֹו.C¯a∑e‰Lc˜ÈÂ.ׁשּיהא יֹורד היה ׁשּלא ּבּמן, וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי, לכֹופלֹו ּבּמן רמב"ן.ּברכֹו ְְֵֶַָָ≈««¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå Eìr E ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ
éäìà ýåýé-øLà äîãàäCì ïúð E: ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא)מּכלל נדרׁשים: הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הן לאו ּומּכלל לאו, רמב"ן.הן ְִֵֵָָָ

(âé)ãr Erøá äðrú-àì áðâú àì óàðú àì çöøú àì¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½ŸŸ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷L̈«¤

i"yx£Û‡�˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף כ)אין ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת יז)"מֹות "האּׁשה(יחזקאל …ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
זרים" את ּתּקח איׁשּה ּתחת ˙‚�·.המנאפת ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב נפׁשֹות יט)ּבגֹונב ממֹון.(ויקרא ּבגֹונב ּתגנבּו", "לא ְִִִֶֶֶַַַַָָָ…ƒ¿…ְְְְְִֵֵֵַַָָָֹֹ

מדּבר תנאף", "לא תרצח", "לא מה מענינֹו. הּלמד ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ממֹון ּבגֹונב זה אּלא אינֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאֹו
ּדין ּבית מיתת עליו ׁשחּיב ּדבר תגנב", "לא אף ּדין, ּבית מיתת עליהם ׁשחּיבין פו)ּבדבר רמב"ן.(סנהדרין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(ãé)Bcárå Erø úLà ãîçú-àì Erø úéa ãîçú àì¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À§©§³
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ÈÂ˙יא ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa Á�Â ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

e�‚z·.יג ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ� ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד „ÓÁ˙ ‡Ï C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לרּבֹות הּׁשני והּכתּוב ּכמֹונּו, ׁשחּיב הּנּמֹול ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּגר

למען ׁשאמר: לּבהמה, הּקׁש ּולפיכ ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהערל.

והּגר אמת ּבן ויּנפׁש וחמר ׁשֹור ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹינּוח

ּבׁשוה, ּכּלם ּבׁשביתת צּונּו י"ב.), כ"ג, ְְְִִִֶַַָָָָֻ(להּלן

וכן לעצמם, ּכרצֹונם ויעׂשּו לנּו, יעׂשּו ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹׁשּלא

הּדּברֹות ּבעׂשרת הּנזּכרים והּגר העבד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָיהיּו

ּכמֹו ּכמֹונּו, הּׁשּבת ּדין ּבכל וחּיבים ְְְִִִַַַָָָָָׁשוים,

(ּדברים ּכמֹו ואמת עבּד ינּוח למען ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָׁשאמר:

י"ד.). ה',

e‰Lc˜ÈÂ.(יא) ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ '‰ C¯a≈«∆««»«¿«¿≈
וקדֹוׁש", מבר" הּׁשּבת יֹום ׁשּיהיה ְְְִֶֶַַַָָָָֹאמר

וצּוה ּולהּדרֹו, אֹותֹו לבר "ּבּזכירה" צּוה ְְְְְִִִִֵַַָָָָּכי

ּבֹו נעׂשה ולא קדֹוׁש לנּו ׁשּיהיה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹ"ּבּׁשביתה"

הּזה הּיֹום ה' ּבר ּכי אמר ור"א ְְִֵֶַַַַָָָמלאכה.

ּתֹוספת הּנפׁש ּבֹו לקּבל אֹותֹו "ׁשּזּמן" ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַוקּדׁשֹו,

הּימים. מּכל יֹותר ְִִֵַָָָָחכמה

C¯„Âּבראׁשית) ויכּלּו ּבּפסּוק ּכתבּתיו האמת ¿∆∆ְְְְֱִִֵֶַַַָָֻ

ׁשׁשת ּכי ותבין. ּתׂשּכיל ּומּׁשם ב'.), ְְִִִִֵֶַָָב',

ׁשׁשת ּכי אבל ּבי"ת, יחסר לא ה', עׂשה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹימים

וּיּנפׁש ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום ה' עׂשה ְִִִִַַַַַָָָָָימים

י"ז.). ל"א, ְַָ(להּלן

‡·EÈ.(יב) ˙‡ „akמה ּכל הׁשלים הּנה «≈∆»ƒְִִִֵַָ

ּבעצמֹו הּבֹורא ּבדברי חּיבין ְְְְִִֵֵֶַַַָָּׁשאנּו

הּנבראים, ּבעניני אֹותנּו לצּוֹות וחזר ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּובכבֹודֹו,

ּכענין לתֹולדֹותיו ׁשהּוא האב מן ְְְְְְִִִִֶַָָָוהתחיל

אבינּו הּׁשם ּכי ּביצירה, מׁשּתּתף ְְִִִִֵֵֵַַַָָּבֹורא

אמר ּולכ האחרֹון, אבינּו והּמֹוליד ְְֲִִִַַַָָָָָהראׁשֹון,

צּויתי ּכאׁשר ט"ז.): ה', (ּדברים ּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֶַָָּבמׁשנה

עּמי הּמׁשּתּתף ּבכבֹוד מצּו אנכי ּכן ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָֹּבכבֹודי

ׁשהּוא הּכבֹוד, הּכתּוב ּפרׁש ולא .ְְִִֵֶַַַָָָֹּביצירת

הראׁשֹון ּבאב למעלה הּנאמר הּכבֹוד מן ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָנלמד

ּבֹו יכּפר ולא אביו, ׁשהּוא ּבֹו ׁשּיֹודה ,ְְְִִִֶֶֶַָָֹֹיתּבר

יעבּדּנּו ולא אביו, ׁשהּוא אחר אדם על ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאמר

מּמּנּו, ׁשּיצּפה אחר לענין אֹו לירּׁשתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּכבן

לּׁשוא אביו ּבחּיי ויּׁשבע אביו ׁשם יּׂשא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹולא

אחרים, ּדברים הּכבֹוד ּבכלל ויּכנסּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָולּׁשקר.

ּבדברי הם ּומפרׁשים נצטּוינּו, ּכבֹודֹו ּבכל ְְְְְְִִִִִֵֵַָָֹּכי

(ׁשם אמרּו ּוכבר ל"א:), (קּדּוׁשין ְְִִֵַָָָרּבֹותינּו

הּמקֹום. לכבֹוד ּכבֹודֹו ׁשהּקׁש ְְִֶַַָֻל':)

¯L‡ÎÂנתן ּכן ּבּתחּתֹונים, היא הּזאת הּמצוה ¿«¬∆ְְִִִֵַַַַַָָֹ

יּתן אׁשר ּבארץ ימים ּבאריכּות ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָׂשכרּה

ענין ל"ט:) (קּדּוׁשין רּבֹותינּו ּדעת ועל ְְִִִֵַַַַַָלנּו,

האדמה "ועל" ימי יארכּון למען ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָהּכתּוב

"ימֹותינּו" ּכל יהיּו הּזאת ּבּמצוה ּכי ְְְְִִִִֵַַַַָָֹיבטיח

הּזה, ּבעֹולם ימינּו הּׁשם ימּלא ּכי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻארּכים,

ותהיה ,אר ׁשּכּלֹו הּבא ּבעֹולם ארּכים ְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֻֻויהיּו

לנּו", "ׁשּיּתן הּטֹובה האדמה על לעד ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָיׁשיבתנּו

למען ט"ז.) ה', (ּדברים ּפרׁש ּתֹורה ְְְְִִֵֵַַַָָּובמׁשנה

האדמה, על ל ייטב ּולמען ימי ְֲֲִִֶַַַַַָָָָָֻיאריכן

הבטחֹות. ׁשּתי הם ְְְִֵֵֵַָוהּנה

˙‚�·.(יגֿיד) ‡Ï ,Û‡�˙ ‡Ï ,Áˆ¯˙ ‡Ï…ƒ¿«…ƒ¿»…ƒ¿…
ּבֹורא ׁשאני להֹודֹות צּויתי הּנה ְֲִִִִִֵֵֶַָאמר,

ּבעבּור האבֹות ּולכּבד ּובּמעׂשה, ּבּלב הּכל ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹאת

ּפן הּׁשמר ּכן אם ּביצירה, מׁשּתּתפים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהם

אׁשר האדם" ּדם ותׁשּפ" ידי מעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּתחּבל

ולא אּלה, ּבכל לי ּולהֹודֹות לכבֹודי ְְְְִִִִֵֶָָָֹּבראתי

האבֹות ּכבֹוד ענין ּתחּבל ּכי ,רע אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָתנאף

את ידעּו לא ּכי ּבּׁשקר, ּולהֹודֹות ּבאמת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹלכּפר

עֹובדי יעׂשּו ּכאׁשר לאחר, ּכבֹודם וּיתנּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָאביהם

(ירמיה אּתה אבי לעץ אמרים זרה ְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹעבֹודה

מאין. ׁשּבראם אביהם ידעּו ולא כ"ז.), ְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹב',

ּכמֹו הּוא ּכי נפׁש, תגנב לא הזהיר ּכן ְְְְִִִִֵֶֶַַֹֹואחר

וענׁשן ּבחמרן הּמצות סדר וכן ּכזאת, ּגֹורם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֻכן

ּדמים, ׁשפיכּות זרה עבֹודה אחר הּוא, ְֲִִַַָָָָָּכ

ּגנבת הזהיר ּכ ואחר עריֹות ּגּלּוי כן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָואחרי

ועדּות לאנפׁש יחמד ׁשּלא ּומי וגזל. ׁשקר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ

מה ּכל הׁשלים והּנה לחברֹו. לעֹולם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָיּזיק

חברֹו. ּבׁשל חּיב יבארּׁשאדם ּכן ואחר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבמׁשּפט לחברֹו הּמתחּיב ּכי ּבפרט, ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָהּמׁשּפטים
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(åè)ìB÷ úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ´
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä:÷çøî ©Ÿ½̈§¤¨¨−¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑וּיענּו" לֹומר: ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין סּומא. אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ונׁשמע" "נעׂשה לֹומר: ּתלמּוד חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", ‰ÏBw˙.(מכילתא)כל ˙‡ ÌÈ‡B¯∑את רֹואין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹƒ∆«…ִֶ

אחר ּבמקֹום לראֹות אפׁשר ׁשאי ‰ÏBw˙.(שם)הּנׁשמע, הּגבּורההּיֹוצאין∑‡˙ אּלא(שם)∑eÚ�iÂ.מּפי נּוע אין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ∆«…ְְִִִַַָ«»Àֵֶַָ
Á¯Ó˜.זיע e„ÓÚiÂ∑(שם)ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ּומלאכי מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם נרּתעין היּו ִַ«««¿≈»…ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר: להחזירן, סח)אֹותן יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות רמב"ן."מלכי ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(æè)-ìàå äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨§©
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

ÈÂ˙טו ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ô�z ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

ÏÂ‡טז Ïa˜�e ‡�nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ� ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡�nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

למה יתאּוה ולא יחמד לא אם הּמׁשּפטים ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹֹֹמן

ּׁשעליו. מה יׁשּלם ׁשּלֹו ְֵֵֶֶֶַַָָּׁשאינֹו

¯Ó‡Âלאמר ארץ ּדר הּכתּוב אחז ּכי ר"א ¿»«ִֵֶֶֶֶַַָָֹ

יקּדים הּמׂשּכיל ּכי ,רע ּבית ְְְִִִִֵֵֶַַַָּתחּלה

להביאּה אּׁשה" "יּקח כן ואחרי ּבית לֹו ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָלהיֹות

ואמה". "עבד יקנה כן ואחרי ּביתֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָאל

ּכי ּתחּלה, האּׁשה הזּכיר ּתֹורה ְְְְִִִִִִֵָָָָּובמׁשנה

אֹו ּתחּלה. אּׁשה לׂשאת יתאּוּו ְְִִִִֵַַַָָָהּבחּורים

והּנה ׁשּבהם. הּגדֹול האּסּור האּׁשה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשחמּדת

וחמּׁשה הּבֹורא ּבכבֹוד חמּׁשה הּדּברֹות ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָעׂשרת

האל, ּכבֹוד אבי את ּכּבד ּכי האדם, ְְִִֵֵֶַַָָָָָלטֹובת

הּמׁשּתּתף האב לכּבד צּוה הּבֹורא לכבֹוד ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּכי

וטֹובתֹו. ּבצרּכֹו לאדם חמּׁשה ונׁשארּו ְְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָּביצירה,

‰p‰Âּובקצתם ּגמּולם, הּדּברֹות ּבקצת הזּכיר ¿ƒ≈ְְְְְִִִִִַַָָָ

קּנא, אל הּׁשני ּבּדּבּור ּכי הזּכיר, ְִִִִִֵֵַַַָֹלא

יאריכּון, למען ּבחמיׁשי ינּקה, לא ּכי ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַֹּבׁשליׁשי

זה, והיה ׂשכר. אֹו ענׁש ּבאחרים הזּכיר ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹולא

האדם טֹובת האחרֹונים ּדברים החמּׁשה ְֲֲִִִִַַַָָָָָָּכי

אבל לפניו. ּופעּלתֹו אּתֹו ׂשכרֹו והּנה ְְְְֲִִֵֵָָָָָֻהם,

הּגדֹול לחמר ענׁש אזהרת צרי זרה ְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבעבֹודה

ּכי אלי והּנראה הּבֹורא. לכבֹוד והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשּבּה,

ועׂשה ואמר ,ל יהיה לא על קּנא אל ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹאמר

לא מצות על יבא הענׁש ּכי אנכי, על ְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹחסד

מלכּות וקּבלת עׂשה. מצות על והּׂשכר ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָֹתעׂשה,

והׁשלים אחד, ענין זּולתֹו עבֹודת ואזהרת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהאל

והבטיח העֹובר, על הזהיר ּכ ואחר ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָהּדבר

ׁשוא ּבׁשבּועת והזהיר העֹוׂשה. על ְְְְְִִִֶַַָָָָּבׂשכר

ּכלל, ּגמּול ּבׁשּבת הזּכיר ולא ינּקה, לא ְְְְְְְִִֶֶַַָָֹֹֹּבענׁש

אֹו הּכרת ענׁש הּׁשּבת המחּלל על אמר ְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹולא

הּׁשֹומר על ׂשכר הזּכיר ולא זּולתֹו, אחר ְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹענׁש

מצות ּבׁשּתי נכלל ׁשהּׁשּבת מּפני מחּללֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת

מעׂשה על מעיד ׁשּבת הּׁשֹומר ּכי ֲִִִֵֵֵַַַַָָהראׁשֹונֹות,

והמחּללֹו אנכי, ּבמצות ּומֹודה ְְְְְְִִִֵֶַַַָֹּבראׁשית

ּבקדמּות ּומֹודה בראׁשית ּבמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַמּכחיׁש

ּבכלל הּוא והּנה אנכי, ּבמצות להכחיׁש ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹהעֹולם

ּפקד, קּנא לאלפים.אל חסד ועשה ּובכלל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ׂשכר הזּכיר האבֹות ּבכבֹוד החמיׁשי ְְֲִִִִִִַַָָָָּובּדּבּור

עׂשה. מצות היא ְֲִִִֵַּכי

‰‡¯p‰Âראׁשֹונֹות הה' ׁשהיּו הּלּוחֹות ּבמכּתב ¿«ƒ¿∆ְְִִֶַַַָ

ּכמֹו הּבֹורא ּכבֹוד ׁשהם אחד ְְְֵֵֶֶַַָּבלּוח

ׁשּיהיּו אחד, ּבלּוח הּׁשנּיֹות והה' ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשהזּכרּתי,

יצירה ּבספר ׁשהזּכירּו ּכענין חמׁש, ּכנגד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָחמׁש

ּכמסּפר מה ּבלי ספירֹות ּבעׂשר ג'.) ְְְְְִִִֶֶַָ(ט"ו,

יחיד ּוברית חמׁש, ּכנגד ה' אצּבעֹות, ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָעׂשר

לּמה ל יתּברר ּומּזה (ׁשם). ּבאמצע ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻמכּונת

ּכנגד הּוא אבי את ּכּבד עד ּכי ׁשּתים, ְְִִִֵֶֶֶַַַָָהיּו

ׁשּבעל ּתֹורה ּכנגד ואיל ּומּכאן ׁשּבכתב, ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּתֹורה

(שמו"ר ז"ל רּבֹותינּו רמזּו ׁשּלזה ונראה ְְְִֵֶֶֶֶַָָּפה.

ׁשמים ּכנגד לּוחֹות ׁשּתי ׁשאמרּו ז'.) ְְְִֵֶֶֶַָָמ"א,

ׁשּוׁשבינין ׁשני ּוכנגד וכּלה חתן ּוכנגד ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָוארץ

אחד, רמז זה וכל עֹולמים. ׁשני ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּוכנגד

הּסֹוד. יבין ְְִִַַַָוהּמׂשּכיל

e¯Ó‡iÂ(טוֿטז) .˙ÏBw‰ ˙‡ ÌÈ‡¯ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»…ƒ∆«…«…¿
.‰LÓ Ï‡(הראב"ע) המפרׁשים ּדעת ∆∆ְְִַַַָָ

ׁשאמר והּוא ּתֹורה, מּתן אחר זה ְֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיה

וזקניכם ׁשבטיכם ראׁשי ּכל אלי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוּתקרבּון

יספים אם וגֹו' אלהינּו ה' הראנּו הן ְְְְֱִִֵֵֶַָֹֹֹוּתאמרּו

וגֹו' ומתנּו עֹוד ה' קֹול את לׁשמע ְְְְֲִֶַַָָֹאנחנּו

ּבעבּור ּדעּתי, ּכן ואין כ'ֿכ"ב.). ה', ְְְֲִִֵֵַַָ(ּדברים

ולא אלהים, עּמנּו ידּבר ואל ּבכאן: ְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹׁשאמר

ּתיראּו, אל ּבכאן אמר ּומׁשה "עֹוד", ְִֶַַַָָָָאמר

ה', (ׁשם ּדּברּו אׁשר ּכל היטיבּו נאמר ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָוׁשם

רק ׁשּיפחדּו סּפר לא ּבכאן ּכי ועֹוד, ְְְֲִִֵֶַַָֹכ"ה.).

עׁשן, ׁשהּוא ההר ּומן והּלּפידים הּקֹולֹות ְִִִִֵֶַַַָָָמן

מי ּכי ׁשאמרּו הּׁשכינה, מּדּבּור ּפחדּו ְְְֲִִִִִֶַָָָָוׁשם

מדּבר חּיים אלהים קֹול ׁשמע אׁשר ּבׂשר ְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹכל

ועֹוד, כ"ג.). ה', (ׁשם וּיחי ּכמנּו האׁש ְִִֵֶַָָָֹמּתֹו

ּבכאן אלּכי נּגׁש ּומׁשה י"ח.) (ּפסּוק אמר ְִִֶֶַַָָָ

ּבתֹוכֹו. ׁשּבא אמר ולא ְְֲֶֶַָָָָֹהערפל,

ÔBÎp‰Âוכל ּכי הענין, ּובסּדּור ּבּפרׁשה ּבעיני ¿«»ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

קדם היה מׁשה אל וּיאמרּו ראים ְִֶֶֶַָָָָֹֹֹהעם

ּדברי ּכל ּכּסדר הזּכיר ּומּתחּלה ּתֹורה, ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמּתן

ההר "ּבהגּבלת למׁשה ּׁשּצּוה מה ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹהאלהים

חזר ועּתה הּדּברֹות", ועׂשרת העם ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָואזהרת

מעת ּכי ואמר מׁשה אל העם ּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָוהזּכיר

לאחֹור נעּו הּלּפידים ואת הּקֹולֹות את ְְִִֶֶֶַַַָָָׁשראּו

הגּביל אׁשר ההר מּגבּול יֹותר מרחֹוק ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָועמדּו

ֶמׁשה.

¯„q‰Âּוברקים קֹולֹות היּו ּבּבקר ּכי ּבּדברים, ¿«≈∆ְְִִִֶַַָָָֹ

ט"ז.) י"ט, (לעיל חזק ׁשֹופר ְְֵָָָוקֹול

ּגדֹולה ורּוח ּכענין ׁשכינה, ירדה לא ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹועדין

לא ה' לפני סלעים מׁשּבר הרים מפרק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹוחזק

העם וחרדּו י"א.), י"ט, (מלכיםֿא' ה' ְְְִַָָָָָברּוח

ט"ז.), י"ט, (לעיל ּתחנֹותם ּבמקֹום ְְֲֲִֵֶַַַָּבּמחנה

האלהים לקראת והֹוציאם לּבם חּזק ְְֱִִִִִֵֶַָָָֹּומׁשה

י"ז.), ּפסּוק (ׁשם ההר ּבתחּתית ְְְְִִַַַָָָָוּיתיּצבּו

ּומתיּצבים מצּפים ההר ּבתחּתית ׁשם ְְְְְְִִִִִַַַָָָָּובהיֹותם

וּיעל י"ח.), ּפסּוק (ׁשם ּבאׁש ההר על ה' ֵַַַַַָָָָָָירד

(ּדברים וערפל ענן חׁש הּׁשמים לב עד ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָעׁשנֹו

(לעיל ונזּדעזע עצמֹו ההר וחרד י"א.), ְְְְְְִֵַַַַָָָד',

"זלזלה" הּנקרא ּברעׁש יעׂשּו ּכאׁשר י"ח.) ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָי"ט,

כאילים רקדּו ההרים ּכתּוב, וכן מּכן. יֹותר ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָאֹו

ואינּנּו ד'.), קי"ד, (ּתהּלים צאן ּכבני ְְְְִִִֵֵֶָֹּגבעֹות

הּירּדן וּינס ראה הּים מׁשל אינּנּו ּכאׁשר ְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמׁשל,

קֹול ונתחּזק ג'.), ּפסּוק (ׁשם לאחֹור ְְְִִֵַָָָֹיּסב

העם ראּו אז י"ט.), י"ט, (לעיל מאד ְְֵַָָָָָֹהּׁשֹופר

מן יֹותר (ּכאן) מרחֹוק וּיעמדּו לאחֹור ְְִֵֵַַַַָָָָוּינּועּו

עּמהם ידּבר ׁשּלא ּכּלם אליו אמרּו ואז ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻהּגבּול,

נהפכּו ּבּמראה ּכי ימּותּו, ּפן ּכלל ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹהאלהים

ּדנּיאל (ע"פ ּכח עצרּו ולא עליהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹציריהם

ּומׁשה ימּותּו, הּדּבּור יׁשמעּו ואם ט"ז.), ְְְִִִֶַָי',

י"ז.), (ּפסּוק ּתיראּו אל להם: ואמר ְְִִֶַַָָָָָחּזקם

ּבמעמדם מרחֹוק העם וּיעמד אליו ְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָֹוׁשמעּו

להתקרב ּדבריו ּבכל רצּו לא ּכי י"ח.), ְְְְִִֵָָָָָָֹ(ּפסּוק

לא (ׁשם), הערפל אל נּגׁש ּומׁשה הּגבּול, ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹאל

הּדּברֹות. עׂשרת אלהים ּדּבר ואז ּבתֹוכֹו, ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָֹּבא

מה ּכאן הזּכיר לא הּדּברֹות עׂשרת ְְְֲִִִֶֶַַַַָֹואחר

ּכסדר לבאר רצה ּכי למׁשה, הּזקנים ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּׁשאמרּו
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ּתֹורה ּבמׁשנה אבל והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהּמצות

הּדּברֹות אחרי ּכי מׁשה הזּכיר כ'.) ה', ְְְֲִִִִִֵֶַַָ(ּדברים

ואמרּו וזקניהם ׁשבטיהם ראׁשי ּכל אליו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקרבּו

אלהינּו ה' קֹול את לׁשמע אנחנּו יספים אם ְְְֱֲִִִֵֶַַֹֹֹלֹו

ׁשערנּו ּכי כ"ב.), ּפסּוק (ׁשם ומתנּו ְְִִַָָָָעֹוד

לסּבל עֹוד נּוכל "ׁשּלא ּדברּבנפׁשֹותינּו מּׂשא ְְְְִֵֶַַַַָֹֹ

לדּבר האלהים ׁשּירצה חׁשבּו ּכי אלהים", ְְְֱֱִִִִֵֶֶַָָֹֹה'

אּתה קרב אמרּו ּולכ הּמצות, ּכל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאליהם

ואּת אלהינּו ה' יאמר אׁשר ּכל את ְְֱֲֲֵֵֶַַָָֹֹּוׁשמע

כ"ד.), ה', (ׁשם ועׂשינּו וׁשמענּו אלינּו ְְְְִֵֵֵַַָָָּתדּבר

ואמר: לדבריהם הֹודה הּוא ּברּו ְְְְִֵֶַַָָָָוהּקדֹוׁש

ּכי כ"ה.), ה', (ּדברים ּדּברּו אׁשר ּכל ְֲִִִִֵֵֶָָהיטיבּו

עׂשרת רק יׁשמיעם ׁשּלא לפניו החפץ היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹכן

לפניו". יׁשרה "והּיראה ְְְְְִִַַָָָָָהּדּברֹות,

.eÚ�iÂאין ּכאן) (מכילתא רּבֹותינּו ּדעת על «»Àְְִֵֵַַַַָָ

אֹומר: הּוא וכן "זיע", אּלא ּבכאן ְְִֵֵֶַַָָנּוע

ואם כ'.), כ"ד, (יׁשעיה ּכּׁשּכֹור ארץ ּתנּוע ְְְִִֶֶַַַַָָנֹוע

עֹוד חזרּו ּומּפחּדם נזּדעזעּו, ּכי יאמר ְְְְְִִִֵַַַָָֹּכן

הּפׁשט ּבעלי ּדעת ועל מרחֹוק. ועמדּו ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָלאחֹור

ועמדּו לאחֹוריהם מּמקֹומם "ׁשנעּו" ְְְֲִֵֶֶַַָָָָוּינּועּו

(ּבראׁשית בארץ ּתהיה ונד נע מּלׁשֹון: ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָמרחֹוק,

ל"ב, (ּבּמדּבר ּבּמדּבר ויניעם וכן: י"ד.), ְְְְִִִֵֵַַַָָד',

י"ג.).

.ÌÈ‰Ï‡ e�nÚ ¯a„È Ï‡Âּבמֹורה הרב הׁשּגיח ¿«¿«≈ƒ»¡…ƒְְִִֵַַָ

ׁשּתרּגם ּבאנקלּוס ל"ג.) (ב', ְְְְְִִֵֶַֻהּנבֹוכים

עמנא יתמלל "ולא אלהים: עּמנּו ידּבר ְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹואל

הּמקֹומֹות, ּבׁשאר כן עׂשה ולא ה'", קדם ְְְֳִִֵַָָָָֹמן

האּלה הּדברים ּכל את אלהים וידּבר ּתרּגם ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכי

מקֹום ּבכל וכן ה', ּומּליל א'.) כ', ְְְִֵֵַָָ(לעיל

אצלֹו והּטעם ה', ּומּליל מׁשה אל ה' ְְְִֵֶֶֶַַַַַַוידּבר

יׂשראל ּכל ׁשּׁשמעּוהּו אע"פ הראׁשֹון הּדּבּור ְְִִִִֵֶַָָָָּכי

ּכן ואם רּבנּו. מׁשה ּכמעלת ּבֹו מעלתם ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָאין

עּמכ ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ּתרּגם לּמה םּכדעּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לֹו והיה עמכֹון, מלילית י"ט.) ּפסּוק ְְְִִֵַַָָָָ(להּלן

ּבמׁשנה וכן עמכֹון, קדמי מן אתמּליל ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָלֹומר:

ּכל אל ה' ּדּבר האּלה הּדברים את ְִִֵֶֶֶֶַָָָָּתֹורה,

מּליל אֹותֹו, ּתרּגם י"ט.) ה', (ּדברים ְְְְִִִֵֶַַָקהלכם

(ׁשם ׁשמענּו קֹולֹו ואת הם, אמרּו וכן ְְְְֵֵֶַָָָה',

ׁשמענא מימריּה קל ית ותרּגם כ"א.), ְְְְֲִֵֵֵַָָָָּפסּוק

וכן: אנׁשא, עם ה' ימלל ארי חזינא דין ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַָָָָיֹומא

ד'.) ּפסּוק (ׁשם עּמכם ה' ּדּבר ּבפנים ְִִִִֶֶָָָָָּפנים

יענּנּו והאלהים ּתרּגם ׁשהרי ועֹוד, ה', ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָֹמּליל

מתעני ה' קדם ּומן י"ט.) י"ט, (לעיל ְְְֲֳִִֵֵָבקֹול

ּבמׁשה ּכן הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבא ּוכבר בקל, ְְְְִֵֵֶַָָָָליּה

(ּבּמדּבר אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָעצמֹו,

עּמּוד ירד וכן: מתמּלל, ותרּגּומֹו פ"ט.), ְְְְִֵֵֵֵַַַז',

(להּלן מׁשה עם ודּבר האהל ּפתח ועמד ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהענן

ּומתמּלל. ט'.): ְִֵַל"ג,

Ï·‡ּבכל נאמר ׁשּלא מבאר, לאנקלּוס הּטעם ¬»ְְְְְֱֶֶַַַַָָֹֹֻ

מּתֹו רק ליׂשראל הּׁשם ּדּבּור ּתֹורה ְְִִִֵֵַַַַָָמּתן

ׁשמעּו, האׁש ּומן כ"א.), ה', (ּדברים ְְִִֵֵָָָָהאׁש

הּׁשמים מן ּכי וכן הם, ּׁשהּׂשיגּו מה ְְִִִִִֵֵֶַַַָוהּוא

מּתֹו" האמת: ּדר על י"ט.) ּפסּוק ְֱִֶֶֶַַָָָ(להּלן

ּוכבר ּבׁשוה, האׁש מּתֹו והּוא ְְְִִֵֶַַָָָָהּׁשמים",

ּכׁשראה והּנה כ'.). י"ט, (לעיל ענינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָנתּבאר

ׁשּלא אלהים עּמנּו ידּבר ואל ּבכאן ְְְְְֱִִֵֶַַָָֹֹֻאנקלּוס

"ולא ּבֹו לתרּגם ראה לא מחּצה, ּבֹו ְְְְְִֵַַָָָֹֹֻהזּכר

למּלת ּכּנּוי ּבלׁשֹונֹו ואין ה'", עּמנא ְְְְִִִִֵֵַַָָימּלל

מּמׁש. הּדּבּור מהם ּבכאן ׁשלל ּולכ ְְֱִִֵֶַַַָָָָֹאלהים,

ÔÓeהזּכיר ׁשּלא אנקלּוס ּבחכמת הּמפלא ƒְְְְְְִִֶַַָָֹֻֻ

"מימרא אֹו דה'" "יקרא סיני הר ְְְֲִֵַַַַַָָָּבמעמד

י"ט, (לעיל ל מתּגלי אנא הא ותרּגם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָדה'",

דסיני טּורא על עמא כל לעיני ה' יתּגלי ְְְְִִִֵֵַַָָָָט'.),

ּפסּוק (ׁשם עלֹוהי דאיתּגלי י"א.), ּפסּוק ְְְֲִִִָָָָ(ׁשם

ּפסּוק (ׁשם דסיני טּורא על ה' ואתּגלי ְְְְִִִַַָָָי"ח.),

ּכאׁשר דה'" יקרא "ואיתּגלי ּתרּגם ולא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹכ'.),

דאיתּגלי טּורא האלהים הר ּתחּלה מתרּגם ְְְְְְֱִִִִֵַַָָָֹהּוא

עׂשה ּכן א'.), ג', (לעיל דה' יקרא ְְֲִֵֵַָָָָעלֹוהי

ּבירידה המיחד הּׁשם ׁשהזּכיר מקֹום ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּבכל

ּתרּגם אלהים הּכתּוב יזּכיר ּכאׁשר אבל ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹהּזאת,

לקדמּות י"ז.) י"ט, (לעיל האלהים ְְְֱִִֵַַָָֹלקראת

ּפסּוק (להּלן האלהים ּבא ותרּגם דה', ְְְְֱִִֵֵַַָָָָָֹמימרא

יתּגלי אמר ולא דה', יקרא לכֹון יתּגלי ְְְְְְְִִִִַַָָָֹי"ז.)

י"ח.), ּפסּוק (ׁשם דה' יקרא ּדתּמן ה', ְְְַַָָָָָלכֹון

(לעיל בקל ליּה מתעני ה' קדם ּומן אמר ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַָָָוכן

ׁשּיׂשּכיל למי ּומפרׁש מבאר זה וכל י"ט.), ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹי"ט,

וכן כ'.). (י"ט, למעלה המפרׁשים ְְְְְִֵֵַַָָָֹּדברינּו

הר אל מׁשה וּיעל מדקּדקֹות ּבנסחאֹות ְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻראיתי

לטּורא מׁשה ּוסליק י"ג.): כ"ד, (להּלן ְְְֱִֵֶַָָָֹהאלהים

ּוכתיב ּכן, יאמר ּתֹורה מּתן אחרי ּכי ְֲִִֵֵַַַַַָֹדה',

ל"ג.). י', (ּבּמדּבר ה' מהר ְְִִֵַַַָוּיסעּו

‰‡ÌÈ‰Ï.(יז) ‡a ÌÎ˙‡ ˙Bq� ¯e·Ú·Ï Èkƒ¿«¬«∆¿∆»»¡…ƒ
ּבּגֹוים ׁשם לכם ׁשּיצא ּבעֹולם אתכם ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלגּדל

לׁשֹון נּסֹות, עליכם. נגלה ּבכבֹודֹו ְְְֲִִֵֶֶַָׁשהּוא

ס"ב, (יׁשעיה נס הרימּו ּכמֹו: ּוגדּלה", ְְְְֲִֵַָָָָָֻ"הרמה

ׁשהּוא י"ז.), ל', (ׁשם הּגבעה על וכּנס ְְִֵֶַַַָָי'.),

יּתכןז אבל נכֹון. ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ְְֲִִֵֵֶַָָָָקּוף,

ּבא ּבאמּונתֹו הרּגילכם לבעבּור ּכי ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָֹׁשּיאמר,

הּׁשכינה ּגּלּוי לכם ׁשהראה ׁשּכיון ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאלהים,

תּפרד ולא ּבֹו, לדבקה ּבלבבכם אמּונתֹו ְְְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹנכנסה

על יראתֹו ּתהיה ּולמען לעֹולם, מּמּנה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָנפׁשכם

ּבּׁשמים האלהים לבּדֹו הּוא ּכי ּבראֹותכם ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹּפניכם

יאמר, אֹו ּגדֹולה. יראה מּמּנּו ותיראּון ְְְְִִִֶֶַָָָָֹּובארץ

הּזאת הּגדֹולה האׁש יראת ּפניכם על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּתהיה

הּלׁשֹון ויהיה מּמּנה. מּיראתכם תחטאּו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹולא

אל ּדוד וּיאמר נּסה, לא ּכי ללכת וּיאל ִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמן

נּסיתי לא ּכי ּבאּלה ללכת אּוכל לא ִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשאּול

"רגילּות". ּכענין ל"ט.), י"ז, ְְְְִִֵַ(ׁשמּואלֿא'

·¯‰Âּכי כ"ד.) (ג', הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְִִֵַַָ

אׁשר זה ּכי ּתיראּו, אל להם ֲִִֶֶֶַַָָָאמר

אתכם אלהים ה' ׁשּכׁשּינּסה היה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹראיתם

נביא לכם ויׁשלח אמּונתכם, ער ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָלהֹודיע

תמעד לא ּׁשּׁשמעּתם, מה לסּתר ׁשּירצה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשקר

ראיתם ּכבר ּכי האמת, מּדר לעֹולם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָאׁשּוריכם

"ׁשּיּוכל ּבעבּור יאמר, ּכן ואם ּבעיניכם. ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהאמת

ּכדי עּתה האלהים ּבא לעתיד אתכם" ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹלנּסֹות

נּסיֹון. ּבכל לֹו עֹומדים ְְְִִִֶָָׁשּתהיּו

ÏÚÂהּנה יאמר, מּמׁש". "נּסיֹון הּוא ּדעּתי ¿«ְִִִֵַַַָָֹ

מצותיו התׁשמרּו לנּסֹותכם האלהים ְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹרצה

יראה ּומעּתה ספק, ּכל מּלּבכם הֹוציא ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּכי

ּבֹו ּתחּפצּו ואם אֹותֹו אֹוהבים ְְְְֲֲִִֶֶַהיׁשכם

ללכת ּבחינה, נּסיֹון לׁשֹון ּכל וכן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹּובמצותיו.

ל"ט.), י"ז, (ׁשמּואלֿא' נּסיתי לא ּכי ְִִִִֵֵֶָֹּבאּלה

ויּתכן ּבהם. ללכת מעֹולם נפׁשי ּבחנּתי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

ּפעם האדֹון ּכי ּבטֹובה, הּזה הּנּסיֹון ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה

ּבעבֹודה עבּדֹו יסּבלּנהינּסה אם לדעת קׁשה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ

יגמל אם לדעת עּמֹו ייטיב ּופעם ְְֲִִִִֵַַַַַָָֹלאהבתֹו,

לאדֹוניו להֹוסיף עּמֹו עׂשה אׁשר ּבּטֹובה ְֲֲִִֶַַָָָָאֹותֹו

(שמו"ר חכמים ׁשאמרּו ּכענין וכבֹוד, ְְְְֲֲִִֶָָָָָעבֹודה

ׁשאין ּבנסיֹוניו, ׁשעֹומד אדם אׁשרי כ'.) ְְְִֵֵֵֶֶַָָָל"א,

אֹותּה, מנּסה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּברּיה ְְְִֵֶֶַַָָָָל

ּפתּוחה ידֹו ּתהיה אם אֹותֹו מנּסה ְְְִִִֶֶֶַָָָהעׁשיר

לקּבל יּוכל אם אֹותֹו מנּסה העני ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָלענּיים,

לכם הטיב הּכתּוב אמר ּולכ וכּו'. ְְִִִֵֶַַָָָָיּסּורין

עׂשה לא אׁשר ּכבֹודֹו, את להראֹותכם ְְְְֱֲִֶֶֶַָָָֹֹהאלהים

לפניו ּתגמלּו אם "לנּסֹותכם" ּגֹוי, לכל ְְְְְְִִֵֶַָָָכן

לעם לֹו להיֹות עּמכם עׂשה אׁשר ְְֲִִֶֶַַָָָָּכּטֹובה

(ּדברים זאת ּתגמלּו הלה' ׁשאמר ּכענין ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹנחלה,

מּכל ידעּתי אתכם רק ואמר ו'.), ְְְִִֶֶַַַָָֹל"ב,

את עליכם אפקד ּכן על האדמה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹמׁשּפחֹות

אינם העּמים ּכי ב'.), ג', (עמֹוס עונתיכם ֲִִֵֵֶַָָָָֹֹּכל

ּבפנים. ּפנים אתכם ידעּתי אׁשר ּככם לי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָחּיבים
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתֹורה ּבמׁשנה אבל והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהּמצות

הּדּברֹות אחרי ּכי מׁשה הזּכיר כ'.) ה', ְְְֲִִִִִֵֶַַָ(ּדברים

ואמרּו וזקניהם ׁשבטיהם ראׁשי ּכל אליו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקרבּו

אלהינּו ה' קֹול את לׁשמע אנחנּו יספים אם ְְְֱֲִִִֵֶַַֹֹֹלֹו

ׁשערנּו ּכי כ"ב.), ּפסּוק (ׁשם ומתנּו ְְִִַָָָָעֹוד

לסּבל עֹוד נּוכל "ׁשּלא ּדברּבנפׁשֹותינּו מּׂשא ְְְְִֵֶַַַַָֹֹ

לדּבר האלהים ׁשּירצה חׁשבּו ּכי אלהים", ְְְֱֱִִִִֵֶֶַָָֹֹה'

אּתה קרב אמרּו ּולכ הּמצות, ּכל ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאליהם

ואּת אלהינּו ה' יאמר אׁשר ּכל את ְְֱֲֲֵֵֶַַָָֹֹּוׁשמע

כ"ד.), ה', (ׁשם ועׂשינּו וׁשמענּו אלינּו ְְְְִֵֵֵַַָָָּתדּבר

ואמר: לדבריהם הֹודה הּוא ּברּו ְְְְִֵֶַַָָָָוהּקדֹוׁש

ּכי כ"ה.), ה', (ּדברים ּדּברּו אׁשר ּכל ְֲִִִִֵֵֶָָהיטיבּו

עׂשרת רק יׁשמיעם ׁשּלא לפניו החפץ היה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹכן

לפניו". יׁשרה "והּיראה ְְְְְִִַַָָָָָהּדּברֹות,

.eÚ�iÂאין ּכאן) (מכילתא רּבֹותינּו ּדעת על «»Àְְִֵֵַַַַָָ

אֹומר: הּוא וכן "זיע", אּלא ּבכאן ְְִֵֵֶַַָָנּוע

ואם כ'.), כ"ד, (יׁשעיה ּכּׁשּכֹור ארץ ּתנּוע ְְְִִֶֶַַַַָָנֹוע

עֹוד חזרּו ּומּפחּדם נזּדעזעּו, ּכי יאמר ְְְְְִִִֵַַַָָֹּכן

הּפׁשט ּבעלי ּדעת ועל מרחֹוק. ועמדּו ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָלאחֹור

ועמדּו לאחֹוריהם מּמקֹומם "ׁשנעּו" ְְְֲִֵֶֶַַָָָָוּינּועּו

(ּבראׁשית בארץ ּתהיה ונד נע מּלׁשֹון: ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָמרחֹוק,

ל"ב, (ּבּמדּבר ּבּמדּבר ויניעם וכן: י"ד.), ְְְְִִִֵֵַַַָָד',

י"ג.).

.ÌÈ‰Ï‡ e�nÚ ¯a„È Ï‡Âּבמֹורה הרב הׁשּגיח ¿«¿«≈ƒ»¡…ƒְְִִֵַַָ

ׁשּתרּגם ּבאנקלּוס ל"ג.) (ב', ְְְְְִִֵֶַֻהּנבֹוכים

עמנא יתמלל "ולא אלהים: עּמנּו ידּבר ְְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹואל

הּמקֹומֹות, ּבׁשאר כן עׂשה ולא ה'", קדם ְְְֳִִֵַָָָָֹמן

האּלה הּדברים ּכל את אלהים וידּבר ּתרּגם ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכי

מקֹום ּבכל וכן ה', ּומּליל א'.) כ', ְְְִֵֵַָָ(לעיל

אצלֹו והּטעם ה', ּומּליל מׁשה אל ה' ְְְִֵֶֶֶַַַַַַוידּבר

יׂשראל ּכל ׁשּׁשמעּוהּו אע"פ הראׁשֹון הּדּבּור ְְִִִִֵֶַָָָָּכי

ּכן ואם רּבנּו. מׁשה ּכמעלת ּבֹו מעלתם ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָאין

עּמכ ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ּתרּגם לּמה םּכדעּתֹו ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לֹו והיה עמכֹון, מלילית י"ט.) ּפסּוק ְְְִִֵַַָָָָ(להּלן

ּבמׁשנה וכן עמכֹון, קדמי מן אתמּליל ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָלֹומר:

ּכל אל ה' ּדּבר האּלה הּדברים את ְִִֵֶֶֶֶַָָָָּתֹורה,

מּליל אֹותֹו, ּתרּגם י"ט.) ה', (ּדברים ְְְְִִִֵֶַַָקהלכם

(ׁשם ׁשמענּו קֹולֹו ואת הם, אמרּו וכן ְְְְֵֵֶַָָָה',

ׁשמענא מימריּה קל ית ותרּגם כ"א.), ְְְְֲִֵֵֵַָָָָּפסּוק

וכן: אנׁשא, עם ה' ימלל ארי חזינא דין ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַָָָָיֹומא

ד'.) ּפסּוק (ׁשם עּמכם ה' ּדּבר ּבפנים ְִִִִֶֶָָָָָּפנים

יענּנּו והאלהים ּתרּגם ׁשהרי ועֹוד, ה', ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָֹמּליל

מתעני ה' קדם ּומן י"ט.) י"ט, (לעיל ְְְֲֳִִֵֵָבקֹול

ּבמׁשה ּכן הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבא ּוכבר בקל, ְְְְִֵֵֶַָָָָליּה

(ּבּמדּבר אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָעצמֹו,

עּמּוד ירד וכן: מתמּלל, ותרּגּומֹו פ"ט.), ְְְְִֵֵֵֵַַַז',

(להּלן מׁשה עם ודּבר האהל ּפתח ועמד ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהענן

ּומתמּלל. ט'.): ְִֵַל"ג,

Ï·‡ּבכל נאמר ׁשּלא מבאר, לאנקלּוס הּטעם ¬»ְְְְְֱֶֶַַַַָָֹֹֻ

מּתֹו רק ליׂשראל הּׁשם ּדּבּור ּתֹורה ְְִִִֵֵַַַַָָמּתן

ׁשמעּו, האׁש ּומן כ"א.), ה', (ּדברים ְְִִֵֵָָָָהאׁש

הּׁשמים מן ּכי וכן הם, ּׁשהּׂשיגּו מה ְְִִִִִֵֵֶַַַָוהּוא

מּתֹו" האמת: ּדר על י"ט.) ּפסּוק ְֱִֶֶֶַַָָָ(להּלן

ּוכבר ּבׁשוה, האׁש מּתֹו והּוא ְְְִִֵֶַַָָָָהּׁשמים",

ּכׁשראה והּנה כ'.). י"ט, (לעיל ענינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָנתּבאר

ׁשּלא אלהים עּמנּו ידּבר ואל ּבכאן ְְְְְֱִִֵֶַַָָֹֹֻאנקלּוס

"ולא ּבֹו לתרּגם ראה לא מחּצה, ּבֹו ְְְְְִֵַַָָָֹֹֻהזּכר

למּלת ּכּנּוי ּבלׁשֹונֹו ואין ה'", עּמנא ְְְְִִִִֵֵַַָָימּלל

מּמׁש. הּדּבּור מהם ּבכאן ׁשלל ּולכ ְְֱִִֵֶַַַָָָָֹאלהים,

ÔÓeהזּכיר ׁשּלא אנקלּוס ּבחכמת הּמפלא ƒְְְְְְִִֶַַָָֹֻֻ

"מימרא אֹו דה'" "יקרא סיני הר ְְְֲִֵַַַַַָָָּבמעמד

י"ט, (לעיל ל מתּגלי אנא הא ותרּגם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָדה'",

דסיני טּורא על עמא כל לעיני ה' יתּגלי ְְְְִִִֵֵַַָָָָט'.),

ּפסּוק (ׁשם עלֹוהי דאיתּגלי י"א.), ּפסּוק ְְְֲִִִָָָָ(ׁשם

ּפסּוק (ׁשם דסיני טּורא על ה' ואתּגלי ְְְְִִִַַָָָי"ח.),

ּכאׁשר דה'" יקרא "ואיתּגלי ּתרּגם ולא ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹכ'.),

דאיתּגלי טּורא האלהים הר ּתחּלה מתרּגם ְְְְְְֱִִִִֵַַָָָֹהּוא

עׂשה ּכן א'.), ג', (לעיל דה' יקרא ְְֲִֵֵַָָָָעלֹוהי

ּבירידה המיחד הּׁשם ׁשהזּכיר מקֹום ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻּבכל

ּתרּגם אלהים הּכתּוב יזּכיר ּכאׁשר אבל ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֹהּזאת,

לקדמּות י"ז.) י"ט, (לעיל האלהים ְְְֱִִֵַַָָֹלקראת

ּפסּוק (להּלן האלהים ּבא ותרּגם דה', ְְְְֱִִֵֵַַָָָָָֹמימרא

יתּגלי אמר ולא דה', יקרא לכֹון יתּגלי ְְְְְְְִִִִַַָָָֹי"ז.)

י"ח.), ּפסּוק (ׁשם דה' יקרא ּדתּמן ה', ְְְַַָָָָָלכֹון

(לעיל בקל ליּה מתעני ה' קדם ּומן אמר ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַָָָוכן

ׁשּיׂשּכיל למי ּומפרׁש מבאר זה וכל י"ט.), ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹי"ט,

וכן כ'.). (י"ט, למעלה המפרׁשים ְְְְְִֵֵַַָָָֹּדברינּו

הר אל מׁשה וּיעל מדקּדקֹות ּבנסחאֹות ְְְְִִֶֶַַַַָָָֻֻראיתי

לטּורא מׁשה ּוסליק י"ג.): כ"ד, (להּלן ְְְֱִֵֶַָָָֹהאלהים

ּוכתיב ּכן, יאמר ּתֹורה מּתן אחרי ּכי ְֲִִֵֵַַַַַָֹדה',

ל"ג.). י', (ּבּמדּבר ה' מהר ְְִִֵַַַָוּיסעּו

‰‡ÌÈ‰Ï.(יז) ‡a ÌÎ˙‡ ˙Bq� ¯e·Ú·Ï Èkƒ¿«¬«∆¿∆»»¡…ƒ
ּבּגֹוים ׁשם לכם ׁשּיצא ּבעֹולם אתכם ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלגּדל

לׁשֹון נּסֹות, עליכם. נגלה ּבכבֹודֹו ְְְֲִִֵֶֶַָׁשהּוא

ס"ב, (יׁשעיה נס הרימּו ּכמֹו: ּוגדּלה", ְְְְֲִֵַָָָָָֻ"הרמה

ׁשהּוא י"ז.), ל', (ׁשם הּגבעה על וכּנס ְְִֵֶַַַָָי'.),

יּתכןז אבל נכֹון. ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ְְֲִִֵֵֶַָָָָקּוף,

ּבא ּבאמּונתֹו הרּגילכם לבעבּור ּכי ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָֹׁשּיאמר,

הּׁשכינה ּגּלּוי לכם ׁשהראה ׁשּכיון ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאלהים,

תּפרד ולא ּבֹו, לדבקה ּבלבבכם אמּונתֹו ְְְְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹנכנסה

על יראתֹו ּתהיה ּולמען לעֹולם, מּמּנה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָנפׁשכם

ּבּׁשמים האלהים לבּדֹו הּוא ּכי ּבראֹותכם ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹּפניכם

יאמר, אֹו ּגדֹולה. יראה מּמּנּו ותיראּון ְְְְִִִֶֶַָָָָֹּובארץ

הּזאת הּגדֹולה האׁש יראת ּפניכם על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּתהיה

הּלׁשֹון ויהיה מּמּנה. מּיראתכם תחטאּו ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹולא

אל ּדוד וּיאמר נּסה, לא ּכי ללכת וּיאל ִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמן

נּסיתי לא ּכי ּבאּלה ללכת אּוכל לא ִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשאּול

"רגילּות". ּכענין ל"ט.), י"ז, ְְְְִִֵַ(ׁשמּואלֿא'

·¯‰Âּכי כ"ד.) (ג', הּנבֹוכים ּבמֹורה אמר ¿»«ְְִִֵַַָ

אׁשר זה ּכי ּתיראּו, אל להם ֲִִֶֶֶַַָָָאמר

אתכם אלהים ה' ׁשּכׁשּינּסה היה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹראיתם

נביא לכם ויׁשלח אמּונתכם, ער ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָלהֹודיע

תמעד לא ּׁשּׁשמעּתם, מה לסּתר ׁשּירצה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשקר

ראיתם ּכבר ּכי האמת, מּדר לעֹולם ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָאׁשּוריכם

"ׁשּיּוכל ּבעבּור יאמר, ּכן ואם ּבעיניכם. ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹהאמת

ּכדי עּתה האלהים ּבא לעתיד אתכם" ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹלנּסֹות

נּסיֹון. ּבכל לֹו עֹומדים ְְְִִִֶָָׁשּתהיּו

ÏÚÂהּנה יאמר, מּמׁש". "נּסיֹון הּוא ּדעּתי ¿«ְִִִֵַַַָָֹ

מצותיו התׁשמרּו לנּסֹותכם האלהים ְְְְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹרצה

יראה ּומעּתה ספק, ּכל מּלּבכם הֹוציא ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּכי

ּבֹו ּתחּפצּו ואם אֹותֹו אֹוהבים ְְְְֲֲִִֶֶַהיׁשכם

ללכת ּבחינה, נּסיֹון לׁשֹון ּכל וכן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹּובמצותיו.

ל"ט.), י"ז, (ׁשמּואלֿא' נּסיתי לא ּכי ְִִִִֵֵֶָֹּבאּלה

ויּתכן ּבהם. ללכת מעֹולם נפׁשי ּבחנּתי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

ּפעם האדֹון ּכי ּבטֹובה, הּזה הּנּסיֹון ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה

ּבעבֹודה עבּדֹו יסּבלּנהינּסה אם לדעת קׁשה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ

יגמל אם לדעת עּמֹו ייטיב ּופעם ְְֲִִִִֵַַַַַָָֹלאהבתֹו,

לאדֹוניו להֹוסיף עּמֹו עׂשה אׁשר ּבּטֹובה ְֲֲִִֶַַָָָָאֹותֹו

(שמו"ר חכמים ׁשאמרּו ּכענין וכבֹוד, ְְְְֲֲִִֶָָָָָעבֹודה

ׁשאין ּבנסיֹוניו, ׁשעֹומד אדם אׁשרי כ'.) ְְְִֵֵֵֶֶַָָָל"א,

אֹותּה, מנּסה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ּברּיה ְְְִֵֶֶַַָָָָל

ּפתּוחה ידֹו ּתהיה אם אֹותֹו מנּסה ְְְִִִֶֶֶַָָָהעׁשיר

לקּבל יּוכל אם אֹותֹו מנּסה העני ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָלענּיים,

לכם הטיב הּכתּוב אמר ּולכ וכּו'. ְְִִִֵֶַַָָָָיּסּורין

עׂשה לא אׁשר ּכבֹודֹו, את להראֹותכם ְְְְֱֲִֶֶֶַָָָֹֹהאלהים

לפניו ּתגמלּו אם "לנּסֹותכם" ּגֹוי, לכל ְְְְְְִִֵֶַָָָכן

לעם לֹו להיֹות עּמכם עׂשה אׁשר ְְֲִִֶֶַַָָָָּכּטֹובה

(ּדברים זאת ּתגמלּו הלה' ׁשאמר ּכענין ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹנחלה,

מּכל ידעּתי אתכם רק ואמר ו'.), ְְְִִֶֶַַַָָֹל"ב,

את עליכם אפקד ּכן על האדמה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָֹמׁשּפחֹות

אינם העּמים ּכי ב'.), ג', (עמֹוס עונתיכם ֲִִֵֵֶַָָָָֹֹּכל

ּבפנים. ּפנים אתכם ידעּתי אׁשר ּככם לי ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָחּיבים
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(çé)íL-øLà ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½£¤−̈
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb�∑הּׁשמים עדֿלב ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ענן ,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: ׁשאמר הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש. ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑הּזה ¯‡Ì˙È.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑ׁשּמהיׁש לֹו: מׂשיחין ּׁשאחרים למה רֹואה ּׁשאדם מה ּבין הפרׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מּלהאמין חלּוק ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו מׂשיחין Èz¯ac.ּׁשאחרים ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑הר על ה' "וּירד אֹומר: אחד וכתּוב ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֵֵֶֶַַַָָ

ּביניהם והכריע הּׁשליׁשי הּכתּוב ּבא ד)סיני". אּׁשֹו(דברים את הרא הארץ ועל ליּסרּך קֹולֹו את הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבּׁשמ ּכבֹודֹו הארץ.הּגדֹולה": על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ההר,(מכילתא)ים, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הרּכין אחר: ּדבר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

אֹומר: הּוא יח)וכן וּירד"(תהלים ׁשמים רמב"ן."וּיט ְִֵֵֵֵַַַַָ

(ë)ìà ézà ïeNòú àìýìàå óñë éýeNòú àì áäæ é ¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëì̈¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑.ּבּמרֹום לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון ÛÒÎ.(מכילתא)לא È‰Ï‡∑הּכרּובים על להזהיר ּבא …«¬ƒƒְְְְֲִַַַַַַַָָָֹ¡…≈∆∆ְְְִִַַַָ
ּכאלהּות לפני הן הרי ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל יהיּו ׁשּלא אּתי לעמד עֹוׂשה Ê‰·.ׁשאּתה È‰Ï‡Â∑ּבא ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ≈…≈»»ָ

זהב ּכאלהי לפני הן הרי ד', עׂשית ׁשאם ב': על יֹוסיף ׁשּלא ÌÎÏ.להזהיר eNÚ˙ ‡Ï∑ּכרּובים עֹוׂשה הריני ּתאמר: לא ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ…«¬»∆ְֲִִֵֶַֹֹ
לכם" תעׂשּו "לא נאמר: לכ עֹולמים, ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ּכדר מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות .ּבבּתי ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

(àë)éúìò-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
éîìL-úàåðàö-úà EøLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´

éìà àBáà éîL-úà øékæàézëøáe E:E ©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ּבאדמה ּבסיס)מחּבר אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ּגּבי על יבנּנּו ּדבר(מכילתא)ׁשּלא . ƒ¿«¬»»ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ

חנּיתן ּבׁשעת אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא ׁשהיה ÈÏ.אחר: ‰NÚz∑לׁשמי עׂשּיתֹו ּתחּלת zÁ·ÊÂ.ׁשּתהא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ«¬∆ƒְְְֲִִִִֵֶַָ¿»«¿»
ÂÈÏÚ∑:ּכמֹו ב)אצלֹו, מנּׁשה"(במדבר מּטה על.(מכילתא)"ועליו והּדם "הּבׂשר לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? עליו אּלא אינֹו אֹו »»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי ה' נח)מזּבח EÈÓÏLŒ˙‡Â.(זבחים EÈ˙ÏÚ ּומּבקראׁשר∑‡˙ מּצאנ.E�‡ˆŒ˙‡ ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹֹ∆……∆¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ∆…¿
E¯˜aŒ˙‡Â∑"ואתֿׁשלמי עלתי ל"את ‡˙ÈÓLŒ.ּפרּוׁש ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑להזּכיר רׁשּות ל אּתן אׁשר ¿∆¿»∆ְְְֵֶֶֶֶָֹֹ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒְְְְֲִֵֶֶַ

למד אּתה מּכאן .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי 'אבֹוא ׁשם ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשםׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבנׂשיאת הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות נּתן ׁשם הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ּבמקֹום אּלא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּמפרׁש,

העם את לבר .ּכּפים ְִֵֶַַָָָ

Ïˆ„יח ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט È�·Ï ¯ÓÈz Ô�„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

„Áaכא È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
C�Ú ÔÓ CL„e˜ ÒÎ� ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
Èz�ÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Èz¯ac(יטֿכ) ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk Ì˙È‡¯ Ìz‡«∆¿ƒ∆ƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒ
.ÌÎnÚאחרי להם ׁשּיאמר צּוה ƒ»∆ֲִֵֶֶַַָָֹ

עּמכם ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ּבעיניכם ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשראיתם

ּתׁשּתפּו אל ּובארץ, ּבּׁשמים האדֹון הּוא ְְֲִִֶַַַַַָָָָָואני

צר לכם אין ּכי זהב ואלהי ּכסף אלהי ֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹעּמי

תעׂשּון לא הּכתּוב וׁשעּור אחר, עזר אל ְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹאּתי

זהב. אלהי לכם תעׂשּו ולא כסף אלהי ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹאּתי

ואלהי כסף אלהי תעׂשּון לא ּפרּוׁשֹו ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹּולדעּתי

תעׂשּו ולא אּתי, לאלהים לכם להיֹות ְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹזהב

וחזר ּבהם, האמּונה מן הזהיר ּכלל, ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָלכם

ּומּצבה ּופסל ּכענין לבּדּה, העׂשּיה מן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהזהיר

א'.). כ"ו, (וּיקרא לכם תקימּו ְִִֶַָָָֹלא

ÏÚÂ,ּפני על ּכטעם אּתי טעם האמת ּדר ¿«ְֱִִֶֶֶַַַַַַָָ

ג'.). ּפסּוק (לעיל ּפרּוׁשֹו רמזּתי ְְְִֵֵַָָָּוכבר

·˙ÎÂ,עּמכם ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי רּׁש"י: ¿»«ְִִִִִִִֶַַַַָָ

הר על הּׁשם וּירד אֹומר אחר ְֵֵֵֵֶַַַַַָוכתּוב

להכריע הּׁשליׁשי ּבא כ'.), י"ט, (לעיל ְְְְִִִִֵַַַַָסיני

ליּסרּך קלֹו את הׁשמיע הּׁשמים מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּביניהם

(ּדברים הּגדֹולה אּׁשֹו את הרא הארץ ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָועל

ּבארץ. ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּבּׁשמים ּכבֹודֹו ל"ו.), ְְְִִֶַַָָָָד',

הכרע אבל מכּון. ואינּנּו הרב, לׁשֹון ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָֻזהּו

ּכאן), (מכילתא הּוא חכמים מדרׁש ְְְְֲִִִִַַָָָהּפסּוקים

סיני ּבהר ּוכבֹודֹו ּבּׁשמים הּׁשם ּכי הּוא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָואמת

ודּברּת ירדּת סיני הר ועל וכתּוב ה', ּבאׁש ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָּכי

והּמקראֹות י"ג.), ט', (נחמיה מּׁשמים ְְְְִִִִֶֶַָָָָָעּמהם

ּבארּתי ּוכבר יֹודע, לכל ּבלׁשֹונן מבארֹות ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֻּכּלן

אברהם ורּבי כ'.). י"ט, (לעיל למעלה ְְְְְִֵַַַַָָָֹהּכל

ּבפרׁשת הּטעם יבין לב לֹו ׁשּיׁש מי ּכי ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאמר

חכם פי ודברי כ"א.). ל"ג, (להּלן תּׂשא ְְְִִִִֵַָָָָּכי

י"ב.). י', (קהלת ֵֶֶֹחן

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא כא)ׁשהיה כ, ּונחיׁשּות,(רש"י עז לגּלֹות האדם צריְך – חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן יׁש ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

'מלא להיֹות עליו – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף קׁשה ּבבחינת הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ּובהכנעה,אדמה'ולא ּבבּטּול , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּתהיה. לּכל ּכעפר ונפׁשי רמב"ןּבבחינת ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåúéæb ïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék: ¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ�·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא)אבנים מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשהרי ּגזית", אתהן ּתבנה "לא – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ּכאׁשר: ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּתעׂשהּֿלי",

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי כז)חֹובה וכן(דברים ּתבנה". ׁשלמֹות כב)"אבנים חֹובה(לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: טו)הּוא, וכן:(דברים ּכאׁשר. ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ב)"והעבט ּבּכּורים",(ויקרא מנחת ּתקריב "ואם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

מׁשּמׁשים הם 'ּכאׁשר' ּובלׁשֹון וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת ∑ÈÊb˙.זּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ»ƒ
ּבברזל ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ÈÏÚ‰.לׁשֹון zÙ�‰ Ea¯Á Èk∑,ּדילמא ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' הרי ְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

עליה חרּב ּתניף חּללּת∑ÏÏÁzÂ‰.ּפן ּברזל, עליה הנפּת ׁשאם למדּת, דמדות)הא ג' להארי(פרק נברא ׁשהּמזּבח , ְְִֶֶַָָָ«¿«¬∆»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁש מּטילימיו ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ׁשל ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וחמר: קל ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ׁשאינםׁשלֹום אבנים ּומה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשלֹום הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ידי על מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹרֹואֹות

ּפרענּות ּתבֹואהּו ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת על לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, מׁשּפחה ּבין לאׁשּתֹו, איׁש .ּבין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

˙·�Èכב ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ�·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Èl.(כאֿכב) ‰NÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓר"א ּפרׁש ƒ¿«¬»»«¬∆ƒֵַ

כסף אלהי אּתי תעׂשּון לא אמר ֱֲִִִֵֶֶַַָֹֹּכי

להיֹות ּבצּורתם עליֹונים ּכח לקּבל זהב ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹואלהי

אׁשר הּמקֹום ּבכל ּכי ּוביניכם, ּביני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאמצעּיים

ׁשמי את ּבכבֹודיאזּכיר אני אלי אבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹ

ועל ּכלל. לאמצעי צר ל אין ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּוברכּתי

ׁשהם ּבּמזּבחֹות, ּכאן) (מכילתא רּבֹותינּו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּדעת

מצות הזּכיר ּובּמקּדׁש, ּבּמׁשּכן ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָהּנעׂשים

ּגם ׁשּיעׂשּו לאמר ּובאבנים ּבאדמה ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹהּמזּבחֹות

העֹולֹות יזּבחּו "וׁשם לבּדֹו, לּׁשם הּמזּבחֹות ְְְְְְִִֵֵַַַָָּכן

ּובכל הּׂשדה, ּפני על לּׁשדים ולא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּׁשלמים",

ּבכבֹודֹו יבֹוא ׁשמֹו את יזּכירּו אׁשר ְְְֲִִֶֶַַָָהּמקֹום

אֹותם. ּולבר ּבתֹוכם ׁשכינתֹו לׁשּכן ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָעליהן

Ì‡Â ÌÚËÂיּגיע אם לֹומר, חֹובה, ּבמצות ¿««¿ƒְְִִִַַַָ

לי ולבנֹות הארץ לרׁשת ׁשּתזּכּו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָהּזמן

ׁשּלא הּׁשמר הּבחירה, ּבבית אבנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמזּבח

למעלת ּכן לעׂשֹות ׁשּתחׁשב ּגזית אתהן ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹתבנה

הּברית מזּבח על ׁשהּמצוה ר"א ודעת ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָהּבנין.

ד'.). (כ"ד, ּבפרּוׁשיו הּמׁשּפטים ואּלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּבסדר

ÏÚÂראיתם אּתם ּכסדרן, הּכתּובים האמת, ּדר ¿«ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָ

ּפסּוק (לעיל עּמכם ּדּברּתי הּׁשמים מן ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּכי

ּפני" "על תעׂשּון ולא הּגדֹול, ּבׁשמי ְְֲִִַַַַָָֹי"ט.)

אני אבל כ'.), (ׁשם זהב ואלהי כסף ֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָָֹֹאלהי

"ולזּבח לבּדי לי מזּבח ׁשּתעׂשּו לכם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹמּתיר

אׁשר הּמקֹום ּבכל ׁשלמים" ּגם עֹולֹות ְְֲִֶַַָָָָָעליו

(ּפסּוק ּוברכּתי אלי אבֹוא ּכי ׁשמי את ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאזּכיר

רבצת ּתהֹום ּברכת מעל ׁשמים ּברכת ְְְִִִֵֶֶַָָֹֹֹכ"א.),

) זכרנּוּתחת מן ואזּכיר כ"ה.), מ"ט, ּבראׁשית ְְְְִִִֵַַָָָ

י"ב.). קט"ו, (ּתהּלים ְְִִֵָיבר

.‰ÈÏÚ zÙ�‰ Ea¯Á Èkנגיעת ּבהם לאסר ƒ«¿¿≈«¿»»∆»ְֱִֶֶַָֹ

אבנים ׁשּנאמר ּכמֹו ד'.), ג', (מּדֹות ְְֱֲִִֶֶֶַַַָהּברזל

(ּדברים אלהי ה' מזּבח את ּתבנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָֹׁשלמֹות

ּפסּוק (ׁשם ּברזל עליהם תניף לא ו'.), ְֲִֵֶֶַָָָֹכ"ז,

ּכי "חרב", ּבלׁשֹון הּברזל ּכאן והזּכיר ְְְְִִִִֶֶֶַַָה'.).

יּקראּו ּכֹורתֹות ּפּיֹות ּבהם אׁשר ּברזל ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָּכל

ולּה חרב אהּוד לֹו וּיעׂש ּבסיף, יאמר ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹחרב.

קח ּובאזמל, ט"ז.), ג', (ׁשֹופטים פיֹות ְְְְִִֵֵֵַׁשני

ּבכּׁשיל ויאמר א'.), ה', (יחזקאל חּדה חרב ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹל

יּתץ ּומגּדלתי הּבנין: ּבֹו יסּתרּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹֹוכלּפֹות

המסּתת זה וכן ט'.), כ"ו, (ׁשם ְְְְֵֵֶַַַָָּבחרבֹותיו

חרב. יקראּנּו ְְֲִִֶֶֶָאבנים

ÌÚËÂ(ּכאן (מכילתא רּבֹותינּו ּבדברי הּמצוה ¿««ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

על המקּצר יּונף ׁשּלא מצוה ְְְִִֵֶַַַַָֹלהּדּור

מן הּנפסל יּׁשאר ׁשּלא אמר ור"א .ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמארי

הּׁשם. ּבמזּבח ּבנּוי והּמקּצת ּבאׁשּפתֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהאבן

לעבֹודה מזּבח לעׂשֹות מּמּנה יּלקח ׁשּלא ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאֹו

והרב יצליחּו. אּולי כן יעׂשּו עֹובדיה ּכי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָזרה

ׁשהיא מ"ה.) (ג', הּנבֹוכים ּבמֹורה ְְִִֵֶַַָאמר

ותהיה צּורה ּבהן לעׂשֹות יבאּו ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹהרחקה,

עבֹודה עֹובדי מנהג כן היה ּכי מׂשּכית, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאבן

ָָזרה.

È�‡Âהיֹות ּבעבּור הּמצוה, טעם ּכי אֹומר «¬ƒְֱֲִִֵַַַַָ

ולכן העֹולם, הּמחריב והּוא חרב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּברזל

(מלאכי הּׁשם ׂשנאֹו אׁשר עׂשו והּנה .ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

ועל לֹו ׁשאמר החרב, הּיֹורׁש הּוא ג'.) ְֵֶֶֶַַַַָא',

וה מ'.), כ"ז, (ּבראׁשית תחיה הּואחרּב חרב ְְְְְִִֵֶֶֶַַ

ּובמּזלֹות ּבּמאדים ּכי ּובארץ, ּבּׁשמים ְֲִִִֶַַַַַָָָָֹּכחֹו

ולכן ּגבּורתֹו, ּתראה ּובהם יצליח, החרב ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדם

הּכתּוב ׁשהזּכירֹו הּטעם וזהּו ה'. ּבית יּובא ְְִִֵֶֶַַַַָָֹלא

ּבהניפ ּכי ּגזית, אתהן תבנה לא אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָֹּבפרּוׁש

עליה הנפּת ּכן לעׂשֹותם ּברזל ׁשּום ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעליהם

אֹותּה. וחּללּת חללים ּומרּבה המרּצח ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָחרּב

È�tÓeּגם ּכי ּברזל, ּבּמׁשּכן היה לא זה ƒ¿≈ְְִִֶֶַַַָָָֹ

מּברזל, יֹותר טֹובֹות ׁשהיּו ְְִֵֵֶֶַָָיתדֹותיו

ּבֹו נעׂשה לא עֹולמים ּבבית וכן נחׁשת. ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹעׂשה

אינּה הּׁשחיטה ּכי הּסּכינים, מּלבד ּברזל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּכלי

רק ּגזית לבנֹות אסר לא והּכתּוב ְְֲִִַַַָָָָֹעבֹודה,

חרּב ּכאׁשר ּפרׁש ּכי ּברזל, עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּבהניף

עליהם תניף לא ּבזה ּומפרׁש עליה, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהנפּת

אֹותן לסּתת ּבא ואם ה'.), כ"ז, (ּדברים ְְְְִִֵֶַַָָָּברזל

(סֹוטה רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּבׁשמיר אֹו ּכסף ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּבכלי

ב'.), ה', ב"ק (ּתֹוספּתא מּתר זה הרי ְֲֵֶֶָָֻמ"ח:)

טעמֹו יׁשּבר וזה ׁשלמֹות. ׁשאינן ּפי על ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָאף

נכֹון. אינּנּו זה ּבעבּור הרב טעם ּגם ר"א. ֲֵֶֶֶַַַַַָָׁשל

‰p‰Âּכל נׁשמע ׁשּלא ּבּמצוה הֹוסיף ׁשלמה ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַָָֹֹֹ

ו', (מלכיםֿא' ּבהּבנֹותֹו ּבּבית ּברזל ְְְְִִִִֶַַַָָּכלי

ׁשנינּו ׁשּכ מּתר, ׁשהיה ּפי על אף ִִֶֶַַָָָָָֻז'.),

אי ּבֹו ּגזית, אתהן תבנה לא (ּכאן) ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹּבּמכילתא

ּובקדׁשי ּבהיכל ּבֹונה אּתה אבל ּבֹונה ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָאּתה

ּכל והּגרזן ּומּקבֹות מקּים אני ּומה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָקדׁשים,

אינֹו ּבּבית ּבהּבנֹותֹו, ּבּבית נׁשמע לא ּברזל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹּכלי

הּזה, הענין והיה נׁשמע. ּבחּוץ אבל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָנׁשמע

ּברזל ּבכלי מהרריהן האבנים עֹוקרין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיּו

ּגם יכרתּו ּכאׁשר ּבּברזל, ׁשם אֹותם ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָּומסּתתים

ּבּבית, היּו אׁשר והּברֹוׁשים העצים ּבברזל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּכן

יקרֹות אבנים ּגדלֹות אבנים וּיּסעּו ּכתּוב: ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹוכן

ל"א.). ה', (מלכיםֿא' גזית אבני הּבית ְְְִִִֵֵַַַָָָליּסד

הּקירֹות לבנֹות הּבית אל אֹותן יביאּו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָוכאׁשר

עליהן אֹותֹו יניפּו ולא ּבברזל אֹותם יתּקנּו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹלא

הּבֹונים. ּכדר ְְִֶֶַָּכלל

e‰ÊÂ,'ו (ׁשם נבנה מּסע ׁשלמה אבן ׁשאמר: ¿∆ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהיא רק לגמרי, ׁשלמה ׁשהיא לא ְְְִִֵֵֶֶַַָֹז'.),

צּפרן, ּבּה ׁשּתחגר ּכדי ּפגם ּבּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשלמה



נג exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

אדמה הּנחׁשת מזּבח חלל את ממּלא כא)ׁשהיה כ, ּונחיׁשּות,(רש"י עז לגּלֹות האדם צריְך – חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן יׁש ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

'מלא להיֹות עליו – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף קׁשה ּבבחינת הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ּובהכנעה,אדמה'ולא ּבבּטּול , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּתהיה. לּכל ּכעפר ונפׁשי רמב"ןּבבחינת ְְְְְִִִִֶַַַָָֹ

(áë)-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàåúéæb ïäúà äðáú §¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék: ¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ�·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא)אבנים מזּבח "ואם מג': חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשהרי ּגזית", אתהן ּתבנה "לא – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ּכאׁשר: ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה אם הרי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּתעׂשהּֿלי",

ׁשּנאמר: אבנים, מזּבח לבנֹות עלי כז)חֹובה וכן(דברים ּתבנה". ׁשלמֹות כב)"אבנים חֹובה(לקמן ּתלוה", ּכסף "אם ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: טו)הּוא, וכן:(דברים ּכאׁשר. ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ב)"והעבט ּבּכּורים",(ויקרא מנחת ּתקריב "ואם ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

מׁשּמׁשים הם 'ּכאׁשר' ּובלׁשֹון וּדאין, אּלא ּתלּויין הּללּו 'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת ∑ÈÊb˙.זּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ»ƒ
ּבברזל ּומכּתתן ׁשּפֹוסלן ּגזיזה, ÈÏÚ‰.לׁשֹון zÙ�‰ Ea¯Á Èk∑,ּדילמא ׁשהּוא 'ּפן' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' הרי ְְְְְְְִֶֶַַָָָƒ«¿¿≈«¿»»∆»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

עליה חרּב ּתניף חּללּת∑ÏÏÁzÂ‰.ּפן ּברזל, עליה הנפּת ׁשאם למדּת, דמדות)הא ג' להארי(פרק נברא ׁשהּמזּבח , ְְִֶֶַָָָ«¿«¬∆»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁש מּטילימיו ׁשהּמזּבח ועֹוד, .הּמארי על המקּצר ׁשּיּונף ּבדין זה אין אדם, ׁשל ימיו לקּצר נברא והּברזל אדם, ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

וחמר: קל ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו יבא לא ,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ׁשאינםׁשלֹום אבנים ּומה ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשלֹום הּמּטיל ּברזל", עליהם ּתניף "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ידי על מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹרֹואֹות

ּפרענּות ּתבֹואהּו ׁשּלא וכּמה ּכּמה אחת על לחברֹו, אדם ּבין למׁשּפחה, מׁשּפחה ּבין לאׁשּתֹו, איׁש .ּבין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

˙·�Èכב ‡Ï ÈÓ„˜ „aÚz ÔÈ�·‡ Áa„Ó Ì‡Â¿ƒ«¿««¿ƒ«¿≈√»«»ƒ¿≈
Ô‰˙ÈdÏÚ Ca¯Á ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÏÈÒt »¿≈¿ƒ»»¿ƒ«¿»¬«

:dpÏlÁ˙e¿«¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Èl.(כאֿכב) ‰NÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓר"א ּפרׁש ƒ¿«¬»»«¬∆ƒֵַ

כסף אלהי אּתי תעׂשּון לא אמר ֱֲִִִֵֶֶַַָֹֹּכי

להיֹות ּבצּורתם עליֹונים ּכח לקּבל זהב ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹואלהי

אׁשר הּמקֹום ּבכל ּכי ּוביניכם, ּביני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאמצעּיים

ׁשמי את ּבכבֹודיאזּכיר אני אלי אבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹ

ועל ּכלל. לאמצעי צר ל אין ,ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּוברכּתי

ׁשהם ּבּמזּבחֹות, ּכאן) (מכילתא רּבֹותינּו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּדעת

מצות הזּכיר ּובּמקּדׁש, ּבּמׁשּכן ְְְְֲִִִִִִַַַַַָָהּנעׂשים

ּגם ׁשּיעׂשּו לאמר ּובאבנים ּבאדמה ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹהּמזּבחֹות

העֹולֹות יזּבחּו "וׁשם לבּדֹו, לּׁשם הּמזּבחֹות ְְְְְְִִֵֵַַַָָּכן

ּובכל הּׂשדה, ּפני על לּׁשדים ולא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּׁשלמים",

ּבכבֹודֹו יבֹוא ׁשמֹו את יזּכירּו אׁשר ְְְֲִִֶֶַַָָהּמקֹום

אֹותם. ּולבר ּבתֹוכם ׁשכינתֹו לׁשּכן ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָעליהן

Ì‡Â ÌÚËÂיּגיע אם לֹומר, חֹובה, ּבמצות ¿««¿ƒְְִִִַַַָ

לי ולבנֹות הארץ לרׁשת ׁשּתזּכּו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָהּזמן

ׁשּלא הּׁשמר הּבחירה, ּבבית אבנים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמזּבח

למעלת ּכן לעׂשֹות ׁשּתחׁשב ּגזית אתהן ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹתבנה

הּברית מזּבח על ׁשהּמצוה ר"א ודעת ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָהּבנין.

ד'.). (כ"ד, ּבפרּוׁשיו הּמׁשּפטים ואּלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּבסדר

ÏÚÂראיתם אּתם ּכסדרן, הּכתּובים האמת, ּדר ¿«ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָ

ּפסּוק (לעיל עּמכם ּדּברּתי הּׁשמים מן ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּכי

ּפני" "על תעׂשּון ולא הּגדֹול, ּבׁשמי ְְֲִִַַַַָָֹי"ט.)

אני אבל כ'.), (ׁשם זהב ואלהי כסף ֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָָֹֹאלהי

"ולזּבח לבּדי לי מזּבח ׁשּתעׂשּו לכם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹמּתיר

אׁשר הּמקֹום ּבכל ׁשלמים" ּגם עֹולֹות ְְֲִֶַַָָָָָעליו

(ּפסּוק ּוברכּתי אלי אבֹוא ּכי ׁשמי את ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאזּכיר

רבצת ּתהֹום ּברכת מעל ׁשמים ּברכת ְְְִִִֵֶֶַָָֹֹֹכ"א.),

) זכרנּוּתחת מן ואזּכיר כ"ה.), מ"ט, ּבראׁשית ְְְְִִִֵַַָָָ

י"ב.). קט"ו, (ּתהּלים ְְִִֵָיבר

.‰ÈÏÚ zÙ�‰ Ea¯Á Èkנגיעת ּבהם לאסר ƒ«¿¿≈«¿»»∆»ְֱִֶֶַָֹ

אבנים ׁשּנאמר ּכמֹו ד'.), ג', (מּדֹות ְְֱֲִִֶֶֶַַַָהּברזל

(ּדברים אלהי ה' מזּבח את ּתבנה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָֹׁשלמֹות

ּפסּוק (ׁשם ּברזל עליהם תניף לא ו'.), ְֲִֵֶֶַָָָֹכ"ז,

ּכי "חרב", ּבלׁשֹון הּברזל ּכאן והזּכיר ְְְְִִִִֶֶֶַַָה'.).

יּקראּו ּכֹורתֹות ּפּיֹות ּבהם אׁשר ּברזל ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָּכל

ולּה חרב אהּוד לֹו וּיעׂש ּבסיף, יאמר ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹחרב.

קח ּובאזמל, ט"ז.), ג', (ׁשֹופטים פיֹות ְְְְִִֵֵֵַׁשני

ּבכּׁשיל ויאמר א'.), ה', (יחזקאל חּדה חרב ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹל

יּתץ ּומגּדלתי הּבנין: ּבֹו יסּתרּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹֹוכלּפֹות

המסּתת זה וכן ט'.), כ"ו, (ׁשם ְְְְֵֵֶַַַָָּבחרבֹותיו

חרב. יקראּנּו ְְֲִִֶֶֶָאבנים

ÌÚËÂ(ּכאן (מכילתא רּבֹותינּו ּבדברי הּמצוה ¿««ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

על המקּצר יּונף ׁשּלא מצוה ְְְִִֵֶַַַַָֹלהּדּור

מן הּנפסל יּׁשאר ׁשּלא אמר ור"א .ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמארי

הּׁשם. ּבמזּבח ּבנּוי והּמקּצת ּבאׁשּפתֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהאבן

לעבֹודה מזּבח לעׂשֹות מּמּנה יּלקח ׁשּלא ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאֹו

והרב יצליחּו. אּולי כן יעׂשּו עֹובדיה ּכי ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָזרה

ׁשהיא מ"ה.) (ג', הּנבֹוכים ּבמֹורה ְְִִֵֶַַָאמר

ותהיה צּורה ּבהן לעׂשֹות יבאּו ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹהרחקה,

עבֹודה עֹובדי מנהג כן היה ּכי מׂשּכית, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאבן

ָָזרה.

È�‡Âהיֹות ּבעבּור הּמצוה, טעם ּכי אֹומר «¬ƒְֱֲִִֵַַַַָ

ולכן העֹולם, הּמחריב והּוא חרב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּברזל

(מלאכי הּׁשם ׂשנאֹו אׁשר עׂשו והּנה .ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

ועל לֹו ׁשאמר החרב, הּיֹורׁש הּוא ג'.) ְֵֶֶֶַַַַָא',

וה מ'.), כ"ז, (ּבראׁשית תחיה הּואחרּב חרב ְְְְְִִֵֶֶֶַַ

ּובמּזלֹות ּבּמאדים ּכי ּובארץ, ּבּׁשמים ְֲִִִֶַַַַַָָָָֹּכחֹו

ולכן ּגבּורתֹו, ּתראה ּובהם יצליח, החרב ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדם

הּכתּוב ׁשהזּכירֹו הּטעם וזהּו ה'. ּבית יּובא ְְִִֵֶֶַַַַָָֹלא

ּבהניפ ּכי ּגזית, אתהן תבנה לא אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָֹּבפרּוׁש

עליה הנפּת ּכן לעׂשֹותם ּברזל ׁשּום ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעליהם

אֹותּה. וחּללּת חללים ּומרּבה המרּצח ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָחרּב

È�tÓeּגם ּכי ּברזל, ּבּמׁשּכן היה לא זה ƒ¿≈ְְִִֶֶַַַָָָֹ

מּברזל, יֹותר טֹובֹות ׁשהיּו ְְִֵֵֶֶַָָיתדֹותיו

ּבֹו נעׂשה לא עֹולמים ּבבית וכן נחׁשת. ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹעׂשה

אינּה הּׁשחיטה ּכי הּסּכינים, מּלבד ּברזל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָּכלי

רק ּגזית לבנֹות אסר לא והּכתּוב ְְֲִִַַַָָָָֹעבֹודה,

חרּב ּכאׁשר ּפרׁש ּכי ּברזל, עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָּבהניף

עליהם תניף לא ּבזה ּומפרׁש עליה, ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהנפּת

אֹותן לסּתת ּבא ואם ה'.), כ"ז, (ּדברים ְְְְִִֵֶַַָָָּברזל

(סֹוטה רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּבׁשמיר אֹו ּכסף ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּבכלי

ב'.), ה', ב"ק (ּתֹוספּתא מּתר זה הרי ְֲֵֶֶָָֻמ"ח:)

טעמֹו יׁשּבר וזה ׁשלמֹות. ׁשאינן ּפי על ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָאף

נכֹון. אינּנּו זה ּבעבּור הרב טעם ּגם ר"א. ֲֵֶֶֶַַַַַָָׁשל

‰p‰Âּכל נׁשמע ׁשּלא ּבּמצוה הֹוסיף ׁשלמה ¿ƒ≈ְְְִִִֶַַָָֹֹֹ

ו', (מלכיםֿא' ּבהּבנֹותֹו ּבּבית ּברזל ְְְְִִִִֶַַַָָּכלי

ׁשנינּו ׁשּכ מּתר, ׁשהיה ּפי על אף ִִֶֶַַָָָָָֻז'.),

אי ּבֹו ּגזית, אתהן תבנה לא (ּכאן) ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹּבּמכילתא

ּובקדׁשי ּבהיכל ּבֹונה אּתה אבל ּבֹונה ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָאּתה

ּכל והּגרזן ּומּקבֹות מקּים אני ּומה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָקדׁשים,

אינֹו ּבּבית ּבהּבנֹותֹו, ּבּבית נׁשמע לא ּברזל ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֹּכלי

הּזה, הענין והיה נׁשמע. ּבחּוץ אבל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָנׁשמע

ּברזל ּבכלי מהרריהן האבנים עֹוקרין ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיּו

ּגם יכרתּו ּכאׁשר ּבּברזל, ׁשם אֹותם ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָּומסּתתים

ּבּבית, היּו אׁשר והּברֹוׁשים העצים ּבברזל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּכן

יקרֹות אבנים ּגדלֹות אבנים וּיּסעּו ּכתּוב: ְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹוכן

ל"א.). ה', (מלכיםֿא' גזית אבני הּבית ְְְִִִֵֵַַַָָָליּסד

הּקירֹות לבנֹות הּבית אל אֹותן יביאּו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָוכאׁשר

עליהן אֹותֹו יניפּו ולא ּבברזל אֹותם יתּקנּו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹלא

הּבֹונים. ּכדר ְְִֶֶַָּכלל

e‰ÊÂ,'ו (ׁשם נבנה מּסע ׁשלמה אבן ׁשאמר: ¿∆ְְִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשהיא רק לגמרי, ׁשלמה ׁשהיא לא ְְְִִֵֵֶֶַַָֹז'.),

צּפרן, ּבּה ׁשּתחגר ּכדי ּפגם ּבּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשלמה



exziנד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑חלּוק אּלא ּבלע"ז, אשקלונ"ש מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּומׁשּפע ˙Ïb.יהא ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ּגּלּוי∑‰ ׁשאינֹו ּפי על ואף .ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ידי ׁשעל ְְֵָֻ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב הּפסיעֹות הרחבת מקֹום, מּכל מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָערוה
הֹואיל ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ׁשאין הּללּו אבנים ּומה וחמר: קל ּדברים והרי ּבּזיֹון. מנהג ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבהם

וכּמה: ּכּמה אחת על ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא חבר ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם רמב"ןויׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

סימן. יונד"ב פסוקים, יתרוע"ב פרשת חסלת

˙˙ÈÏbכג ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
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"מּסע", ּופרּוׁש וׁשוה. חלקה היא ְֲֲִֵַָָָָָָאבל

ההר, מן אֹותּה הּסיעּו ּכאׁשר ּגדֹולה ְֲִִִִֶֶַָָָָׁשהיא

ּכמנהג מרּבֹות לאבנים הּסלע חּלקּו ְְְְֲִִִֶַַַַָֹֻלא

יׁשיבּוה ולא ּבכאן, אֹותּה יתּקנּו ולא ְְְְְְִִַַָָָֹֹהּבֹונים,

ּכי אחר, ּבנין ּכל ּכמנהג והּגרזן ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבמּקבֹות

קֹול הּבית ּבהר ׁשּיּׁשמע ׁשלמה רצה ְְִִֶַַַַָָָֹֹֹלא

וזה מּמּנּו, הּברזל להרחיק זה וכל ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָּברזל,

נחמיה) ר' הּגרסא (לפנינּו ירמיה רּבי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכדעת

(מ"ח:). סֹוטה רּביּבמּסכת לדעת אבל ְְֲִֶֶַַַַָָ

אֹותן, ׂשם ּבביתֹו ּגזית אבני (ׁשם) ְְְִֵֵַָָָָָיהּודה

הּמקרא, ּפרּוׁש ּדעּתֹו ועל הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְִִֵֵַַַַָָֹלא

את ליּסד יקרֹות אבנים ּגדלֹות אבנים ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹוּיּסעּו

ל"א.), ה', (מלכיםֿא' ּגזית אבני ְְִִִֵַַָָָהּבית

לביתֹו. והם ּגזית אבני ּגם ׁשהּסיעּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּכלֹומר

עׂשה החצר ּכי הּכתּוב ּבפׁשט נראה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכן

ׁשלׁשה החצר את וּיבן ּדכתיב ּגזית, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאבני

החמיר ולא ל"ו.), ו', (מלכיםֿא' גזית ְְֱִִִֵֶָָֹטּורי

הּברזל רחּוק זה וכל ּובּדביר. ּבהיכל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָרק

ׁשּלא ּדוד הקּדיׁש אׁשר והּברזל הּקדׁש, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹמן

לעׂשֹות י"ד.), כ"ב, (ד"הֿא' מׁשקלֹו ְְֲִֶַַָנחקר

האבנים ולחצב העצים לכרת ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּמּנּו

ָָהיה.

ÈÁaÊÓ.(כג) ÏÚ ˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂּבעבּור ¿…«¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒֲַ

מצותֹו הׁשלים ּבּמזּבח לצּוֹות התחיל ְְְְְִִִִִִִֵַַַָּכי

ּבתֹורת הּקרּבנֹות ּבדברי צּוֹותֹו עד זה אחר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹולא

צריכין ואין חכמים לדברי ראיה וזֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָֹּכהנים,

והּדּורֹו הּמזּבח יראת "הּמעלֹות", וטעם ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַחּזּוק.

ּבכל רּבים טעמים הּׁשם ּולמצות הּׁשם. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָלכבֹוד

לּגּוף רּבֹות ּתֹועלֹות אחת ּבכל יׁש ּכי ְִֵַַַַַַָָאחת,

ְֶֶַולּנפׁש.

exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy

(âë)äìbú-àì øLà éçaæî-ìò úìòîá äìòú-àìå§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬
:åéìò Eúåøò¤§¨«§−¨¨«

i"yx£˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ∑חלּוק אּלא ּבלע"ז, אשקלונ"ש מעלֹות, מעלֹות ּתעׂשהּו לא לּמזּבח, ּכבׁש ּבֹונה ּכׁשאּתה ¿…«¬∆¿«¬…ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּומׁשּפע ˙Ïb.יהא ‡Ï ¯L‡E˙Â¯Ú ּגּלּוי∑‰ ׁשאינֹו ּפי על ואף .ּפסיעֹותי להרחיב צרי אּתה הּמעלֹות ידי ׁשעל ְְֵָֻ¬∆…ƒ»∆∆¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב הּפסיעֹות הרחבת מקֹום, מּכל מכנסיֿבד", להם "ועׂשה ּכתיב ׁשהרי מּמׁש, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָערוה
הֹואיל ּתֹורה: אמרה ּבזיֹונן, על להקּפיד ּדעת ּבהם ׁשאין הּללּו אבנים ּומה וחמר: קל ּדברים והרי ּבּזיֹון. מנהג ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבהם

וכּמה: ּכּמה אחת על ּבזיֹונֹו, על ּומקּפיד יֹוצר ּבדמּות ׁשהּוא חבר ּבּזיֹון, מנהג ּבהם ּתנהג לא ,צר ּבהם רמב"ןויׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

סימן. יונד"ב פסוקים, יתרוע"ב פרשת חסלת

˙˙ÈÏbכג ‡Ïc ÈÁa„Ó ÏÚ ÔÈb¯„a ˜q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿«¿ƒ««¿¿ƒƒ»ƒ¿¿ƒ
Ù Ù Ù :È‰BÏÚ C˙È¯Ú∆¿¿»¬ƒ

ãñ÷ 'îòá äñôãð åøúé úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

"מּסע", ּופרּוׁש וׁשוה. חלקה היא ְֲֲִֵַָָָָָָאבל

ההר, מן אֹותּה הּסיעּו ּכאׁשר ּגדֹולה ְֲִִִִֶֶַָָָָׁשהיא

ּכמנהג מרּבֹות לאבנים הּסלע חּלקּו ְְְְֲִִִֶַַַַָֹֻלא

יׁשיבּוה ולא ּבכאן, אֹותּה יתּקנּו ולא ְְְְְְִִַַָָָֹֹהּבֹונים,

ּכי אחר, ּבנין ּכל ּכמנהג והּגרזן ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבמּקבֹות

קֹול הּבית ּבהר ׁשּיּׁשמע ׁשלמה רצה ְְִִֶַַַַָָָֹֹֹלא

וזה מּמּנּו, הּברזל להרחיק זה וכל ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָּברזל,

נחמיה) ר' הּגרסא (לפנינּו ירמיה רּבי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכדעת

(מ"ח:). סֹוטה רּביּבמּסכת לדעת אבל ְְֲִֶֶַַַַָָ

אֹותן, ׂשם ּבביתֹו ּגזית אבני (ׁשם) ְְְִֵֵַָָָָָיהּודה

הּמקרא, ּפרּוׁש ּדעּתֹו ועל הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְִִֵֵַַַַָָֹלא

את ליּסד יקרֹות אבנים ּגדלֹות אבנים ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹוּיּסעּו

ל"א.), ה', (מלכיםֿא' ּגזית אבני ְְִִִֵַַָָָהּבית

לביתֹו. והם ּגזית אבני ּגם ׁשהּסיעּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּכלֹומר

עׂשה החצר ּכי הּכתּוב ּבפׁשט נראה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכן

ׁשלׁשה החצר את וּיבן ּדכתיב ּגזית, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאבני

החמיר ולא ל"ו.), ו', (מלכיםֿא' גזית ְְֱִִִֵֶָָֹטּורי

הּברזל רחּוק זה וכל ּובּדביר. ּבהיכל ְְְִִֵֶֶַַַַַָָרק

ׁשּלא ּדוד הקּדיׁש אׁשר והּברזל הּקדׁש, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹמן

לעׂשֹות י"ד.), כ"ב, (ד"הֿא' מׁשקלֹו ְְֲִֶַַָנחקר

האבנים ולחצב העצים לכרת ּכלים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּמּנּו

ָָהיה.

ÈÁaÊÓ.(כג) ÏÚ ˙ÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂּבעבּור ¿…«¬∆¿«¬…«ƒ¿¿ƒֲַ

מצותֹו הׁשלים ּבּמזּבח לצּוֹות התחיל ְְְְְִִִִִִִֵַַַָּכי

ּבתֹורת הּקרּבנֹות ּבדברי צּוֹותֹו עד זה אחר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹולא

צריכין ואין חכמים לדברי ראיה וזֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָֹּכהנים,

והּדּורֹו הּמזּבח יראת "הּמעלֹות", וטעם ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַחּזּוק.

ּבכל רּבים טעמים הּׁשם ּולמצות הּׁשם. ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָלכבֹוד

לּגּוף רּבֹות ּתֹועלֹות אחת ּבכל יׁש ּכי ְִֵַַַַַַָָאחת,

ְֶֶַולּנפׁש.

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י שבט, תשי"ט

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בו כותב ר"פ מההתועדויות בשבועות שעברו, וכן מהתיסדות שיעור 

לימוד חסידות ברבים.

ויהי רצון שתכה"י יבשר טוב בענינים הכללים ובענינים הפרטים אשר הא בהא תליא, ובפרט שגזע 

צור מחצבתו מסייעתו בפעילות בזה ובבשורות טובות בזה.

במ"ש אודות הצעתי במנהגי יום ההילולא, הרי אף שנכתב בקשר עם יום ההילולא הראשון, איני 

זה, מלבד השינוי הכללי מתאים להוראת תוה"ק  רואה טעמים לשינוים בהנהגות אלו בשנים שלאחרי 

דמעלין בקדש, שמזה מובן שמזמן לזמן גם בהאמור צריך להוסיף, אבל בהוספה זו אין לקבוע מסמרות 

ועל כל או"א להוסיף מתאים למעמדו מצבו יכולתו ואפשריותו.

בברכה לבשו"ט.



נה

לשבת פרשת יתרו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ב שבט
מפרק סו  

עד סוף פרק סח 

יום רביעי - ט"ו שבט
פרק כ

מפרק עז 
עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג שבט
מפרק סט 

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד שבט
מפרק עב 

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז שבט
מפרק פג 

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח שבט
פרק כ 

מפרק פח עד סוף פרק פט

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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הם - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו עמוקהÎ¯Ó·‰..."ואולי הערה של משמעותה (כנ"ל)".
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שעצם לחדש, כאן באים - "מרכבה" הם תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים עצמה‰ÁÓ˘·‰בהם
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á
åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù

ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà
ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù

ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä
àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî

ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä
åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
.[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé

äæáå
ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì

íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]

ìëåé äæîå .[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàîìéëùîä
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שבט י"ד שלישי יום
פרקכד ,58 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå ãë ÷øô,l 'nr cr.'åëå åá

,lecbdéLîäìïðBaúiLk ,äøBza B÷ñòa äìBãb äàøé åéìò C §©§¦¨¨¦§¨§¨§¨§©¨§¤¦§¥
éàBçîaL äéLeáìe BLôpL C,daygnd -åéôáexeaicde - ¥¤©§§¤¨¤§Ÿ§¦

,eitay,ïBéìòä ïBöøa ãeçiä úéìëúa Lnî íéãçéî íä¥§ª¨¦©¨§©§¦©¦¦§¨¤§
,íäa älbúnä Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàåytpa - §¥¨©¨©¦§©¤¨¤

,xeaice daygn ,diyealae

;dxezd cenil zryaäî©
íéðBéìò úBîìBòä ìkM¤¨¨¨¤§¦
éáéLç àìk íéðBzçúå§©§¦§¨£¦¥

dén÷,zenlerd lk - ©¥
mpi` ,mipezgzde mipeilrd

oevxd iabl llk miaygp

jexa seq oi` xe`e oeilrd

,`ed,Lnî ñôàå ïéàëe- §©¦¨¤¤©¨
miniiw mpi` eli`k md

,llkLaìúî BðéàL ãò©¤¥¦§©¥
,Lnî íëBúaoevxd oi` - §¨©¨

mda yalzn oeilrd

oi`y ,xen`k ,zeinipta

z` lawl zenlerd zlekia

,zeinipta oeilrd oevxd

àlàoeilrd oevxd - ¤¨
zpigaa mda ritynááBñ¥

éwî úðéçáa ïéîìò ìkó ¨¨§¦¦§¦©©¦
,ick -øwò íúBéçäì§©£¨¦©
,íúeiçiwl`d xe`dn zenlerd milawn mzeig xwir z` - ©¨

.zenlerd lk z` aaeqdäøàä Bæéà ÷ø,cala -úLaìúî ©¥¤¨¨¦§©¤¤
,íëBúa,zeinipta -eìhaúé àlL ,ìañì íéìBëiM äî §¨©¤§¦¦§Ÿ¤Ÿ¦§©§

.éøîâì úeàéönampi` mipeilrd zenlerd mby ,ef zeppeazdn - ©§¦§©§¥
z` "leaql" milekiick z`fe ,cala epnn dx`d wx ,oeilrd oevxd

cnel `edy drya ,eytpa eli`e ,ixnbl mze`ivn z` eca`i `ly

oeilr oevx xi`n ,dxezdfribi ,jka eppeazda ixd - zelbzda

.dxeza eweqir zrya d"awdn dlecb d`xiláeúkL eäæå10: §¤¤¨
"'Bâå 'ä úà äàøéì älàä íéwçä ìk úà 'ä eðeöéå"ixd - ©§©¥¤¨©ª¦¨¥¤§¦§¨¤§

,jka oeekzn owfd epax .d"awdn d`xil miribn "miweg"d iciÎlry

:epeylae epiax w"k ly ezxrd itliptnc jtidl `ed dxe`klc"

weqtn :xnelk ."miwegd z` miniiwn (aaeqnd `a - daiq) d`xid

- 'd z`xil ,okn xg`l ,ribn `ed ,miwegd iciÎlry ,rnyn df

meiwl eze` d`ian "d`xi"d :jetd xacd dxe`kly drya

`le ,miwegd meiwl znxebd "daiq"d ixd `id "d`xi"d ;miwegd

md miwegdyliaya,owfd epax ly ezxaqd itl ,j` .d`xid

- dlecb d`xi - d`xia efk dbixcn zniiw ,oky ,mipaen mixacd

,"miweg"d ixg` wx d`ad

miwegd "zilkz"k `ide

mi`adliaya.d`xid

meiwl "daiq" `idy d`xid

dbxca d`xi `id ,miwegd

`iadl dilry ,xzei dkenp

dfy myk .zeevnd meiwl

epax xiaqn jk ,miweg iabl

- dnkg iabl ,oldl ,owfd

.dxezBæ äìBãb äàøé ìòå]§©¦§¨§¨
eøîà11:l"f epinkg - :íà" ¨§¦

,"äàøé ïéà ,äîëç ïéà- ¥¨§¨¥¦§¨
`ean `id - dxez - dnkg

d`xi" dze`l epiid ,d`xil

dpeilrd dbixcnd ,"dlecb

znerl z`fe .d`xiay xzei

mixne` l"f epinkgy dn

oi` m`" :dketd dxeva

- "dnkg oi` d`xi

mcwen i`pz `id d`xidy

xzei dpezgzd dbixcnd iabl `id dpeekd o`ky - dxez - dnkgl

;dxez cenill zyxcpd ,d`xid lydìöà úàø÷ð äøBzäå- §©¨¦§¥¤§¨
,d`xid ly xzei dpeilrd dbixcnd iabl,"àzøãì àòøz"- ©§¨§©§¨

d`xidy ,ixd .zial qpkdl xyt` xryd jxc wxy ,zial xry

,dxez lr fnexd "xry"d iabl xwird `edy ,"zia"k zx`eznBîk§
äàøé àc ìéáñ àçî ìk åàìc àlà ,[øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥¤¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨¦§¨

.Bæk.'d z`xi ly efk dpeilr dbixcn "leaql" leki gen lk `l - ¨
,Bæ äàøé ììk Bçî ìéáñ àìc ïàî íb Càegen oi`y in mb - ©©©§¨¨¦Ÿ§¨¦§¨

,llk ef d`xi "leaql" leki,dúö÷î àìå dpî àì`l mb - ¨¦¨§¨¦§¨¨
,ef d`xin edyndøB÷îe dLøLa BLôð Cøò úeúéçt éðtî¦§¥§¦¤¤©§§¨§¨§¨

äiNòc úBøéôñ øNòc úBðBzçz úBâøãîadiyrd mler ly - §©§¥©§§¤¤§¦©£¦¨
-Bæ äàøé ïéà,el dxqgd -,äNòîì Ba úákòîdxez meiwl - ¥¦§¨§©¤¤§©£¤

,ynn lreta zeevne:ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨

.ãë ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
zxzeqnd dad`d zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne

iciÎlr xyt` cvik ,oiadl ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay

owfd epax xiaqd - zexiarn rpnidle ,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d

Î`ldÎzeevn lk lye ,"jiwl` 'd ikp`"l dyrdÎzeevn lk ly ozekiiy

`ed d"awdy wx `l `id "'d zecg`" ly dzernyn ;"jl 'idi `l"l dyrz

zilkza lha lkd ,oky ,qt`e oi` lkd ecrlae cigi `edy `l` ,cg` dwel`

dlilg xetkl `wec dyexit oi` "dxf dcear"y xiaqd owfd epax .d"awd l`

ly ezyecwn cxtpe "ze`ivn"l envr z` aiygn mc`yk mb `l` ,d"awda

zeinipty ,owfd epax xiaqd okn xg`l ."dxf dcear" df mb ixd - d"awd

mb ,zeevn miiwny drya icedie ,zeevna zelbzda dxi`n oeilrd oevxd

cnel `edy drya d"awd mr icedi ly ecegii .d"awd mr cg`zn `ed
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íéøîà éèå÷éì
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì

ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà
ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé

úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî
øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ

:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá
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,c"k wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ecegii xy`n dlrnl `ed ,dxez

jtidd `edy xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze`

xzei ,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn

"dxf dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n

."mixg` miwl`"e

,äæ únòì äæåmyk - §¤§ª©¤
yi ,dyecw ly oipr lkly

dtilwa iktd xac eznerl

cbpk iktd xac mb yi jk -

meiwe dxezd cenil

ociÎlry ,zeevnd

.d"awd mr micg`zn

dxez ly "df znerl"d

:`id ,zeevneä"ñL ïä¥§¨
äNòú àì úBöî¦§Ÿ©£¤

àúéøBàcze`n yy - §©§¨
`l"d zeevn ynge miyy

dxq` dxezdy ,"dyrz

,ozeyrléøeqà ìëå§¨¦¥
,ïðaøcmixeqi`d lk - §©¨¨

,minkgd exq`yøçàî¥©©
Búîëçå BðBöø ãâð ïäL¤¥¤¤§§¨§¨

Lnî íëôäå Cøaúé- ¦§¨¥§¤§¨©¨
ly eznkge epevxn jtidd

xeq` mditl ,d"awd

,dl` mixac zeyrlíä- ¥
,elld mixeq`d mixacd lk

Búecçàå Bãeçiî íéãøôð¦§¨¦¦¦§©§
ãeøtä úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦©¥
àøçà àøèqä Bîk ,Lnî©¨§©¦§¨¨¢¨
äãBáò" úàø÷pä ätìwäå§©§¦¨©¦§¥£¨
,"íéøçà íéäìà"å "äøæ̈¨¥Ÿ¦£¥¦

ìéòì økæpk ,ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñä úîçî1ody - . ¥£©¤§¥¨¦¤§¨¤§©¦§¨§¥
zpigan drtyd zelawnmiixeg`miwl` ze`xwp od okle -

mixg`.ïëåmb jk ,onvr zexiara dfy enk -Lôpä éLeáì 'â- §¥§¥©¤¤
,zindadøeac äáLçî íäL ,ìàøNéaL dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©¤§¦§¨¥¤¥©£¨¨¦

,ïðaøãe àúéøBàc äNòú àì ä"ñLa íéLaìîä ,äNòîe- ©£¤©§ª¨¦¦§¨Ÿ©£¤§©§¨§©¨¨
;mze` exq` minkgde dxezdy mixacd z` zeyrle xacl ,aeygl

äéLeáìa úLaìîä dîöò Lôpä úeäî ïëåzindad ytpdy - §¥¨©¤¤©§¨©§ª¤¤¦§¤¨
e` xeaic ,daygn :diyeal zervn`a zexiard z` dyery ef `id

,dyrnLnî íéãçéî ílkúàø÷pä ,Bæ ätì÷e àøçà àøèña ª¨§ª¨¦©¨§¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥
."äøæ äãBáò".zexiard ziiyr zrya "zeig" milawn md dpnn - £¨¨¨

,ãBò àìå`linne "`xg` `xhq"d mr micge`n diyeale ytpdy - §Ÿ
,dz` zg` dbxca mdàlà:efn dxizi -,äéìà íéìôèe íéìèaL ¤¨¤§¥¦§¥¦¥¤¨

àéä ék ,ãàî äpnî íéúeçôe íéòeøâe"`xg` `xhq"d - §¦§¦¦¤¨§Ÿ¦¦
,"dtilw"dedðéàå dðBaø úà úòãBéå ,éøîç óeâa úLaìî dðéà¥¨§ª¤¤§¨§¦§©©¤¦¨§¥¨

àlL dlL íéòø éëàìî úçìLîa dúlòt ìòôì ,Ba úãøBî¤¤¦§Ÿ§ª¨¨§¦§©©©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ

,íBìLå ñç àeä-Ceøa íB÷î ìL BúeçéìLa`idy lk ,`l` - ¦§¦¤¨¨©§¨
zeyeal opi`y zetilwdy ,ixd .d"awd ly ezegilya `ed ,dyer

,cala mc`d ytp ;d"awd ly epevx z` zexndl zeleki opi` ,seba

ly epevx cbp `edy xac zeyrl dleki - seba dyeal dzeida

`id jkae ,d"awddhnl

,zetilwdnøîàîëe§©£©
íòìa2:mrla xn`y enk - : ¦§¨

'ä ét úà øáòì ìëeà àì"Ÿ©©£Ÿ¤¦
."Bâådid mrlay s` - §

`l` - seba zyaeln dtilw

cvn ,z`f xn` `edy

dtilwdzipgexd

cgeina ea dyalzdy

z` lawl jixv didy drya

gekd z`e ely d`eapd

elrti ely zellwdy

dtilw zpigan .ozlert

leki did `l - ef zipgex

.d"awd ly eieeiv zexndl

àø÷pL óàåzetilwd - §©¤¦§¨
,zexen`d"äøæ äãBáò"- £¨¨¨

z` zebviin ody jk

,d"awda dxitkdeø÷ àä̈¨
déìze`xew ixd od j` - ¥

:d"awdlàäìà"¡¨¨
c,"àiäìàdwel` - ¤¡¨©¨

od oi`y ,xnelk ,miwel`d

,d"awda ixnbl zextek

ììk øáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ§¨
,Cøaúé BðBöø ìòzeyrl - ©§¦§¨¥

ly epevx cbpky xac

?dnl jk lke - d"awdék¦
àeäL íéâéOîe íéòãBé,d"awd ly epevx -,íîei÷å íúeiç §¦©¦¦¤©¨§¦¨

-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤§¨¤§¨
éwnä àeäíú÷éðiL àlà ,íäéìò óàéä íëBúaL íúeiçå ©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨§©¨¤§¨¦

íëBúa úeìb úðéçáaelkeiy -ïîöò áéLçäìly "ze`ivn"l - ¦§¦©¨§¨§©£¦©§¨
.Búecçàa äøéôk Bæ éøäå ,úeäìàdaygdd .d"awd ly - ¡Ÿ©£¥§¦¨§©§

,d"awd ly ezecg`a dxitk meyn da yi ,"ze`ivn"l zinvrd

,íB÷î ìkî ìáà,`xg` `xhqde zetilwd -íéøôBk ïðéà £¨¦¨¨¥¨§¦
déì eø÷c àlà ,àeä àì øîBìå éøîâì 'äa eLçëå,d"awdl - §¦£©§©§¥§©Ÿ¤¨§¨¥

íäéìò ãøBéå CLîpä íîei÷å íúeiç eðéäc ,"àiäìàc àäìà"¡¨¨¤¡¨©¨§©§©¨§¦¨©¦§¨§¥£¥¤
,Cøaúé BðBöøîozeigy ,zexikn `xg` `xhqde zetilwd - ¥§¦§¨¥

.d"awd ly epevxn odl `a ,oneiweïëìå"ozeig"y ,ozrici zngn - §¨¥
,d"awd oevxn odl `a,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöø ïéøáBò ïðéà¥¨§¦§¦§¨¥§¨§¦¥

ixd ,d"awd ly epevx lr mrt s` zexaer zetilwd oi`y -íãàä̈¨¨
ãàî äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé BðBöø ìò øáBòä̈¥©§¦§¨¥¨©¨©§¥§Ÿ
íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ,ätì÷e àøçà àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦
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íéøîà éèå÷éì
äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì
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נט hay c"i iyily mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,c"k wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ecegii xy`n dlrnl `ed ,dxez

jtidd `edy xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze`

xzei ,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn

"dxf dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n

."mixg` miwl`"e

,äæ únòì äæåmyk - §¤§ª©¤
yi ,dyecw ly oipr lkly

dtilwa iktd xac eznerl

cbpk iktd xac mb yi jk -

meiwe dxezd cenil

ociÎlry ,zeevnd

.d"awd mr micg`zn

dxez ly "df znerl"d

:`id ,zeevneä"ñL ïä¥§¨
äNòú àì úBöî¦§Ÿ©£¤

àúéøBàcze`n yy - §©§¨
`l"d zeevn ynge miyy

dxq` dxezdy ,"dyrz

,ozeyrléøeqà ìëå§¨¦¥
,ïðaøcmixeqi`d lk - §©¨¨

,minkgd exq`yøçàî¥©©
Búîëçå BðBöø ãâð ïäL¤¥¤¤§§¨§¨

Lnî íëôäå Cøaúé- ¦§¨¥§¤§¨©¨
ly eznkge epevxn jtidd

xeq` mditl ,d"awd

,dl` mixac zeyrlíä- ¥
,elld mixeq`d mixacd lk

Búecçàå Bãeçiî íéãøôð¦§¨¦¦¦§©§
ãeøtä úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦©¥
àøçà àøèqä Bîk ,Lnî©¨§©¦§¨¨¢¨
äãBáò" úàø÷pä ätìwäå§©§¦¨©¦§¥£¨
,"íéøçà íéäìà"å "äøæ̈¨¥Ÿ¦£¥¦

ìéòì økæpk ,ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñä úîçî1ody - . ¥£©¤§¥¨¦¤§¨¤§©¦§¨§¥
zpigan drtyd zelawnmiixeg`miwl` ze`xwp od okle -

mixg`.ïëåmb jk ,onvr zexiara dfy enk -Lôpä éLeáì 'â- §¥§¥©¤¤
,zindadøeac äáLçî íäL ,ìàøNéaL dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©¤§¦§¨¥¤¥©£¨¨¦

,ïðaøãe àúéøBàc äNòú àì ä"ñLa íéLaìîä ,äNòîe- ©£¤©§ª¨¦¦§¨Ÿ©£¤§©§¨§©¨¨
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e` xeaic ,daygn :diyeal zervn`a zexiard z` dyery ef `id
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àéä ék ,ãàî äpnî íéúeçôe íéòeøâe"`xg` `xhq"d - §¦§¦¦¤¨§Ÿ¦¦
,"dtilw"dedðéàå dðBaø úà úòãBéå ,éøîç óeâa úLaìî dðéà¥¨§ª¤¤§¨§¦§©©¤¦¨§¥¨

àlL dlL íéòø éëàìî úçìLîa dúlòt ìòôì ,Ba úãøBî¤¤¦§Ÿ§ª¨¨§¦§©©©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ

,íBìLå ñç àeä-Ceøa íB÷î ìL BúeçéìLa`idy lk ,`l` - ¦§¦¤¨¨©§¨
zeyeal opi`y zetilwdy ,ixd .d"awd ly ezegilya `ed ,dyer

,cala mc`d ytp ;d"awd ly epevx z` zexndl zeleki opi` ,seba

ly epevx cbp `edy xac zeyrl dleki - seba dyeal dzeida

`id jkae ,d"awddhnl

,zetilwdnøîàîëe§©£©
íòìa2:mrla xn`y enk - : ¦§¨

'ä ét úà øáòì ìëeà àì"Ÿ©©£Ÿ¤¦
."Bâådid mrlay s` - §

`l` - seba zyaeln dtilw

cvn ,z`f xn` `edy

dtilwdzipgexd

cgeina ea dyalzdy

z` lawl jixv didy drya

gekd z`e ely d`eapd

elrti ely zellwdy

dtilw zpigan .ozlert

leki did `l - ef zipgex

.d"awd ly eieeiv zexndl

àø÷pL óàåzetilwd - §©¤¦§¨
,zexen`d"äøæ äãBáò"- £¨¨¨

z` zebviin ody jk

,d"awda dxitkdeø÷ àä̈¨
déìze`xew ixd od j` - ¥

:d"awdlàäìà"¡¨¨
c,"àiäìàdwel` - ¤¡¨©¨

od oi`y ,xnelk ,miwel`d

,d"awda ixnbl zextek

ììk øáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ§¨
,Cøaúé BðBöø ìòzeyrl - ©§¦§¨¥

ly epevx cbpky xac

?dnl jk lke - d"awdék¦
àeäL íéâéOîe íéòãBé,d"awd ly epevx -,íîei÷å íúeiç §¦©¦¦¤©¨§¦¨

-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤§¨¤§¨
éwnä àeäíú÷éðiL àlà ,íäéìò óàéä íëBúaL íúeiçå ©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨§©¨¤§¨¦

íëBúa úeìb úðéçáaelkeiy -ïîöò áéLçäìly "ze`ivn"l - ¦§¦©¨§¨§©£¦©§¨
.Búecçàa äøéôk Bæ éøäå ,úeäìàdaygdd .d"awd ly - ¡Ÿ©£¥§¦¨§©§

,d"awd ly ezecg`a dxitk meyn da yi ,"ze`ivn"l zinvrd

,íB÷î ìkî ìáà,`xg` `xhqde zetilwd -íéøôBk ïðéà £¨¦¨¨¥¨§¦
déì eø÷c àlà ,àeä àì øîBìå éøîâì 'äa eLçëå,d"awdl - §¦£©§©§¥§©Ÿ¤¨§¨¥

íäéìò ãøBéå CLîpä íîei÷å íúeiç eðéäc ,"àiäìàc àäìà"¡¨¨¤¡¨©¨§©§©¨§¦¨©¦§¨§¥£¥¤
,Cøaúé BðBöøîozeigy ,zexikn `xg` `xhqde zetilwd - ¥§¦§¨¥

.d"awd ly epevxn odl `a ,oneiweïëìå"ozeig"y ,ozrici zngn - §¨¥
,d"awd oevxn odl `a,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöø ïéøáBò ïðéà¥¨§¦§¦§¨¥§¨§¦¥

ixd ,d"awd ly epevx lr mrt s` zexaer zetilwd oi`y -íãàä̈¨¨
ãàî äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé BðBöø ìò øáBòä̈¥©§¦§¨¥¨©¨©§¥§Ÿ
íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ,ätì÷e àøçà àøèqäî¥©¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦
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hayס e"h iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ט"ו רביעי יום

,l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æø åøîà ïëìå,60 'nr cr.æ"ò úôéì÷å

,"íéøçàdtilwd eli`e ,d"awd ly epevx lr xaer `edy jka - £¥¦
,d"awd ly epevx lr zexaer opi` `xg` `xhqdeàeäå-lra §

,dxiardãeøtä úéìëúa§©§¦©¥
ìL Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§¤
øúBé àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥

,dpnî,dtilwdn -elàëe ¦¤¨§¦
øúBé Búecçàa øôBk¥§©§¥
Bîëe .íBìLå ñç äpnî¦¤¨©§¨§
øòL íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦©©
òøäL ,ã ÷øt óBñ áî¤¤¤¨©
àeä éøîçä äfä íìBòaL¤¨¨©¤©¨§¦
,'eë úBqbä úBtìwä éøîLxzeia qbd xnegd md - "mixny" - ¦§¥©§¦©©

xzeia qbd `ed dfdÎmleray "rx"d :eppiprae - oiidn yxtend

,onvr zetilwa,'eëå øeøaä úéìëz àeäåz`lrde xexia ixg` - §©§¦©¥§
mi`vnpd aehd zevevip

qbd cxey - zetilwa

- zetilwdn xzeia rexbde

epnler ly "rx"d `ede

.ixnegdäNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥
,íéòøå íéL÷ äfä íìBò¨©¤¨¦§¨¦
:'eëå Ba íéøáBb íéòLøäå§¨§¨¦§¦§
ze`a dfdÎmlera oky -

zetilwd iehia icil

.xzeia zerexbde zelecbd

ì"æø eøîà ïëìå3"BzLà äèNú ék" :÷eñt ìò4"dhyz" - §¨¥¨§©©©¨¦¦§¤¦§
:ik ,"zehy" oeyln,"'eëå äøáò øáBò íãà ïéà"ok m` `l` - ¥¨¨¥£¥¨§
,"zehy gex ea qpkpäl÷ dzòcL úôàðîä äMà elôàclka - ©£¦¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨

,z`fdaL úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©©£¨¨¥©§¤¨
íéìòîe øézñîe äqëîä©§©¤©§¦©§¦
úøzñî äáäàä úà¤¨©£¨§ª¤¤

,úéäìàä dLôðaL- ¤§©§¨¨¡Ÿ¦
,zxzeqnd dad`d ,`idy

zt`ey'ä úðeîàa ä÷áãì§¨§¨¤¡©
àìå ,Búecçàå Bãeçéå§¦§©§§Ÿ
íBìLå ñç ãøtì¦¨¥©§¨
íéìèBð elôà ,Búecçàî¥©§£¦§¦
ãáòì äpnî dLôð úà¤©§¨¦¤¨©£Ÿ
,íBìLå ñç äøæ äãBáò- £¨¨¨©§¨

,d"awdl dzad` zngn

`le dytp z` zxqen dzid

ote` meya dnikqn dzid

Îlr ik ,dxf dcear cearl

jk ici;d"awdn wzpzz

dzid oeiqp dfi` itlke

?dytp z` zxqendcáì äàåçzLäa elôàå,dxf dcearl -éìa ©£¦§¦§©£¨¨§©¨§¦
,ììk ála äðeîà íeLdcear cearl ditkd m` mb :xnelk - ¡¨©¥§¨

dcearl zeegzydl - cala zipevig drepza z`hazn dzid ,dxf

,ef zrc zlw dy` dzid - llk jka dala oin`zy ilan mb ,dxf

,d"awdl dalay zxzeqnd dad`d zngn ,dytp z` zxqen`le

;d"awdn zwzepn zeidl `l ick ,dxf dcearl degzyn dzidìëå§¨
,äúénî íél÷ íéøeqé íäL ,óeàpä úåàúå øöiä Laëì ïkL¤¥¦§Ÿ©¥¤§©£©©¦¤¥¦¦©¦¦¦¨

.eðøîLé 'ällba ,se`ipd xvia helyl dleki dzidy i`cea ixd - ¦§§¥
dztnd `id ,cala "zehy gex" ,`l` ,d"awdl zxzeqnd dzad`

oi` ,zepfd `hg iciÎlry ,aeygl ,jxcd on dze` dhiqne dze`

j` .ef dxiara zlykp `id jk meyne ,d"awdn zwzpzn `id

zcnae oeerd zxnega lcad dlv` miiwy ,xnel ixd ixyt`

dcear ly xeqi`d oial zepf ly xeqi`d oia ,d"awdn zewzpidd

dytp z` zxqen `id "dxf dcear"a ixd ,lcad eze` llbae - dxf

zrpnp `id oi`y zexnl

- zepf xeqi` lr xearln

mby ,owfd epax xiaqn

,dlv` miiwy df lcad

`lel ."zehy gex"a exewn

zrcei dzid ,zehyd gex

zepf iciÎlr mby dyibxne

drici .d"awdn zcxtp `id

gek da zkqep dzid ef

ly `hg `ehgln rpnidl

"`ipz"d xne` jke - zepf

:oldldìöàL Løôääå§©¤§¥¤¤§¨
øeqàì óeàð øeqà ïéa¥¦¦§¦
,äøæ äãBáòì äàåçzLä¦§©£¨¨©£¨¨¨
úeèL çeø ïk íb àeä©¥©§
Lôpì úLaìnä ätì÷c¦§¦¨©©§¤¤©¤¤

úéäìàäwx ziwl`d ytpd z` dyialn zehyd gex ,`l` -ãò ¨¡Ÿ¦©
,daL äîëç úðéçageky ,mincewd miwxta xaqedy itk - §¦©¨§¨¤¨

,"dpen`d gek" `ed ,dnypay dnkgd,ììëa ãò àìågek lr - §Ÿ©¦§¨
,dnypay dnkgd,dxizqne dqkn "zehy gex" oi`'ä øBà éðtî¦§¥

ìéòì økæpk ,äîëça Laìîä5mitek eidy drya ,jk llbae - . ©§ª¨©¨§¨©¦§¨§¥
oi` dilry ,'d zpen`a zeyxetn zrbetd ,dxf dcear cearl dilr

xaecnyk ,j` .dytp z` zxqen dzid ,zeqkl dleki zehyd gex

z` zrpen `id oi` ,zeqkl zehyd gex dleki eiably ,zepf xeqi`a

xeqi` oia dlican `idy lcadd mb ixd mipt lk lr .zepfln dnvr

."zehy gex"a exewn ,dxf dcear xeqi`l se`ipúîàa ìáà£¨¤¡¤
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íéøîà éèå÷éì

äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå

íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå
äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå

äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä
äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå

àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì
æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç

éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù
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úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

א.3. ג, יב.4.סוטה ח, יט.5.במדבר פרק

hay e"h iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

døáBòä éøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì,dilr xaerd -øáBò ©£¦£¦£¥¨©¨£¥¨§¨¥
Bãeçiî ãeøtä úéìëúa àeäå ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò©§¨¤§¨§§©§¦©¥¦¦
úàø÷pä ätì÷e àøçà àøèqî øúBé ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥¥¦¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥

,Lnî "äøæ äãBáò"å "íéøçà íéäìà",lirl xaqedy itk - ¡Ÿ¦£¥¦©£¨¨¨©¨
dppi` dnvr dtilwdy

ly epevx lr zxaer

xaer - `ed eli`e ,d"awd

,d"awd ly epevx lrøúBéå§¥
íéòtLpä íéøácä ìkî¦¨©§¨¦©¦§¨¦

,äfä íìBòa äpnî- ¦¤¨¨¨©¤
,dtilwdn mzeig milawne

úBàîè úBîäa íäL- ¤¥§¥§¥
,oze` lek`l xeq`yúBiçå§©

íéö÷Le íéàîè úBôBòå§§¥¦§¨¦
,íéNîøemi`exad lk - §¨¦

mzeig milawn ,elld

ze`nhd zetilw ylyn

,mc`d eli`e - ixnbl

d"awd ly epevx lr xaerd

dyrp ,dxiar ziiyr iciÎlr

dhnle xzei rexb ,dciÎlr

el` ze`nh zetilwn

mzeig milawny dl`ne

;odnøîàîëe6Lezé" : §©£©©
,"Eîã÷mc`y drya - §¨§

yezi" :el mixne` ,`heg

ly heytd epaen ."jncw

;mc`d z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed ,df l"f epinkg xn`n

qgia wx `l md "xge`n"e "mcwen" ly mibyend ipgex oaena eli`e

xzei dlrp :eyexit "mcwen" - dbixcnl qgia `l` ,onfl

yezi" xn`nae ,dbixcna dhnl :eyexit "xge`n"e ,ezbixcna

mc`d xy`n ezbixcna dlrp "yezi"d mby :dpeekd "jncw

.`hegdéöBî Bðéàå ñéðënL Lezé óàc ,Leøt,à`xnbdy - ¥§©©¤©§¦§¥¦
,"`iven epi`e qipkn" `edy eilr zxne`beqn `ed ,xnelk

,drtydl zekiiy opi`y zetilwd,äðBzçz øúBiä ätì÷ àéäL¤¦§¦¨©¥©§¨
÷eçøä úéìëúa ,úòtLnä äMãwä úðéçaî ä÷Bçøejtidd - §¨¦§¦©©§ª¨©©§©©§©§¦¨¦

,"lehia" `id "dyecw" ,oky .llk rityn epi`y yezin xenbd

`id "dtilw" eli`e ;zlefd lr drtydde cqgd iyrn miraep dpnn

mb ,ixd - cala dnvrl wx dvex `id xac lky ,"zeyi" ly oipr

,ef dtilwúîãB÷,dbixcna dlrnl -,àèBçä Léàì ¤¤¨¦©¥
ìzLäa,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøî úeiçä úãéøéå úeìL- §¦§©§§¦¦©©©¥§¨¤§¨

z` zlawn ,"yezi"k zx`eznd dtilwd .mi`xapd z` zeigdl
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,íãé÷ôz íépLîcrepy - §©¦©§¦¨
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'eë éæç àì eäéàc áb-ìò7, ©©§¦¨£¦

epi`" envr `edy mbde -

zeigd :xnelk ,"d`ex

zercei opi` onvr zerxd

odly "lfn"d la` ,jkn

zngn .jkn rceie d`ex

,oze` dignd "zeig"d

oi` ,d"awd oevxa dygde

cebipa xac dyer digd

,d"awd ly eieeivlBîëe§
áeúkL8íëàøBîe" : ¤¨©£¤

úiç ìk ìò äéäé íëzçå§¦§¤¦§¤©¨©©
ì"æø Leøôëe ,"õøàä9 ¨¨¤§¥©©
úìLBî äòø äiç ïéà"L¤¥©¨¨¨¤¤

íãàa,el rxdl -íà àlà §¨¨¤¨¦
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.l`ipc ly eipt lr jeqp didy "miwl` mlv"d dzid ozripk zaiq

odly lfnd) "ifg ediilfn" ly oiprd miiw ,zerxd zeigay ,ixd
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äl÷,cala -äMãwî ÷eçøä úéìëúa àeä äNòî úòLa ©¨¦§©©£¤§©§¦¨¦¦§ª¨
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

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

íéøîà éèå÷éì
úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì

ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî
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'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå

äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä
ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
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א.6. לח, א.7.סנהדרין ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, ˘ËÈÏ"‡:10.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰תפקידם משנים שאין "וראי'

ולא בהמה רק לטרוף באופן שנבראו -˜Â�È˙אשר מזה יותר ועוד - ב קנא, שבת שם עיין - יש‰ˆ„ÌÈ˜Èאפי' אשר מוכיח שמזה (וי"ל - כו'

כו')".ÈÊÁענין בצלם גם שמבחינים עד -
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,"lehia" `id "dyecw" ,oky .llk rityn epi`y yezin xenbd
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odly "lfn"d la` ,jkn

zngn .jkn rceie d`ex
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cebipa xac dyer digd

,d"awd ly eieeivlBîëe§
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íãàa,el rxdl -íà àlà §¨¨¤¨¦
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úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì

ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî
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'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"ò
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א.6. לח, א.7.סנהדרין ג, מגילה ב.8.ראה ט, ב.9.בראשית לח, ˘ËÈÏ"‡:10.סנהדרין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰תפקידם משנים שאין "וראי'

ולא בהמה רק לטרוף באופן שנבראו -˜Â�È˙אשר מזה יותר ועוד - ב קנא, שבת שם עיין - יש‰ˆ„ÌÈ˜Èאפי' אשר מוכיח שמזה (וי"ל - כו'

כו')".ÈÊÁענין בצלם גם שמבחינים עד -



hayסב f"h iying mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט ט"ז חמישי יום

,60 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð çå÷éôù äîå,`l 'nr cr:òãåðë

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)

é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

¯ Lôð çewtM äîe,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcony ©¤¦©¤¤¤§¨£¥
,(dxf dcear `l la`) dxezd¯ øáòé íâå,dxiard lrâøäé ìàå §©©£Ÿ§©¥¨¥

¯x`yidle `ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek m`

zekitye zeixr ielib ,dxf dcear) zexiar ylya caln - miiga

`ed oicd oday ,(minc

:lynl ,"xeari l`e - bxdi"

mitek m` - dxf dceara

dxf dcear cearl eilr

eilr .ezbixd ly mei`a

cearl `le eytp z` xeqnl

ytp gewit ,oky .dxf dcear

epi`dcear ly xeqi` dgec

,ixd .dxfdxez it lry

x`y oia lcad miiw

,dxf dcear oial zexiard

lcaddy epcnl lirl eli`e

,zt`pnd dy`d dyery

dcear oial se`ip xeqi` oia

- "zehy gex"dn raep ,dxf

gex"d oi` dxf dcearay

dad`d lr dqkn "zehy

dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id se`ip xeqi`ae ,zxzeqnd

gewity dne ,zexiard zxnege zelwl qgiizn df oi`y ,xaqdd

zexiar x`y dgec ytpì"æç Leøôk eðéä11¯ :ytp gewitl qgia) ©§§¥£©
:(zayaøîLiL éãk ,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz äøîà"¨§¨¨©¥¨¨©¨©©§¥¤¦§Ÿ

¯ ,"äaøä úBúaLzeyrl mikixv ez`etx myle ,dleg mc`yk ©¨©§¥
myl - ellgiy ,jk lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d dk`ln

lkny .zezay daxd okn xg`l xenyiy ick ,zg` zay - dlegd

ef zg` zay zegec ,jk xg`y zeaxd zezaydy ,`vei df

,zay dgecy ytp gewitl daiqd efe - dze` millgnyíeMî àìå§Ÿ¦
¯ úBøáòä úel÷,zay ly¯ ïøîçåxn`py ,dxf dcear enk ©¨£¥§¨§¨

g eli`k,dxf dcear xy`n lw zay leli¯ ,òãz]ielz xacd oi`y ¥©
,zexiard ly ozxnega e` ozelwaäìe÷Le äøeîç úaL éøäL¤£¥©¨£¨§¨

¯ ,ãçà øáãì øîeî úèéçL ïéðòì äøæ äãBáòkin ,`ed oicdy ©£¨¨¨§¦§©§¦©¨§¨¨¤¨
- (zay leliga cinzn `ed) zayd z` llgl "xnen" `edy

,dxf dcear cearl "xnen" did eli`k ,dcn dze`a dxeq` ezhigy

¯ ,úBéøò éelâì øîeîa ïk ïéàM äî ,á ïîéñ äòc äøBéaepicy §¤¥¨¦¨©¤¥¥§¨§¦£¨
ielibn zay lelig xeng jkay ,ixd ,dxf dcearl "xnen" enk epi`

,zeixr¯ éëä elôàå,z`f lkaeéelb àìå úaL äçBc Lôð çewt ©£¦¨¥¦©¤¤¤©¨§Ÿ¦
¯ ;úBéøòdgec dpi` ytp gewity dny ,xnel xyt` i`y ixd £¨

mi`ex ep` ,oky ,xzei xeng zeixr ieliby zngn `ed ,zeixr ielib

ony ixd ."cg` xacl xnen"n zay dxeng ,dhigyl qgiay ixd

ly ozelwe ozxnega miielz dl` mixac oi`y xnel gxkdd

.zexiard¯ .[àeä áeúkä úøæâc àlà- zexiar x`yl qgiay ¤¨¦§¥©©¨

ielib ,dxf dcear :zexiard ylya eli`e ,oze` dgec ytp gewit

qgia j` .oze` dgec ytp gewit oi` - minc zkitye zeixr

cxtp didi dxiard lray ,zenxebd ,zexiard ly ozxnegl

,lcad mey ,xen`k ,oi` ,dxiard z` dyer `edy drya d"awdn

iciÎlry ,xg`nlk,dxiar

wegix zilkz wgxzn `ed

ilel ,jk meyne .d"awdn

lr dqknd "zehy gex"d

did `l ,zxzeqnd dad`d

,mxa .dxiar xaer icedi

miiw ok` m`y ,xaqei oldl

zg` dxiar oia lcad

ly ecexit zcna ,dipyl

df - ;d"awdn dxiard lra

`haznixg`ziiyr

oia lcad miiw f` ,dxiard

zxk oypery zexiard

oial miny icia dzine

yper odilr oi`y zexiard

;dfäNòî øçàlL àlà¤¨¤§©©©£¥
úBøáòî àéä íà ,àèçä©¥§¦¦¥£¥
äúî úéäìàä BLôð ïéàL ,íéîL éãéa äúéîe úøk ïäa ïéàL¤¥¨¤¨¥¦¨¦¥¨©¦¤¥©§¨¡Ÿ¦¥¨
úö÷ íbôpL ÷ø ,íéiç íéäìàa dLøMî äúøëðå éøîâì§©§¥§¦§§¨¦¨§¨¥Ÿ¦©¦©¤¦§©§¨

¯ äæ àèça dLøLa dúæéçàå dúe÷ácznyp ly dcegi`ly e §¥¨©£¦¨¨§¨§¨§¥§¤
ytpd oiay xywdy xg`ne ,mbtp - zewl`a dyxeya ,icedi

yi ,oldl xaqeiy itk ixd ,lilk wzep `l dyxeyl ziwl`d

,dtilwa mzcixin zelrzdl sebde zindad ytpd zexyt`a

zxk oypery zexiar eli`e .ziwl`d ytpd zyecwl aey axwzdle

- dyxeyl ytpd oiay xywdy cala ef `l ,miny icia dzine

oiay xywdy ,xg` mewna xaqeny itk .lilk wzip `ed `l` ,mbtp

"ezlgp lag awri" - "lag"l dnec ,d"awdl icedi12yy :xnelk ,

mr icedi ly eznyp zexywnd zeevnd dxyr ylye ze`n

mirxwpyk .minip b"ixzn xefyd lag znbeca od ,iwl`d dyxey

,lynl jk .ixnbl rxwp `ed oi` la` ,lagd ylgp - minipdn dnk

z` xywnd "lag"a zg` "dnip" zrxwp - zg` dxiar iciÎlr

miny icia dzine zxk oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl dnypd

xiaqn da ,ddbd d`a ,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df ixd

lcebl m`zda `id - zexiar lr miyperd zxnegy ,owfd epax

ixd `id ,miyperd zilkze zxhn ,oky .zenbet zexiardy mbtd

zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn ytpd z` jkfle zewpl

lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard ziiyra enzkp mipeilrd

:mbtde mzkd lceb itl md - yperdé÷elçå Cøò éôìe)* ääâä§¦¤¤§¦¥
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe Lôpa íâtä úðéçadeedznd mbtd §¦©©§¨©¤¤§¨§¨¨¤§¦

,zxg` dxiarn deedznd mbtdn dpey - zg` dxiar iciÎlrCk̈
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íéøîà éèå÷éì
çå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù

éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù
éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò

úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå
äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä

ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî
éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå

äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç
*äæ àèçáåùôð íâ éøä

'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä
åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
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ב.11. פה, יומא ב. קנא, ט.12.שבת לב, דברים

hay f"h iying mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá

ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî

:(äåùá íìåë

¯ ,äfä íìBòa Bà ípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça é÷elç íä¥¦¥§¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨©¤
z` zewpl micreind ,dfdÎmlera e` mepdiba laeq mc`y mixeqid

,eytp¯ ãçéî Lðò àèçå ïBò ìëì:`id ezxhnyøéáòäìe ÷øîì §¨¨¨¥§Ÿ¤§ª¨§¨¥§©£¦
¯ ,íâtäå Ceìëlä.dyxeyae ytpa eyrpyäúéî éáiça ïëå ©¦§§©§¨§¥§©¨¥¦¨

ílk ïéîâBt ïéà úøëå§¨¥¥§¦ª¨
¯ :(äåLa,mipt lk lr ,j` §¨¤

m` - dxiard ziiyr ixg`

eilr oi`y `hga xaecnd

icia dzine zxk xeqi`

:f` - minyBLôð íb éøä£¥©©§
úéîäaä úéðeiçä©¦¦©§¥¦
,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä©§ª¤¤§§¥
àøèqäî íéìBòå íéøæBç§¦§¦¥©¦§¨

¯ ,Bæ ätì÷e àøçàoda ¨¢¨§¦¨
,`hgd ziiyr zrya ecxi

Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤
¯ íäa úLaìîä úéäìàä̈¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤
,sebae zindad ytpa

äðéîànä¯ziwl`d ytpd ©©£¦¨
cinz dpin`n.ãçà 'äa©¤¨

äúéä àèçä úòLa íâå§©¦§©©¥§¨§¨
¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa§¨§¨¦¦§¨¥
,zindad ytpd ,oky

ef `id ,sebd zervn`a

,dxiard z` zxaery

ziiyr zrya mb ,d"awdl dpn`p zx`yp ziwl`d ytpd eli`e

;`hgd¯ äúéäL ÷ø,ziwl`d ytpdCBz Lnî úeìb úðéçáa ©¤¨§¨¦§¦©¨©¨
¯ äàéèçnä ,àøçà àøèqî úéîäaä Lôðzindad ytpd ¤¤©§¥¦¦¦§¨¨¢¨©©£¦¨

úçz ähî ähîì ìBàL é÷îòa dnò ezãéøBîe óebä úà¤©¦©¦¨§¦§¥§§©¨©¨©©
¯ .eðøîLé 'ä ,äøæ äãBáò útì÷e àøçà àøèqä úàîèixd ª§©©¦§¨¨¢¨§¦©£¨¨¨¦§§¥

ytpd z`vnp - sebd z` d`ihgn zindad ytpdy drya

f` lret epi`y ,zelba `vnpy in enk ;zelba da ziwl`d

,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd oi` mb jk ,epevxk eizelert

zeevne dxez ly dceara sebd lr ritydl ,ixd `ed dpevxy

iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy itk ,d"awd mr oxywle

zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba z`vnp ziwl`d ytpdy

,`xg` `xhqde dtilwd ly xzeia wenrd medza `hgdEì ïéàå§¥§
¯ ,äfî ìBãb úeìbmc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`n ¨¨¦¤

,`heg¯ ,"'eë äîø àøâàî"xeal - xzeia deab bbn" dcixid ¥¦§¨¨¨
- dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn ,"xzeia wenr

,`xg` `xhqd ly xzeia wenrd medzlìéòì øàaúpL Bîëe13 §¤¦§¨¥§¥
,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe LøLc§Ÿ¤§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨

úé àeäå¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadbixcna `id dnypdy ixd §¦§¨¥§¨§¨¤¨§
zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp

,`heg mc`dy drya ,`xg` `xhqe zetilw ly xzeia zezegpd

ïîBèå ähîì BãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦§©¨§¥
¯ åéðt,jlnd lyEì ïéàL ,äàBö àìî àqkä úéa CBúa ¨¨§¥©¦¥¨¥¨¤¥§

¯ ,äòL éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò,eppipra enk ¤§¨¦¤£¦¤¥§¦¨¨
z` gwel icedi xy`ky

d`lir dnkgny dnypd

cixene - "jln ly ey`x"

`xhqa ,zelba dze`

`iw" z`xwpd ,`xg`

`id ef dcixi ixd - "d`ev

zrya ,ipnf ote`a wx

ixg` ,oky ,`hgd ziiyr

z`vei - `hgd ziiyr

zelbdn ziwl`d ytpd

z`f lkae - `xg` `xhqde

meyn ef zipnf dcixia yi

,xzeia lecb oealr

àøçà àøèñå úBtìwäL¤©§¦§¦§¨¨¢¨
,"äàBö àé÷" úBàø÷ð¦§¨¦¨

¯ :òãBpkixg` wxy ,ixd ©©
lcad miiw ,`hgd dyrn

,dipyl zg` dxiar oia

`hgd dyrn zrya eli`e

d"awdn micxtp -

zervn`alk.dxiar

ripnd gekd `idy ,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn

ezexyt`a yi - epnn cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl

n rpnidllkmiiwle dxiarlk.zeevnd

cearl `ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta

iaxd `iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxf dcear

cg`ay ,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden

miliig - "mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian

ewifgd zeax mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi

micedin mze` wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze`

,dlilg dpen`d zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine

z`f zeyrl devn envr xqiwd m` mbe ,ytpd z` xeqnl mikixv

xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk xeark .elewa renyl xeq` -

cgeina mipiihvn miliigdn micg` d`xe ,eipeni`a `avd z`

,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl xqiwd l`y .mipeni`a

z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde awri ipyd

.olvilÎ`pngx mzcxn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr

.ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd mdl

cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd m` mbe

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

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
*äæ àèçáåùôð íâ éøä

'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä
åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå

åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå

ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî
:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ב.13. פרק



סג hay f"h iying mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá

ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî

:(äåùá íìåë

¯ ,äfä íìBòa Bà ípäéba Lðòäå ÷eønä úðéça é÷elç íä¥¦¥§¦©©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨©¤
z` zewpl micreind ,dfdÎmlera e` mepdiba laeq mc`y mixeqid

,eytp¯ ãçéî Lðò àèçå ïBò ìëì:`id ezxhnyøéáòäìe ÷øîì §¨¨¨¥§Ÿ¤§ª¨§¨¥§©£¦
¯ ,íâtäå Ceìëlä.dyxeyae ytpa eyrpyäúéî éáiça ïëå ©¦§§©§¨§¥§©¨¥¦¨

ílk ïéîâBt ïéà úøëå§¨¥¥§¦ª¨
¯ :(äåLa,mipt lk lr ,j` §¨¤

m` - dxiard ziiyr ixg`

eilr oi`y `hga xaecnd

icia dzine zxk xeqi`

:f` - minyBLôð íb éøä£¥©©§
úéîäaä úéðeiçä©¦¦©§¥¦
,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä©§ª¤¤§§¥
àøèqäî íéìBòå íéøæBç§¦§¦¥©¦§¨

¯ ,Bæ ätì÷e àøçàoda ¨¢¨§¦¨
,`hgd ziiyr zrya ecxi

Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤
¯ íäa úLaìîä úéäìàä̈¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤
,sebae zindad ytpa

äðéîànä¯ziwl`d ytpd ©©£¦¨
cinz dpin`n.ãçà 'äa©¤¨

äúéä àèçä úòLa íâå§©¦§©©¥§¨§¨
¯ ,Cøaúé Bzà äðîàa§¨§¨¦¦§¨¥
,zindad ytpd ,oky

ef `id ,sebd zervn`a

,dxiard z` zxaery

ziiyr zrya mb ,d"awdl dpn`p zx`yp ziwl`d ytpd eli`e

;`hgd¯ äúéäL ÷ø,ziwl`d ytpdCBz Lnî úeìb úðéçáa ©¤¨§¨¦§¦©¨©¨
¯ äàéèçnä ,àøçà àøèqî úéîäaä Lôðzindad ytpd ¤¤©§¥¦¦¦§¨¨¢¨©©£¦¨

úçz ähî ähîì ìBàL é÷îòa dnò ezãéøBîe óebä úà¤©¦©¦¨§¦§¥§§©¨©¨©©
¯ .eðøîLé 'ä ,äøæ äãBáò útì÷e àøçà àøèqä úàîèixd ª§©©¦§¨¨¢¨§¦©£¨¨¨¦§§¥

ytpd z`vnp - sebd z` d`ihgn zindad ytpdy drya

f` lret epi`y ,zelba `vnpy in enk ;zelba da ziwl`d

,dzlert f` zlret ziwl`d ytpd oi` mb jk ,epevxk eizelert

zeevne dxez ly dceara sebd lr ritydl ,ixd `ed dpevxy

iptn z`fe ,mincewd miwxta xkfpy itk ,d"awd mr oxywle

zrya z`vnpd ,zindad ytpd zelba z`vnp ziwl`d ytpdy

,`xg` `xhqde dtilwd ly xzeia wenrd medza `hgdEì ïéàå§¥§
¯ ,äfî ìBãb úeìbmc`dy drya ziwl`d ytpd zelb xy`n ¨¨¦¤

,`heg¯ ,"'eë äîø àøâàî"xeal - xzeia deab bbn" dcixid ¥¦§¨¨¨
- dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn ,"xzeia wenr

,`xg` `xhqd ly xzeia wenrd medzlìéòì øàaúpL Bîëe13 §¤¦§¨¥§¥
,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe LøLc§Ÿ¤§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨

úé àeäå¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadbixcna `id dnypdy ixd §¦§¨¥§¨§¨¤¨§
zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp

,`heg mc`dy drya ,`xg` `xhqe zetilw ly xzeia zezegpd

ïîBèå ähîì BãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦§©¨§¥
¯ åéðt,jlnd lyEì ïéàL ,äàBö àìî àqkä úéa CBúa ¨¨§¥©¦¥¨¥¨¤¥§

¯ ,äòL éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò,eppipra enk ¤§¨¦¤£¦¤¥§¦¨¨
z` gwel icedi xy`ky

d`lir dnkgny dnypd

cixene - "jln ly ey`x"

`xhqa ,zelba dze`

`iw" z`xwpd ,`xg`

`id ef dcixi ixd - "d`ev

zrya ,ipnf ote`a wx

ixg` ,oky ,`hgd ziiyr

z`vei - `hgd ziiyr

zelbdn ziwl`d ytpd

z`f lkae - `xg` `xhqde

meyn ef zipnf dcixia yi

,xzeia lecb oealr

àøçà àøèñå úBtìwäL¤©§¦§¦§¨¨¢¨
,"äàBö àé÷" úBàø÷ð¦§¨¦¨

¯ :òãBpkixg` wxy ,ixd ©©
lcad miiw ,`hgd dyrn

,dipyl zg` dxiar oia

`hgd dyrn zrya eli`e

d"awdn micxtp -

zervn`alk.dxiar

ripnd gekd `idy ,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn

ezexyt`a yi - epnn cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl

n rpnidllkmiiwle dxiarlk.zeevnd

cearl `ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta

iaxd `iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxf dcear

cg`ay ,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden

miliig - "mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian

ewifgd zeax mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi

micedin mze` wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze`

,dlilg dpen`d zxnd lry ,mdl xn` "wcv gnv"de .zecdine

z`f zeyrl devn envr xqiwd m` mbe ,ytpd z` xeqnl mikixv

xwal iqexd xqiwd `a ,mipy dnk xeark .elewa renyl xeq` -

cgeina mipiihvn miliigdn micg` d`xe ,eipeni`a `avd z`

,jexa eny cg`y ,el epryke ,mdizenyl xqiwd l`y .mipeni`a

z` exiniy deeive ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde awri ipyd

.olvilÎ`pngx mzcxn` mipy dnk iptly ,miliig mze` el epr

.ytpd z` xeqnl mikixv dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd mdl

cin evtwe ,elewa renyl xeq` - z`f zeyrl deevn xqiwd m` mbe

.myd yeciw lr mytp z` exqne xdpd jez l`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

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
*äæ àèçáåùôð íâ éøä

'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä
åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå

åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå

ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî
:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð
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ב.13. פרק



hayסד f"i iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י"ז שישי יום
פרקכה ,`l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.òãåðë åéìò

.äë ÷øt,g"i wxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z`c`ny - "ezeyrl jaalae jitac`naexw

xeaic ,daygn :miyeald dylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe

dta - "jita") "ezeyrl jaalae jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne

,ala - "jaala" ,xeaica ,jly

,zeyrl - "ezeyrl"e ,daygn

yexita mb `l` - (dyrn

mr :epiide ,"jaala" ly iniptd

d`xiae dad`a ,ald zeybx

owfd epax jk lr l`y .d"awdl

miyibxn dxe`kl :f"i wxta

aexw jk lk oi`y ,ep` miyge

?'d zad` mc`l didzy lwe

iciÎlry ,owfd epax xiaqde

d"awd zlecba mc`d zeppeazd

zad` ly ybxd ea xxerzn -

leki df xacy xg`n ,mxa .'d

dwenr zeppeazd ixg` wx `eal

xyt` i`y ,ixd ,'d zlecba

aexw" dfy xnel `linn xakc`ndrici zyxcp ,zeppeazd myl ik ,"

mc`d lkeiy ick ,jkl mini`zn eidi alde gendy mbe d"awd zlecba

sqep ote` miiwy g"i wxta owfd epax ,okl ,xiaqd - 'd zad` ekeza xxerl

dad`" iciÎlr :d"awdl dad` ly ybxa ,zeevne dxez miiwl icedi lr cvik

dad` .d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy ,"zxzeqnefxevil jxevd on oi`

owfd epax .icedie icedi lka irah ote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd iciÎlr

dnypd ly dkiynde dti`yd :ef dad` ly dpipre dzernyn xiaqd

dyexc m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d dyxey mr cg`zdl zicedid

mr icedi cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec okn xg`l .ytp zexiqn jkl

rpen icedi did ,jky oeikne :d"awdn cxtp `ed dxiar lk iciÎlre ,d"awd

zindad ytpd ly "zehy gex"d `leli` ,d"awd cbp `ehgln envr z`

ilg cxtp `ed cvik yibxi `ly znxebe ,ezad` lr dqkndd"awdn dl

owfd epax miiqi ,dzr cenll micner ep`y ,d"k wxta .dxiard iciÎlr

xxerle ,"zehy gex"d z` envrn xiqdl icedi leki dry lkay ,ezxaqd

- ecil dxiar d`ayky ,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekezayegi,cin

;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn envr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry

z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y ,cin xekfi - ecil devn d`ayke

.d"awd mr cg`zn `ed dciÎlr ik ,devnd

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Edxez miiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevneäòL ìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨¨¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéaz` ddwnd §¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx¯ äçëMäåzniiwy §©¦§¨

cg`zdl ick ,zeevn miiwl eilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea

ef "zehy gex" xiqdl leki `ed - d"awd mrøøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥
¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåa úøzñîä ,ãçà 'äì Búáäàixd ©£¨©¤¨©§ª¤¤§©©¦§¨§¦¨¥

,oky ,d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt mey ila xacd xexa

.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway lwe ryx mb ,xen`k

¯ ."Eááìáe" :áeúkL eäæåzeevne dxez miiwl leki icediy §¤¤¨¦§¨§
dxez meiwa ,oky :'d zad`a wx `le - .d"awdl ealay dad`a

,"rxn xeq" mb epyi zeevne

jk lre ,zexiarn rpnidl

cgtd ,'d z`xi zyxcp

epax oiivn ,okl .d"awdn

ef dad`y ,cin owfdzllek

d`xi cvne ,d`xi mb dkeza

zeyrln rpnidl ecia ef

.dxiar¯ da ììëðådad`a §¦§¨¨
,ef¯ ,eìéçc íb,d`xieðéäc ©§¦§©§
¯,cgtde `xendàlL¤Ÿ

Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì¦¨¥§Ÿ¤¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦

¯ ,Lnî Lôð úøéñîamb ¦§¦©¤¤©¨
eytp z` xeqnl ul`ii m`

cxtp zeidl `ly ick

,d"awdn¯ âOî ìëNå íòè íeL éìa,eytp z` xeqnl eilr recn §¦©©§¥¤ª¨
¯ .éäìà òáèa àlà,xpd xe` lyna ,h"i wxta xaqedy itk ¤¨§¤©¡Ÿ¦

irah ote`a dnypd zkynp jk - eyxeyl irah ote`a jynpd

dlrnly ,iwl` "rah" meyn jka yi dabl ,iwl`d dyxeyl

ly dkynd dze`y - irah cgte dcxg mb zllek `id jk .dpadn

xeqnl jxhvi jk llba m` mb ,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd

,eytp z`¯ ,äúéî éøeqiî älwä ,úBåàzä úøéáLa ïkL ìëå§¨¤¥¦§¦©©©£©©¨¦¦¥¦¨
,xacd i`cey ixd - eytp z` xeqnl mb oken ixd `edeåéìà áBøwL¤¨¥¨

¯ ,"òøî øeñ" úðéçáa ïä ,øöiä Laëì øúBé øácärpnidl ©¨¨¥¦§Ÿ©¥¤¥¦§¦©¥©
,zexiar ziiyrn¯ ,íéøôBñ éøác ìL äl÷ äøáòî elôà`idy £¦¥£¥¨©¨¤¦§¥§¦

helyl ezlkia dfa mb - dxezd on xeqi` `le ,cala opaxcn xeqi`

,envra¯ ,Cøaúé BðBöø ìò øáòì àlL,`ehgl `leøçàî ¤Ÿ©£Ÿ©§¦§¨¥¥©©
¯ da ãøôpL,`hgi m`äøæ äãBáòa Bîk ,Búecçàå Bãeçiî ¤¦§¨¨¦¦§©§§©£¨¨¨

¯ .äNòî úòLa ,Lnîwxta xaqedy itk ,`heg `edy drya ©¨¦§©©£¤
itk dcn dze`a ,d"awdn cxtp `ed ,`heg `edy dryay ,mcewd

mb didy xg`ne ,dxf dcear caer `edy drya ,epnn cxtp `edy

eilr dcn dze`a - dxf dcear cearl `ly calae ,eytp z` xqen

dxiarn mb rpnidlefzrya ,cxtp `ed ,ef dxiar iciÎlr mb ,oky ,

oial ,dxf dcear oia lcad miiw z`f lka ,j` .d"awdn ,dyrn

y onfl qgia z`fe - xzei zelw zexiarixg`:dxiard ziiyr

dxf dcearamb d"awdn cxtp x`yp `ed ,ixg`ldxiara lykpy

zlaben d"awdn zecxtidd ,xzei zelwd zexiara eli`e ;ef dlecb

,cin xirn owfd epaxy `l` - cala dxiard revia onfl wx

cxtp x`yi `ly ,dxf dceara mb dvr zniiw xac ly ezin`ly

ly dxiara mb ritydl dciay daeyz iciÎlr :`ide - d"awdn
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íéøîà éèå÷éì
åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù

ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå
àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì

éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
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יד.1. לב, דברים

hay g"i ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י"ח קודש שבת יום

,62 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äùòå 'éçáá ïäå,al 'nr cr.'åë íéîìåòì

`l` ,ef dvrl drey `l `edy mi`ex ep` okÎitÎlrÎs` .dxf dcear

zrya mb d"awdn cxtp zeidl `ly calae ,eytp z` xqen

ick mb dti egek - lewiy eze`y ixd .dxf dceardl d`egzydd

cxtp `ed ,ociÎlr mby xg`n ,xzei zelw zexiar ziiyrn rpnidl

lr .d"awdn dyrn zrya

:oldl owfd epax xne` jk

ìBëé äøæ äãBáòa íb éøäå©£¥©©£¨¨¨¨
¯ Ck øçà äáeLz úBNòì©£§¨©©¨

,gihazyixg`yziiyr

cxtp didi `l ,dxiard

xyt` ,jk .d"awdn

,mpn` :dl`yd l`yizy

oexzt el yi dxf dceara mb

d"awdn cxtp zeidl `ly

Îlr - `hgd ziiyr ixg`

lr ,mxa ,daeyz ici

"daeyz" lr efk zeknzqd

- aey`e `hg` xne`d" :l"f epizeax exn` xak ,jk xg` dyriy

"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`2oi` ,dxf dcearl qgiay ixd ,

jk meyne ,jk xg` dyriy "daeyz"d lr y`xn jenql leki `ed

cxtp x`yii `ly ick ,eytp z` xqen `edicinzeli`e .d"awdn

jxca ,x`yp `ed oi` dxiard ziiyr ixg` ixd ,zxg` dxiara

,`eti` ,cvik - "daeyz" lr jnzqdl ilan ,d"awdn cxtp ,`linn

jk - dxf dcearn rpnidl leki `edy myky ,zepwqta xnel xyt`

dn :daeyzd d`a jk lr ?zxg` dxiar lkn rpnidl leki `ed

oi` ,"daeyz zeyrl ecia miwitqn oi`" mixne` l"f epinkgy

dpeekd .daeyz zeyrl zlekid z` ixnbl epnn milhepy dpeekd

oi` :cala z`f wx `idmixferrbxd z` el miwtqn oi` ,jka el

gece un`zn `ed m` j` .daeyz zeyrl mi`zndenvr z` w

ecia yi ok`y ,jk .zlawzne dliren ezaeyz - daeyz dyere

lkae - dxf dcear ceariy ixg` dyriy "daeyz"d lr jnzqdl

d"awdn cxtp didi `ly calae jkn rpnp `ed z`fdyrn zrya.

¯ ,"'eë ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"L óàå]ecia §©¤¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦
,daeyz zeyrløLkä úòL Bì úBéäì Bãé íé÷éæçî ïéàL eðéä©§¤¥©£¦¦¨¦§§©©Ÿ¤

¯ ,äáeLz úBNòìz` dlrnln mc`l mipzep ixd ,llk jxcay ©£§¨
zrya jneqy in j` ,daeyza xefgl ze`pd onfd z`e gekd

okn xg`ly jk lr `hgd

- daeyza xefgimixfer `l

jka dlrnln el`le

zepncfdd z` el mipzep

.jkläòMä ÷çc íà ìáà£¨¦¨©©¨¨
Eì ïéà ¯ äáeLz äNòå§¨¨§¨¥§
éðôa ãîBòL øác̈¨¤¥¦§¥

¯ .[äáeLzäzxfer daeyz ©§¨
dceara mby ixd .cinz

jnzqdl leki did dxf

didi `l `hgd xg`ly

iciÎlr ,d"awdn cxtp

.dyriy "daeyz"d-óàå§©
ìò BLôð øñîì ïnæîe ïëeî ìàøNé Léà ìk ,ïë-ét-ìò©¦¥¨¦¦§¨¥¨§ª¨¦§Ÿ©§©
äòL éôì ålôà äøæ äãBáòì úBåçzLäì àlL ,'ä úMã÷§ª©¤Ÿ§¦§©£©£¨¨¨£¦§¦¨¨
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סז היום יום . . . 

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת ִהיא ֲעבֹוַדת  ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשָׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ל  ים ׁשֶ ַחּיִ ֶרְך ּבְ ֶכל – ְלמֹוֶרה ּדֶ ִאיָפה, ְוַהּשֵׂ ֶכת ִלׁשְ ָהָלה ֶנְהּפֶ ָרם ִלְהיֹות ַלֲאָחִדים. ְוָאז ַהּבֶ ָהָאָדם, ְלַחּבְ

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשָׁ

ַבע: ַהֶחֶסד ְוִיְתרֹון  ֶבן ׁשֶ ְהיֹותֹו ּכְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבִ ַמח ֶצֶדק" ַלֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
הֹוֵלְך ַעל  ֲהַגם ׁשֶ קֹוָמה ְזקּוָפה הּוא, ּדַ ר ִלְהיֹות הֹוֵלְך ּבְ ה ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ ר ָהֱאֹלִקים ָעׂשָ ֲעָלה ֲאׁשֶ ַהּמַ
א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, ֹלא ֵכן ּבְ ל ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשָׁ ָהָאֶרץ, ִמּכָ

ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

רחמים  התעוררות  פון  ענין  דער  לבד  איז,  הקדושים,  רבותינו  אבותינו  כ"ק  בא 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 
פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, און 

אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

ל ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַעל  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ים, ֲהֵרי ׁשֶ דֹוׁשִ ת ֲאבֹוֵתינּו ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ בֹוד ְקֻדּשַׁ ֵאֶצל ּכְ
ִעְנַין  ָבה ּבְ ַמֲחׁשָ ק ּבְ ינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו, ּוְלִהְתַעּמֵ ִרים ּבֵ ַרת ַהְמקּוׁשָ ל ַהְזּכָ ִרים, ָהְיָתה ֲעבֹוָדה ׁשֶ ַהְמקּוׁשָ
ִבים ָעָליו,  חֹוׁשְ ל ֶזה ׁשֶ ים ׁשֶ ִניִמּיִ ה ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּכֹחֹות ַהּפְ ּזֶ ִנים, ׁשֶ ִים ַהּפָ ּמַ רּוָתם ּכַ ַאֲהָבָתם ְוִהְתַקּשְׁ
ָטה  י ַהַהּבָ ט, ּכִ ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ יִטים ּבְ ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ַהּפְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ָנם ַהּגָ ר ֶיׁשְ ָבר נֹוַדע ְלַהֲחִסיִדים, ֲאׁשֶ ל ַה"ּתֹוָרה אֹור" – ּכְ ִני ׁשֶ יס ֵחֶלק ׁשֵ ׁשּו ְלַהְדּפִ ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם  יֵסם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 
ל  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחֹלם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  רּו ַלֲאִביֶהם, ְוָאז ִהְסּכִ ה ַוְיַסּפְ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום ַהּזֶ ה ִמּבָ ֹלׁשָ ם ׁשְ ר ּגַ ָבר, ַעד ֲאׁשֶ ָמקֹום ֶהֱעִלים ַהּדָ

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשֵׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי ה' 
אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען מיט 

התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות  ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ה' ֱאֹלֶקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאֹלקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ב, ׁשֶ ַהּלֵ

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ֵעת ְקִריַאת ַהּשִׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.   ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשָׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע 

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ס ּבְ ְדּפָ י ה'" ַהּנִ ֲאָמר "ְראּו ּכִ ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ׁשַ
ַנת תקס"ה ָאַמר ֲאֹדִני  ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר ּכָ ְוִסּפֵ
ַנת תקכ"ט  ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ָאַמר  ַנת תקט"ז  ׁשְ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ְוָאַמר לֹו:  ְלַחְדרֹו  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָקָרא אֹותֹו  מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ
ַנת  ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ ם טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
י  יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ָנה ַאֲחֵרי ִהְסּתַ תקכ"א )ׁשָ
ל ָמקֹום".  ָברֹו – ׁשֶ ין ְרצֹונֹו – ְוֹלא ּדְ ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ם טֹוב(, ְוָאַמר ַהּמַ ַעל ׁשֵ )ַהּבַ
ֵקן, ְוהֹוִסיף  ַהּזָ ֲאָמר ִלְפֵני ַאְדמֹו"ר  יד ַהּמַ ּגִ ַהּמַ ֲאָמר. ְוָאַמר ָהַרב  ְוַהּיֹום ָהָיה ֶאְצִלי מֹוִרי ַלֲחֹזר ַהּמַ

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ַנאי ַנֲהָרא, ׁשֶ ִעְנַין ּגִ אּור ּבְ ּבֵ
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יום 
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dey dxifba micnelúéaä ÷ãa éLã÷̈§¥¤¤©©¦

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



סט היום יום . . . 
י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ

ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ַעם,  י ]ַמֲהַר"ׁש[ עֹוד ַהּפַ ַמח ֶצֶדק" ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ עֹות ָקָרא ַה"ּצֶ ֲעבֹור ֵאיֶזה ׁשָ ּכַ

ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

"ּוַמְרֵאיֶהם  רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ ִיְתרֹו – הּוא  ת  ָרׁשַ ּפָ "ּתֹוָרה אֹור"  יֶהם" –  ּוַמֲעׂשֵ
ָהַרב  י  ִמּפִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָמעֹו  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ִפי  ּכְ בּועֹות תקכ"א –  ַהּשָׁ ַחג  יאּות –  ׂשִ ַהּנְ לֹו ֶאת  ַקּבְ ַעת  ׁשְ ּבִ
רּוׁש  ֵאר ַהּדְ נּו ּבֵ ַרּבֵ אֹותֹו ַמֲעָמד, ַרק ׁשֶ ָהָיה ּבְ ִרי ָהָאֶרץ' – ׁשֶ ַעל 'ּפְ ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק – ּבַ

י ִסְגנֹונֹו. ַעל ּפִ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc oikxr(iyily meil)
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v"ndqeע ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב שבט י"ב ראשון יום להימנע? או לדון

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰íéîëç Cøã äéä Ck̈¨¨¤¤£¨¦

,íúBîk éeàø íL ïéàL eòãiL ãò ...úBpîúälî ïéçøBa :íéðBLàøä̈¦¦§¦¦§¦§©©¤¥§¤¥¨¨§¨

eéä àì ïë ét ìò óà .äøeMä ì÷ì÷z Z ïécä ïî eòðné íàLå§¤¦¦¨§¦©¦§©§¥©¨©©¦¥Ÿ¨

íéøöBôe íéð÷fäå íòä úà íäéìò ïéãéaënL ãò àlà ïéca ïéáLBé§¦©¦¤¨©¤©§¦¦£¥¤¤¨¨§©§¥¦§¦

.ïää¤

ב)הגמרא עו, ביבי(קדושין רב בין שהתנהל ויכוח על מספרת

לתמוה: ויש לשררה. להתמנות רצה אחד כל כאשר אחד, לגר

דרך הרי מהגר, יותר למינוי ראוי שהוא סבר ביבי רב אם אפילו

ופוצרים עליהם שמכבידין עד בדין יושבין ש"לא החכמים

לתפקיד? להתמנות מאמצים עשה ומדוע בהם",

הט"ז ס"ב)ומתרץ ח סי' שיסרב(חו"מ שאחר יודע החכם כאשר :

להתמנות הגר נדחק כאן אך לסרב, ראוי בו, יפצירו בתחילה

הוא שיתמנה כדי שביכולתו כל לעשות לחכם יש זה ובמקרה

ראוי. שאינו מי ולא

לו ידוע כאשר שאפילו עולה כאן הרמב"ם מדברי אמנם,

הרי ולכאורה בו, שיפצירו עד יתמנה לא כמותו ראוי אחר שאין

להלן לדבריו סותר ה"ח)זה זה(פ"כ – הרוגיה' כל "...'ועצומים :

לו", צריך הדור שיהיה והוא מורה, ואינו להוראה שהגיע

ואם דורו). בני את הורג בזה עיניו, עוצם כשהדיין – ('ועצומים'

לכתחילה להתחמק רשאי כיצד איסור, על עובר מורה שאינו מי

מהמינוי?

הסמ"ע סקי"ז)ומתרץ ח' סי' כשסירובו(חו"מ רק מדובר שם גם :

הרוגיה', כל 'ועצומים נאמר כך ועל ההפצרות, אף על נמשך

מהמינוי. להשתמט ראוי מלכתחילה אך

יש אך כאן כמותו ראוי אין כאשר מדובר כאן נוסף: תירוץ

שם אך מהמינוי, להשתמט יש לכתחילה ולכן אחר, במקום

מקום בשום כמותו שאין היינו לו' צריך 'הדור כאשר מדובר

שם) .(סמ"ע

אין הדין בעלי לגבי שהרי זה, תירוץ דחה ה'תומים' אך

באפשרותם שאין ראוי אחר דיין נמצא מהם במרחק אם הבדל

מלדון. להשתמט כאן הנמצא לדיין סיבה זו ואין אליו לפנות

קיימים אך כמותו, ראוי אחר אין כאשר מדובר שכאן ותירץ

מדובר שם אך הדין, עיוות ייגרם ולא לדון הראויים אחרים

ולכן לדון הראויים אחרים בכלל אין כי לו צריך הדור כאשר

לדון. עליו חובה

הוא הרוגיה' כל 'ועצומים של שהאיסור שכתבו, ויש

להפריש חובה כי מכך להשתמט שאין והיתר, איסור בהוראת

להשתדל אין הציבור על שררה של למינוי אך מאיסור, אחרים

בו שיפצירו סק"ב)עד ס"ח חו"מ ישראל .(ישועות

ה'תשע"ב שבט י"ג שני יום בשלשה ממונות דיני

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰ïBâk ,úBðBîî éðéc øàL§¨¦¥¨§
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לעיל גם הרמב"ם כתב ה"י)וכך מן(פ"ב לדון לאחד "מותר

שיהיו עד סופרים ומדברי עמיתך, תשפוט בצדק שנאמר התורה,

שלשה".

משנה' ה'כסף בריה(שם)וביאר אחא כרב סובר שהרמב"ם

איקא א)דרב ב, כשר(סנהדרין אחד אפילו והלוואות שבהודאות

אלא ממונות דיני שאין תיקנו שחכמים אלא התורה מן לדון

יב שלא כדי בדיניםבשלושה בקיאים שאינם קרנות יושבי ואו

בדינים ובקי יודע מהם אחד בוודאי שלושה וכשהם וידונו

בהם" דן שהוא מלווה הלכות ודיינים מחכמים (רש"י"ששמע

.שם)

משנה' ה'כסף הרשב"א)והוסיף לדברי(בשם סתירה זו שאין

התורה(שם)הרמב"ם מן אמנם כי דין", דיניהן אין שדנו "שנים

קבעו חכמים אבל לרבים' 'מומחה שאינו אף דן היחיד גם

ב) ד, דן(סנהדרין לרבים מומחה היה ואם בשלשה, ממונות "דיני

'מומחה ואין שלושה, של דין בית אין וכאשר יחידי", אפילו

בדיעבד. אפילו דין" דיניהן אין – שדנו "שנים לרבים'

כאן)והרמ"ך בכס"מ לומר(הובא הרמב"ם הוצרך מדוע הקשה:

כי מוסמכים שאינם אף לדון יכולים לארץ חוצה של דין שבית

כהודאות ממונות בדיני והרי ישראל, ארץ של ב"ד שלוחי הם

לדון? יכולים הדיוטות שלושה אפילו והלוואות

שמח' ה'אור ה"י)ומבאר פ"ב התורה(לעיל מן הרמב"ם לדעת :

תיקנו וחכמים ('מומחה') סמוך הוא אם רק לדון היחיד יכול

היא זו ותקנה לדון. יכולים סמוכים שאינם הדיוטות שלשה שגם

לדון הרשות להם ניתנה סמוכים שם שאין שמכיון חו"ל, לטובת

חילקו לא לחו"ל, התקנה את שתיקנו וכיון הדיוטות. בשלושה

בשלושה אלה) (בדינים לדון מותר ישראל בארץ שגם וקבעו

נובע כוחה וכל חו"ל, בשביל היא התקנה יסוד אבל הדיוטות,

ישראל. ארץ דייני של שלוחים הם חו"ל שדייני מכך

ה'תשע"ב שבט י"ד שלישי יום הסנהדרין ושלימות אחדות
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מצינו הרוב אחר הולכים שבסנהדרין ההלכתי, הגדר לגבי

הפוכים: עניינים שני

דווקא הוא הדין בירור כי רבים, להיות עליהם אחד מצד

בפסיקה והשלמות התכלית שני, מצד אך הדעות, ריבוי מתוך

דעתם מהרוב, אחרת שסוברים הדיינים שמיעוט היא הרוב לפי

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לידי באות השונות הדעות וכל הרוב, לדעת ומסכימה בטלה

אחדות.

הרבי: ומבאר

שוות" דעותיהן ש"אין הוא 'רבים' א)עניין נח, ברכות ולא(ראה

ונקודה גדולה מעלה בכך יש אדרבה אלא חסרון, זה שאין רק

להם מונין אין ותלמידו, הרב ובנו, "אב ולכן והכרחית, עיקרית

ה"ז)"`cgאלא פי"א אחת(להלן דרך להם יש מלכתחילה כי –

אינו והתלמיד הטעמים", וליישב הראיות "למצוא השכל בהבנת

נפשיה" באפי א)"גברא לו, סנהדרין להחשיבם(רש"י אין ולכן ,

כשניים.

דעות שמביעים אנשים כוללת שהסנהדרין זה כלומר:

הסנהדרין זאת ועם הסנהדרין, עניין מעיקר הוא מנוגדות

לו כפופים החולקים, המעטים גם שכולם, - אחד דין מכריעין

הלכה שנעשו דעות "ריבוי" מתוך דווקא מתבררת ההלכה כי

חז"ל כדרשת ב)אחת, ג, שיושבים(חגיגה חכמים "תלמידי

כולם מטהרין... והללו מטמאין הללו – בתורה ועוסקין אסופות

אדון מפי אמרן, אחד פרנס נתנן, אחד אל אחד, מרועה ניתנו

הוא". ברוך המעשים כל

יש אחד מצד הפוכים: עניינים שני כאן נכללים וכאמור,

בשני להיות יכולים התורה מענייני וכמה דעות ריבוי בתורה

ואלו ואלו הקב"ה של חכמתו עצם מצד שהם כפי גם אופנים

שתהיה היא והשלמות התכלית שני ומצד חיים, אלוקים דברי

אחת. לדעה יגיעו וכולם הרוב פי על למעשה הלכה הכרעה

(`p 'nr ,`"g ,oixcdpq ,q"ya miyecig xve`)

ה'תשע"ב שבט ט"ו רביעי יום עצמית דעה ללא דיין
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זה דין הביא zeytpהרמב"ם ipicaהחינוך ובספר עז), (מצווה

לנטות" ריב על תענה "לא שמהפסוק ה'מכילתא' דברי את הביא

אלא פלוני, כרב שאהיה דיי תאמר "שלא נפשות בדיני לומדים

אף "יכול ומסיים: שלפניך". מה zepennאמור ipicתלמוד כן?

להטות'". רבים 'אחרי לומר,

חינוך' ה'מנחת שבדיני(שם)וכתב לומר מאד שתמוה ,

ורק עצמית והבנה דעה לו שאין דיין על לסמוך יכולים ממונות

היא הלכה שהרי חברו, דברי אחר ה"ב)נוטה פ"ח אחד(לעיל שאם

בפרק ועוד: אחרים. דיינים מוסיפים יודע שאינו אומר הדיינים

נפשות לדיני ממונות דיני בין רבים הבדלים הרמב"ם מונה הבא

חברו דברי על לסמוך לדיין אסור נפשות שבדיני ציין ולא

מותר. ממונות ובדיני

שלא דין לפסוק אסור ממונות בדיני שגם לומר בהכרח ולכן

ועשיית דין הטיית באיסור נכלל והדבר עצמית, דעה סמך על

במשפט וֿז)עוול הל' פ"כ החמורים(להלן נפשות שבדיני אלא .

"לא – ממונות בדיני קיימת שלא אזהרה עוד התורה הוסיפה

לנטות". ריב על תענה

אורה' ה'קרן ונפקא)אך ד"ה א ל"ד, הרמב"ם(סנהדרין ששיטת נקט

דעה להיות צריכה נפשות בדיני שדווקא לשונו, כפשטות היא

דעתו להיות הדיין רשאי ממונות בדיני אבל הדיין של עצמית

ולו לגמרי חברו על שסומך הכוונה אין כי חברו, אחר נוטה

גם מצטרפת דעתו אין אכן, זה, (ובמקרה בעניין דעה אין עצמו

הסבר לומר דיין כל צריך נפשות שבדיני אלא ממונות), בדיני

מבוססת שדעתו יאמר אם די ממונות בדיני ואילו משלו ונימוק

שלו. דעה זוהי אך חברו, שאמר והנימוק היסוד על

ה'תשע"ב שבט ט"ז חמישי יום המת אפר וקבורת הקבורה מצוות

:Á ‰ÎÏ‰ Â"Ë ˜¯Ù ,ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰øa÷ì äOò úåöîe¦§©£¥¦§Ÿ
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קבורת שמצוות כתב כאן עצמו: את סותר הרמב"ם לכאורה,

היא dxezdהמת on(רל"א עשין המצוות, בספר דעתו בהלכות(וכן ואילו

ה"א)אבל "מצוות(פי"ד היא הקבורה בצרכי שההתעסקות כתב

mdixacעשה ly!"

והביאור:

היא וזו אותו, לקבור המת קרובי על מוטל התורה מן

כאשר אבל המצוות). (ובספר כאן הרמב"ם מדבר שבה המצוה

וחובת מצוה' 'מת הוא הרי בקבורתו שיעסקו קרובים למת אין

שהמצוה אבל בהלכות שכתב ומה הכל. על מוטלת הקבורה

שאף קרובים, שאינם לאלו הכוונה מדרבנן, היא המת את לקבור

הם גם שיתעסקו מדרבנן מצוה התורה, מן חיוב עליהם שאין

הקבורה בעסק ההשתפות כי המת), לקרובי (בנוסף בקבורתו

חסד גמילות בכלל גשרהיא א. שרש סהמ"צ שמח, פי"ב)(לב ח"ב .החיים

– ההשמדה ממחנות הקדושים באפר השאלה והתעוררה

והביא לחיוב פרנק הגרצ"פ והשיב קבורה מצוות בו יש האם

בדבר: טעמים כמה

כדי קבורה, טעון הוא כן ואם בהנאה אסור המת אפר א.

ממנו להנות יבואו תמורה)שלא סוף .(ראה

אינו המתים בתחיית לתחיה הגוף קם שממנו הלוז עצם ב.

האפר. כל את לקבור צריך ניכר הוא שאין ומכיוון נשרף,

מצוות בטעם ב) מו, (סנהדרין בגמרא שנאמרו ההסברים ג.

לענין גם תקפים – המת כפרת או המת בזיון משום – הקבורה

הי"ד הקדושים ערה)אפר סי' יור"ד צבי, .(הר



עי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לידי באות השונות הדעות וכל הרוב, לדעת ומסכימה בטלה

אחדות.

הרבי: ומבאר

שוות" דעותיהן ש"אין הוא 'רבים' א)עניין נח, ברכות ולא(ראה

ונקודה גדולה מעלה בכך יש אדרבה אלא חסרון, זה שאין רק

להם מונין אין ותלמידו, הרב ובנו, "אב ולכן והכרחית, עיקרית

ה"ז)"`cgאלא פי"א אחת(להלן דרך להם יש מלכתחילה כי –

אינו והתלמיד הטעמים", וליישב הראיות "למצוא השכל בהבנת

נפשיה" באפי א)"גברא לו, סנהדרין להחשיבם(רש"י אין ולכן ,

כשניים.

דעות שמביעים אנשים כוללת שהסנהדרין זה כלומר:

הסנהדרין זאת ועם הסנהדרין, עניין מעיקר הוא מנוגדות

לו כפופים החולקים, המעטים גם שכולם, - אחד דין מכריעין

הלכה שנעשו דעות "ריבוי" מתוך דווקא מתבררת ההלכה כי

חז"ל כדרשת ב)אחת, ג, שיושבים(חגיגה חכמים "תלמידי

כולם מטהרין... והללו מטמאין הללו – בתורה ועוסקין אסופות

אדון מפי אמרן, אחד פרנס נתנן, אחד אל אחד, מרועה ניתנו

הוא". ברוך המעשים כל

יש אחד מצד הפוכים: עניינים שני כאן נכללים וכאמור,

בשני להיות יכולים התורה מענייני וכמה דעות ריבוי בתורה

ואלו ואלו הקב"ה של חכמתו עצם מצד שהם כפי גם אופנים

שתהיה היא והשלמות התכלית שני ומצד חיים, אלוקים דברי

אחת. לדעה יגיעו וכולם הרוב פי על למעשה הלכה הכרעה

(`p 'nr ,`"g ,oixcdpq ,q"ya miyecig xve`)

ה'תשע"ב שבט ט"ו רביעי יום עצמית דעה ללא דיין
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זה דין הביא zeytpהרמב"ם ipicaהחינוך ובספר עז), (מצווה

לנטות" ריב על תענה "לא שמהפסוק ה'מכילתא' דברי את הביא

אלא פלוני, כרב שאהיה דיי תאמר "שלא נפשות בדיני לומדים

אף "יכול ומסיים: שלפניך". מה zepennאמור ipicתלמוד כן?

להטות'". רבים 'אחרי לומר,

חינוך' ה'מנחת שבדיני(שם)וכתב לומר מאד שתמוה ,

ורק עצמית והבנה דעה לו שאין דיין על לסמוך יכולים ממונות

היא הלכה שהרי חברו, דברי אחר ה"ב)נוטה פ"ח אחד(לעיל שאם

בפרק ועוד: אחרים. דיינים מוסיפים יודע שאינו אומר הדיינים

נפשות לדיני ממונות דיני בין רבים הבדלים הרמב"ם מונה הבא

חברו דברי על לסמוך לדיין אסור נפשות שבדיני ציין ולא

מותר. ממונות ובדיני

שלא דין לפסוק אסור ממונות בדיני שגם לומר בהכרח ולכן

ועשיית דין הטיית באיסור נכלל והדבר עצמית, דעה סמך על

במשפט וֿז)עוול הל' פ"כ החמורים(להלן נפשות שבדיני אלא .

"לא – ממונות בדיני קיימת שלא אזהרה עוד התורה הוסיפה

לנטות". ריב על תענה

אורה' ה'קרן ונפקא)אך ד"ה א ל"ד, הרמב"ם(סנהדרין ששיטת נקט

דעה להיות צריכה נפשות בדיני שדווקא לשונו, כפשטות היא

דעתו להיות הדיין רשאי ממונות בדיני אבל הדיין של עצמית

ולו לגמרי חברו על שסומך הכוונה אין כי חברו, אחר נוטה

גם מצטרפת דעתו אין אכן, זה, (ובמקרה בעניין דעה אין עצמו

הסבר לומר דיין כל צריך נפשות שבדיני אלא ממונות), בדיני

מבוססת שדעתו יאמר אם די ממונות בדיני ואילו משלו ונימוק

שלו. דעה זוהי אך חברו, שאמר והנימוק היסוד על

ה'תשע"ב שבט ט"ז חמישי יום המת אפר וקבורת הקבורה מצוות
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קבורת שמצוות כתב כאן עצמו: את סותר הרמב"ם לכאורה,

היא dxezdהמת on(רל"א עשין המצוות, בספר דעתו בהלכות(וכן ואילו

ה"א)אבל "מצוות(פי"ד היא הקבורה בצרכי שההתעסקות כתב

mdixacעשה ly!"

והביאור:

היא וזו אותו, לקבור המת קרובי על מוטל התורה מן

כאשר אבל המצוות). (ובספר כאן הרמב"ם מדבר שבה המצוה

וחובת מצוה' 'מת הוא הרי בקבורתו שיעסקו קרובים למת אין

שהמצוה אבל בהלכות שכתב ומה הכל. על מוטלת הקבורה

שאף קרובים, שאינם לאלו הכוונה מדרבנן, היא המת את לקבור

הם גם שיתעסקו מדרבנן מצוה התורה, מן חיוב עליהם שאין

הקבורה בעסק ההשתפות כי המת), לקרובי (בנוסף בקבורתו

חסד גמילות בכלל גשרהיא א. שרש סהמ"צ שמח, פי"ב)(לב ח"ב .החיים

– ההשמדה ממחנות הקדושים באפר השאלה והתעוררה

והביא לחיוב פרנק הגרצ"פ והשיב קבורה מצוות בו יש האם

בדבר: טעמים כמה

כדי קבורה, טעון הוא כן ואם בהנאה אסור המת אפר א.

ממנו להנות יבואו תמורה)שלא סוף .(ראה

אינו המתים בתחיית לתחיה הגוף קם שממנו הלוז עצם ב.

האפר. כל את לקבור צריך ניכר הוא שאין ומכיוון נשרף,

מצוות בטעם ב) מו, (סנהדרין בגמרא שנאמרו ההסברים ג.

לענין גם תקפים – המת כפרת או המת בזיון משום – הקבורה

הי"ד הקדושים ערה)אפר סי' יור"ד צבי, .(הר
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ה'תשע"ב שבט י"ז שישי יום ספק התראת
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לדברי סותרת התראה, היא ספק שהתראת זו הלכה ולכאורה

שבועות בהלכות ה"ב)הרמב"ם יעשו(פ"ה שאחרים שהנשבע

בזמן כי שוא, שבועת משום לוקה אינו עשו, ולא מסוים מעשה

ויקיימו ישמעו כן שאולי מאחר בספק היא ההתראה השבועה

שבועתו! את

לחלק: ויש

ולא הנוכחי במעשה הוא האיסור עיקר לעשה', הניתק ב'לאו

הבנים על אם בלוקח (למשל, מכן לאחר העשה באיֿקיום

אחר זאת לתקן אפשרות שיש אלא הלקיחה עצם הוא האיסור

ועתה מאחר כי הרמב"ם פוסק ובזה האם) שילוח ידי על כך

יתבטל, הלאו כך שאחר שיתכן אלא בוודאי הלאו על עובר

ולוקה. התראה זו הרי הספק למרות

איסור המעשה בעצם אין וכך כך אחרים שיעשו הנשבע אך

לשקר, שנשבע למפרע יתברר השבועה את יקיימו לא אם ורק

התראה. אינה ספק התראת כזה ובאופן

"ולא משום לוקה אינו לו האסורה אישה שבעל כהן וכן

זרעו" פי"זיחלל אסו"ב שם)(הל' ובמ"מ רקה"ב נגמרת העבירה כי ,

הלאו על עבר שלא נמצא נולד לא ואם זו מביאה זרע כשיולד

בשבת האופה מאידך, שתתעבר. וודאות אין הביאה בעת ואילו

ויתכן לבסוף תאפה שהפת ברור לא המעשה שבעת אף חייב

תיאפה שהפת ברור הקיים המצב לפי כי איסור, יעשה שלא

מהתנור). הפת כהוצאת נגדי מעשה יעשה כן אם (אלא

(`k 'iq `"g f"rd` dyn zexb`)

ה'תשע"ב שבט י"ח קודש שבת דנתוני' 'מהיכן
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סדום זעקת ה' "ויאמר בתורה: נאמר ועמורה סדום על

מאוד. כבדה כי וחטאתם רבה, כי ואראה`dcxועמורה נא

אדעה" לא ואם כלה, עשו אלי הבאה כֿכא)הכצעקתה יח, .(בראשית

אלא נפשות דיני יפסקו שלא לדיינים "למד רש"י: ופירש

הפסוק על רש"י מפרש וכן ה)בראיה". יא, לראות(שם ה' "וירד :

לדיינים ללמד "בא – האדם" בני בנו אשר המגדל ואת העיר את

ויבינו". שיראו עד הנדון ירשיעו שלא

שעליו או באשמה השתכנע עצמו שהדיין בכך די האם אך

לאחרים? גם הכרעתו את לנמק

רוכל" "אבקת בשו"ת מצינו יזֿיט)וכך סי' קארו יוסף בשנת(לרבי :

מגדולי חמישה של דין בית בפני שלמה את ישעיה תבע שי"ד

ב" משה רבנו קארו, יוסף רבנו בצפת: מטראניהדיינים יוסף ר

קארו הר"י נוספים. דיינים ושני שלום אברהם רבי (המבי"ט),

ור' המבי"ט בעוד שלמה, את לחייב ביקשו נוספים דיינים ושני

בראשות הרוב שדייני לפני אמנם לזכותו. ביקשו שלום אברהם

פסק את המבי"ט כתב המחייב, דינם פסק את כתבו קארו הר"י

לשלמה יעץ שכנראה אלא עוד ולא שלמה, את הפוטר דינו

נימוקיו כתב אותו שהמזכה שמאחר הדין בבית לטעון

הכרעתם. את ינמקו המחייבים שגם לבקש זכאי הוא ויסודותיו,

הראשונים בימים כי "בהיות קארו: יוסף רבי כתב כך על

שדנוהו, דין לבית שתבע מי ראינו לא מאלה טובים היו אשר

איזה בנמצא היה פעם איזה במקרה ואם דנתוני'. 'מהיכן הורוני

שלמדו מעשה אירע ועתה בו. גוערים היו תובע שהיה אדם

וממונים לרבים מומחין חשוב דין מבית כן לתבוע דין לבעל

בטעמים שיכתבו לאמר לאלוקים גדולה עיר העיר את לשפוט

שהדין לומר בידו שהחזיק מי ונמצא דנוהו. טעם מאיזה וראיות

להשיב". הדבר על הוצרכנו ולכן עמו.

הראשונים לשיטת ואם)וזאת ד"ה ע"ב, לא סנהדרין שרק(תוספות,

פסק את לנמק חובה הדין בית בפני לדון נכפה בדין כשהמחויב

הוועד" ל"בית ללכת דינו, שנפסק אחר יכול, המחויב כי הדין,

דינו שבית קארו יוסף רבי סבור כן על יתר נוסף). ב"ד (מעין

שאין הגדול" הדין כ"בית הוא כי הפסק טעמי לנמק צורך אינו

דנתוני, מהיכן טעם לי ותנו כתבו מהם: ו"התובע אחריו להרהר

אפקרותא" משום ליה משמתינן בדין, נתעצמו אם אפילו

הדין]. בבית וזלזול הפקרות משום אותו [=מנדין
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ה'תשע"ב שבט י"ב ראשון יום

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

והענׁשין סנהדרין הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
ד. ממרים. הלכֹות ג. עדּות. הלכֹות ב. להם. ְְְְִִִִֵֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹותיהם. מלכים הלכֹות ה. אבל. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָהלכֹות

oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦
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מצֹות ועּׂשרים עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ׁשלׁשים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָיׁש
ׁשּלא ב) ׁשֹופטים. למּנֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹלא
רּבים אחרי לנטֹות ג) הּמׁשּפט. ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמּנֹות
המחּיבין רּבּו אם להרג ׁשּלא ד) הּׁשֹופטים. נחלקּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַֹֹאם
מי חֹובה ילּמד ׁשּלא ה) ׁשנים. יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבאיׁש
להרג ז) ּבסקילה. להרג ו) נפׁשֹות. ּבדיני זכּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹׁשּלּמד
יא) לתלֹות. י) ּבחנק. להרג ט) ּבסיף. להרג ח) ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹּבּׂשרפה.

הּנה ׁשּלאלקּבר יג) נבלתֹו. ּתלין ׁשּלא יב) הריגתֹו. ּביֹום רג ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּבהּכאת יֹוסיף ׁשּלא טו) רׁשע. להלקֹות יד) מכּׁשף. ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹלהחיֹות
נקי ּדם להרג ׁשּלא יז) אנּוס. לענׁש ׁשּלא טז) ֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּלֹוקה.
ּבֹו. חֹובל אֹו חברֹו הֹורג על לחּוס ׁשּלא יח) הּדעת. ְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּבאמד
ּבּדין. ּגדֹול להּדר ׁשּלא כ) ּבּדין. הּדל את לרחם ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹיט)

ׁשהּוא ּפי על אף עברֹות, ּבעלי על הּדין להּטֹות ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹכא)
מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא כג) מׁשּפט. לעּות ׁשּלא כב) ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹחֹוטא.
מאיׁש ּבּדין לירא ׁשּלא כה) ּבצדק. לׁשּפט כד) ויתֹום. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹּגר
כח) הּדּינים. לקּלל ׁשּלא כז) ׁשחד. לּקח ׁשּלא כו) ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹזרֹוע.
ׁשּלא ל) הּנּׂשיא. לקּלל ׁשּלא כט) ׁשוא. ׁשמע לּׂשא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

הּכׁשרים. יּׂשראל ּבני מּׁשאר אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָלקּלל
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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ּבכל‡. וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ּתֹורה ׁשל עּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמצות
ּפל2מדינה ּובכל וׁשטרים3ּומדינה ׁשפטים ׁשּנאמר: .ופל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשערי ּבכל ל הּקבּועין4ּתּתן הּדּינים אּלּו - ׁשֹופטים . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבעלי אּלּו - ׁשֹוטרים לפניהם. ּבאים דינין ּובעלי ּדין, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּבבית

ּבּׁשוקים5מּקל המסּבבין הּדּינין, לפני עֹומדים והם ּורצּועה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
הּׁשערים לתּקן החנּיֹות, ועל ּולהּכֹות7והּמּדֹות6ּוברחֹובֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֻ

מעּות הּדּינים8ּכל ּפי על מעּׂשיהם וכל ּבֹו9. ׁשּיראּו וכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּכפי10עּוּות אֹותֹו ודנין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין - ּדבר ְְְְִִִִִִֵָָָ

.11רׁשעֹו ְִ
ּובכל·. ופל ּפל ּבכל דינים ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין

- לארץ ּבחּוצה אבל ּבלבד; יּׂשראל ּבארץ אּלא ועיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעיר
ופל ּפל ּבכל ּדין ּבית להעמיד חּיבין ּתּתן12אינן ׁשּנאמר: . ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לׁשבטי ל נֹותן אלהי יי אׁשר ׁשערי ּבכל 13ל. ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָֹ
יהיה‚. וכּמה ּביּׂשראל? יהיּו קבּועין דינין ּבּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּכּמה

ּבּמקּדׁש14מנינן הּגדֹול ּדין ּבית ּבּתחּלה קֹובעין והּוא15? , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעמידים1) עיר באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך. מדינה בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת
בלבד. דיינים שלושה של דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, ט)3)עיר.2)סנהדרי ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר

הערה לקמן וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך צריך ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים". "פלך
משנה). (לחם ב הלכה נו,4)בסוף ושם ועיר. עיר בכל כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל ב. טז, סנהדרין

י"ד. הלכה ט, פרק מלכים בהלכות וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי להושיב ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב
אלו5) - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי" ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים פי על במקלות "שחובטים

לפניכם". הלויים "ושוטרים יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה ביוקר.6)המכים ימכרו שלא המחירים,
לשערים",7) בין למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א פט, בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

ואת המאזנים את ומצדקים החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית "חייבים ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה
בית ראות כפי ולקנסו להכותו... רשות להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר משקל עימו שנמצא מי וכל המידות...

הדבר". לחזק מעוות.8)דין כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. על9)מקלקל ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו וכן
המצוות בספר רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש עשוי שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש - גביו
איש". כל לאמונת צריכות ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר, על הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה

דבר.10) ערוות תימן: יד ומצאו11)ובכתב שומרים משה שמינה מגיד - מקושש איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"
מקושש". כט)12)אותו לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת סנהדרין א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם אלה אלא13)"והיו שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ ובחוץ
בדברי לגרוס שיש משנה הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי ופלך פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם
בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת, - מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא דין בית להעמיד חייבים אינם רבינו:

יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר בכל ולא המחוז, דין.14)בערי בית שבכל חבריהם מניין
אצל15) גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית הגזית בלשכת



עג oixcdpq zekld - hay a"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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והענׁשין סנהדרין הלכֹות א. סּדּורן: וזהּו חמׁש. ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
ד. ממרים. הלכֹות ג. עדּות. הלכֹות ב. להם. ְְְְִִִִֵֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹותיהם. מלכים הלכֹות ה. אבל. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָהלכֹות

oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦
mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤

מצֹות ועּׂשרים עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ׁשלׁשים ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָיׁש
ׁשּלא ב) ׁשֹופטים. למּנֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹלא
רּבים אחרי לנטֹות ג) הּמׁשּפט. ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמּנֹות
המחּיבין רּבּו אם להרג ׁשּלא ד) הּׁשֹופטים. נחלקּו ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַֹֹאם
מי חֹובה ילּמד ׁשּלא ה) ׁשנים. יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבאיׁש
להרג ז) ּבסקילה. להרג ו) נפׁשֹות. ּבדיני זכּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹׁשּלּמד
יא) לתלֹות. י) ּבחנק. להרג ט) ּבסיף. להרג ח) ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹּבּׂשרפה.

הּנה ׁשּלאלקּבר יג) נבלתֹו. ּתלין ׁשּלא יב) הריגתֹו. ּביֹום רג ְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָָֹֹֹ
ּבהּכאת יֹוסיף ׁשּלא טו) רׁשע. להלקֹות יד) מכּׁשף. ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹלהחיֹות
נקי ּדם להרג ׁשּלא יז) אנּוס. לענׁש ׁשּלא טז) ֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּלֹוקה.
ּבֹו. חֹובל אֹו חברֹו הֹורג על לחּוס ׁשּלא יח) הּדעת. ְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּבאמד
ּבּדין. ּגדֹול להּדר ׁשּלא כ) ּבּדין. הּדל את לרחם ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹיט)

ׁשהּוא ּפי על אף עברֹות, ּבעלי על הּדין להּטֹות ׁשּלא ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹכא)
מׁשּפט להּטֹות ׁשּלא כג) מׁשּפט. לעּות ׁשּלא כב) ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹחֹוטא.
מאיׁש ּבּדין לירא ׁשּלא כה) ּבצדק. לׁשּפט כד) ויתֹום. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹּגר
כח) הּדּינים. לקּלל ׁשּלא כז) ׁשחד. לּקח ׁשּלא כו) ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹזרֹוע.
ׁשּלא ל) הּנּׂשיא. לקּלל ׁשּלא כט) ׁשוא. ׁשמע לּׂשא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלא

הּכׁשרים. יּׂשראל ּבני מּׁשאר אדם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָלקּלל
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבכל‡. וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ּתֹורה ׁשל עּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמצות
ּפל2מדינה ּובכל וׁשטרים3ּומדינה ׁשפטים ׁשּנאמר: .ופל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשערי ּבכל ל הּקבּועין4ּתּתן הּדּינים אּלּו - ׁשֹופטים . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבעלי אּלּו - ׁשֹוטרים לפניהם. ּבאים דינין ּובעלי ּדין, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָּבבית

ּבּׁשוקים5מּקל המסּבבין הּדּינין, לפני עֹומדים והם ּורצּועה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
הּׁשערים לתּקן החנּיֹות, ועל ּולהּכֹות7והּמּדֹות6ּוברחֹובֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָֻ

מעּות הּדּינים8ּכל ּפי על מעּׂשיהם וכל ּבֹו9. ׁשּיראּו וכל . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּכפי10עּוּות אֹותֹו ודנין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין - ּדבר ְְְְִִִִִִֵָָָ

.11רׁשעֹו ְִ
ּובכל·. ופל ּפל ּבכל דינים ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין

- לארץ ּבחּוצה אבל ּבלבד; יּׂשראל ּבארץ אּלא ועיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעיר
ופל ּפל ּבכל ּדין ּבית להעמיד חּיבין ּתּתן12אינן ׁשּנאמר: . ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לׁשבטי ל נֹותן אלהי יי אׁשר ׁשערי ּבכל 13ל. ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶָָָָֹ
יהיה‚. וכּמה ּביּׂשראל? יהיּו קבּועין דינין ּבּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּכּמה

ּבּמקּדׁש14מנינן הּגדֹול ּדין ּבית ּבּתחּלה קֹובעין והּוא15? , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעמידים1) עיר באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך. מדינה בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת
בלבד. דיינים שלושה של דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, ט)3)עיר.2)סנהדרי ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר

הערה לקמן וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך צריך ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים". "פלך
משנה). (לחם ב הלכה נו,4)בסוף ושם ועיר. עיר בכל כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל ב. טז, סנהדרין

י"ד. הלכה ט, פרק מלכים בהלכות וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי להושיב ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב
אלו5) - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי" ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים פי על במקלות "שחובטים

לפניכם". הלויים "ושוטרים יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה ביוקר.6)המכים ימכרו שלא המחירים,
לשערים",7) בין למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א פט, בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

ואת המאזנים את ומצדקים החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית "חייבים ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה
בית ראות כפי ולקנסו להכותו... רשות להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר משקל עימו שנמצא מי וכל המידות...

הדבר". לחזק מעוות.8)דין כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. על9)מקלקל ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו וכן
המצוות בספר רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש עשוי שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש - גביו
איש". כל לאמונת צריכות ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר, על הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה

דבר.10) ערוות תימן: יד ומצאו11)ובכתב שומרים משה שמינה מגיד - מקושש איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"
מקושש". כט)12)אותו לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת סנהדרין א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם אלה אלא13)"והיו שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ ובחוץ
בדברי לגרוס שיש משנה הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי ופלך פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם
בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת, - מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא דין בית להעמיד חייבים אינם רבינו:

יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר בכל ולא המחוז, דין.14)בערי בית שבכל חבריהם מניין
אצל15) גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית הגזית בלשכת
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סנהדרי ׁשּנאמר:16הּנקרא ואחד. ׁשבעים ּומנינם גדֹולה. ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּגּביהן, על ּומׁשה יּׂשראל; מּזקני איׁש ׁשבעים ּלי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאספה

ואחד ׁשבעים הרי - עּמ ׁשם והתיּצבּו הּגדֹול17ׁשּנאמר: . ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
עליהן ראׁש אֹותֹו מֹוׁשיבין - ׁשּבכּלן ראׁש18ּבחכמה והּוא , ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹֻ

מקֹום ּבכל נּׂשיא החכמים אֹותֹו ׁשּקֹורין והּוא ,19היׁשיבה. ְְְֲִִִִֶַַָָָָָ
ׁשּבּׁשבעים הּגדֹול ּומֹוׁשיבין רּבנּו. מׁשה ּתחת העֹומד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּוא

ּדין20מׁשנה ּבית אב הּנקרא והּוא מימינֹו. ויֹוׁשב .21לראׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
יֹוׁשב הּׁשבעים מעלתםּוׁשאר ּוכפי ׁשניהם ּכפי לפניו .22ין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ

מּׂשמאלֹו לּנּׂשיא קרֹוב יהיה - ּבחכמה מחברֹו הּגדֹול ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכל
מחברֹו ּכדי23יֹותר ּבעּגּול, גרן חצי ּבכמֹו יֹוׁשבין והם . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֹ

ּכּלן רֹואין ּדין ּבית אב עם הּנּׂשיא ועֹוד24ׁשּיהיה . ְְִִִִִֵֶֶַַָָֻ
עּׂשרים ּוׁשלׁשה עּׂשרים ׁשל דינין ּבּתי ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָמעמידין

העזרה25ּוׁשלׁשה ּפתח על אחד הר26: ּפתח על ואחד , ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מאה27הּבית ּבּה ׁשּיׁש מּיּׂשראל, ועיר עיר ּבכל ּומעמידין . ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

קטּנה28ועּׂשרים סנהדרי יֹותר, העיר,29אֹו ּבׁשער ויֹוׁשבת . ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
מׁשּפט בּׁשער והּציגּו מנינם?30ׁשּנאמר: יהיה וכּמה . ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ראׁש ׁשּבכּלן ּבחכמה והּגדֹול דּינים. ּוׁשלׁשה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֻעּׂשרים
גרן חצי ּכמֹו ּבעּגּול יֹוׁשבין והּׁשאר ׁשּיהא31עליהן. ּכדי , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

ּכּלן. את רֹואה ֶֶָָֹֻהראׁש

ׁשלׁשה„. ּבּה מעמידין - ועּׂשרים מאה ּבּה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָעיר
רב32דּינים ּבהן ׁשּיהא ּכדי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּדינין מן ּבדין מחלקת ּביניהן היתה אם .33ּומעּוט, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ללּמד‰. ראּוי אחד ּגדֹולים, חכמים ׁשני ּבּה ׁשאין עיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

לׁשמע יֹודע ואחד ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ויֹודע34ּולהֹורֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
ּולהׁשיב ּפי35לׁשאל על אף סנהדרין, ּבּה מֹוׁשיבין אין - ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹ

מּיּׂשראל אלפים ּבּה .36ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶָָָ
.Âראּוי ואחד לׁשמע ראּוי אחד אּלּו, ׁשנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹסנהדרין

סנהדרין זֹו הרי - ּבינֹונית.37לדּבר זֹו הרי - ׁשלׁשה ּבּה היּו . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ
חכמה סנהדרי זֹו הרי - לדּבר יֹודעים ארּבעה ּבּה .38היּו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

.Êׁשל ׁשּורֹות ׁשלׁש לפניהן מֹוׁשיבין קטּנה סנהדרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל
איׁש. ּוׁשלׁשה עּׂשרים וׁשּורה ׁשּורה ּבכל חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָּתלמידי
למּטה ׁשנּיה וׁשּורה לּסנהדרין, קרֹובה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשּורה
יֹוׁשבין וׁשּורה ׁשּורה וכל הימּנה. למּטה ּוׁשליׁשית ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהימּנה,

ּבחכמה מעלתן לפי .39ּבּה ְְְֲִַָָָָָ
.Áהּסנהדרין נחלקּו אחד40אם לסמ והצרכּו להֹוסיף41, ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹֻ

והראׁשֹון ׁשּבּה; ּגדֹול הראׁשֹונה מן סֹומכין - מנינן ְְְִִִִִֶַָָָָָָָעל
ּכדי הראׁשֹונה, ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשנּיה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָׁשּבׁשּורה
ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשּבּׁשליׁשית והראׁשֹון חסרֹונּה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלמּלאת
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לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות נאמר לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר: המזבח,
והרע"ב16) יתיה. ישבחון דחכימיא ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו" זקנים "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין אומר: י"א משנה ט, פרק לסוטה ב.17)בפירושו טז שם ובגמרא א ב, בסנהדרין משנה
זקנה".18) אחר הלך משתה) (=של במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא (בבא שאמרו א:19)כמו ט, הוריות

ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, בקידושין וכן ב ב.21)סגן.20)יג, יג, והוריות ב טז, שווים22)חגיגה היו אם בחכמה,
ולפי מעלתם". כפי והאב"ד) (=הנשיא שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב וכן שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, השנים בחשיבות כאן מדובר לא בית23)זה מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו שכולם לא
יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא, לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם מימינו, שישב דין
יושב "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא משמאל

(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים ומפרש24)באמצע זה" את זה רואים שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו מקור אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים פני אין בשורה יושבים היו שאם רש"י:
לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס שהכל הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע יושב היה "והנשיא ד:

משנה). ג.25)(לחם הלכה ה, פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין יחזקאל26)והטעם במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר
ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד העזרה,27)מד, מקדושת קלה וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית שעליו ההר

ב). פח, (סנהדרין א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר זה28)וכל למניין והטעם
י. הלכה להלן רפט30)שם.29)ראה אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג שעריך בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

עיר". של בגובהה שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה כחצי31)דרשו: הייתה "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" וזה32)גורן ועשרים" מאה לסנהדרין, ראוייה ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה

משנה). (כסף שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא אותה משאירים שאין המיעוט.33)וודאי את הרוב יכריע ואז
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית ואין שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין אמרו וכן

משובח". זה הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה של דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן להבין34)וראה
לאשורם. חבירו דברי אמיתתם.35)היטב על מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח וליתן, יז,36)לישא סנהדרין

- לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין אין משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד שניים בה שאין עיר "כל ב
יודעים שאינם פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים שיהיו צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות: ללמד

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין יתמנו איך כן לא שאם התורה, בכל בדוחק.37)להשיב וכשרה
היו38) "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה ה, פרק שקלים הירושלמי כדברי

בקרקע". לפניהם דן התימני ושמעון עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה: וביבנה מכיר39)שלושה, ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין במשנה כמפורש מקומו, אחד40)את פי על לרעה הטייה ואין מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו

וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך א), הלכה ח, פרק לקמן ב,41)(ראה הלכה ט, פרק לקמן ראה
שניים. מוסיפים שלעולם
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ׁשנּיה ּומֹוׁשיבין42ׁשּורה הּקהל, מּׁשאר אחד להן ּובֹוררין ; ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָ
ׁשליׁשית ׁשּורה ּבסֹוף אֹו43אֹותֹו ׁשני לסמ צרכּו אם וכן . ְְְְְִִִִִֵֵָָֹ

ה44ׁשליׁשי הּזה הּסדר על עֹוּׂשים- .45ם ְִִִֵֵֶֶַַַ
.Ëדּינים סֹופרי ׁשני ׁשם יהיּו סנהדרין, ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

אחד הּׂשמאל. מן ואחד הּימין מן אחד לפניהם, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹומדין
המחּיבין ּדברי המזּכים46ּכֹותב ּדברי ּכֹותב ואחד ,47. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

.È?ועּׂשרים מאה ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר אּלא סנהדרין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולמה
ׁשּורֹות וׁשלׁש ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ׁשל סנהדרין מהן ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכדי

ּוׁשלׁשה עּׂשרים הּכנסת48ׁשל ּבית ׁשל ּבטלנין ועּׂשרה ,49, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
חּזנים ּוׁשני סֹופרים, דינין50ּוׁשני ּבעלי ּוׁשני עדים,51, ּוׁשני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָ

זֹוממין זֹוממין52ּוׁשני זֹוממי ּוׁשני צדקה,53, גּבאי ּוׁשני , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָ
צדקה לחּלק ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכדי אחד אּמן54ועֹוד ורֹופא ,55, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ועּׂשרים56ולבלר מאה הרי ּתינֹוקֹות. ּומלּמד ,57. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ
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אּלא‡. ּבקטּנה, ּבין ּבגדֹולה ּבין ּבסנהדרין, מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאין
דעה ּבעלי הּתֹורה, ּבחכמת מפלגין ּונבֹונים, חכמים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻאנׁשים
וחׁשּבֹון רפּואֹות ּכגֹון חכמֹות, מּׁשאר קצת יֹודעים ְְְְְְְְְִִֶָָָָֻמרּבה,
והּקֹוסמים המעֹוננים ודרכי ואצטגנינּות ּומּזלֹות ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָּותקּופֹות
ׁשּיהיּו ּכדי ּבאּלּו, וכּיֹוצא זרה עבֹודה והבלי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהמכּׁשפים
ּכהנים אּלא ּבסנהדרין מעמידין ואין אֹותם. לדּון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹיֹודעים
לכהּנה. להּׂשיא הראּויים המיחסים ויּׂשראלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָֻֻלוּיים
ּוביראה ּבחכמה ל ּבדֹומין - עּמ ׁשם והתיּצבּו ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ְַַּוביחס.
ׁשּנאמר:·. ּולוּיים, ּכהנים ּגדֹולה ּבסנהדרין להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹּומצוה

ּכּלם היּו אפּלּו מצאּו, לא ואם הלוּים. הּכהנים אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻּובאת
מּתר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֶָֻיּׂשראלים

ולא‚. ּבּׁשנים מפלג זקן לא הּסנהדרין ּבכל מעמידין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻאין
ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין מי ולא אכזרּיּות. ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹסריס,

רחמן. ְֲֵֶַָׁשּיהא
לחלק„. ׁשאסּור ּבסנהדרין, יּׂשראל מל מֹוׁשיבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואין

היה אם ּגדֹול, ּכהן מֹוׁשיבין אבל ּדברֹו. את ולמרֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹעליו
ּבחכמה. ְְָָָראּוי

אֹותם‰. מֹוׁשיבין ׁשאין ּפי על אף ּדוד, ּבית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי
אם אֹותם, ודנים העם. את הם ודנים יֹוׁשבין - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבסנהדרין
ּדנין ואין ּדנין אין - יּׂשראל מלכי אבל ּדין. עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָיׁש
מהן ּתבֹוא ׁשּמא ּתֹורה, לדברי נכנעים ׁשאין לפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם;

ַָָּתּקלה.
.Âמנּקין להיֹות צריכין ּכ ּבצדק, מנּקין ּדין ׁשּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֻֻּכׁשם

מ ּכּלןמּכל ׁשּיהיּו ּולחּפּׂש, ולבּדק להׁשּתּדל וצרי הּגּוף. ּומי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
וׁשּידעּו לחׁש, נבֹוני מראה, ּבעלי קֹומה, ּבעלי ּׂשיבה, ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבעלי
מּפי ׁשֹומעת סנהדרין ּתהא ׁשּלא ּכדי הּלׁשֹונֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֹּברב

ְְַָֻהּתרּגמן.
.Êּבכל ּבהן מדקּדקין ׁשאין ּפי על אף ׁשלׁשה, ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבית

דברים. ׁשבעה מהן אחד ּבכל ׁשּיהא צרי - הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלּו
ואהבת ממֹון, וּׂשנאת ויראה, וענוה, חכמה, הן: ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָואּלּו
אּלּו וכל טֹוב. ׁשם ּובעלי להן, הּברּיֹות ואהבת ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהאמת,
חכמים אנׁשים אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה. הן מפרׁשין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהּדברים
אּלּו - לׁשבטיכם וידעים אמּור. חכמה ּבעלי הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻּונבנים
לּברּיֹות? אהּובים יהיּו ּובּמה מהם. נֹוחה הּברּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשרּוח
טֹובה, וחברתן ׁשפלה, ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבזמן
אנׁשי אֹומר: הּוא ּולהּלן הּברּיֹות. עם ּבנחת ּומּׂשאן ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָודּבּורן
עצמם, על ּומדקּדקים ּבמצֹות, ּגּבֹורים ׁשהן אּלּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָחיל
ׁשם ולא ּגנאי ׁשּום להן יהא ׁשּלא עד יצרן, את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכֹובׁשין
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שם).42) (סנהדרין לשועלים" ראש תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: אלו43)שאומרים שורות שלוש נמצאו שם.
שורות שתי לעשות מהנימוס זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים שמספיקים פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות
כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה אין וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים שורות שתהיינה כ"ד, כ"ד של

שם). (רש"י כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד, תלמידים שני של מת.44)ואחת או מהשורות אחד שחלה כגון
שבשורות45) התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב שאינו

ח. הלכה ב פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול זה.46)גדול ומטעם חייב (שם47)פלוני זה ומטעם זיכה פלוני
פרק לקמן וראה חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים, המזכים דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו,

ג. הלכה שם.48)י"ב ובביאורנו ח הלכה לעיל וערבית49)ראה שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה מכל בטלים
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז, שאם50)(שם (שם). לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים

שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, שם).51)אחד (רש"י דנים הם מי את כן לא העדים52)שאם שיתייראו
והגדרתה. הזמה דיני אֿב הלכה י"ח פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים עדים ידי על יזומו שלא שקר להעיד

שיהיו53) צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור עדים פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את להזים אחרים עדים
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים, העדים להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר אחרים שניים
לסנהדרין (רש"י הראשונים זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם כשהם הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי

א). מתנות54)עח, (הלכות מחסורו די אחד לכל שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת בשניים נגבית שהצדקה
ה). הלכה ט, פרק משנה).55)עניים (כסף הטכני במובן יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת ספרים.56)שיודע כותב

שרבינו57) כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם. מקיז - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב. יז, סנהדרין
כדברי בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה מונה

שם. משנה" שלושה,1)ה"לחם של דין לבית הראויים הדיינים כשרות מידותיהם, וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין של סמכותו
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ׁשנּיה ּומֹוׁשיבין42ׁשּורה הּקהל, מּׁשאר אחד להן ּובֹוררין ; ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָ
ׁשליׁשית ׁשּורה ּבסֹוף אֹו43אֹותֹו ׁשני לסמ צרכּו אם וכן . ְְְְְִִִִִֵֵָָֹ

ה44ׁשליׁשי הּזה הּסדר על עֹוּׂשים- .45ם ְִִִֵֵֶֶַַַ
.Ëדּינים סֹופרי ׁשני ׁשם יהיּו סנהדרין, ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

אחד הּׂשמאל. מן ואחד הּימין מן אחד לפניהם, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹומדין
המחּיבין ּדברי המזּכים46ּכֹותב ּדברי ּכֹותב ואחד ,47. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

.È?ועּׂשרים מאה ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר אּלא סנהדרין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולמה
ׁשּורֹות וׁשלׁש ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ׁשל סנהדרין מהן ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּכדי

ּוׁשלׁשה עּׂשרים הּכנסת48ׁשל ּבית ׁשל ּבטלנין ועּׂשרה ,49, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
חּזנים ּוׁשני סֹופרים, דינין50ּוׁשני ּבעלי ּוׁשני עדים,51, ּוׁשני , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָ

זֹוממין זֹוממין52ּוׁשני זֹוממי ּוׁשני צדקה,53, גּבאי ּוׁשני , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָ
צדקה לחּלק ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכדי אחד אּמן54ועֹוד ורֹופא ,55, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ועּׂשרים56ולבלר מאה הרי ּתינֹוקֹות. ּומלּמד ,57. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ
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אּלא‡. ּבקטּנה, ּבין ּבגדֹולה ּבין ּבסנהדרין, מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאין
דעה ּבעלי הּתֹורה, ּבחכמת מפלגין ּונבֹונים, חכמים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻאנׁשים
וחׁשּבֹון רפּואֹות ּכגֹון חכמֹות, מּׁשאר קצת יֹודעים ְְְְְְְְְִִֶָָָָֻמרּבה,
והּקֹוסמים המעֹוננים ודרכי ואצטגנינּות ּומּזלֹות ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָּותקּופֹות
ׁשּיהיּו ּכדי ּבאּלּו, וכּיֹוצא זרה עבֹודה והבלי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהמכּׁשפים
ּכהנים אּלא ּבסנהדרין מעמידין ואין אֹותם. לדּון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹיֹודעים
לכהּנה. להּׂשיא הראּויים המיחסים ויּׂשראלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָֻֻלוּיים
ּוביראה ּבחכמה ל ּבדֹומין - עּמ ׁשם והתיּצבּו ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ְַַּוביחס.
ׁשּנאמר:·. ּולוּיים, ּכהנים ּגדֹולה ּבסנהדרין להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַָָֹּומצוה

ּכּלם היּו אפּלּו מצאּו, לא ואם הלוּים. הּכהנים אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻּובאת
מּתר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֶָֻיּׂשראלים

ולא‚. ּבּׁשנים מפלג זקן לא הּסנהדרין ּבכל מעמידין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻאין
ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין מי ולא אכזרּיּות. ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹסריס,

רחמן. ְֲֵֶַָׁשּיהא
לחלק„. ׁשאסּור ּבסנהדרין, יּׂשראל מל מֹוׁשיבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואין

היה אם ּגדֹול, ּכהן מֹוׁשיבין אבל ּדברֹו. את ולמרֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹעליו
ּבחכמה. ְְָָָראּוי

אֹותם‰. מֹוׁשיבין ׁשאין ּפי על אף ּדוד, ּבית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי
אם אֹותם, ודנים העם. את הם ודנים יֹוׁשבין - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבסנהדרין
ּדנין ואין ּדנין אין - יּׂשראל מלכי אבל ּדין. עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָיׁש
מהן ּתבֹוא ׁשּמא ּתֹורה, לדברי נכנעים ׁשאין לפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם;

ַָָּתּקלה.
.Âמנּקין להיֹות צריכין ּכ ּבצדק, מנּקין ּדין ׁשּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֻֻּכׁשם

מ ּכּלןמּכל ׁשּיהיּו ּולחּפּׂש, ולבּדק להׁשּתּדל וצרי הּגּוף. ּומי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
וׁשּידעּו לחׁש, נבֹוני מראה, ּבעלי קֹומה, ּבעלי ּׂשיבה, ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבעלי
מּפי ׁשֹומעת סנהדרין ּתהא ׁשּלא ּכדי הּלׁשֹונֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֹּברב

ְְַָֻהּתרּגמן.
.Êּבכל ּבהן מדקּדקין ׁשאין ּפי על אף ׁשלׁשה, ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבית

דברים. ׁשבעה מהן אחד ּבכל ׁשּיהא צרי - הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלּו
ואהבת ממֹון, וּׂשנאת ויראה, וענוה, חכמה, הן: ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָואּלּו
אּלּו וכל טֹוב. ׁשם ּובעלי להן, הּברּיֹות ואהבת ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהאמת,
חכמים אנׁשים אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה. הן מפרׁשין ְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהּדברים
אּלּו - לׁשבטיכם וידעים אמּור. חכמה ּבעלי הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻּונבנים
לּברּיֹות? אהּובים יהיּו ּובּמה מהם. נֹוחה הּברּיֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשרּוח
טֹובה, וחברתן ׁשפלה, ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבזמן
אנׁשי אֹומר: הּוא ּולהּלן הּברּיֹות. עם ּבנחת ּומּׂשאן ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָודּבּורן
עצמם, על ּומדקּדקים ּבמצֹות, ּגּבֹורים ׁשהן אּלּו - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָחיל
ׁשם ולא ּגנאי ׁשּום להן יהא ׁשּלא עד יצרן, את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכֹובׁשין
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שם).42) (סנהדרין לשועלים" ראש תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: אלו43)שאומרים שורות שלוש נמצאו שם.
שורות שתי לעשות מהנימוס זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים שמספיקים פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות
כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה אין וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים שורות שתהיינה כ"ד, כ"ד של

שם). (רש"י כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד, תלמידים שני של מת.44)ואחת או מהשורות אחד שחלה כגון
שבשורות45) התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב שאינו

ח. הלכה ב פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול זה.46)גדול ומטעם חייב (שם47)פלוני זה ומטעם זיכה פלוני
פרק לקמן וראה חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים, המזכים דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו,

ג. הלכה שם.48)י"ב ובביאורנו ח הלכה לעיל וערבית49)ראה שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה מכל בטלים
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז, שאם50)(שם (שם). לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים

שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, שם).51)אחד (רש"י דנים הם מי את כן לא העדים52)שאם שיתייראו
והגדרתה. הזמה דיני אֿב הלכה י"ח פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים עדים ידי על יזומו שלא שקר להעיד

שיהיו53) צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור עדים פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את להזים אחרים עדים
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים, העדים להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר אחרים שניים
לסנהדרין (רש"י הראשונים זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם כשהם הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי

א). מתנות54)עח, (הלכות מחסורו די אחד לכל שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת בשניים נגבית שהצדקה
ה). הלכה ט, פרק משנה).55)עניים (כסף הטכני במובן יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת ספרים.56)שיודע כותב

שרבינו57) כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם. מקיז - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב. יז, סנהדרין
כדברי בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה מונה

שם. משנה" שלושה,1)ה"לחם של דין לבית הראויים הדיינים כשרות מידותיהם, וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין של סמכותו
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לב להן ׁשּיהיה חיל, אנׁשי ּובכלל נאה. ּפרקן ויהא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרע,
מׁשה וּיקם ׁשּנאמר: ּכענין עֹוׁשקֹו. מּיד עׁשּוק להּציל ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָאּמיץ
ענו. להיֹות צרי ּדּין ּכל אף ענו, רּבנּו ּמׁשה ּומה ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוּיֹוׁשען.
אינן ׁשּלהם ממֹון אף - בצע ּׂשנאי ּכמׁשמעֹו. - אלהים ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיראי
ׁשהּוא מי ׁשּכל הּממֹון. לקּבץ רֹודפין ולא עליו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹנבהלין
אחר רֹודפין ׁשּיהיּו - אמת אנׁשי יבאּנּו. חסר - להֹון ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹנבהל
את וּׂשֹונאין האמת, את אֹוהבין ּבדעּתן. עצמן מחמת ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּצדק

העול. מיני מּכל ּובֹורחין ְִִִֵֶֶָָָָָהחמס,
.Áארץ ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו

וענו, חטא, וירא חכם, ׁשּימצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָיּׂשראל
אֹותֹו עֹוּׂשין - הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָוׁשפּוי,
ּומּׁשם הּבית, הר לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָדּין
ּדין לבית אֹותֹו מעלין ּומּׁשם העזרה, לפתח אֹותֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמעלין

ַָהּגדֹול.
.Ë,ּפסּול זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבית

ׁשלׁשּתן אפּלּו ממזר, אחד היה מּיּׂשראל. אּמֹו ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעד
מהם אחד ּכל היה אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָממזרים
אבל ּבסנהדרין. ּכן ּׁשאין מה ּכׁשר. - מעיניו ּבאחד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָסּומא

לּכל. ּפסּול - עיניו ּבׁשּתי ְִֵֵַַָָָֹהּסּומא
.Èלאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאף

ּומּדברי .עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: הּתֹורה; מן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלדּון
ּדין. ּדיניהן אין - ׁשּדנּו ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָסֹופרים,

.‡Èּדין מּבית רׁשּות ׁשּנטל אֹו לרּבים, ממחה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
ּדין. ּבית חׁשּוב אינֹו אבל יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָֻ
עּמֹו ׁשּמֹוׁשיב הּוא חכמים מצות מּתר, ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻואף
יחידי ּדן ׁשאין יחידי, דן ּתהי אל אמרּו: ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאחרים;

אחד. ֶֶָָאּלא
.·Èהֹואיל ּכח. ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעּׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש

ּדין. לבית ולבֹוא לטרח חּיב אינֹו עֹוּׂשה, הּוא וכהלכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּדת
ּובא נתאחר אּלּו ּבנכסיו הפסד ׁשם היה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאף
לבית והביאֹו ּדינֹו ּבעל עליו קבל אם ,לפיכ ּדין. ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָלבית
- לעצמֹו ּדן אמת ודין ּכהלכה, ׁשעּׂשה ּומצאּו ודרׁשּו ְְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָּדין,

ּדינֹו. את סֹותרין ְִִֵֶאין
È.‚,הּוא ׁשלם ּדין ּבית ׁשלׁשה ׁשל ּדין ׁשּבית ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָאף

הּדין ׁשּיחת ּומּוטב מׁשּבח. זה הרי - רּבים ׁשהן זמן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכל
ׁשם ּכּלם הּיֹוׁשבים ׁשּיהיּו ּוצריכין מעּׂשרה. יֹותר עּׂשר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבאחד

ּוראּויין. חכמים ּתלמידי ּדין ְְְֲִִִִֵֵַָּבבית
.„È.יׁשב מי עם ׁשּידע עד ּבדין ׁשּיׁשב חכם לאדם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואסּור

קׁשר ּבכלל ונמצא הגּונים, ׁשאינן אנׁשים עם יצטרף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמא
ּדין. ּבית ּבכלל ולא ְְְִִִֵַֹּבֹוגדים,

ׁשליׁשי 1ּפרק
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ּדין‡. ּובית קטּנה סנהדרי ּבדין? הּדּינים יֹוׁשבין אימתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד

ׁשׁש סֹוף עד הּׁשחר ּתפּלת מאחר יֹוׁשבין - ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָׁשל
ׁשל מּתמיד יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ּבית אבל ּבּיֹום. ְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשעֹות
טֹובים וימים ּובׁשּבתֹות הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשחר

הּבית. ׁשּבהר הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָהיּו
ּכּלן·. יֹוׁשבין ׁשּיהיּו צריכין ואחד ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאין

להתקּבץ צריכין ׁשּיהּו ּבעת אּלא ׁשּבּמקּדׁש; ּבמקֹומן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכאחד
עסק, לֹו ׁשהיה מי ּכל - העּתֹות ּובׁשאר ּכּלן, מתקּבצין -ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
מעּׂשרים יפחתּו ׁשּלא והּוא וחֹוזר. חפצֹו לעּׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָֹיצא
מהן אחד הצר יׁשיבתן. זמן ּכל ּתמיד יֹוׁשבין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּוׁשלׁשה
ׁשם יּׁשארּו אם הּנׁשארים: ּבחבריו מסּתּכל זה הרי - ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלצאת
אחר. ׁשּיבֹוא עד יצא לא - לאו ואם יצא; - ּוׁשלׁשה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹעּׂשרים

למדּו,‚. הּׁשמּועה מּפי ּבּלילה. הּדינין את מתחילין ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָאין
נגעים ראּית מה נגע; וכל ריב ּכל ׁשּנאמר: ּכנגעים. ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּדינין

ּבלבד. ּבּיֹום הּדינין אף ּבלבד, ְְִִִִַַַַַַּבּיֹום
ּבּלילה.„. ׁשטרֹות מקּימין ואין עדּות מקּבלין אין ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָוכן

ּבּלילה. הּדין לגמר מּתר - ּבּיֹום התחילּו אם ממֹונֹות, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֻּובדיני
.‰לפיכ מׁשּפט. לחּקת ּבהן: ׁשּנאמר ּכּדינין; - ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻהּנחלֹות

ּבּלילה. נחלֹות מּפילין ְְִִֵַַַָָאין
.Âּכֹותבים - ּבפניהם וצּוה החֹולה, את לבּקר ׁשּנכנסּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשנים

עֹוּׂשין רצּו ּכֹותבין, רצּו - ׁשלׁשה היּו ואם ּדין. עֹוּׂשין ְְְְִִִִִֵָָָָואין
ואין ּכֹותבין - ּבּלילה אבל ּבּיֹום; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָּדין.

ּדין. ִִעֹוּׂשין
.Ê.עּמהם ׁשכינה - הגּון ׁשהּוא יּׂשראל ׁשל ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּכל

וכבד ועטיפה ויראה ּבאימה ליׁשב הּדּינים צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפיכ
ּבטלה ּבּׂשיחה לסּפר אֹו לּׂשחק אֹו ראׁש להקל ואסּור ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹֹראׁש.

וחכמה. ּתֹורה ּבדברי אּלא ּדין, ְְְְְִִֵֵֶָָָָּבבית
.Áליּׂשראל להן ׁשהעמידּו ּגֹולה ראׁש אֹו מל אֹו סנהדרין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכל

ּדּין, להיֹות וראּוי הּתֹורה ּבחכמת חכם ואינֹו הגּון, ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדּין
זה הרי - אחרֹות טֹובֹות ּבֹו ויׁש מחמּדים ּכּלֹו ׁשהּוא ּפי על ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַֻאף
פנים תּכירּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה. ּבלא עֹובר ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהעמידֹו
הממּנה ּכנגד מדּבר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּמׁשּפט.
נאה, ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ׁשּמא חכמים: אמרּו ּדּינין. ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹלהֹוׁשיב

גּבֹור, ּפלֹוני איׁש דּין; ּפלֹוניאֹוׁשיבּנּו איׁש דּין; אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָ
אֹוׁשיבּנּו לׁשֹון, ּבכל יֹודע ּפלֹוני איׁש דּין; אֹוׁשיבּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָקרֹובי,
ׁשהּוא מּפני לא הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב את מזּכה נמצא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹדּין.
פנים תּכירּו לא נאמר: לכ יֹודע. ׁשאינֹו מּפני אּלא ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרׁשע,
- הגּון ׁשאינֹו ּדּין ליּׂשראל הּמעמיד ּכל אמרּו: ועֹוד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבּמׁשּפט.
ּׂשנא אׁשר מּצבה ל תקים ולא ׁשּנאמר: מּצבה. הקים ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכאּלּו
אׁשרה. נטע ּכאּלּו - חכמים ּתלמידי ּובמקֹום .אלהי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹיי
וכן .אלהי יי מזּבח אצל עץ ּכל אׁשרה ל תּטע לא ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ּבׁשביל הּבא אלֹוּה - כסף אלהי אּתי תעּׂשּון לא חכמים: ְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאמרּו

ּבלבד. עׁשרֹו מּפני ׁשּמּנּוהּו הּדּין זה וזהב. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכסף
.Ë.מּפניו לעמד אסּור - ׁשּיתמּנה ּכדי ממֹון ׁשּנתן ּדּין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היחס1) וכן הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת שלושה. של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין

oixcdpq zekld - hay b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חכמים: ואמרּו ּבֹו. ּולזלזל אֹותֹו להקל חכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוצּוּו
חמֹור. ׁשל ּכמרּדעת ּבעיני ּתהי ּבּה, ׁשּמתעּטף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּטּלית

.È,מּלהתמּנֹות ּבֹורחין הראׁשֹונים: חכמים דר היה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּכ
ׁשם ׁשאין ׁשּידעּו עד ּבּדין, יׁשבּו ׁשּלא הרּבה עצמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹודֹוחקין
אף הּׁשּורה. ּתקלקל - הּדין מן יּמנעּו וׁשאם ּכמֹותם, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָראּוי
עליהם ׁשּמכּבידין עד אּלא ּבּדין יֹוׁשבין היּו לא כן ּפי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל

ּבהן. ּופֹוצרים והּזקנים העם ְְְִִֵֶֶַָָָאת

ה'תשע"ב שבט י"ג שני יום
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ה‡. ּדין ּבית קטּנה2ּגדֹולאחד סנהדרין ּדין3ואחד ּבית אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אחד ׁשּיהיה צרי ׁשלׁשה, הּסמּו4ׁשל מּפי סמּו .5מהן ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

עליו ידיו את וּיסמ ׁשּנאמר: ּבּיד, יהֹוׁשע סמ רּבנּו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּומׁשה
סמכם רּבנּו מׁשה - זקנים הּׁשבעים וכן וׁשרתה6ויצּוהּו. , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשכינה ואחרים7עליהן לאחרים, סמכּו הּזקנים ואֹותן . ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשל ּדינֹו ּבית עד איׁש, מּפי איׁש הּסמּוכין ונמצאּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַלאחרים.

רּבנּו מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ועד מּפי8יהֹוׁשע הּנסמ ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
אֹותֹו9הּנּׂשיא היה לא אפּלּו הּסמּוכין, מן אחד מּפי אֹו ְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ

לעֹולם ּבסנהדרין 10סמּו. ְְְְִֶַָָ
ידיהן·. ׁשּיסמכּו לא לדֹורֹות? הּסמיכה היא על11וכיצד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ

הּזקן אּת12ראׁש הרי לֹו: ואֹומרים רּבי, לֹו ׁשּקֹורין אּלא , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
קנסֹות דיני אפּלּו לדּון רׁשּות ל ויׁש ,13סמּו. ְְְְֲִִֵֵָָָ

לדּינּות‚. הּזקנים מּנּוי ׁשהיא סמיכה סֹומכין אּלא14ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרים15ּבׁשלׁשה מּפי סמּו מהן האחד ׁשּיהיה והּוא .16, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשּבארנּו .17ּכמֹו ְְֵֶַ
אלהים„. קרּוי יּׂשראל18אין ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית אּלא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

לדּון19ּבלבד הראּויין החכמים האנׁשים והם ׁשּבדקּו20. , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּומּנּו יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין ּבית אֹותן.21אֹותן וסמכּו אֹותם ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

לתלמידיו‰. סֹומ ׁשּנסמ מי ּכל היה .22ּבראׁשֹונה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
להּלל ּכבֹוד חלקּו אדם23וחכמים יהא ׁשּלא והתקינּו הּזקן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּברׁשּות אּלא אּלא24נסמ סֹומ הּנּׂשיא יהא וׁשּלא הּנּׂשיא. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
עּמֹו ּדין ּבית אב היה ּכן ּדין25אם ּבית אב יהיה וׁשּלא . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

- החבּורה ׁשאר אבל עּמֹו. הּנּׂשיא היה ּכן אם אּלא ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָסֹומ
ׁשנים ׁשּיהיּו והּוא הּנּׂשיא. ּברׁשּות לסמ מהם אחד לכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

מּׁשלׁשה26עּמֹו ּפחֹות סמיכה ׁשאין ,27. ְְִִִֵֶָָָ
.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

יּׂשראל ּבארץ נסמכּו ּבארץ,28הּסֹומכין הּסֹומכין היּו אפּלּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
סֹומכין אין - לארץ חּוצה אם29והּנסמ לֹומר צרי ואין . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשניהם היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ ּבחּוצה הּסֹומכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיּו
ּבמקֹום הּסֹומכים עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבארץ

לֹו30אחד ׁשֹולחין אּלא ונֹותנין31; ,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשי1) בין ההבדל הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת. חלקית לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת
שאינו למרות לדון והרשהו הגולה ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות

ואחד.2)ראוי. שבעים ג.3)של הלכה א, פרק לעיל כמבואר ושלושה, עשרים כל4)של שיהיה צריכים התימנים: יד בכתב
אחד כל שיהיה שנצטרך לפי שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק לסנהדרין טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד

סמוך. עצ5)מהם פי על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה, סומך ידי על שדרשו6)מו.נסמך כמו אותם, מינה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים אותם שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה רבה בראשית במדרש

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, הרוח".7)(קריית עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה) יא, (במדבר השווה8)ככתוב
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה מפי רבינו ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: לעיל9)הקדמת ראה הסנהדרין, ראש

ג. הלכה א, ולא10)פרק החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו למרות א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה מצינו שהרי
הסנהדרין. מן ביד.11)היה שהייתה ליהושע, משה לסמיכת חכם".12)בניגוד אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,

הסמוכים,13) והם מומחים שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה ותשלומי כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין
שם. ובביאורנו ח הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון דבר14)כמבואר העלם פר על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד

כאן. בה ידובר שלא י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של
ב.15) יג, חמישה16)סנהדרין שסמך בבא, בן יהודה ברבי מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים השניים אבל

מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו שניים, עוד עימו והיו זקנים,
(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין יהודה, רבי עם בית17)יחד עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א, הלכה לעיל

ר משה של ורבנות.18)בינו.דינו שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים ירשיעון "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב "מניתיך אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך וכן19)"ראה א. יד, סנהדרין

בבבל. מומחים שאין - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא ומידותיהם.20)בבבא חכמתם והמחו21)בזכות התימנים: יד בכתב
ובקיאים. מומחים שהם שקבעו תלמידיו.22)אותן, סומך התימנים: יד כלומר,23)בכתב הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל: יד בכתב

תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד מבית שהוא הלל, לבית
לדעת שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו חזרו יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן רבן כגון

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא "אב25)בהסכמתו שם גורס ורבינו שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי
(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" סמוכים.26)בית שאינם פי על מינהו27)אף שאפילו כאן, וחידש ג. הלכה לעיל כמבואר

משנה). (לחם משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך עדיין הנשיא, ברשות א.28)הסמוך יד, בכתב29)סנהדרין
שליח. ידי על סומכי30)או שם: שאמרו בארץמתוך שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין לארץ בחוץ ונסמכים בארץ ם

(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם פי על שליח.31)אף ידי על לו מודיעים



עז oixcdpq zekld - hay b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חכמים: ואמרּו ּבֹו. ּולזלזל אֹותֹו להקל חכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוצּוּו
חמֹור. ׁשל ּכמרּדעת ּבעיני ּתהי ּבּה, ׁשּמתעּטף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּטּלית

.È,מּלהתמּנֹות ּבֹורחין הראׁשֹונים: חכמים דר היה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּכ
ׁשם ׁשאין ׁשּידעּו עד ּבּדין, יׁשבּו ׁשּלא הרּבה עצמן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹודֹוחקין
אף הּׁשּורה. ּתקלקל - הּדין מן יּמנעּו וׁשאם ּכמֹותם, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָראּוי
עליהם ׁשּמכּבידין עד אּלא ּבּדין יֹוׁשבין היּו לא כן ּפי ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל

ּבהן. ּופֹוצרים והּזקנים העם ְְְִִֵֶֶַָָָאת

ה'תשע"ב שבט י"ג שני יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ה‡. ּדין ּבית קטּנה2ּגדֹולאחד סנהדרין ּדין3ואחד ּבית אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אחד ׁשּיהיה צרי ׁשלׁשה, הּסמּו4ׁשל מּפי סמּו .5מהן ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

עליו ידיו את וּיסמ ׁשּנאמר: ּבּיד, יהֹוׁשע סמ רּבנּו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻּומׁשה
סמכם רּבנּו מׁשה - זקנים הּׁשבעים וכן וׁשרתה6ויצּוהּו. , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשכינה ואחרים7עליהן לאחרים, סמכּו הּזקנים ואֹותן . ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשל ּדינֹו ּבית עד איׁש, מּפי איׁש הּסמּוכין ונמצאּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַלאחרים.

רּבנּו מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ועד מּפי8יהֹוׁשע הּנסמ ואחד . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
אֹותֹו9הּנּׂשיא היה לא אפּלּו הּסמּוכין, מן אחד מּפי אֹו ְֲִִִִִִֶַַָָָָֹ

לעֹולם ּבסנהדרין 10סמּו. ְְְְִֶַָָ
ידיהן·. ׁשּיסמכּו לא לדֹורֹות? הּסמיכה היא על11וכיצד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹ

הּזקן אּת12ראׁש הרי לֹו: ואֹומרים רּבי, לֹו ׁשּקֹורין אּלא , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
קנסֹות דיני אפּלּו לדּון רׁשּות ל ויׁש ,13סמּו. ְְְְֲִִֵֵָָָ

לדּינּות‚. הּזקנים מּנּוי ׁשהיא סמיכה סֹומכין אּלא14ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרים15ּבׁשלׁשה מּפי סמּו מהן האחד ׁשּיהיה והּוא .16, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשּבארנּו .17ּכמֹו ְְֵֶַ
אלהים„. קרּוי יּׂשראל18אין ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית אּלא ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

לדּון19ּבלבד הראּויין החכמים האנׁשים והם ׁשּבדקּו20. , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּומּנּו יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין ּבית אֹותן.21אֹותן וסמכּו אֹותם ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

לתלמידיו‰. סֹומ ׁשּנסמ מי ּכל היה .22ּבראׁשֹונה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
להּלל ּכבֹוד חלקּו אדם23וחכמים יהא ׁשּלא והתקינּו הּזקן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּברׁשּות אּלא אּלא24נסמ סֹומ הּנּׂשיא יהא וׁשּלא הּנּׂשיא. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
עּמֹו ּדין ּבית אב היה ּכן ּדין25אם ּבית אב יהיה וׁשּלא . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

- החבּורה ׁשאר אבל עּמֹו. הּנּׂשיא היה ּכן אם אּלא ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָסֹומ
ׁשנים ׁשּיהיּו והּוא הּנּׂשיא. ּברׁשּות לסמ מהם אחד לכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹיׁש

מּׁשלׁשה26עּמֹו ּפחֹות סמיכה ׁשאין ,27. ְְִִִֵֶָָָ
.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

יּׂשראל ּבארץ נסמכּו ּבארץ,28הּסֹומכין הּסֹומכין היּו אפּלּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
סֹומכין אין - לארץ חּוצה אם29והּנסמ לֹומר צרי ואין . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשניהם היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ ּבחּוצה הּסֹומכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיּו
ּבמקֹום הּסֹומכים עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבארץ

לֹו30אחד ׁשֹולחין אּלא ונֹותנין31; ,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו ְְְְִִִֶֶֶָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשי1) בין ההבדל הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת. חלקית לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת
שאינו למרות לדון והרשהו הגולה ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות

ואחד.2)ראוי. שבעים ג.3)של הלכה א, פרק לעיל כמבואר ושלושה, עשרים כל4)של שיהיה צריכים התימנים: יד בכתב
אחד כל שיהיה שנצטרך לפי שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק לסנהדרין טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד

סמוך. עצ5)מהם פי על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה, סומך ידי על שדרשו6)מו.נסמך כמו אותם, מינה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים אותם שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה רבה בראשית במדרש

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, הרוח".7)(קריית עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה) יא, (במדבר השווה8)ככתוב
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה מפי רבינו ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: לעיל9)הקדמת ראה הסנהדרין, ראש

ג. הלכה א, ולא10)פרק החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו למרות א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה מצינו שהרי
הסנהדרין. מן ביד.11)היה שהייתה ליהושע, משה לסמיכת חכם".12)בניגוד אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,

הסמוכים,13) והם מומחים שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה ותשלומי כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין
שם. ובביאורנו ח הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון דבר14)כמבואר העלם פר על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד

כאן. בה ידובר שלא י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של
ב.15) יג, חמישה16)סנהדרין שסמך בבא, בן יהודה ברבי מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים השניים אבל

מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו שניים, עוד עימו והיו זקנים,
(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין יהודה, רבי עם בית17)יחד עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א, הלכה לעיל

ר משה של ורבנות.18)בינו.דינו שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים ירשיעון "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב "מניתיך אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך וכן19)"ראה א. יד, סנהדרין

בבבל. מומחים שאין - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא ומידותיהם.20)בבבא חכמתם והמחו21)בזכות התימנים: יד בכתב
ובקיאים. מומחים שהם שקבעו תלמידיו.22)אותן, סומך התימנים: יד כלומר,23)בכתב הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל: יד בכתב

תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד מבית שהוא הלל, לבית
לדעת שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו חזרו יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן רבן כגון

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא "אב25)בהסכמתו שם גורס ורבינו שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי
(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" סמוכים.26)בית שאינם פי על מינהו27)אף שאפילו כאן, וחידש ג. הלכה לעיל כמבואר

משנה). (לחם משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך עדיין הנשיא, ברשות א.28)הסמוך יד, בכתב29)סנהדרין
שליח. ידי על סומכי30)או שם: שאמרו בארץמתוך שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין לארץ בחוץ ונסמכים בארץ ם

(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם פי על שליח.31)אף ידי על לו מודיעים



oixcdpqעח zekld - hay b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות ארץ32לֹו וכל ּבארץ. ּוׁשניהם הֹואיל , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
מצרים עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו לסמיכה33יּׂשראל .34ראּויה ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.Êאחת ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין הּמל35יׁש ודוד . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אחד ּביֹום אלף ׁשלׁשים 36סמ. ְְִֶֶֶַָָ

.Áוהּוא יחידים. לדברים ׁשּירצּו מי ּכל למּנֹות להן ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָויׁש
מפלא חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ׁשראּוי37ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ולּתן אֹותֹו לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה לכל ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֻלהֹורֹות
לדּון רׁשּות לֹו38לֹו יּתנּו אֹו והּתר. ּבאּסּור להֹורֹות ולא , ְְְְְְִִֵֶָֹ

והּתר ּבאּסּור רׁשּות39רׁשּות יּתנּו אֹו ממֹונֹות. ּדיני לדּון ולא , ְְְְְְִִִֵֵֶָָֹ
קנסֹות, ּדיני לדּון אֹו קנסֹות. ּדיני לדּון לא אבל ולזה, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹלזה

ּבמּומין ּבכֹורֹות להּתיר לא להּתיר40אבל רׁשּות לֹו יּתנּו אֹו . ְְְְְְֲִִִִַַָֹ
ּבלבד ּכתמים41נדרים לראֹות אֹו ּבהן.42, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

.Ëיׁש :לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָוכן
ּכל אֹו לכאן, הּנּׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות אֹו לדּון רׁשּות ְְְְִֶַַָָָָָל

ּבּמדינה עּמנּו אּתה ׁשאין ּבזה.43זמן ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.Èׁשהּוא ּפי על אף אחת, ּבעינֹו סּומא ׁשהּוא מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻחכם
לדיני ממֹונֹות44ראּוי לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ,45ממֹונֹות ְְְִִִֵֵֵָָָ

הּדברים לכל ראּוי ׁשאינֹו ּבזה46מּפני ּכּיֹוצא ּכל וכן .47. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.‡Èסֹומ אּלא יּׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא -48הרי אחד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

ּבצּדֹו ׁשנים זה,49מֹוׁשיב אחר זה אֹו ּכאחד, ׁשבעים וסֹומ , ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ
ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ּבית והּׁשבעים הּוא יעּׂשה ּכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואחר
החכמים ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים: לי נראין אחרים. ְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַָָָדינין

יּׂשראל אּלּו50ׁשּבארץ הרי - אֹותם ולסמ ּדּינים למּנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
קנסֹות ּדיני לדּון להן ויׁש להן51סמּוכים, ויׁש ,52לסמ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

על53לאחרים מצטערין החכמים היּו למה ּכן, אם . ְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
מּיּׂשראל54הּסמיכה קנסֹות דיני יּבטלּו ׁשּלא לפי55ּכדי ? ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

מפּזרין ּכּלן56ׁשּיּׂשראל ׁשּיסּכימּו אפׁשר ואי ׁשם57, היה ואם . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ
קנסֹות ּדיני דן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו - סמּו מּפי ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻסמּו

הכרע58לּכל צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי נסמ ׁשהרי ,59. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
.·È- לארץ חּוצה ויצאּו יּׂשראל ּבארץ ׁשּנסמכּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבית
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ב.32) הלכה לעיל וסיעתו.33)כמבואר עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על קדושת34)אף קדושה שאינה פי על אף
וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין - הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות לעניין ישראל ארץ
בקדושתה היא הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן (ראה מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר לעניין
מחוץ שהן הגבולין, על העומדות בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ - הסמיכה מועילה להן ואם לארץ,
הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי את לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד, הלכה לקמן וראה

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו מגדיר אחת35)ז בפעם זקנים לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
למבי"ט). ספר (קרית אחת בפעם זקנים שבעים סמך רבינו (שמואלֿב36)ומשה לפסוק בקשר ב הלכה י, פרק סנהדרין ירושלמי

(לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור כל את דוד עוד "ויוסף א) ו,
ובקי.37)משנה). ממונות.38)מומחה כמו39)בדיני מלשלם פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו יטעה שאם

גמיר. אי המתחיל: דיבור ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים המומחה שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו
מומחה40) פי על אלא הבכור את שוחטים ואין א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה לשחטם מותר קבוע, המום שאם

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון רשות, הנשיא לו הלכה41)שנתן ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא מתירם שאין
בהלכות42)ה. כמבואר וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא הם דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים

אמרו: ושם ח. הלכה א פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם אלא בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי
ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו אחד, לדבר ראוי הדברים לכל בירושלמי43)"הראוי וכן ב ה סנהדרין

הנ"ל. ט.44)חגיגה הלכה ב, פרק לעיל א.45)כמבואר הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, פטור יהיה יטעה שהרי46)שאם
ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול אחד47)הוא תלמיד על מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

לעיל. וכמבואר מעיניו באחת סומא שהיה מפני יכול, ולא לסמכו סמוך.48)שרצה התימנים: יד סמיכת49)ובכתב שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה אלא אחד.50)דיינים סמוך אפילו ביניהם שאין פי על אלא51)אף אותם דנים שאין

ח. הלכה ה פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, ישראל.52)הסמוכים ארץ חכמי כל בהסכמת שנתמנו אלו לסמוכים,
לפי53) לעולם, הגדול דין בית שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג) משנה א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך... מהם אחד כל שיהיה שנצטרך
עשר כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח". בוא לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא כשיכין ספק בלא
סמך והוא ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל שבארץ ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים

אמן". ליושנה, העטרה להחזיר עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו תיבטל.54)קצת יד,55)שלא (סנהדרין שמצינו כמו
גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים בו וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן בבא בן יהודה ברבי א)

הסמיכה? לחדש אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך, הארץ.56)שלא למקום57)ברחבי כולם שיתקבצו
אחד. ח.58)מעמד הלכה ה פרק לקמן כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין וסומכם, בצידו שניים כשמושיב

החידוש59) שכל וכו'. הדברים" לי "נראים המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין בזה, מדגיש רבינו ברורה. החלטה
שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי. בירור אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת ידי על דיינים מינוי בדבר
ידוע שהרי לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה שאותה רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו כתב בנעוריו
רבינו בהקדמת כמבואר השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי בכתובים כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו

שהרי רבינו, ראיית את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת לפני אחרים יסמוך וממילא הזה, בלספר מג, בעירובין

oixcdpq zekld - hay b"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לארץ ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ּדנים הם ׁשּדנים60הרי ּכדר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשּסנהדרין והּוא61ּבארץ; , ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

סמּוכים .62ׁשּיהיּו ְְִִֶ
.‚Èׁשּבבבל גלּיֹות עֹומדים63ראׁשי הן מל ּבמקֹום ויׁש64- . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

לרּדֹות רצּו65להן ּבין עליהן ולדּון מקֹום, ּבכל יּׂשראל את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
מיהּודה ׁשבט יסּור לא ׁשּנאמר: רצּו. לא ראׁשי66ּבין אּלּו - ֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּבבבל. ְֶֶָָֻגלּיֹות
.„Èלדּון הראּוי ּדּין רׁשּות67וכל ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן , ְְֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּלא68לדּון ּפי על אף העֹולם ּבכל לדּון רׁשּות לֹו יׁש - ְְִֵֶַַָָָָָֹ

לארץ ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין דינין, ּבעלי ּפי69רצּו על אף , ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
קנסֹות ּדיני דן ּבית70ׁשאינֹו לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין וכל . ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ּבכל לדּון רׁשּות לֹו יׁש - לדּון רׁשּות יּׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּדין
הּגבּולים על העֹומדֹות ּובעירֹות יּׂשראל ּפי71ארץ על אף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

רׁשּותןׁשּלא אין - לארץ ּבחּוצה אבל דינין; ּבעלי רצּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף דינין. ּבעלי את לכף לֹו ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמֹועלת
לדּון ׁשרֹוצה למי אּלא דן אינֹו - לארץ ּבחּוצה קנסֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּדיני
רׁשּות, לֹו אין - להם ולדּון דינין ּבעלי את לכף אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאצלֹו;

ּגלּות מראׁש רׁשּות ׁשּיּטל .72עד ְִֵֶַָֹֹ
.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון, ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ׁשעבר73הגּון ּבית74, ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ְְֵֶֶַַָָָָָֹ
עד75ּדין ּכלּום לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ונתנּו ְְְְְִֵֶֶַָָ

מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש ראּוי. הּקדּׁשה76ׁשּיהא אין - לּמזּבח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻ
עליו .77חלה ָָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
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ׁשבעים‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין
עיר ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סנהדרי עֹוּׂשין ואין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואחד.
לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹועיר
ּכהן את ולא הּׁשקר נביא את ולא ּכּלֹו ׁשהּדח הּׁשבט ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֻֻאת
ממֹונֹות ּדיני אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּבדיני ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּגדֹול
ולא ממרא, זקן עֹוּׂשין אין וכן ּבׁשלׁשה. - ּגדֹול] ּכהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ[ׁשל
ּדין ּבבית אּלא הּסֹוטה, את מׁשקין ולא הּנּדחת, עיר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹעֹוּׂשין
מֹוציאין ולא העזרֹות, ועל העיר על מֹוסיפין ואין ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּגדֹול.
ּדין ּבית ּפי על אּלא החלל, ולמדידת הרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלמלחמת

.אלי יביאּו הּגדל הּדבר ּכל ׁשּנאמר: ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּגדֹול.
ׁשהן·. ּוׁשלׁשה, מעּׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאין

נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם, ׁשל נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָסנהדרי
הּבהמה ולא הּנסקל ׁשֹור ּדנין אין ,לפיכ ּבהמה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשל
ּוׁשלׁשה. עּׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא הרֹובע אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנרּבעת
ּבעלים, להן ויׁש ּתרּבּות ּבני ׁשהן ּוברּדלס, ודב ארי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאפּלּו
- ׁשהמית נחׁש אבל ּוׁשלׁשה. ּבעּׂשרים מיתתן - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהמיתּו

אֹותֹו. הֹורג ֵֶָאחד
ּדין‚. ּבבית אּלא ּתחּלה אֹותֹו ּדנין אין - רע ׁשם ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמֹוציא

ׁשּמא נפׁשֹות, ּדיני צד ּבדינֹו ׁשּיׁש מּפני ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ּובא הּבעל, דברי נאמנּו לא הּבת. ותּסקל אמת הּדבר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיהיה
ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ּבׁשלׁשה. ּדינֹו - ּבּקנס לתֹובעֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאב
הן, קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף ּוׁשלׁשה? ּבעּׂשרים אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנפׁשֹות

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין לבית תחילה יבוא שאליהו בהסכמתאמרו: שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני עוד בארץ
המוזכר לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו כדברי החכמים
ספרנו בהקדמת ביארנו שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על ואף יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
התגלות לפני תשוב שהסנהדרין סבור ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה יגרע ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה,
דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי בצלאל (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר: מסימניו יהיה וזה המשיח

בירב). יעקב רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו, "שבאו60)וינציאה ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
פרק לקמן וראה מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם" שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי

י"ב. הלכה א.61)ה ו, במכות בארץ.62)משנה סמוכים התימנים: יד (רש"י63)בכתב פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה, תוקף64)לסנהדרין להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים

הנהר".65)מלכותי. עבר בכל רודה (שלמה) הוא "כי ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשון66)לשלוט - שבט א. ה, סנהדרין
הלל של בניו בני אלו - רגליו מבין "ומחוקק דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין בית שהפקר ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה.
(רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים, וחכמיה ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד כלומר, ברבים", תורה שמלמדים
שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר והטעם עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין אבל ב), יא, להוריות
שבט. דהכא המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות, דוד מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם הגולה
אלא לחכמתו חוששים אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד) משנה ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה

בלבד". מקומו אנשי בהסכמת אותו וממנים במידות.67)לייחוסו והגון בתורה חכם לחבירו.68)שהוא אדם שבין ממון בעסקי
א.69) ה, א.70)סנהדרין יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל בלבד, ישראל ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות שלדיני
וברש"י).71) א ה, (סנהדרין ישראל ארץ אחרי רשות72)הנמשכות ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם. סנהדרין

על בין מועילה הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ אלא אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
ד, פרק בכורות למשנה בפירושו שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה ראש ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי
בשום ממנו גדול יימצא שלא עד מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל, ממונה - ישיבה ראש אומר: ד משנה

אותו. שממנים בזמן ישראל בארץ טובות.73)פנים כך.74)במידות על הוא שחשוד שאינם75)בזדון, ישראל, שבארץ
בזדון. כך על לעבור מום.76)חשודים בעלת וצריכה77)בהמה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח. על להיקרב הגוף קדושת

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין, ותצא מבוצעיםהדב1)פדיון שאינם רים
והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני הדין בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד. שבעים של דין בית פי על אלא
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לארץ ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ּדנים הם ׁשּדנים60הרי ּכדר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשּסנהדרין והּוא61ּבארץ; , ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

סמּוכים .62ׁשּיהיּו ְְִִֶ
.‚Èׁשּבבבל גלּיֹות עֹומדים63ראׁשי הן מל ּבמקֹום ויׁש64- . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ

לרּדֹות רצּו65להן ּבין עליהן ולדּון מקֹום, ּבכל יּׂשראל את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
מיהּודה ׁשבט יסּור לא ׁשּנאמר: רצּו. לא ראׁשי66ּבין אּלּו - ֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשּבבבל. ְֶֶָָֻגלּיֹות
.„Èלדּון הראּוי ּדּין רׁשּות67וכל ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן , ְְֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּלא68לדּון ּפי על אף העֹולם ּבכל לדּון רׁשּות לֹו יׁש - ְְִֵֶַַָָָָָֹ

לארץ ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין דינין, ּבעלי ּפי69רצּו על אף , ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
קנסֹות ּדיני דן ּבית70ׁשאינֹו לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין וכל . ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ּבכל לדּון רׁשּות לֹו יׁש - לדּון רׁשּות יּׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּדין
הּגבּולים על העֹומדֹות ּובעירֹות יּׂשראל ּפי71ארץ על אף ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

רׁשּותןׁשּלא אין - לארץ ּבחּוצה אבל דינין; ּבעלי רצּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף דינין. ּבעלי את לכף לֹו ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמֹועלת
לדּון ׁשרֹוצה למי אּלא דן אינֹו - לארץ ּבחּוצה קנסֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּדיני
רׁשּות, לֹו אין - להם ולדּון דינין ּבעלי את לכף אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאצלֹו;

ּגלּות מראׁש רׁשּות ׁשּיּטל .72עד ְִֵֶַָֹֹ
.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון, ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ׁשעבר73הגּון ּבית74, ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ְְֵֶֶַַָָָָָֹ
עד75ּדין ּכלּום לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ונתנּו ְְְְְִֵֶֶַָָ

מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש ראּוי. הּקדּׁשה76ׁשּיהא אין - לּמזּבח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֻ
עליו .77חלה ָָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ׁשבעים‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין
עיר ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סנהדרי עֹוּׂשין ואין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואחד.
לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹועיר
ּכהן את ולא הּׁשקר נביא את ולא ּכּלֹו ׁשהּדח הּׁשבט ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֻֻאת
ממֹונֹות ּדיני אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּבדיני ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּגדֹול
ולא ממרא, זקן עֹוּׂשין אין וכן ּבׁשלׁשה. - ּגדֹול] ּכהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹ[ׁשל
ּדין ּבבית אּלא הּסֹוטה, את מׁשקין ולא הּנּדחת, עיר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹעֹוּׂשין
מֹוציאין ולא העזרֹות, ועל העיר על מֹוסיפין ואין ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּגדֹול.
ּדין ּבית ּפי על אּלא החלל, ולמדידת הרׁשּות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלמלחמת

.אלי יביאּו הּגדל הּדבר ּכל ׁשּנאמר: ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּגדֹול.
ׁשהן·. ּוׁשלׁשה, מעּׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָאין

נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם, ׁשל נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָסנהדרי
הּבהמה ולא הּנסקל ׁשֹור ּדנין אין ,לפיכ ּבהמה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשל
ּוׁשלׁשה. עּׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא הרֹובע אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנרּבעת
ּבעלים, להן ויׁש ּתרּבּות ּבני ׁשהן ּוברּדלס, ודב ארי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאפּלּו
- ׁשהמית נחׁש אבל ּוׁשלׁשה. ּבעּׂשרים מיתתן - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהמיתּו

אֹותֹו. הֹורג ֵֶָאחד
ּדין‚. ּבבית אּלא ּתחּלה אֹותֹו ּדנין אין - רע ׁשם ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמֹוציא

ׁשּמא נפׁשֹות, ּדיני צד ּבדינֹו ׁשּיׁש מּפני ּוׁשלׁשה, עּׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשל
ּובא הּבעל, דברי נאמנּו לא הּבת. ותּסקל אמת הּדבר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹיהיה
ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ּבׁשלׁשה. ּדינֹו - ּבּקנס לתֹובעֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאב
הן, קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף ּוׁשלׁשה? ּבעּׂשרים אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנפׁשֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין לבית תחילה יבוא שאליהו בהסכמתאמרו: שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני עוד בארץ
המוזכר לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו כדברי החכמים
ספרנו בהקדמת ביארנו שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על ואף יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
התגלות לפני תשוב שהסנהדרין סבור ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה יגרע ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה,
דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי בצלאל (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר: מסימניו יהיה וזה המשיח

בירב). יעקב רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו, "שבאו60)וינציאה ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
פרק לקמן וראה מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם" שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי

י"ב. הלכה א.61)ה ו, במכות בארץ.62)משנה סמוכים התימנים: יד (רש"י63)בכתב פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה, תוקף64)לסנהדרין להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים

הנהר".65)מלכותי. עבר בכל רודה (שלמה) הוא "כי ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשון66)לשלוט - שבט א. ה, סנהדרין
הלל של בניו בני אלו - רגליו מבין "ומחוקק דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין בית שהפקר ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה.
(רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים, וחכמיה ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד כלומר, ברבים", תורה שמלמדים
שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר והטעם עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין אבל ב), יא, להוריות
שבט. דהכא המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות, דוד מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם הגולה
אלא לחכמתו חוששים אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד) משנה ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה

בלבד". מקומו אנשי בהסכמת אותו וממנים במידות.67)לייחוסו והגון בתורה חכם לחבירו.68)שהוא אדם שבין ממון בעסקי
א.69) ה, א.70)סנהדרין יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל בלבד, ישראל ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות שלדיני
וברש"י).71) א ה, (סנהדרין ישראל ארץ אחרי רשות72)הנמשכות ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם. סנהדרין

על בין מועילה הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ אלא אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
ד, פרק בכורות למשנה בפירושו שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה ראש ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי
בשום ממנו גדול יימצא שלא עד מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל, ממונה - ישיבה ראש אומר: ד משנה

אותו. שממנים בזמן ישראל בארץ טובות.73)פנים כך.74)במידות על הוא שחשוד שאינם75)בזדון, ישראל, שבארץ
בזדון. כך על לעבור מום.76)חשודים בעלת וצריכה77)בהמה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח. על להיקרב הגוף קדושת

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין, ותצא מבוצעיםהדב1)פדיון שאינם רים
והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני הדין בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד. שבעים של דין בית פי על אלא
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ׁשֹופטת עדה - העדה והּצילּו העדה וׁשפטּו אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָהרי
- מּצלת ועדה המחּיבין, והן - ׁשֹופטת עדה מּצלת; ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָועדה
עּׂשרים; הרי - מעּׂשרה ּפחֹות עדה ואין המזּכין; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוהן
ּבֹו ויהיה ׁשקּול, ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹּומֹוסיפין

להּטֹות. רּבים ְֲִֵַַַאחרי
ּכׁשּמלקין„. ׁשּימּות ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, - ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּכֹות

אֹותֹו.
ּבחמּׁשה.‰. - העגלה ְֲֲִִֶַַָָָעריפת
.Â.ּבׁשלׁשה - החדׁש ְִִֶַָֹעּבּור
.Ê.ׁשּבארנּו ּכמֹו סמּוכין אּלּו וכל ּבׁשבעה. - הּׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָעּבּור
.Áּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון קנסֹות, ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָּדיני

- ּבהן וכּיֹוצא והמפּתה והאֹונס וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותם ּדנין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻאין
- והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָיּׂשראל.
ואפּלּו הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה אפּלּו אּלא ממחה, צריכין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻאינן
והלואֹות ּבהֹודאֹות ּדנין לפיכ אֹותן. ּדן ממחה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻאחד
ׁשל ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ. ּבחּוצה ּבהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין ּבית ׁשליחּות אלהים, לארץ ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹחּוצה
ּבׁשליחּותן. קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין ְְְְִִִִֵֵֶָָָָעֹוּׂשין;

.Ëהּמצּויין דברים אּלא לארץ חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאין
ּומּזיק והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּתמיד
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף מצּויין, ׁשאין ּדברים אבל חברֹו; ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָממֹון
דברים אֹו ּבחברּתּה; ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָחסרֹון
אין - ּכפל ּתׁשלּומי ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהן אין אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמצּויין,
חכמים ׁשּקנסּו הּקנסֹות ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּדנין
ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו את ּובסֹוטר לחברֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבתֹוקע
ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם וכל לארץ. חּוצה ּדּיני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן
ׁשהּוא מּפני צרֹורֹות, נזק מחצי חּוץ לארץ; חּוצה דּיני ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹותֹו

קנס. ואינֹו ְְֵָָממֹון
.È.לארץ חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין אין - ּכעבד הּנּׁשֹום ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל

והּבׁשת והּצער הּנזק ּגֹובין אין - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
ּגֹובין, - ורּפּוי ׁשבת אבל לארץ; חּוצה ּדּיני ּבהן חּיב ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּוא
ואמרּו: הּגאֹונים, הֹורּו וכן ּכיס. חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָמּפני

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת לגּבֹות יֹום ּבכל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּמעּׂשים
.‡Èחּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

ׁשהּזיק אדם אבל מצּוי. ׁשאינֹו דבר ׁשהּוא מּפני ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלארץ,
ׁשּקרע ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה ּבהמה וכן נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו
דבר זה הרי - מּתחּלתּה להן מּועדת והיא הֹואיל ורגל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָּבׁשן
ּבהמה ׁשהּזיקה ּבין לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו וגֹובין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמצּוי,
לאכלן, ׁשּדרּכּה ּפרֹות אכלה אֹו ּבּה, ׁשּנתחּככה ּכגֹון ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאחרת,
עליהן חּיבת ׁשהיא וכלים אכלין ׁשהּזיקה ּבין ּבזה, ְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
היתה אם אבל לארץ. חּוצה ּדּיני ּגֹובין הּכל - ׁשלם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנזק

אֹו רבצה אֹו נגפה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון והּזיקה, והּועדה ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָּתּמה
חּוצה ּדּיני הּׁשלם הּזה הּנזק ּגֹובין אין - נגחה אֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעטה
ויצא ּבארץ הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה מּועד ׁשאין ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָלארץ,
דבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - והּזיק לארץ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלחּוצה

ָמצּוי.
.·Èלהעיד ׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָמּפני

ּבארץ. הּסמּוכין אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין ּדין, ּבית ּבפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבֹו
ּדנים ׁשהן ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָלפיכ
ּבפניהם הּבהמה את מעידים ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.‚È,לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין - גזל אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

הּכפל. את ּגֹובין אין ֲִֵֶֶֶַָאבל
.„Èעצמֹו ּפי על המׁשּלם ּכל חּוצהולא דּיני מּמּנּו ּגֹובין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּפי על אדם מׁשּלם והּכפר והּבׁשת הּפגם ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלארץ.
את ׁשֹורי והמית ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו ּפּתיתי ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָעצמֹו,

לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין ואין ְְִִֵֵֶַָָָָּפלֹוני,
.ÂËּבהן ודנין אֹותן וגֹובין ּכקנסֹות, אינן - גרמֹות ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.ÊËעּׂשה ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, ממֹון הּמֹוסר ּדין ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכן

לארץ. חּוצה דּיני אֹותֹו ּגֹובין - ֲִֵֶֶַַָָָָמעּׂשה
.ÊÈּגֹובין ׁשאין ּפי על אף לארץ: ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג

עּמֹו יעלה אֹו ּדינֹו, לבעל ׁשּיפּיס עד אֹותֹו מנּדין קנס, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשם
מּתירין - לֹו הראּוי ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יּׂשראל. לארץ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלדין
ּתפּׂש אם וכן נתּפּיס. ׁשּלא ּבין ּדינֹו ּבעל ׁשּנתּפּיס ּבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹנּדּויֹו,
מּידֹו. אֹותֹו מֹוציאין אין - לּטל לֹו ּׁשראּוי מה ׁשעּור ִִִִִִֵֶַַָָָֹהּנּזק

.ÁÈּדיני דן ׁשהּוא ּפי על אף לרּבים, ממחה ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻיחיד
ּדין, ּבבית הֹודאה ּבפניו ההֹודאה אין - יחידי ְְְִִִֵֵַָָָָָָָממֹונֹות
סמּוכין, ׁשאינן ּפי על אף הּׁשלׁשה, אבל .סמּו היה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָואפּלּו
הרי - אלהים ּבהן קֹורא אני ואין הדיֹוטֹות, הן ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹוהרי
ּבפניהם, הּכֹופר וכן ּדין. ּבבית הֹודאה ּבפניהם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָההֹודאה
ולטען, לחזר יכֹול ואינֹו ּכפרן, החזק - עדים ּבאּו ּכ ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֻואחר
הֹודאֹות לענין הן הרי ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּכמֹו
הּדברים. לכל הּסמּו ּדין ּכבית ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוהלואֹות

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּבדברים‡. טעה אם וטעה: ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכל
ּבגמרא אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והידּועים, ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָֹהּגלּויים
ואם ּכהלכה. ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין, חֹוזר -ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּכּדין ׁשּלא הּממֹון ׁשּנטל זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאי
אֹו טהֹור, דבר ׁשּטּמא אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלמדינת
וכּיֹוצא לּכלבים, והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהֹורה
לא להּזיק, ׁשּגרם ּפי על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבזה

להּזיק. ְְִִֵַַנתּכּון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני ממונות דיני בין משנה,1)ההבדל בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין לבית לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה הדעת. בשיקול או

oixcdpq zekld - hay c"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו·. ּתּנאים מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה
ועּׂשה ּבפרּוׁש, מהן ּכאחד הלכה נפסקה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹאמֹוראים,
העֹולם ּבכל הּמעּׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהן, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכאחד
מראׁש רׁשּות ונטל ממחה הּדּין זה היה אם האחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכדברי
דינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל רׁשּות נֹוטל היה ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹּגלּות,
אפׁשר אי ואם הּדין, חֹוזר - ממחה והּוא הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻעליהן,
אֹו ּגלּות מראׁש רׁשּות הּנֹוטל אחד מּלׁשּלם. ּפטּור - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹלהחזיר
אבל יּׂשראל, ּבארץ יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין מּבית רׁשּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּנֹוטל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לארץ, ּבחּוצה ְְְֵֶֶַָָָֹלא
ּבעלי‚. אֹותֹו קּבלּו ולא רׁשּות נטל ולא ממחה הּטֹועה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֻהיה

ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל ממחה היה ׁשּלא אֹו עליהן, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻדינין
נּׂשא אם הּדעת: ּבׁשּקּול וטעה ּכּדין, להן לדּון עליהן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָדינין
נּׂשא לא אם מּביתֹו; ויׁשּלם עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה - ּבּיד ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתן
יׁשּלם - להחזיר אפׁשר אי ואם הּדין, יחזר - ּבּיד ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹונתן

ִֵמּביתֹו.
מ„. אףאבל דינין, ּבעלי אֹותֹו קּבלּו ולא ממחה ׁשאינֹו י ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֻ

ּבכלל ואינֹו זרֹוע, ּבעלי ּבכלל זה הרי - רׁשּות ׁשּנטל ּפי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
וכל טעה; לא ּבין טעה ּבין ּדין, ּדינֹו אין לפיכ ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹהּדּינין.
ואם ּדין. ּבית ּבפני ודן חֹוזר רצה, אם דינין, מּבעלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחד
ולֹוקח וחֹוזר מּביתֹו, לׁשּלם חּיב - ּבּיד ונתן ונּׂשא ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָטעה,
להחזיר, לֹו אין ואם ּכהלכה. ׁשּלא לֹו ׁשּנתן זה ּדין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּבעל
ּכדין יׁשּלם, - לּכלבים הּמּתר ּדבר ׁשהאכיל אֹו ׁשּטּמא, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹו

הּוא. להּזיק מתּכּון ׁשּזה להּזיק; ּגֹורם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּכל
זה‰. ועּׂשה ּבּה, חּיב ׁשאינֹו למי ׁשבּועה וחּיב ׁשּטעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדּין

ׁשאינֹו ידע ּכ ואחר יּׁשבע, ׁשּלא ּכדי ּדינֹו ּבעל עם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּפׁשרה
ּכלּום; אינּה - הּפׁשרה על מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ׁשבּועה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבן
ׁשּיּפטר ּכדי אּלא לֹו למחל אֹו לֹו לּתן עליו קּבל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹׁשּלא
וכן חֹוזר. - ּבטעּות קנין וכל הּטֹועה, ּבּה ׁשחּיבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âואחד ּכאן, נדּון אֹומר: אחד ּבדין, ׁשּנתעּצמּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּדּינין אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית נעלה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר:

אמר: ואם ּבעירֹו. ודן אֹותֹו ּכֹופין - ּכּדין ׁשּלא ממֹון ְְְְִִִִִֶַַָָָֹויֹוציאּו
ּכֹותבים - טעיתם ׁשּמא ּדנּתּוני, טעם זה מאי לי ּותנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכתבּו
ּדבר לׁשאל הצר ואם מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֻונֹותנין
וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָמּבית
הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ּׁשּיבא מה ּכפי ּבעירם להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹודנין

.Ê,טֹוען וזה טֹוען ׁשּזה הּדינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבּמה
והּל ּכאן, נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר ּדיןאֹו לבית נל אֹומר: וה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכֹופין - הּגדֹול ּדין לבית נל הּמלוה: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּגדֹול;
וכן מלוה. לאיׁש לוה עבד ׁשּנאמר: עּמֹו, ועֹולה הּלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹאת
ּכֹופין - לעלֹות הּטֹוען ורצה גזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּמֹו. לעלֹות הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית

.Áלּנגזל ראיה אֹו עדים ׁשם ּכׁשּיהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
את מחּיבין אין - ריקנית טענה אבל לּמלוה; אֹו לּנּזק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

ונפטר. ּבמקֹומֹו נׁשּבע אּלא ּכלל, לצאת ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהּנטען
.Ëיׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבזמן הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

ּומקֹומֹות לרּבים, ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻמקֹומֹות
נל הּמלוה: אמר אם ּכמֹותן, ׁשאינן ּתלמידים ּבהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
ונדּון הּגדֹול ּופלֹוני לפלֹוני ּפלֹונית ׁשּבארץ ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָלמקֹום
היּו וכן עּמֹו. והֹול הּלוה את ׁשּכֹופין - זה ּבדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלפניו

ּבספרד. יֹום ּבכל ְְֲִִַַָָמעּׂשים

ה'תשע"ב שבט י"ד שלישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואמר‡. לי, ידּון ּפלֹוני איׁש ׁשאמר: דינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
ּדינֹו זה2ּבעל ׁשּברר הּדּינים, ׁשני אּלּו הרי - לי ידּון ּפלֹוני : ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הם אחד, וזה ׁשליׁשי3אחד ּדּין להן ּדנין4ּבֹוררים ּוׁשלׁשּתן , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לאמּתֹו הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו האחד5לׁשניהן; היה אפּלּו . ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּדין ּבעלי וסמּו6ׁשּבררּו ּגדֹול את7חכם לכף יכֹול אינֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּירצה מי ּבֹורר הּוא גם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו .8ּבעל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּפסּול·. אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ּבין9מי דּין להיֹותֹו ּבין , ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לקבלת1) הצדדים הסכמת בשלושה. לדון שלישי דיין להם בוררים ושניהם באחד, בחר הדין מבעלי אחד שכל בוררים, דיינים
שנגמר. לאחר הדין לסתור ראיות או עדים הבאת להעיד. או לדון פסול או שכנגד.2)קרוב תיבה3)הצד התימנים יד בכתב

א. יג, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וכן איננה כאן4)זו קובעת אינה כי השלישי על יסכימו הדין שבעלי צורך אין אבל
א). כג, (סנהדרין עימהם לישב הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת הרי5)אלא החייב שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי שם,

שביררו "מתוך אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה בזכותי להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני
דברים לחפות במקומו ועומד שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים יש ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף
לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה עצמו הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור אנשים כמה ונהגו כדין, לא אשר
ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר מבין המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא גמור, דין לו שייראה
ביניהם ומכריע שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות שום ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן חבירו, עם

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי שם.6)ועל משפט בחושן וכן הדין. בעל שבירר תימן: יד א.7)בכתב הלכה ד, פרק לעיל ראה
הצד8) יכול זאת ובכל הונא, כרב גדול חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי כגון פפא: רב כדברי שם, סנהדרין

לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר גר כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל (רדב"ז). בו לבחור השני
רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר אחרת, לעיר עימו
לו לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין לו לברור

שם). משפט בחושן וכן (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, ומשחק9)תלמיד בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
בקוביא.
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אֹו·. ּתּנאים מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה
ועּׂשה ּבפרּוׁש, מהן ּכאחד הלכה נפסקה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹאמֹוראים,
העֹולם ּבכל הּמעּׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהן, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכאחד
מראׁש רׁשּות ונטל ממחה הּדּין זה היה אם האחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכדברי
דינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל רׁשּות נֹוטל היה ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹּגלּות,
אפׁשר אי ואם הּדין, חֹוזר - ממחה והּוא הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻעליהן,
אֹו ּגלּות מראׁש רׁשּות הּנֹוטל אחד מּלׁשּלם. ּפטּור - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹלהחזיר
אבל יּׂשראל, ּבארץ יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין מּבית רׁשּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּנֹוטל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לארץ, ּבחּוצה ְְְֵֶֶַָָָֹלא
ּבעלי‚. אֹותֹו קּבלּו ולא רׁשּות נטל ולא ממחה הּטֹועה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֻהיה

ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל ממחה היה ׁשּלא אֹו עליהן, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻדינין
נּׂשא אם הּדעת: ּבׁשּקּול וטעה ּכּדין, להן לדּון עליהן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָדינין
נּׂשא לא אם מּביתֹו; ויׁשּלם עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה - ּבּיד ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתן
יׁשּלם - להחזיר אפׁשר אי ואם הּדין, יחזר - ּבּיד ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹונתן

ִֵמּביתֹו.
מ„. אףאבל דינין, ּבעלי אֹותֹו קּבלּו ולא ממחה ׁשאינֹו י ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֻ

ּבכלל ואינֹו זרֹוע, ּבעלי ּבכלל זה הרי - רׁשּות ׁשּנטל ּפי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
וכל טעה; לא ּבין טעה ּבין ּדין, ּדינֹו אין לפיכ ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹהּדּינין.
ואם ּדין. ּבית ּבפני ודן חֹוזר רצה, אם דינין, מּבעלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחד
ולֹוקח וחֹוזר מּביתֹו, לׁשּלם חּיב - ּבּיד ונתן ונּׂשא ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָטעה,
להחזיר, לֹו אין ואם ּכהלכה. ׁשּלא לֹו ׁשּנתן זה ּדין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּבעל
ּכדין יׁשּלם, - לּכלבים הּמּתר ּדבר ׁשהאכיל אֹו ׁשּטּמא, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹו

הּוא. להּזיק מתּכּון ׁשּזה להּזיק; ּגֹורם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּכל
זה‰. ועּׂשה ּבּה, חּיב ׁשאינֹו למי ׁשבּועה וחּיב ׁשּטעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדּין

ׁשאינֹו ידע ּכ ואחר יּׁשבע, ׁשּלא ּכדי ּדינֹו ּבעל עם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּפׁשרה
ּכלּום; אינּה - הּפׁשרה על מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ׁשבּועה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבן
ׁשּיּפטר ּכדי אּלא לֹו למחל אֹו לֹו לּתן עליו קּבל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹׁשּלא
וכן חֹוזר. - ּבטעּות קנין וכל הּטֹועה, ּבּה ׁשחּיבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âואחד ּכאן, נדּון אֹומר: אחד ּבדין, ׁשּנתעּצמּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּדּינין אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית נעלה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר:

אמר: ואם ּבעירֹו. ודן אֹותֹו ּכֹופין - ּכּדין ׁשּלא ממֹון ְְְְִִִִִֶַַָָָֹויֹוציאּו
ּכֹותבים - טעיתם ׁשּמא ּדנּתּוני, טעם זה מאי לי ּותנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכתבּו
ּדבר לׁשאל הצר ואם מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֻונֹותנין
וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָמּבית
הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ּׁשּיבא מה ּכפי ּבעירם להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹודנין

.Ê,טֹוען וזה טֹוען ׁשּזה הּדינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבּמה
והּל ּכאן, נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר ּדיןאֹו לבית נל אֹומר: וה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכֹופין - הּגדֹול ּדין לבית נל הּמלוה: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּגדֹול;
וכן מלוה. לאיׁש לוה עבד ׁשּנאמר: עּמֹו, ועֹולה הּלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹאת
ּכֹופין - לעלֹות הּטֹוען ורצה גזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּמֹו. לעלֹות הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית

.Áלּנגזל ראיה אֹו עדים ׁשם ּכׁשּיהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
את מחּיבין אין - ריקנית טענה אבל לּמלוה; אֹו לּנּזק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

ונפטר. ּבמקֹומֹו נׁשּבע אּלא ּכלל, לצאת ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהּנטען
.Ëיׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבזמן הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

ּומקֹומֹות לרּבים, ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻמקֹומֹות
נל הּמלוה: אמר אם ּכמֹותן, ׁשאינן ּתלמידים ּבהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
ונדּון הּגדֹול ּופלֹוני לפלֹוני ּפלֹונית ׁשּבארץ ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָלמקֹום
היּו וכן עּמֹו. והֹול הּלוה את ׁשּכֹופין - זה ּבדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלפניו

ּבספרד. יֹום ּבכל ְְֲִִַַָָמעּׂשים

ה'תשע"ב שבט י"ד שלישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ואמר‡. לי, ידּון ּפלֹוני איׁש ׁשאמר: דינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
ּדינֹו זה2ּבעל ׁשּברר הּדּינים, ׁשני אּלּו הרי - לי ידּון ּפלֹוני : ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

הם אחד, וזה ׁשליׁשי3אחד ּדּין להן ּדנין4ּבֹוררים ּוׁשלׁשּתן , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לאמּתֹו הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו האחד5לׁשניהן; היה אפּלּו . ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּדין ּבעלי וסמּו6ׁשּבררּו ּגדֹול את7חכם לכף יכֹול אינֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּירצה מי ּבֹורר הּוא גם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו .8ּבעל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ּפסּול·. אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ּבין9מי דּין להיֹותֹו ּבין , ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לקבלת1) הצדדים הסכמת בשלושה. לדון שלישי דיין להם בוררים ושניהם באחד, בחר הדין מבעלי אחד שכל בוררים, דיינים
שנגמר. לאחר הדין לסתור ראיות או עדים הבאת להעיד. או לדון פסול או שכנגד.2)קרוב תיבה3)הצד התימנים יד בכתב

א. יג, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וכן איננה כאן4)זו קובעת אינה כי השלישי על יסכימו הדין שבעלי צורך אין אבל
א). כג, (סנהדרין עימהם לישב הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת הרי5)אלא החייב שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי שם,

שביררו "מתוך אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה בזכותי להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני
דברים לחפות במקומו ועומד שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים יש ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף
לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה עצמו הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור אנשים כמה ונהגו כדין, לא אשר
ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר מבין המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא גמור, דין לו שייראה
ביניהם ומכריע שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות שום ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן חבירו, עם

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי שם.6)ועל משפט בחושן וכן הדין. בעל שבירר תימן: יד א.7)בכתב הלכה ד, פרק לעיל ראה
הצד8) יכול זאת ובכל הונא, כרב גדול חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי כגון פפא: רב כדברי שם, סנהדרין

לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר גר כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל (רדב"ז). בו לבחור השני
רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר אחרת, לעיר עימו
לו לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין לו לברור

שם). משפט בחושן וכן (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, ומשחק9)תלמיד בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
בקוביא.
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ּבעברה הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עליו, עד 10להיֹותֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
עליו להעיד ּכׁשרים עדים ּדין11ּכׁשני ּבית ּכׁשלׁשה אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָ

ולמחל זכּיֹותיו לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין לֹו, לדּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻֻממחין
טֹוען ּׁשהיה ׁשּקּבל12מה ּבין ּפיהן, מה13על ּכל ׁשּיּתן ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבדינֹו אֹו הּפסּול זֹו ּבעדּות חברֹו עליו קנּו14ּׁשּיטען אם : ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבֹו15מּידֹו לחזר יכֹול אינֹו - זה -16על מּידֹו קנּו לא ואם ; ְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

הּדין נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר הּממֹון17יכֹול והֹוציא , ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
הּפסּול זה לחזר18ּבדין יכֹול אינֹו - ּבעדּותֹו .19אֹו ְְֲִֵֵֶַַָָֹ

ּדין‚. ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי לֹו20וכן ואמר ,21: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ראׁש ּבחּיי לי ראׁש22הּׁשבע ּבחּיי לי הּׁשבע אֹו והּפטר, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹ

ּׁשּתטען מה ּכל ל לחזר23ואּתן יכֹול אינֹו - מּידֹו קנּו אם : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּדין24ּבֹו ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר יכֹול - מּידֹו קנּו לא ואם ;25. ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - לֹו ׁשאמר ּכמֹו ונׁשּבע הּדין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹנגמר
ְֵַלׁשּלם.

הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין אם27והפכּה26והּוא , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה נׁשּבע אם אֹו מּידֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקנּו

.28ּבֹו

.‰ל אּׁשבע ואמר ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא ּבמי הּדין ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹוהּוא
קנּו29ׁשבּועה לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו - מּידֹו קנּו אם : ְְֲִִִֵַָָָָָֹֹ

ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף הּדין30מּידֹו, ׁשּיּגמר עד חֹוזר - ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.31ויּׁשבע ְִַָ

.Âראיה אֹו עדים והביא ּדין, ּבבית ׁשּנתחּיב -32מי לזכּותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
הּדין וחֹוזר הּדין, את הּדין,33סֹותר נגמר ׁשּכבר ּפי על אף . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ראיה מביא ׁשהּוא זמן סֹותר34ּכל ּכל35- הּדּינים: לֹו אמרּו . ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפי על אף יֹום! ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָראיֹות
ּיעּׂשה מה הּדין. את סֹותר - יֹום ׁשלׁשים לאחר ראיה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהביא

לאחר ּומצא ׁשלׁשים ּבתֹו מצא לא ?36ׁשלׁשיםאם ְְְְִִִַַָָָָֹ
.Êסתם אם אמרּו37אבל ּכיצד? סֹותר. אינֹו - טענֹותיו את ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

אמר: ראיה? ל יׁש עדים. לי אין אמר: עדים? ל יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלֹו:
ׁשּנתחּיב, ׁשראה ּכיון וחּיבּוהּו. אֹותֹו ודנּו ראיה. לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין
מּתֹו ראיה ׁשהֹוציא אֹו והעידּוני! ּופלֹוני ּפלֹוני קרבּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָאמר:

ועל38אפנּדתֹו עדיו על מׁשּגיחין ואין ּכלּום, זה אין - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻ
.39ראיתֹו ְָָ

.Áהראיה ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים 41אצלֹו40ּבּמה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
לי ואין עדים לי אין אמר: אם אבל ּבּמדינה; עּמֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָוהעדים
ׁשהיתה אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכן ּולאחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָראיה,

אחרים,42החמת ּביד מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
מביא זה הרי - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּובא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, עדים11)שפסולים כשני אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים
א). כג, (סנהדרין הנתבע.12)כשרים חבירו בדיניו".14)הנתבע.13)כלפי או הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שם.15) ובביאורנו ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב שהוא סודר קניין בקבלת ממנו גמר16)שקבלו לפני ואפילו
כלום". קניין לאחר "אין ב) כד, (סנהדרין לו.17)דין תן צא הדין: בית זה19)לדון.18)שאמר ואין רבא. וכדעת שם.

שא אלא לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון" ב"הוצאת יכולתלוי עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק פילו
הלכות והשווה כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר: רבינו כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
להיות: וצריך טעות כאן שיש מחליט פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר, וראוי גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה

וכו'. הממון" להוציא הדין (הלכות20)"נגמר ישראל אלוקי בה' נשבע הריני ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
חֿט). הלכה י"א, פרק לנתבע.21)שבועות שמים.22)התובע שם בה מזכיר שאינו קלה, שבועה הנתבע23)שזוהי שאמר

(ראה מקצתו אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר קבלת הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב לתובע
א. מה, בשבועות כמבואר להישבע, המלווה ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה ב.24)הלכות ועמוד א כד, השבועה25)סנהדרין

נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור יכול אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא שאמרו כמו דין הגמר היאֿהיא
ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה בו. לחזור הוא היסת,26)יכול ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא

מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור התורה שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים שהשיאוהו
י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה היסת27)ב) שבועת אלא שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע, על
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות אתה28)בלבד" גנבתי... לא אומר והוא גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא

אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן עבדים על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע וטול הישבע רצונך לי... מכרתו
משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם הרי היסת, חמורה.29)שבועת שבועה התימנים: יד כלומר,31)שהתחייב.30)בכתב

כב). קטן סעיף כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה אלא דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו
שבכתב.32) וברש"י).33)הוכחה א לא, (סנהדרין שכנגדו את ומחייבים שפסקו דינו לו סותר דינו זכותו.34)בית שטר
כבר".35) פרע אם "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן דין. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי
גמליאל.36) בן שמעון וכרבן שם, כיסים.38)סגר.37)סנהדרין כעין תפירות מלאה שכרם39)חגורתו, שמא חוששים כי

שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן ולאחר לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא שטרותיו. וזייף שקר להעיד
שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר אם דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו, שרבינו אלא
משפט בחושן להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו, והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב עד
הנוסח הוא וכך הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף שם משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ
ראייה לי אין אמר אמרו... אם לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון:

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן השמיט והמדפיס וחייבוהו". אותו ערוך,ודנו השולחן לשון הוא וכן השנייה. ראייה"
רבינו. לשון אחרי נמשך הוא זכותו.40)שכידוע עור.42)ברשותו.41)שטר שק

oixcdpq zekld - hay c"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה43וסֹותר ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
מצּויין היּו ׁשּלא מּפני ראיה, לי ואין עדים לי אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאמרּתי
לי אין ׁשאמרּתי זה ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאצלי.
מּפני אֹו אצלי, מצּויין היּו ׁשּלא מּפני ראיה, לי ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹעדים
מּמׁש והיה ראיה, לי ואין עדים לי אין אמרּתי וכ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּכ
ּפרׁש אם ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם לא זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבדבריו
ולא הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, עדים לי אין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹואמר:
לסּתר יכֹול אינֹו - אחרים ּביד ולא ּבידי לא ּכלל, .44ראיה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹֹ

.Ëאמּורים ּדברים ׁשּנתחּיב45ּבּמה ּבגדֹול ראיֹות46? והביא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
קטן ׁשהּוא יֹורׁש אבל טענֹותיו; ׁשּסתם אחר עדים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהביא

מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו מֹוריׁשֹו, אחר47ּכׁשּמת ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּיצא ואחר ראיה, לי ואין עדים לי אין ואמר: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהגּדיל,
עדּות לאבי יֹודעים אנּו אחרים: לֹו אמרּו חּיב ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָמּבית
הפקיד מֹוריׁש אחד: לֹו אמר אֹו זה, ּדין ּבּה 48ׁשּתסּתר ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

יֹודע קטן הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר, מּיד מביא זה הרי - זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָראיה
מֹוריׁשֹו ראיֹות .49ּכל ְִָָ

.Èמּידֹו ׁשּקנּו ויּׁשבע50מי ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם ,51- ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ
ויּטל ּבטענתֹו נאמן חברֹו ּבלא52יהיה ּׁשּטען מה ּכל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

אּבד - ויּטל ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשבּועה,
זכּותֹו חברֹו53את ויּפטר ּכלּום לֹו ולא54ואין הּיֹום ועבר , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ

זכּותֹו את ואּבד הּתנאים, נתקּימּו - ראיה55ּבא הביא ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּיֹום ּבאֹותֹו אנּוס ויּׁשבע56ׁשהיה זה, מּקנין ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּקדם ּכׁשהיה חברֹו, ו57ּכׁשּיתּבעּנּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל .58כן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּומקצתם‡. זּכאי, אֹומרים מקצתם ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבית
ּתֹורה, ׁשל עּׂשה מצות וזֹו הרב. אחר הֹולכין - חּיב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאֹומרים
ּבדיני אמּורים? ּדברים ּבּמה להּטֹות. רּבים אחרי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
ּבהן; וכּיֹוצא וטהֹור וטמא ּומּתר אסּור ּדיני ּובׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻממֹונֹות
לא אֹו יהרג אם החֹוטא ּבזה נחלקּו אם נפׁשֹות, ּבדיני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מחּיבין הרב היּו ואם זּכאי, - מזּכים הרב היּו אם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹיהרג:

מּפי ׁשנים. המזּכים על יתר המחּיבין ׁשּיהיּו עד נהרג ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאינֹו
תהיה לא ואמרה: ּתֹורה הזהירה זה ׁשעל למדּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
- להרג לרעה נֹוטים הרב אם ּכלֹומר: לרעת. רּבים ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹֹאחרי
המחּיבין ויֹוסיפּו גדֹולה הטיה ׁשּיּטּו עד אחריהם, תהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלא
- לטֹובה הּטית להּטת. רּבים אחרי לנטת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשנים.
קּבלה הּדברים אּלּו וכל ׁשנים. ּפי על - לרעה אחד, ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעל

ֵהם.
זּכאי,·. אֹומרים ׁשנים ׁשּנחלקּו: ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבית

ואחד חּיב, אֹומרים ׁשנים זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
אֹומר ואחד זּכאי, אֹומר אחד חּיב. זה הרי - זּכאי ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹומר
אֹו זּכאי ׁשנים ׁשאמרּו אֹו יֹודע, איני אֹומר ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיב,
ׁשנים. הּדּינים יֹוסיפּו - יֹודע איני אֹומר והּׁשליׁשי ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָחּיב,
מהם ׁשלׁשה אמרּו ּבּדבר. ונֹותנים נֹוּׂשאים חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָנמצאּו
ׁשלׁשה אמרּו זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומרים ּוׁשנים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָזּכאי,
זּכאי, מהם ׁשנים אמרּו חּיב. זה הרי - זּכאי ּוׁשנים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָחּיב,
ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע איני אֹומר ואחד חּיב, מהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוׁשנים
איני אֹומר ואחד חּיב, אֹו זּכאי ארּבעה אמרּו אם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָאבל
איני אחד ואמר חּיב, ואחד זּכאי, ׁשלׁשה ׁשאמרּו אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיֹודע,
יֹודע איני ׁשאמר הּוא יֹודע איני ׁשאמר זה ׁשהיה ּבין ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיֹודע,
מחצה היּו הרב. אחר הֹולכים - אחר ׁשאמר ּבין ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּתחּלה,
ׁשנים מֹוסיפין אּלּו הרי - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָלמחצה
עד והֹולכין מֹוסיפין - הּדבר נסּתּפק אם וכן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָאחרים.
ׁשלׁשים ואמרּו ואחד, לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָׁשבעים
יֹודע איני אֹומר ואחד זּכאי, וחמּׁשה ּוׁשלׁשים חּיב, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוחמּׁשה
האחד, הּצד לדברי ׁשּיחזר עד עּמֹו ונֹותנים נֹוּׂשאים -ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
לא חזר לא ואם מחּיבין. אֹו מזּכים וׁשּׁשה ׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָֹֹונמצאּו
הּממֹון את ּומעמידין ספק, הּדבר הרי - מהן אחד ולא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא

ּבעליו. ְְְֶַָָּבחזקת
לדבריו‚. טעם לתת צרי אינֹו - יֹודע איני ׁשאמר מי ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

המזּכה ׁשּמראה ּכדר הּספק, לֹו ּבא טעם זה מאי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהֹודיע
מחּיב. טעם זה מאי והמחּיב מזּכה, טעם זה ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמאי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב.43) לא, משה'44)סנהדרין ה'פני ומפרש בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי וכן ו. משנה ו פרק שם תוספתא
לסתור. יכול אינו שוב אחרים, ביד ולא בידי לא כלל ראייה לי אין לסתור.45)שאמר: יכול עצמו.46)שאינו נגד47)מחמת

ממורישו. שירש זו.48)הנכסים ראייה אצלי הפקיד תימן: יד ששם49)בכתב פי על ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
לדונו נזקק נחמן רב היה לא גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע רבינו סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב:
משנה). (כסף ינוקא לו: קוראים לפיכך מורישו כשמת קטן שהיה ומתוך דין, בעל בפני שלא עדות מקבל כאילו זה שהרי כלל,

דין.50) בית בפני מידו סודר" "קניין בקבלת מלשלם.51)שהתחייב ולהיפטר התובע טענת את כאן53)התובע.52)להכחיש
מהתובע. כשקנו סעיף55)הנתבע.54)מדובר כא, משפט לחושן (סמ"ע הנתבע תנאי על וגם התובע על גם שניהם על מוסב זה

"אסמכתא" אלא זו אין זה בלא כי חשוב, דין בבית נעשה הקניין שיהא התנו ב' עמוד ושם א. כז, בנדרים ההלכה ומקור ב). קטן
מכירה בהלכות כמבואר להקנותו", בליבו גמר לא "שהרי קונה אינה "אסמכתא" וכל פלוני ליום לבוא שיכול וסבר דעתו על שסמך
שרבינו וכנראה קנה". זה הרי חשוב דין בבית עליה מידו שקנו "אסמכתא רבינו: מדגיש י"ג הלכה שם ואמנם ב, הלכה י"א, פרק

משנה). לחם פי (על מכירה בהלכות דבריו על כאן בא.56)סמך לא (נדרים57)ולפיכך בשבועה נפטר שהנתבע הקניין, לפני
ג, פרק קידושין בירושלמי ומקורה הגאונים. הוראת זו הרי צז, עשה מצוות הסמ"ג ולדעת פטרו". רחמנא ואנוס הוא, "אנוס א) כז,
שם בש"ך וראה עבד". דלא כמאן אונס אמר יוחנן "רבי - אונס לו ואירע כך יהיה פלוני ביום כך אעשה לא אם המתנה ב: ְֶַַהלכה

ג. קטן י"ד.58)סעיף הלכה י"א, פרק מכירה הלכות על1)השווה יתר המחייבים שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין
אם יודע, איני האומר: דיין יודע. איני אומר: והשלישי חייב או זכאי אומרים שניים שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים

ספיקו. טעמי את לנמק צריך
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זה43וסֹותר ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
מצּויין היּו ׁשּלא מּפני ראיה, לי ואין עדים לי אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאמרּתי
לי אין ׁשאמרּתי זה ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאצלי.
מּפני אֹו אצלי, מצּויין היּו ׁשּלא מּפני ראיה, לי ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹעדים
מּמׁש והיה ראיה, לי ואין עדים לי אין אמרּתי וכ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּכ
ּפרׁש אם ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם לא זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּבדבריו
ולא הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, עדים לי אין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֹואמר:
לסּתר יכֹול אינֹו - אחרים ּביד ולא ּבידי לא ּכלל, .44ראיה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹֹ

.Ëאמּורים ּדברים ׁשּנתחּיב45ּבּמה ּבגדֹול ראיֹות46? והביא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
קטן ׁשהּוא יֹורׁש אבל טענֹותיו; ׁשּסתם אחר עדים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהביא

מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו מֹוריׁשֹו, אחר47ּכׁשּמת ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשּיצא ואחר ראיה, לי ואין עדים לי אין ואמר: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהגּדיל,
עדּות לאבי יֹודעים אנּו אחרים: לֹו אמרּו חּיב ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָמּבית
הפקיד מֹוריׁש אחד: לֹו אמר אֹו זה, ּדין ּבּה 48ׁשּתסּתר ְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

יֹודע קטן הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר, מּיד מביא זה הרי - זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָראיה
מֹוריׁשֹו ראיֹות .49ּכל ְִָָ

.Èמּידֹו ׁשּקנּו ויּׁשבע50מי ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם ,51- ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ
ויּטל ּבטענתֹו נאמן חברֹו ּבלא52יהיה ּׁשּטען מה ּכל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

אּבד - ויּטל ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשבּועה,
זכּותֹו חברֹו53את ויּפטר ּכלּום לֹו ולא54ואין הּיֹום ועבר , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹ

זכּותֹו את ואּבד הּתנאים, נתקּימּו - ראיה55ּבא הביא ואם . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּיֹום ּבאֹותֹו אנּוס ויּׁשבע56ׁשהיה זה, מּקנין ּפטּור זה הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מּקדם ּכׁשהיה חברֹו, ו57ּכׁשּיתּבעּנּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל .58כן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּומקצתם‡. זּכאי, אֹומרים מקצתם ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבית
ּתֹורה, ׁשל עּׂשה מצות וזֹו הרב. אחר הֹולכין - חּיב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאֹומרים
ּבדיני אמּורים? ּדברים ּבּמה להּטֹות. רּבים אחרי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
ּבהן; וכּיֹוצא וטהֹור וטמא ּומּתר אסּור ּדיני ּובׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻממֹונֹות
לא אֹו יהרג אם החֹוטא ּבזה נחלקּו אם נפׁשֹות, ּבדיני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מחּיבין הרב היּו ואם זּכאי, - מזּכים הרב היּו אם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹיהרג:

מּפי ׁשנים. המזּכים על יתר המחּיבין ׁשּיהיּו עד נהרג ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאינֹו
תהיה לא ואמרה: ּתֹורה הזהירה זה ׁשעל למדּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
- להרג לרעה נֹוטים הרב אם ּכלֹומר: לרעת. רּבים ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹֹאחרי
המחּיבין ויֹוסיפּו גדֹולה הטיה ׁשּיּטּו עד אחריהם, תהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלא
- לטֹובה הּטית להּטת. רּבים אחרי לנטת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשנים.
קּבלה הּדברים אּלּו וכל ׁשנים. ּפי על - לרעה אחד, ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעל

ֵהם.
זּכאי,·. אֹומרים ׁשנים ׁשּנחלקּו: ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבית

ואחד חּיב, אֹומרים ׁשנים זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
אֹומר ואחד זּכאי, אֹומר אחד חּיב. זה הרי - זּכאי ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹומר
אֹו זּכאי ׁשנים ׁשאמרּו אֹו יֹודע, איני אֹומר ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחּיב,
ׁשנים. הּדּינים יֹוסיפּו - יֹודע איני אֹומר והּׁשליׁשי ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָחּיב,
מהם ׁשלׁשה אמרּו ּבּדבר. ונֹותנים נֹוּׂשאים חמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָנמצאּו
ׁשלׁשה אמרּו זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומרים ּוׁשנים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָזּכאי,
זּכאי, מהם ׁשנים אמרּו חּיב. זה הרי - זּכאי ּוׁשנים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָחּיב,
ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע איני אֹומר ואחד חּיב, מהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוׁשנים
איני אֹומר ואחד חּיב, אֹו זּכאי ארּבעה אמרּו אם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָאבל
איני אחד ואמר חּיב, ואחד זּכאי, ׁשלׁשה ׁשאמרּו אֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיֹודע,
יֹודע איני ׁשאמר הּוא יֹודע איני ׁשאמר זה ׁשהיה ּבין ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיֹודע,
מחצה היּו הרב. אחר הֹולכים - אחר ׁשאמר ּבין ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּתחּלה,
ׁשנים מֹוסיפין אּלּו הרי - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָלמחצה
עד והֹולכין מֹוסיפין - הּדבר נסּתּפק אם וכן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָאחרים.
ׁשלׁשים ואמרּו ואחד, לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָׁשבעים
יֹודע איני אֹומר ואחד זּכאי, וחמּׁשה ּוׁשלׁשים חּיב, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוחמּׁשה
האחד, הּצד לדברי ׁשּיחזר עד עּמֹו ונֹותנים נֹוּׂשאים -ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
לא חזר לא ואם מחּיבין. אֹו מזּכים וׁשּׁשה ׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָֹֹונמצאּו
הּממֹון את ּומעמידין ספק, הּדבר הרי - מהן אחד ולא ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּוא

ּבעליו. ְְְֶַָָּבחזקת
לדבריו‚. טעם לתת צרי אינֹו - יֹודע איני ׁשאמר מי ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

המזּכה ׁשּמראה ּכדר הּספק, לֹו ּבא טעם זה מאי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהֹודיע
מחּיב. טעם זה מאי והמחּיב מזּכה, טעם זה ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמאי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב.43) לא, משה'44)סנהדרין ה'פני ומפרש בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי וכן ו. משנה ו פרק שם תוספתא
לסתור. יכול אינו שוב אחרים, ביד ולא בידי לא כלל ראייה לי אין לסתור.45)שאמר: יכול עצמו.46)שאינו נגד47)מחמת

ממורישו. שירש זו.48)הנכסים ראייה אצלי הפקיד תימן: יד ששם49)בכתב פי על ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
לדונו נזקק נחמן רב היה לא גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע רבינו סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב:
משנה). (כסף ינוקא לו: קוראים לפיכך מורישו כשמת קטן שהיה ומתוך דין, בעל בפני שלא עדות מקבל כאילו זה שהרי כלל,

דין.50) בית בפני מידו סודר" "קניין בקבלת מלשלם.51)שהתחייב ולהיפטר התובע טענת את כאן53)התובע.52)להכחיש
מהתובע. כשקנו סעיף55)הנתבע.54)מדובר כא, משפט לחושן (סמ"ע הנתבע תנאי על וגם התובע על גם שניהם על מוסב זה

"אסמכתא" אלא זו אין זה בלא כי חשוב, דין בבית נעשה הקניין שיהא התנו ב' עמוד ושם א. כז, בנדרים ההלכה ומקור ב). קטן
מכירה בהלכות כמבואר להקנותו", בליבו גמר לא "שהרי קונה אינה "אסמכתא" וכל פלוני ליום לבוא שיכול וסבר דעתו על שסמך
שרבינו וכנראה קנה". זה הרי חשוב דין בבית עליה מידו שקנו "אסמכתא רבינו: מדגיש י"ג הלכה שם ואמנם ב, הלכה י"א, פרק

משנה). לחם פי (על מכירה בהלכות דבריו על כאן בא.56)סמך לא (נדרים57)ולפיכך בשבועה נפטר שהנתבע הקניין, לפני
ג, פרק קידושין בירושלמי ומקורה הגאונים. הוראת זו הרי צז, עשה מצוות הסמ"ג ולדעת פטרו". רחמנא ואנוס הוא, "אנוס א) כז,
שם בש"ך וראה עבד". דלא כמאן אונס אמר יוחנן "רבי - אונס לו ואירע כך יהיה פלוני ביום כך אעשה לא אם המתנה ב: ְֶַַהלכה

ג. קטן י"ד.58)סעיף הלכה י"א, פרק מכירה הלכות על1)השווה יתר המחייבים שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין
אם יודע, איני האומר: דיין יודע. איני אומר: והשלישי חייב או זכאי אומרים שניים שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים

ספיקו. טעמי את לנמק צריך
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ּכּלן‡. ואמרּו ּתחּלה, נפׁשֹות ּבדיני ּכּלם ׁשּפתחּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻסנהדרין
ׁשּיהפכּו מזּכין מקצת ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

יהרג. ּכ ואחר המחּיבין, וירּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּבזכּותֹו,
עּׂשר·. ׁשנים נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּנחלקּו קטּנה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסנהדרי

זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומרים עּׂשר ואחד זּכאי, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָאֹומרים
אֹו זּכאי, אֹומרים עּׂשר ואחד חּיב, אֹומרים עּׂשר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשנים

וא חּיב, עּׂשר ואחד זּכאי, עּׂשר אחד איניׁשאמרּו אֹומר חד ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אֹומר והאחד מחּיבין, אֹו מזּכין ּוׁשנים עּׂשרים אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיֹודע,
הּוא הרי - יֹודע איני ׁשאמר זה ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאיני
אחר ונמצאּו חֹובה. ּומלּמד חֹוזר אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכמי
ׁשנים אמרּו הּמסּתּפק. מּזה חּוץ וארּבעה עּׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת
עּׂשר אחד זּכאי. זה הרי - חּיב עּׂשר ּוׁשנים זּכאי, ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעּׂשר
ּפי על אף חּיב, אֹומרים עּׂשר ּוׁשלׁשה זּכאי, ְְְִִִַַַַַָָָָאֹומרים
ׁשהרי חּיב, זה הרי - יֹודע איני אֹומר הראׁשֹונים מן ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהאחד
עּׂשר ּוׁשנים זּכאי, עּׂשר ׁשנים אמרּו ּבׁשנים. רּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהמחּיבין
וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָחּיב,
אֹו זּכאי, ויהא אחד המזּכין ׁשּירּבּו עד והֹולכין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָמֹוסיפין
אּלּו ּכנגד אּלּו היּו חּיב. ויהא יֹותר אֹו ׁשנים המחּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָירּבּו
ּבלבד אחד יֹותר המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע, איני אֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
ואחד, לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין מֹוסיפין -ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָָ
חּיב אֹומרים וחמּׁשה ּוׁשלׁשים זּכאי, אֹומרים וׁשּׁשה ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָׁשלׁשים
ּוׁשלׁשים חּיב, אֹומרים וׁשּׁשה ׁשלׁשים זּכאי. זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיראה עד אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנים - זּכאי אֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוחמּׁשה
ואם אֹותֹו. מחּיבין אֹו אֹותֹו ּומזּכין חברֹו ּדברי מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחד
ּופֹוטרין הּדין! נזּדּקן אֹומר: ׁשּבּדּינים ּגדֹול - ראה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלא
וחמּׁשה ּוׁשלׁשים חּיב, אֹומרים וחמּׁשה ׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִִַַַָָָאֹותֹו.
אֹותֹו. ּפֹוטרין - יֹודע איני אֹומר ואחד זּכאי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָאֹומרים
אֹומרים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה זּכאי, אֹומרים ּוׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִַַַָָָארּבעה

המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּיב,
ְִַׁשנים.

נפׁשֹות‚. ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית
עליהן, מֹוסיפין אין - ּתֹורה ּבדיני ּבין ממֹונֹות ּבדיני ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָּבין
ואם ׁשּלהן. הרב אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו דנין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא
עד אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין - נחלקּו הּנהרגין מן אחד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבדין

יתחּיב. אֹו ְְְִִֵֶַׁשּיפטרּוהּו

ה'תשע"ב שבט ט"ו רביעי יום
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מן‡. אֹו המזּכין מן ׁשהיה נפׁשֹות ּבדיני הּדּינים מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד
נטה אּלא ּבדעּתֹו, לֹו הּנראה ּדבר ׁשאמר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהמחּיבין,
נאמר: זה ועל תעּׂשה. ּבלא עֹובר זה הרי - חברֹו ּדברי ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹאחר

לנטת רב על תענה הּׁשמּועה2ולא מּפי ּתאמר3. ׁשּלא למדּו, ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
מנין מה4ּבׁשעת אמר אּלא ּפלֹוני! ּכאיׁש ׁשאהיה ּדי : ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

5ּׁשּלפני. ְֶֶָ
נפׁשֹות·. ּבדיני זכּות המלּמד יחזר ׁשּלא זה: לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובכלל

לנטת רב על תענה לא ׁשּנאמר: חֹובה, ּדברים6ללּמד ּבּמה . ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּומּתן מּׂשא ּבׁשעת יׁש7אמּורים? - ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ; ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָ

המחּיבים עם ּולהתמּנֹות לחזר זכּות .8למלּמד ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַֹ
מזּכה9ּתלמיד‚. הּוא11ומת10ׁשהיה ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ּבמקֹומֹו .12מזּכה ְְִֶַ
ונׁשּתּתק„. זכּות, עליו ללּמד לי יׁש אחד: מת13אמר אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

הּוא הרי - מזּכה טעם זה מאי ויאמר זכּות ׁשּילּמד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹקדם
ׁשאינֹו .14ּכמי ְִֵֶ

אין‰. - מקראֹות מּׁשני אפּלּו אחד, טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּכאחד אּלא .15נמנין ְְִִֶֶָָ

.Âמן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדיני1) שנחלקו גדולה סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו קטנה סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין
הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה ושלושים מזכים, וחמישה שלושים פי1)נפשות, על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין

שטעה דין בית נפשות. בדיני לענות לתלמיד מותר מה מתחילה. זכות שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור עצמו. טעם
דינו. את לסתור ורוצה נפשות אחרים.2)בדיני דעת אחר איש.3)לנטות מפי איש חכמינו נוטה4)שקיבלו לאן הדיעות מניין

מה5)הרוב. אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין בשעת תאמר שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין תוספתא
ורבינו שם. הפנים" ב"מראה כמבואר כנ"ל והכוונה מאה" אחר אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי שבדעתך".

זה. לפסוק יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא והוא המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות מדעתך6)בספר לנטות
אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש זכות" לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת במכילתא הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה
א לב, לסנהדרין ורש"י שם. המצוות ספר והשווה ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה חובה ילמד לא זכות שלימד

העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי היא, סברה אחר7)אומר: מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה מתוך
שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד וברש"י).8)ראיות א לד, (סנהדרין שטעה ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש

ז.9) הלכה א, פרק לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה לאור.10)היושב וטעמו דבריו שעמדו11)שהוציא טרם
המזכה12)למניין. המת נמצא כלום, אינו ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד חי הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף אינו המחייב והמת המזכים, עם שם.14)נאלם.13)מצטרף שנאמר15)סנהדרין א, לד, שם
מקראות" מכמה יוצא אחד טעם ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים אלוקים, דיבר "אחת יב) סב, (תהלים
טעם אמרו שניהם אם לומר צריך ואין טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות שני נכתבו לא רש"י: ומפרש
והגירסה שלפנינו בנוסח טעות שיש סובר יט, קטן סעיף כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים שאין אחד ממקרא
דין, פסק לכל טעמים ל"ו שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה

oixcdpq zekld - hay e"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עצמן16הּגדֹול יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא . ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹ
עליו17ּכדאין אחד18לחלק ּכל יאמר אּלא הּנראה19. ּדבר ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבדעּתֹו. ְְַלֹו
.Êּפֹותחין אין לזכּות.20וכן אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָ

ׁשהעידּו זה דבר עּׂשית לא אם ׁשחטא: לזה אֹומרים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכיצד?
מּדבריהם ּתירא אל - עלי .21ּבֹו ְִִִֵֶֶַָָ

.Áללּמד לי יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה זכּות22עליו עליו ללּמד לי יׁש אמר: . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

לּסנהדרין עּמהן אֹותֹו מעלין -23- ּבדבריו מּמׁש יׁש אם . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבדב מּמׁש אין ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ריוׁשֹומעין ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּכּלֹו הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו עצמֹו:24- הּנּדֹון אמר אפּלּו . ְֲִִִֵֵַַַַָָָֻ
לֹו ׁשֹומעין - זכּות עצמי על ללּמד לי לּמנין25יׁש ;26ועֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ּבדבריו. מּמׁש ׁשּיהיה ְְְִִֶֶַָָָוהּוא
.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית

ּכדי ּדינֹו את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה לחֹובה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָדינֹו
אֹותֹו ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ּופטרּו27לזּכֹותֹו טעּו אם אבל . ְְְְְְֲִִִִַָָָָ

מחזירין ואין ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאת
אמּורים28אֹותֹו ּדברים ּבּמה ׁשאין29. ּבדבר ּבׁשּטעּו ? ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבֹו30הצדֹוקין ׁשהצדֹוקין31מֹודין ּבדבר טעּו אם אבל ; ְְְֲִִִִֶַַָָָָ
ּבֹו לחֹובה32מֹודין אֹותֹו מחזירין הּבא33- אמרּו: ּכיצד? . ְְֲִִִֵַַַָָָ

הערוה ּכדרּכּה34על מחזירין35ׁשּלא - ּופטרּוהּו ּפטּור, - ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
אֹותֹו ּוממיתין המערה36אֹותֹו אמרּו: אם אבל ׁשּלא37; ְְְֲִִִֶֶַָָָֹ

אֹותֹו מחזירין אין - ּופטרּוהּו ּפטּור, - ּכל38ּכדרּכּה וכן . ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

.‡- ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות? לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ְְִִִֵֵֵֵַָָָמה
- ממֹונֹות ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעּׂשרים - נפׁשֹות ּדיני ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּבׁשלׁשה;
ּפֹותחין - נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵָָּפֹותחין
- ממֹונֹות ּדיני לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָלזכּות,
- נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמּטין
ממֹונֹות ּדיני לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָמּטין
מחזירין - נפׁשֹות ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין מחזירין -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
- ממֹונֹות ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחֹובה, מחזירין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָלזכּות,
ּבין הּדּינים ּבין חֹובה, אֹו זכּות ללּמד ראּויין ְְְִִֵֵֵַַַַָָֹהּכל
ואפּלּו זכּות, מלּמדין הּכל - נפׁשֹות ודיני ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹהּתלמידים;
- ממֹונֹות ּדיני הּדּינים. אּלא חֹובה מלּמד ואין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּתלמידים,
חֹוזר זכּות והמלּמד זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַַַָָהּדּין
ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד - נפׁשֹות ּדיני חֹובה; ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּומלּמד
אּלא חֹובה, ּוללּמד לחזר יכֹול אינֹו זכּות המלּמד אבל ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹזכּות,
ּכמֹו המחּיבין, עם ּולהּמנֹות לחזר לֹו יׁש ּדין ּגמר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹּבׁשעת
ּדיני ּבּלילה; וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין - ממֹונֹות ּדיני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
ּבֹו ּגֹומרין - ממֹונֹות ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין - ְְְְִִִִֵַַָָָנפׁשֹות
ּבּיֹום ּבֹו ּגֹומרין - נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבּיֹום

לחֹובה. ׁשּלאחריו ּובּיֹום ְְְֲִֶַַָָלזכּות,
יֹום·. ערב ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ

לעּנֹות ואסּור למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוב;
אחד עד אֹותֹו אֹוסרין אּלא הּׁשּבת. אחר ּולהּניחֹו ּדינֹו ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָאת

ּבדינֹו. ּומתחילין ְְִִִַַַָּבּׁשּבת,
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יהרגוהו? שלא כמוהו, יאמר השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה, חייב פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי
מקראות, משני טעם אותו אמרו שניים שאם לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו שרובם למרות שיחייבוהו, וודאי

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה, מהם אחד שבהם.16)וודאי הקטנים מן התימנים:17)אלא יד בכתב
המופלא18)כדאי. על תחלוק שלא הגדול, כלומר רב, על תענה לא כתוב), יו"ד חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

אלא ח, הלכה בסמוך כמבואר לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות שאסור הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של
משנה). (לחם עליו לחלוק ירצו ולא ממנו יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצריכו שלא כזה, בסדר לעשות שראוי הכתוב, כוונת

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, תעשה לא המצוות בספר ו.19)וראה הלכה י"א, פרק לקמן והשווה הגדול. שיפתח לפני
ומתן.20) במשא איש21)מתחילים שכב לא אם ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה מצינו שכן ב, לב, שם

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות) התנאי (=תחילת המרים" ממי הינקי (שם22)אותך... שנאמר א, מ, שם
א. הלכה י"א, פרק לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות" בנפש יענה לא אחד "ועד ל) שדרשו23)לה, וכמו שם,

עונה". לזכות אבל עונה אינו "למות היום24)שם: יורידוהו שאם רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו תהא שלא "כדי א, מב, שם
לו. היא בושה כל, א.25)לעין מ, הדיינים,26)שם למניין יעלה ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו, קשה זה דבר

צריך ושם התלמידים, מן באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות כאן שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות
ללמד ראויים אינם נפשות דיני שעידי י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'. למניין" ועולה לו "שומעים להיות:
שם. בביאורנו ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות לקמן זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר חובה, ולא זכות לא

בדין.27) שנתחייב פי על ואף החטא מן נקי רש"י: ומפרש תהרוג" ...אל "ונקי ז) כג, (שמות שנאמר ב, לג, שנאמר:28)שם שם,
נקי. שאינו פי על אף בדין שנצטדק רש"י: ומפרש תהרוג" אל אותו.29)"וצדיק מחזירים פה.30)שאין שבעל בתורה הכופרים

האמוראים.31) בדברי או במשנה המפורש בדבר שטעו בתורה.32)כגון, טעות,33)המפורש שזוהי יודע, אדם כל שהרי
הוראה. אינה - ערווה".34)והוראתם לגלות תקרבו "לא ו) יח, (ויקרא הכתוב כלשון לו, האסורה בתוליה.35)אשה במקום שלא

גם36) זה ודבר א). עד, (סנהדרין באשה משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי יג), כ, (שם בתורה מפורש זה שדבר
א. ד, בהוריות כמבואר בו, מודים הלכות37)הצדוקים רבינו (מלשון הערה מקורה את הכתוב: כלשון בלבד, העטרה ראש הכנסת

י). הלכה א, פרק ביאה כדרכה38)איסורי שלא בהעראה: אפילו חייב - כדרכה סוברים: והם בו, מודים הצדוקים אין זה שבדבר
המתחיל דיבור התוספות וכפירוש ב לג, (סנהדרין שם בהוריות כמבואר האבר, כל הכנסת שהיא ביאה, בגמר אלא חייב אינו -

כשרות1)שטעה). הדיון. במהלך בנו עם האב השתתפות במסית. הדיונים דרכי נפשות. לדיני ממונות דיני בין הדיוניים ההבדלים



פה oixcdpq zekld - hay e"h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עצמן16הּגדֹול יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא . ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹ
עליו17ּכדאין אחד18לחלק ּכל יאמר אּלא הּנראה19. ּדבר ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבדעּתֹו. ְְַלֹו
.Êּפֹותחין אין לזכּות.20וכן אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָ

ׁשהעידּו זה דבר עּׂשית לא אם ׁשחטא: לזה אֹומרים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכיצד?
מּדבריהם ּתירא אל - עלי .21ּבֹו ְִִִֵֶֶַָָ

.Áללּמד לי יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה זכּות22עליו עליו ללּמד לי יׁש אמר: . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

לּסנהדרין עּמהן אֹותֹו מעלין -23- ּבדבריו מּמׁש יׁש אם . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבדב מּמׁש אין ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ריוׁשֹומעין ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

ּכּלֹו הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו עצמֹו:24- הּנּדֹון אמר אפּלּו . ְֲִִִֵֵַַַַָָָֻ
לֹו ׁשֹומעין - זכּות עצמי על ללּמד לי לּמנין25יׁש ;26ועֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ

ּבדבריו. מּמׁש ׁשּיהיה ְְְִִֶֶַָָָוהּוא
.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית

ּכדי ּדינֹו את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה לחֹובה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָדינֹו
אֹותֹו ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ּופטרּו27לזּכֹותֹו טעּו אם אבל . ְְְְְְֲִִִִַָָָָ

מחזירין ואין ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאת
אמּורים28אֹותֹו ּדברים ּבּמה ׁשאין29. ּבדבר ּבׁשּטעּו ? ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבֹו30הצדֹוקין ׁשהצדֹוקין31מֹודין ּבדבר טעּו אם אבל ; ְְְֲִִִִֶַַָָָָ
ּבֹו לחֹובה32מֹודין אֹותֹו מחזירין הּבא33- אמרּו: ּכיצד? . ְְֲִִִֵַַַָָָ

הערוה ּכדרּכּה34על מחזירין35ׁשּלא - ּופטרּוהּו ּפטּור, - ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
אֹותֹו ּוממיתין המערה36אֹותֹו אמרּו: אם אבל ׁשּלא37; ְְְֲִִִֶֶַָָָֹ

אֹותֹו מחזירין אין - ּופטרּוהּו ּפטּור, - ּכל38ּכדרּכּה וכן . ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

.‡- ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות? לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ְְִִִֵֵֵֵַָָָמה
- ממֹונֹות ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעּׂשרים - נפׁשֹות ּדיני ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּבׁשלׁשה;
ּפֹותחין - נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵָָּפֹותחין
- ממֹונֹות ּדיני לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָלזכּות,
- נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמּטין
ממֹונֹות ּדיני לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָמּטין
מחזירין - נפׁשֹות ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין מחזירין -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
- ממֹונֹות ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחֹובה, מחזירין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָלזכּות,
ּבין הּדּינים ּבין חֹובה, אֹו זכּות ללּמד ראּויין ְְְִִֵֵֵַַַַָָֹהּכל
ואפּלּו זכּות, מלּמדין הּכל - נפׁשֹות ודיני ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹהּתלמידים;
- ממֹונֹות ּדיני הּדּינים. אּלא חֹובה מלּמד ואין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּתלמידים,
חֹוזר זכּות והמלּמד זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַַַָָהּדּין
ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד - נפׁשֹות ּדיני חֹובה; ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּומלּמד
אּלא חֹובה, ּוללּמד לחזר יכֹול אינֹו זכּות המלּמד אבל ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹזכּות,
ּכמֹו המחּיבין, עם ּולהּמנֹות לחזר לֹו יׁש ּדין ּגמר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹּבׁשעת
ּדיני ּבּלילה; וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין - ממֹונֹות ּדיני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
ּבֹו ּגֹומרין - ממֹונֹות ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין - ְְְְִִִִֵַַָָָנפׁשֹות
ּבּיֹום ּבֹו ּגֹומרין - נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבּיֹום

לחֹובה. ׁשּלאחריו ּובּיֹום ְְְֲִֶַַָָלזכּות,
יֹום·. ערב ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ

לעּנֹות ואסּור למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוב;
אחד עד אֹותֹו אֹוסרין אּלא הּׁשּבת. אחר ּולהּניחֹו ּדינֹו ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָאת

ּבדינֹו. ּומתחילין ְְִִִַַַָּבּׁשּבת,
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יהרגוהו? שלא כמוהו, יאמר השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה, חייב פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי
מקראות, משני טעם אותו אמרו שניים שאם לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו שרובם למרות שיחייבוהו, וודאי

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה, מהם אחד שבהם.16)וודאי הקטנים מן התימנים:17)אלא יד בכתב
המופלא18)כדאי. על תחלוק שלא הגדול, כלומר רב, על תענה לא כתוב), יו"ד חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

אלא ח, הלכה בסמוך כמבואר לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות שאסור הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של
משנה). (לחם עליו לחלוק ירצו ולא ממנו יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצריכו שלא כזה, בסדר לעשות שראוי הכתוב, כוונת

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, תעשה לא המצוות בספר ו.19)וראה הלכה י"א, פרק לקמן והשווה הגדול. שיפתח לפני
ומתן.20) במשא איש21)מתחילים שכב לא אם ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה מצינו שכן ב, לב, שם

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות) התנאי (=תחילת המרים" ממי הינקי (שם22)אותך... שנאמר א, מ, שם
א. הלכה י"א, פרק לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות" בנפש יענה לא אחד "ועד ל) שדרשו23)לה, וכמו שם,

עונה". לזכות אבל עונה אינו "למות היום24)שם: יורידוהו שאם רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו תהא שלא "כדי א, מב, שם
לו. היא בושה כל, א.25)לעין מ, הדיינים,26)שם למניין יעלה ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו, קשה זה דבר

צריך ושם התלמידים, מן באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות כאן שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות
ללמד ראויים אינם נפשות דיני שעידי י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'. למניין" ועולה לו "שומעים להיות:
שם. בביאורנו ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות לקמן זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר חובה, ולא זכות לא

בדין.27) שנתחייב פי על ואף החטא מן נקי רש"י: ומפרש תהרוג" ...אל "ונקי ז) כג, (שמות שנאמר ב, לג, שנאמר:28)שם שם,
נקי. שאינו פי על אף בדין שנצטדק רש"י: ומפרש תהרוג" אל אותו.29)"וצדיק מחזירים פה.30)שאין שבעל בתורה הכופרים

האמוראים.31) בדברי או במשנה המפורש בדבר שטעו בתורה.32)כגון, טעות,33)המפורש שזוהי יודע, אדם כל שהרי
הוראה. אינה - ערווה".34)והוראתם לגלות תקרבו "לא ו) יח, (ויקרא הכתוב כלשון לו, האסורה בתוליה.35)אשה במקום שלא

גם36) זה ודבר א). עד, (סנהדרין באשה משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי יג), כ, (שם בתורה מפורש זה שדבר
א. ד, בהוריות כמבואר בו, מודים הלכות37)הצדוקים רבינו (מלשון הערה מקורה את הכתוב: כלשון בלבד, העטרה ראש הכנסת

י). הלכה א, פרק ביאה כדרכה38)איסורי שלא בהעראה: אפילו חייב - כדרכה סוברים: והם בו, מודים הצדוקים אין זה שבדבר
המתחיל דיבור התוספות וכפירוש ב לג, (סנהדרין שם בהוריות כמבואר האבר, כל הכנסת שהיא ביאה, בגמר אלא חייב אינו -

כשרות1)שטעה). הדיון. במהלך בנו עם האב השתתפות במסית. הדיונים דרכי נפשות. לדיני ממונות דיני בין הדיוניים ההבדלים
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הּתֹורה,‚. מן יֹום ּבכל אֹותן ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַַָָָָָּדיני
מּדבריהם עת, ּבכל העם את וׁשפטּו ׁשאיןׁשּנאמר: למדּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּבת. ּבערב ְִֶֶַָָּדנין
.„- גלּות ּדיני ואחד מלקּיֹות ּדיני ואחד נפׁשֹות ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאחד

ואין ּבׁשלׁשה. ׁשהּמלקּות אּלא ּבהן, ׁשוים האּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּדינים
ּבעּׂשרים ׁשּדינֹו אחד: מּדבר חּוץ הּנסקל, ּבׁשֹור מהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד

ְָּוׁשלׁשה.
את‰. לֹו מכּמנין נפׁשֹות: ּדיני ּכׁשאר ּדיניו אין - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמסית

מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה צרי ואינֹו ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהעדים,
מחזירין - חֹובה עליו ללּמד לי יׁש אחד: ואמר זּכאי, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּדין
אין - זכּות עליו ללּמד לי יׁש אחד: ואמר חּיב, יצא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו.
זקן ּבדינֹו ּומֹוׁשיבין למסית. טֹוענין ואין אֹותֹו. ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָמחזירין
עליו. ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין ּומי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹוסריס
- ההבל אחרי העם את ׁשּמטעין אּלּו על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהאכזרּיּות
אּפֹו מחרֹון יי יׁשּוב למען ׁשּנאמר: ּבעֹולם; הּוא ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָרחמים

רחמים. ל ְְֲִַַָונתן
.Âמן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻּדיני

- נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ׁשּבּדּינים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
ּבאחרֹונה. אּלא הּגדֹול ּדברי ׁשֹומעין ואין הּצד, מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתחילין

.Êהרב ּובנֹו האב - הּטהרֹות וכן הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֻּדיני
וקּדּוׁש ּומּכֹות, נפׁשֹות ודיני ּבׁשנים; אֹותן מֹונין ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָותלמידֹו
אֹותן מֹונין ותלמידֹו הרב אֹו ּובנֹו אב - הּׁשנה ועּבּור ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹהחדׁש

ְֶָּבאחד.
.Á,ּבׁשנים ּבין ּבאחד ּבין הּבן עם האב מֹונין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

הּתלמידים מן היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהן האחד ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכגֹון
ּדבריו, ׁשֹומעין חֹובה. אֹו זכּות ללּמד לי יׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשאמר:

עּמֹו. ונמנין עּמֹו, ונֹותנין ְְְְְְִִִִִִונֹוּׂשאין
.Ë;ּבקרֹובים הּדין את ּגֹומרין אין - ּדין ּגמר ְְְְִִִִִִֵֶַַַּובׁשעת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהּדּינין
.Èרּבֹו הרי - קּבלה מחּסר והיה ּומבין, חכם ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּתלמיד

עּמֹו דן והּוא זה, ּבדין לּה צרי ׁשהּוא הּקּבלה לֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָמֹוסר
נפׁשֹות. ְְִֵָּבדיני

.‡Èׁשּתהיה והּוא גר; אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהּכל
אּמֹו ׁשאין ּפי על אף הּגר, חברֹו את ּדן וגר מּיּׂשראל. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאּמֹו
לדּון ּכׁשר - מעיניו ּבאחת והּסּומא הּממזר וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמּיּׂשראל.
אּלא אֹותן ּדנין אין - נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּדיני
אחד יהיה ולא לכהּנה, הּמּׂשיאין ויּׂשראלים לוּים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻּכהנים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מעיניו, ּבאחת אפּלּו סּומא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָמהן

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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ּדין‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד
אֹומרין - ּפלֹונית עברה ׁשעבר זה ּפלֹוני ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:
אנּו אין אמרּו: אם ּבֹו? התריתם אֹותֹו? אּתם מּכירין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהן:

זה הרי - ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו, נסּתּפק אֹו אֹותֹו, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹמּכירין
ָּפטּור.

ׁשּלא·. התראה; צרי הארץ עם ואחד חכם ּתלמיד ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאחד
ׁשֹוגגנּת ׁשּמא למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה נה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּזֹו ּתעּׂשה, אל אֹו ּפרׁש, לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָהיה.
אם מלקּות. אֹו ּדין ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָעברה
ואפּלּו ּפטּור. - ּבראׁשֹו הרּכין אֹו ׁשתק אם וכן ּפטּור. - ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּפרׁש
על ויאמר: למיתה עצמֹו ׁשּיּתיר עד ּפטּור. - אני יֹודע ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָֹאמר:
ּתכף ויעּׂשה ׁשּיעבר וצרי יהרג. ּכ ואחר עֹוּׂשה, אני ּכן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמנת
צרי - דּבּור ּכדי אחר אבל דּבּור; ּכדי ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָלהתראה
ּובין העדים מן אחד ּבֹו ׁשהתרה ּובין אחרת. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהתראה
ׁשמע אפּלּו עבד, אֹו אּׁשה אפּלּו עדים, ּבפני אחר ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהתרה
נהרג. זה הרי - ּבעצמֹו התרה ואפּלּו ראהּו, ולא הּמתרה ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹקֹול

.‚- אֹותֹו אנּו ּומּכירין התראה לֹו היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו
נפׁשֹות? עסקי על מאּימין וכיצד עליהן. ּדין ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמאּימין
עד, מּפי עד ּומּׁשמּועה, מאמד ּתאמרּו ׁשּמא להן: ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאֹומרים
ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם אין ׁשּמא אֹו ׁשמעּתם? נאמן אדם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּפי
ּכדיני ׁשּלא יֹודעים, הוּו וחקירה? ּבדריׁשה אתכם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹלבּדק
ממֹונֹו נֹותן אדם - ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות. ּדיני ְִִֵֵֵָָָָָָממֹונֹות
סֹוף עד ּבֹו ּתלּויין זרעֹו ודם ּדמֹו - נפׁשֹות ּדיני לֹו; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָּומתּכּפר
ּדמֹו - צעקים אחי ּדמי קֹול נאמר: ּבקין ׁשהרי העֹולם. ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ׁשּכל ללּמד: ּבעֹולם, יחידי אדם נברא לפיכ זרעֹו. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָודם
אּבד ּכאּלּו עליו מעלין - העֹולם מן אחת נפׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהמאּבד
עליו מעלין - ּבעֹולם אחת נפׁש המקּים וכל מלא; ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹולם
אדם ּבצּורת עֹולם ּבאי ּכל הרי מלא. עֹולם קּים ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָּכאּלּו
לפני ּדֹומין מהן אחד ּכל ּפני ואין נבראים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָהראׁשֹון
נברא ּבׁשבילי לֹומר: יכֹול ואחד אחד ּכל ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָחברֹו.
נאמר: ּכבר הלֹוא זֹו? ּולצרה ּלנּו מה ּתאמרּו: ׁשּמא ְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹהעֹולם.
לחּוב ּלנּו מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ידע. אֹו ראה אֹו עד ְְֵֶַָָָָָָָֹוהּוא
אם רּנה. רׁשעים ּובאבד נאמר: ּכבר והלֹוא זה? ׁשל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבדמֹו
ּובֹודקים ׁשּבעדים הּגדֹול את מכניסין - ּבדבריהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעמדּו
אם עדּות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָאֹותֹו
אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני את מכניסין - מכּונת עדּותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻנמצאת
ואחד אחד ּכל ּבֹודקין - עדים מאה היּו אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָּכראׁשֹון.
ּפֹותחין - מכּונים העדים ּכל דברי נמצאּו וחקירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבדריׁשה
ּתירא אל - חטאת לא אם ואֹומרים: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלזכּות,
ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין ְְְְְְִִִִִֵֶָָָמּדבריהם.
ּבּיֹום ּובֹו למחר. עד אֹותֹו אֹוסרין - זכּות לֹו מצאּו ְְְְִַַָָָֹלא
ּוממעטין ּבדינֹו. לעּין זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַמזּדּוגין
ּכל ּבּדבר ונֹוּׂשאין הּיֹום. אֹותֹו ּכל יין ׁשֹותין ואין ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבמאכל
ּבביתֹו. עצמֹו עם אֹו ׁשּלֹו זּוג עם ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלילה
הּוא אני אֹומר: המזּכה ּדין. לבית מׁשּכימין ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָולּמחרת
הּוא אני אֹומר: והמחּיב ּבמקֹומי; אני ּומזּכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַהמזּכה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לדיינות. אם1)הגר למות דינה שנגמר מעוברת אשה העדים. על דין בית איומי בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד
שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו, הקריבו לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים

oixcdpq zekld - hay f"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם מזּכה. ואני ּבי חזרּתי אֹו ּבמקֹומי, אני ּומחּיב ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהמחּיב,
אחד, מּטעם זּכּו אֹו ׁשחּיבּו הם מי ידעּו ולא ּבּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹטעּו
הּדּינין סֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכאחד אּלא נחׁשבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
ואחד. אחד ּכל ׁשל טעם ּכֹותבין ׁשהרי אֹותן, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמזּכירין
הצרכּו ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם ּבדינֹו. ְְְְְְְְִִִִִַָָֻּומתחילין
אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב המחּיבין רּבּו מֹוסיפין. - ְְְְְִִִִִִִֵַַַַלהֹוסיף
ּדין לבית חּוץ היה ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ּומקֹום ְְְְִִִֵֵֶָָָָלהרגֹו.
מחּוץ אל המקּלל את הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, מּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָורחֹוק
ּכמֹו מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי, ויראה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלּמחנה.
אהל ּפתח לפני ׁשהיה רּבנּו, מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

יּׂשראל. מחנה ּובין ְֲִֵֵֵֵַָמֹועד,
אפּלּו„. ּביֹומֹו. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּׁשּנגמר

ל ממּתינין אין - עּברה ּכנגדהיתה אֹותּה ּומּכין ׁשּתלד. עד ּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
על יׁשבה אם אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבית
מּתר - ׁשּתהרג אּׁשה וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּבר

ּבּׂשערּה. ְִֵָָָלהנֹות
עד‰. אֹותֹו הֹורגין אין - זבּוח זבחֹו והיה להרג ׁשּיצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמי

לא ועדין ּדינֹו נגמר ואם ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּזין
קרּבנֹו, עליו ׁשּיקריבּו עד לֹו ממּתינין אין - הּזבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשחט

ּדינֹו. את מעּנין ְִִֵֶֶַׁשאין

ה'תשע"ב שבט ט"ז חמישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ואחד‡. ּדין, מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָמי
והּסּודרין ּדין ּבית ּפתח על והּסּוס2עֹומד רחֹוק3ּבידֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

והּכרּוז4מּמּנּו ּבמיתה5. להרג יֹוצא ּפלֹוני לפניו: יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּפלֹוני ּבזמן ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹונית עברה ׁשעבר על ,6ּפלֹונית, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
עליו. וילּמד יבֹוא - זכּות לֹו ׁשּיֹודע מי עדיו. ּופלֹוני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּופלֹוני

אחד זה7אמר - זכּות עליו ללּמד לי יׁש ּבּסּודרין,8: מניף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה את ּומחזיר רץ הּסּוס על הרֹוכב אםוזה ּדין. לבית ּנּדֹון ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

זכּות לֹו ויצא9נמצא יחזר - לאו ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין - ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹ
אף זכּות, עצמי על ללּמד לי יׁש ּבעצמֹו: הּוא אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָלהריגה.
ראׁשֹונה ּפעם אֹותֹו מחזירין - ּבדבריו מּמׁש ׁשאין ּפי ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָעל
לבית ּוכׁשּיחזר טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ׁשּמא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּוׁשנּיה;
מּמׁש נמצא ולא החזירּוהּו טעם. ויאמר ּדעּתֹו ּתתיּׁשב - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּדין
יׁש ּבּׁשליׁשית: אמר ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּבדבריו

ּבדבריו מּמׁש יׁש אם זכּות, עצמי על ללּמד מחזירין10לי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו ּתלמידי11אֹותֹו ׁשני לֹו מֹוסרין ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

-12חכמים ּבדבריו מּמׁש יׁש אם .ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
נמצא לא אם אֹותֹו. מחזירין אין - לאו ואם אֹותֹו; ְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹמחזירין
מיתה ּבכל אֹותֹו ההֹורגין הם ועדיו אֹותֹו. מֹוציאין - זכּות ְְְְִִִִֵֵַָָָלֹו

ּבּה להמיתֹו13ׁשּיתחּיב חּיבין - עדיו הרגּוהּו ׁשּלא ורֹוצח . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אדם ּכל אּמֹות14ּביד ּכעּׂשר ההריגה מּמקֹום רחֹוק .15 ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

התוּדה לֹו: וכל16אֹומרים מתוּדין. הּמּומתין ּכל ּדר ׁשּכן ! ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּבא לעֹולם חלק לֹו יׁש - יֹודע17הּמתוּדה אינֹו אם . ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכל על ּכּפרה מיתתי ּתהא אמר: לֹו: אֹומרים - ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹלהתוּדֹות
הּוא ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ּבעצמֹו ידע אפּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹונֹותי.

.18מתוּדה ְִֶַ
קרט·. אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה לבֹונה19ואחר ּבכֹוס20ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי יין, יהרג21ׁשל ּכ ואחר ויׁשּתּכר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבּה חּיב ׁשהּוא .22ּבּמיתה ִֶַַָָָ

הּנסקל‚. ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ,23זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנהרג ּבֹו ׁשּיהרג ּבֹו24והּסיף ׁשחֹונקין והּסּודר , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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המועד,1) חול בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של הווידוי עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג, יצא
שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית דינו נגמר כיצד? דין, בית הרוגי על ואבלות להניף2)אנינות מטפחות

בסמוך. כמבואר הסוס".3)בהן, רוכב אחד "ואדם א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו, רוכב ואדם
בסודרין.4) מניף לראותו שיוכל כדי ראייתו, תחום בחיל".5)בתוך קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל הכתוב כלשון מכריז. אדם
ובאותה6) יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו אחרים שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית, ובשעה פלוני ביום

א). מג, (סנהדרין פלוני במקום הייתם עימנו הדין.7)שעה הפתח.8)מבית על בדבריו.9)העומד ממש קצת10)שיש
לזכות. הדומה בדבריו.11)ראייה ממש יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם אבל12)הואיל השלישית, בפעם

(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד מבוהל שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו שיהיו צורך אין הראשונה בפעם
להמיתו".13) בראשונה בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים (שם14)ככתוב וכו' ביד להמיתו דין בית חייבים תימן: יד בכתב

לקמן ראה בלבד, עדיו אלא להרגו רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום". מכל - המכה יומת "מות שנאמר ב), מה,
ח. הלכה י"ד, ו,15)פרק פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל ולא דעתו תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית קרוב אבל

ב). עליהם.16)משנה הודה עוונותיך, כל כבוד17)על נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר בעכן מצינו "שכן שם,
הזה היום - הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי לה'

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אומר,18)אתה זוממים) הם (=שעדיו מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי לא
(סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן אומר אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה, חוץ עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא
פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו, המצוות שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים על לעז ויוציא ב), מג,
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות חייב שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא זוממין?

חדש). (פרי חכמים מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם קטן.19)וכנראה, (שמות20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). וברש"י).21)ל, א מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג למרי22)ולא ויין לאובד שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,

הסקילה". מן יצטער שלא כדי אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב אות פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש".
א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
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ואם מזּכה. ואני ּבי חזרּתי אֹו ּבמקֹומי, אני ּומחּיב ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהמחּיב,
אחד, מּטעם זּכּו אֹו ׁשחּיבּו הם מי ידעּו ולא ּבּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹטעּו
הּדּינין סֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכאחד אּלא נחׁשבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
ואחד. אחד ּכל ׁשל טעם ּכֹותבין ׁשהרי אֹותן, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמזּכירין
הצרכּו ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם ּבדינֹו. ְְְְְְְְִִִִִַָָֻּומתחילין
אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב המחּיבין רּבּו מֹוסיפין. - ְְְְְִִִִִִִֵַַַַלהֹוסיף
ּדין לבית חּוץ היה ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ּומקֹום ְְְְִִִֵֵֶָָָָלהרגֹו.
מחּוץ אל המקּלל את הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, מּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָורחֹוק
ּכמֹו מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי, ויראה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלּמחנה.
אהל ּפתח לפני ׁשהיה רּבנּו, מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

יּׂשראל. מחנה ּובין ְֲִֵֵֵֵַָמֹועד,
אפּלּו„. ּביֹומֹו. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּׁשּנגמר

ל ממּתינין אין - עּברה ּכנגדהיתה אֹותּה ּומּכין ׁשּתלד. עד ּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
על יׁשבה אם אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבית
מּתר - ׁשּתהרג אּׁשה וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּבר

ּבּׂשערּה. ְִֵָָָלהנֹות
עד‰. אֹותֹו הֹורגין אין - זבּוח זבחֹו והיה להרג ׁשּיצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמי

לא ועדין ּדינֹו נגמר ואם ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּזין
קרּבנֹו, עליו ׁשּיקריבּו עד לֹו ממּתינין אין - הּזבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשחט

ּדינֹו. את מעּנין ְִִֵֶֶַׁשאין

ה'תשע"ב שבט ט"ז חמישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ואחד‡. ּדין, מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָמי
והּסּודרין ּדין ּבית ּפתח על והּסּוס2עֹומד רחֹוק3ּבידֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

והּכרּוז4מּמּנּו ּבמיתה5. להרג יֹוצא ּפלֹוני לפניו: יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ּפלֹוני ּבזמן ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹונית עברה ׁשעבר על ,6ּפלֹונית, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָ
עליו. וילּמד יבֹוא - זכּות לֹו ׁשּיֹודע מי עדיו. ּופלֹוני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּופלֹוני

אחד זה7אמר - זכּות עליו ללּמד לי יׁש ּבּסּודרין,8: מניף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה את ּומחזיר רץ הּסּוס על הרֹוכב אםוזה ּדין. לבית ּנּדֹון ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

זכּות לֹו ויצא9נמצא יחזר - לאו ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין - ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹ
אף זכּות, עצמי על ללּמד לי יׁש ּבעצמֹו: הּוא אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָלהריגה.
ראׁשֹונה ּפעם אֹותֹו מחזירין - ּבדבריו מּמׁש ׁשאין ּפי ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָעל
לבית ּוכׁשּיחזר טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ׁשּמא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּוׁשנּיה;
מּמׁש נמצא ולא החזירּוהּו טעם. ויאמר ּדעּתֹו ּתתיּׁשב - ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּדין
יׁש ּבּׁשליׁשית: אמר ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּבדבריו

ּבדבריו מּמׁש יׁש אם זכּות, עצמי על ללּמד מחזירין10לי - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו ּתלמידי11אֹותֹו ׁשני לֹו מֹוסרין ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

-12חכמים ּבדבריו מּמׁש יׁש אם .ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
נמצא לא אם אֹותֹו. מחזירין אין - לאו ואם אֹותֹו; ְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹמחזירין
מיתה ּבכל אֹותֹו ההֹורגין הם ועדיו אֹותֹו. מֹוציאין - זכּות ְְְְִִִִֵֵַָָָלֹו

ּבּה להמיתֹו13ׁשּיתחּיב חּיבין - עדיו הרגּוהּו ׁשּלא ורֹוצח . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אדם ּכל אּמֹות14ּביד ּכעּׂשר ההריגה מּמקֹום רחֹוק .15 ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

התוּדה לֹו: וכל16אֹומרים מתוּדין. הּמּומתין ּכל ּדר ׁשּכן ! ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּבא לעֹולם חלק לֹו יׁש - יֹודע17הּמתוּדה אינֹו אם . ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכל על ּכּפרה מיתתי ּתהא אמר: לֹו: אֹומרים - ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹלהתוּדֹות
הּוא ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ּבעצמֹו ידע אפּלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹונֹותי.

.18מתוּדה ְִֶַ
קרט·. אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה לבֹונה19ואחר ּבכֹוס20ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי יין, יהרג21ׁשל ּכ ואחר ויׁשּתּכר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבּה חּיב ׁשהּוא .22ּבּמיתה ִֶַַָָָ

הּנסקל‚. ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ,23זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּנהרג ּבֹו ׁשּיהרג ּבֹו24והּסיף ׁשחֹונקין והּסּודר , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המועד,1) חול בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של הווידוי עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג, יצא
שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית דינו נגמר כיצד? דין, בית הרוגי על ואבלות להניף2)אנינות מטפחות

בסמוך. כמבואר הסוס".3)בהן, רוכב אחד "ואדם א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו, רוכב ואדם
בסודרין.4) מניף לראותו שיוכל כדי ראייתו, תחום בחיל".5)בתוך קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל הכתוב כלשון מכריז. אדם
ובאותה6) יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו אחרים שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית, ובשעה פלוני ביום

א). מג, (סנהדרין פלוני במקום הייתם עימנו הדין.7)שעה הפתח.8)מבית על בדבריו.9)העומד ממש קצת10)שיש
לזכות. הדומה בדבריו.11)ראייה ממש יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם אבל12)הואיל השלישית, בפעם

(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד מבוהל שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו שיהיו צורך אין הראשונה בפעם
להמיתו".13) בראשונה בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים (שם14)ככתוב וכו' ביד להמיתו דין בית חייבים תימן: יד בכתב

לקמן ראה בלבד, עדיו אלא להרגו רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום". מכל - המכה יומת "מות שנאמר ב), מה,
ח. הלכה י"ד, ו,15)פרק פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל ולא דעתו תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית קרוב אבל

ב). עליהם.16)משנה הודה עוונותיך, כל כבוד17)על נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר בעכן מצינו "שכן שם,
הזה היום - הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי לה'

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אומר,18)אתה זוממים) הם (=שעדיו מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי לא
(סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן אומר אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה, חוץ עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא
פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו, המצוות שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים על לעז ויוציא ב), מג,
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות חייב שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא זוממין?

חדש). (פרי חכמים מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם קטן.19)וכנראה, (שמות20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). וברש"י).21)ל, א מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג למרי22)ולא ויין לאובד שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,

הסקילה". מן יצטער שלא כדי אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב אות פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש".
א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
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ׁשּמניפין25הּנחנק והּסּודרין הּנתלה, עליו ׁשּתֹולין והעץ , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּכל - להּצילֹו ׁשרץ והּסּוס ּדין, ּבית הרּוגי לפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבהן

צּבּור מּׁשל יבֹוא26ּבאין - להתנּדב ׁשּירצה ּומי . ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָ
.27ויתנּדב ְְִֵַ

הּנהרג„. אחר יֹוצאין ּדין ּבית ׁשהרגּו28אין ּדין ּבית וכל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
לא ּבכלל זה הרי הּיֹום. אֹותֹו ּכל לאכל אסּורים - ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹנפׁש

הּדם על הּקרֹובים29תאכלּו מברין ואין ּבית30. הרּוגי על ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹ
הּדם על תאכלּו לא מּׁשּום אסּורין31ּדין, אּלּו ּודברים ואין32. ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹֹ

מלקּות .33ּבהן ְֶַָ
מֹועד‰. ׁשל ּבחּלֹו מיתה ׁשּנתחּיב ּבדינֹו,34מי מעּינין - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻ

סמּו ּדינֹו את ּגֹומרין ּכ ואחר וׁשֹותין, ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֶַַָָואֹוכלין
אֹותֹו והֹורגין החּמה, .35לׁשקיעת ְְְִִִַַַָ

.Âעליהן מתאּבלין אין - ּדין ּבית קרֹוביהן36הרּוגי ּובאין . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
להֹודיע הּדּינים, ׁשלֹום ואת העדים ׁשלֹום את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָוׁשֹואלים
ׁשאין ּפי על ואף ּדנּו. אמת ׁשּדין ּכלּום, עליהן ּבלּבם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

אֹוננים הן הרי - אבלּות אּלא37נֹוהגין אנינּות ׁשאין עליהם; ְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
.38ּבּלב ֵַ

.Êסֹותרין אין - אחר ּדין לבית ּובא ּוברח, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
ּדינֹו מעידין39את ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיעמדּו מקֹום ּכל אּלא . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּופלֹוני ּפלֹוני, ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ּפלֹוני איׁש את ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָאנּו
יהרג זה הרי - עדיו אמּורים40ּופלֹוני ּדברים ּבּמה .41? ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

עדיו42ּברֹוצח ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ׁשאר אבל ; ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבידם ויהרגּוהּו ּדינֹו, ׁשּנגמר ויעידּו והּוא43הראׁשֹונים . ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
ּוׁשלׁשה עּׂשרים ׁשל ּדין ּבבית .44ׁשּיעידּו ְְְִִִֵֶֶֶָָ

.Áּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיה ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי
ּפנים ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יּׂשראל ׁשּבארץ ּדין .45לבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

אין - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותן היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
והם לארץ ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יּׂשראל ּבארץ .46עּתה ְְִֵֶֶַָָ

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

והריגה‡. ּוּׂשרפה, סקילה, ּדין: לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָארּבע

ּומּפי ּבּתֹורה; הן מפרׁשין - ּוּׂשרפה סקילה וחנק. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבסיף,
היא - סתם ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, רּבנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָמׁשה
עיר אנׁשי וכן ּבסיף. מיתתֹו - חברֹו את וההֹורג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק,

ּבסיף. מיתתן - ְִִִַַַַָָהּנּדחת
ּבּה·. להרג ּדין לבית היא עּׂשה מצות - מהם מיתה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכל

אּלא מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין ּבּה. ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמי
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
מן חּוץ תעּׂשה. לא מצות על עברּו ולא עּׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
תעּׂשה, לא מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהמכּׁשף,

תחּיה. לא מכּׁשפה ְְֱֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
הּסיף,„. מן חמּורה ּוּׂשרפה הּׂשרפה, מן חמּורה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָסקילה

- מיתֹות ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ׁשעבר ּבין זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ּבחמּורה. ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנּדֹון
ּדינֹו נגמר אפּלּו מיתֹות. ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעברה
נּדֹון - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָלּקּלה,

ֲַָּבחמּורה.
מיתֹות.‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָואחד
.Âמהן אחד ּכל נּדֹון - ּבזה זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּבהן. ֶֶַַָָּבּקּלה
.Êמי נֹודע ולא העם ׁשאר עם ׁשּנתערב ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמי

ׁשּנגמר מי עם ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּוא
ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ּפטּורין. ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ְְְְִִִִִִֵֶַָֹֻּדינֹו

ּבפניו. אּלא אדם ְֶֶָָָָָׁשל
.Áעד לאסרֹו ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו על ׁשעמד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמי

ּבכל עדיו אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּימיתּוהּו
רׁשּות ואין ּדינֹו. ׁשּנגמר מאחר ּבּה, להמיתֹו ׁשּיכֹולין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמיתה
העדים יד נקטעה אם ,לפיכ ּתחּלה. להמיתֹו העם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָלׁשאר
אחרים. ּביד יהרג - מּתחּלה ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור. -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
חּוץ ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻּבּמה
אחריו רֹודפין - ּדינֹו ׁשּנגמר נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמן

אֹותֹו. ׁשּממיתין עד אדם ּכל ּוביד ּדבר ְְְִִֶַַָָָָָָּבכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה.25) הלכה א.26)שם מג, אותן".27)סנהדרין ומביאות מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם: שאמרו שם28)כמו
רוצחים. דין בית יראו שלא כדי ב, א.29)מב, סג, אלא30)שם עצמם, משל ראשונה סעודה לאכול להם שאסור האבלים,

ט. הלכה י"ד פרק אבל הלכות ראה להם, ומאכילים מברים עונש,31)אחרים על שנהרגים דין בית מחוייבי על הנרצח, על
שם). לסנהדרין (רש"י כפרה משום כבוד, בהם ינהגו התורה.32)שלא אחד33)מן לאו שבכללות, לאו על לוקים שאין שם,

התשיעי. הכלל לרבינו המצוות ספר והשווה ג, הלכה י"ח, פרק לקמן וכמבואר הרבה, עניינים משום34)שכולל בו לצום שאסור
טוב. יום שמחת ב.35)מניעת יד, קטן בפירושו36)מועד ורבינו וברש"י). ב מו, (סנהדרין להם כפרה בזיונם שיהא כדי

חיובה אין והאבילות הבשר, שיתעכל עד מכופרים עוונותיהם שאין לפי דין, בית הרוגי על להתאבל ראוי שאין אומר: שם למשנה
ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן והשווה תידחה. ונדחתה והואיל הקבר, כשסותמים כבוד38)מצטערים.37)אלא זה ואין

שם). (רש"י בכך נמנעת כפרתו ואין יזכה.39)להרוג, אולי וליתן ולישא א.40)לחזור ז, במכות צורך41)משנה שאין
הראשונים. עדיו על42)בביאת שלא ואפילו מקום, מכל יומת מות - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו שנאמר

ב). מה, (סנהדרין הראשונים עדיו פרק43)ידי לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים ככתוב
בביאורנו. ה הלכה ובעדותם44)י"ד והואיל ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית אלא נחתכים נפשות דיני אין כי

כ"ג. של דין בית אלא זו עדות מקבלים אין הנאשם, ייהרג של45)זו זכותה "משום א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו
(רש"י). זכות של פתח לו למצוא תועיל אלי - ישראל" יושיבו46)ארץ אלא זכות, לו יראו לא שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.

שנית. לדונו אחר דין הקבורה1)בית מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם ונתערב למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע

oixcdpq zekld - hay f"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëאבֹותיהם ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל
אחד ּדין: ּבית להן מתּקנין קברֹות ׁשני אּלא יּׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבכלל
הלכה זה ודבר ולּנחנקין. לּנהרגין ואחד ולּנּׂשרפין, ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּנסקלין
העצמֹות את מלּקטין היּו - הּבּׂשר נתאּכל הּׁשמּועה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּפי
להן לעּׂשֹות לקרֹוביהן ויׁש אבֹותיהן. ּבקברֹות אֹותן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוקֹוברין

ותכריכין. ְְִִַָארֹון
.Èולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין

אּלּו הרי - ׁשנים ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.
דנין אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל הֹורגין. -ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

ע נֹואף ּכגֹון אחד.אחת, ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת ם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבחנק והּוא הֹואיל ּכהן, ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהן הֹורגין אין - ּבּׂשרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡Èׁשּיהיה והּוא הּבית. ּבפני אּלא נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ממרא: ּבזקן ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבית
ׁשּבזמן למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי וגֹומר. הּכהן אל ׁשמע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלבלּתי
והּוא נפׁשֹות. ּדיני יׁש - הּמזּבח ּגּבי על מקריב ּכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּיׁש

ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ְְִִִֵֶֶַָׁשּיהיה
.·Èהּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּבית ּכׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה,

והּמקֹום יּׂשראל. ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ּבלׁשּכת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹוׁשבין
אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל - ּבֹו יֹוׁשבין ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיּו
למקֹום. מּמקֹום ּגלּו הּׁשּורה, ּוכׁשּנתקלקלה ּדוד. ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמלכי
ּבית עמד לא ּומּׁשם לטבריא, וסֹופן ּגלּו, מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹולעּׂשרה
לחזר עתידין ׁשּבטבריא היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּדין

לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ְְְִִִִֶַָָָָּתחּלה,
.‚Èנפׁשֹות דיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים

ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיּׂשראל,
ּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ׁשם היּו ולא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהּסנהדרין,

.„Èּדיני ּדנין - יּׂשראל ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן
ּבארץ, סמּוכין הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא לארץ. ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנפׁשֹות
לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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אּמֹות‡. ארּבע הּסקילה מּבית רחֹוק הּנסקלין? מצות ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּכיצד
מּלפניו. ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמפׁשיטין
הּסקילה ּובית אחד. ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואין
אסּורֹות. וידיו ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות. ׁשּתי ְְְְֲֵֵֶַָָָָָגבֹוּה
נהּפ והּוא מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָואחד
סקל נאמר: ׁשהרי יצא. - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו על ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונֹופל
עליו האבן את ׁשּנפל הּנסקל הׁשוה הּנה יּירה. ירה אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹיּסקל
מת לא ואם הארץ. על ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל הּנדחף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעם

מּׂשא ׁשם, מּנחת ׁשהיתה אבן העדים מגּביהין - זֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּדחיפה
על האבן ּומׁשלי ידֹו את מרּפה הּׁשני והעד אדם, ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשני
יּׂשראל. ּבכל רגימתֹו - לאו ואם יצא, - ּבֹו מת אם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָלּבֹו.
העם ּכל ויד להמיתֹו, בראׁשנה ּבֹו ּתהיה העדים יד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ֲַָָֹּבאחרנה.
ׁשער·. על אּלא אֹותֹו סֹוקלין אין - זרה עבֹודה ְֲִֵֵֶַַַָָָָעֹובד

סֹוקלין - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשעבד
אל הּׁשמּועה: מּפי קּבלה זה ודבר ּדין. ּבית ּפתח על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבֹו. ּדינֹו ׁשּנגמר ולא ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשערי
ארכּבֹותיו,‚. עד ּבזבל אֹותֹו מׁשּקעין היּו הּנּׂשרפין: ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻמצות

עדיו ּוׁשני צּוארֹו. על וכֹורכין הר לתֹו קׁשה סּודר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָונֹותנים
את ּפֹותח ׁשהּוא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו, מֹוׁש זה -ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
והּוא ּבהן, וכּיֹוצא העֹופרת ואת הּבדיל את ּומּתיכים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּפיו.

מעיו. ּבני את וּׂשֹורפת יֹורדת והיא ּפיו, לתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָזֹורק
.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות

עֹוּׂשים. ְִִֶַָׁשהּמלכים
עד‰. ּבזבל המחּיב את מׁשּקעין הּנחנקין: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות

צּוארֹו. על וכֹורכין הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻארכּבֹותיו,
נפׁשֹו. ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו, מֹוׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

.Â.ּכֹוכבים עבֹודת ועֹובד המגּדף את לתלֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
ּובעֹובד אמּור. מגּדף הרי - ּתלּוי אלהים קללת ּכי ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ואין נתלה, והאיׁש מגּדף. הּוא יי את נאמר: ּכֹוכבים ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעבֹודת
מות מׁשּפט חטא באיׁש יהיה ּכי ׁשּנאמר: נתלית. ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּׁשה

אתֹו. ותלית ְְִָָָֹוהּומת
.Êאת מׁשּקעין אֹותן ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד

לזֹו, זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, יֹוצא ועץ ּבארץ, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקֹורה
- לן ואם מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָותֹולהּו
העץ. על נבלתֹו תלין לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עליו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעֹוברין

.Á.ההריגה ּביֹום ּדין ּבית הרּוגי ּכל את לקּבר עּׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּומצות
ּדין ּבית הרּוגי ולא ההּוא. ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
תעּׂשה. ּבלא עליו עֹובר - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלבד,
עליו. עֹובר אינֹו - ותכריכין ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו ְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָהלינֹו

.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין
נקּבר עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ קציצה. מחּסר יהא ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכדי
עליו ׁשּנתלה העץ זה ויאמרּו: רע זּכרֹון לֹו יהא ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעּמֹו,

והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן הּנהרג,ּפלֹוני. ּבֹו ׁשּנהרג ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּנהרג, ּבתפיּׂשת נקּברים הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּסּודרין

עצמֹו. ּבּקבר לא ְֲֶֶַַָֹאבל
.Èעל הּבא הן: ואּלּו עּׂשר, ׁשמֹונה ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

ועל המארסה, נערה ועל ּכּלתֹו, ועל אב, אׁשת ועל ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהאם,
הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ּבהמה. עם והּׁשֹוכב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזכּור.
.לּמל מּזרעֹו והּנֹותן ּכֹוכבים. עבֹודת ועֹובד והמגּדף. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעליה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבטבריה הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות הזהירות ביתֿדין, להרוגי
תחילה. לחזור הגדול הדין בית דין1)עתיד בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם. אחרי תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע

ושישה. שלושים כולם סכום וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה חייבי מספר הריגתם. ביום
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.Ëאבֹותיהם ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל
אחד ּדין: ּבית להן מתּקנין קברֹות ׁשני אּלא יּׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבכלל
הלכה זה ודבר ולּנחנקין. לּנהרגין ואחד ולּנּׂשרפין, ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּנסקלין
העצמֹות את מלּקטין היּו - הּבּׂשר נתאּכל הּׁשמּועה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּפי
להן לעּׂשֹות לקרֹוביהן ויׁש אבֹותיהן. ּבקברֹות אֹותן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוקֹוברין

ותכריכין. ְְִִַָארֹון
.Èולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין

אּלּו הרי - ׁשנים ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.
דנין אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל הֹורגין. -ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

ע נֹואף ּכגֹון אחד.אחת, ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת ם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבחנק והּוא הֹואיל ּכהן, ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהן הֹורגין אין - ּבּׂשרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡Èׁשּיהיה והּוא הּבית. ּבפני אּלא נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ממרא: ּבזקן ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבית
ׁשּבזמן למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי וגֹומר. הּכהן אל ׁשמע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלבלּתי
והּוא נפׁשֹות. ּדיני יׁש - הּמזּבח ּגּבי על מקריב ּכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּיׁש

ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ְְִִִֵֶֶַָׁשּיהיה
.·Èהּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּבית ּכׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה,

והּמקֹום יּׂשראל. ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ּבלׁשּכת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹוׁשבין
אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל - ּבֹו יֹוׁשבין ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיּו
למקֹום. מּמקֹום ּגלּו הּׁשּורה, ּוכׁשּנתקלקלה ּדוד. ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמלכי
ּבית עמד לא ּומּׁשם לטבריא, וסֹופן ּגלּו, מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹולעּׂשרה
לחזר עתידין ׁשּבטבריא היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּדין

לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ְְְִִִִֶַָָָָּתחּלה,
.‚Èנפׁשֹות דיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים

ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיּׂשראל,
ּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ׁשם היּו ולא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהּסנהדרין,

.„Èּדיני ּדנין - יּׂשראל ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן
ּבארץ, סמּוכין הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא לארץ. ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנפׁשֹות
לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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אּמֹות‡. ארּבע הּסקילה מּבית רחֹוק הּנסקלין? מצות ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּכיצד
מּלפניו. ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמפׁשיטין
הּסקילה ּובית אחד. ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואין
אסּורֹות. וידיו ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות. ׁשּתי ְְְְֲֵֵֶַָָָָָגבֹוּה
נהּפ והּוא מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָואחד
סקל נאמר: ׁשהרי יצא. - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו על ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונֹופל
עליו האבן את ׁשּנפל הּנסקל הׁשוה הּנה יּירה. ירה אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹיּסקל
מת לא ואם הארץ. על ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל הּנדחף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעם

מּׂשא ׁשם, מּנחת ׁשהיתה אבן העדים מגּביהין - זֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּדחיפה
על האבן ּומׁשלי ידֹו את מרּפה הּׁשני והעד אדם, ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשני
יּׂשראל. ּבכל רגימתֹו - לאו ואם יצא, - ּבֹו מת אם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָלּבֹו.
העם ּכל ויד להמיתֹו, בראׁשנה ּבֹו ּתהיה העדים יד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ֲַָָֹּבאחרנה.
ׁשער·. על אּלא אֹותֹו סֹוקלין אין - זרה עבֹודה ְֲִֵֵֶַַַָָָָעֹובד

סֹוקלין - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשעבד
אל הּׁשמּועה: מּפי קּבלה זה ודבר ּדין. ּבית ּפתח על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבֹו. ּדינֹו ׁשּנגמר ולא ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשערי
ארכּבֹותיו,‚. עד ּבזבל אֹותֹו מׁשּקעין היּו הּנּׂשרפין: ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻמצות

עדיו ּוׁשני צּוארֹו. על וכֹורכין הר לתֹו קׁשה סּודר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָונֹותנים
את ּפֹותח ׁשהּוא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו, מֹוׁש זה -ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
והּוא ּבהן, וכּיֹוצא העֹופרת ואת הּבדיל את ּומּתיכים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּפיו.

מעיו. ּבני את וּׂשֹורפת יֹורדת והיא ּפיו, לתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָזֹורק
.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות

עֹוּׂשים. ְִִֶַָׁשהּמלכים
עד‰. ּבזבל המחּיב את מׁשּקעין הּנחנקין: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות

צּוארֹו. על וכֹורכין הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻארכּבֹותיו,
נפׁשֹו. ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו, מֹוׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

.Â.ּכֹוכבים עבֹודת ועֹובד המגּדף את לתלֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
ּובעֹובד אמּור. מגּדף הרי - ּתלּוי אלהים קללת ּכי ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ואין נתלה, והאיׁש מגּדף. הּוא יי את נאמר: ּכֹוכבים ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעבֹודת
מות מׁשּפט חטא באיׁש יהיה ּכי ׁשּנאמר: נתלית. ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּׁשה

אתֹו. ותלית ְְִָָָֹוהּומת
.Êאת מׁשּקעין אֹותן ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד

לזֹו, זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, יֹוצא ועץ ּבארץ, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקֹורה
- לן ואם מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָותֹולהּו
העץ. על נבלתֹו תלין לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עליו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעֹוברין

.Á.ההריגה ּביֹום ּדין ּבית הרּוגי ּכל את לקּבר עּׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּומצות
ּדין ּבית הרּוגי ולא ההּוא. ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
תעּׂשה. ּבלא עליו עֹובר - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלבד,
עליו. עֹובר אינֹו - ותכריכין ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו ְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָהלינֹו

.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין
נקּבר עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ קציצה. מחּסר יהא ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכדי
עליו ׁשּנתלה העץ זה ויאמרּו: רע זּכרֹון לֹו יהא ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעּמֹו,

והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן הּנהרג,ּפלֹוני. ּבֹו ׁשּנהרג ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּנהרג, ּבתפיּׂשת נקּברים הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּסּודרין

עצמֹו. ּבּקבר לא ְֲֶֶַַָֹאבל
.Èעל הּבא הן: ואּלּו עּׂשר, ׁשמֹונה ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

ועל המארסה, נערה ועל ּכּלתֹו, ועל אב, אׁשת ועל ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהאם,
הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ּבהמה. עם והּׁשֹוכב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזכּור.
.לּמל מּזרעֹו והּנֹותן ּכֹוכבים. עבֹודת ועֹובד והמגּדף. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעליה.
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שבטבריה הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות הזהירות ביתֿדין, להרוגי
תחילה. לחזור הגדול הדין בית דין1)עתיד בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם. אחרי תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע

ושישה. שלושים כולם סכום וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה חייבי מספר הריגתם. ביום



oixcdpqצ zekld - hay f"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והמכּׁשף. והּמּדיח. והּמסית. יּדעֹוני. ּובעל אֹוב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַּובעל

ּומֹורה. סֹורר ּובן אּמֹו. אֹו אביו ּומקּלל הּׁשּבת. את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמחּלל
.‡Èּתחת ׁשּזנתה ּכהן ּבת הן: ואּלּו עּׂשרה, הּנּׂשרפין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכל

ּבת ועל ּבנֹו. ּבת ועל ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על ּובא ְְְְְִִַַַַַַַַָָּבעלּה.
אם ועל חמֹותֹו, ועל ּבנּה. ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָאׁשּתֹו,
אבל אׁשּתֹו; ּבחּיי עליהן ׁשּבא והּוא חמיו. אם ועל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחמֹותֹו,
העריֹות. ּבכלל ּבלבד, ּבכרת הן הרי - אׁשּתֹו מיתת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלאחר

.·È.והּנּדח הרֹוצח ׁשנים: ְְֱִִִֵֶַַַַָָָהּנהרגין
.‚Èהחֹובל איׁש. אׁשת על הּבא הן: ואּלּו ׁשּׁשה, ְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנחנקין

ּונביא ממרא. וזקן מּיּׂשראל. נפׁש וגֹונב ּבאּמֹו. אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבאביו
ּבית הרּוגי ּכל נמצאּו זרה. עבֹודה ּבׁשם והּמתנּבא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשקר.

ּוׁשלׁשים. ׁשּׁשה ְִִִָּדין

ה'תשע"ב שבט י"ז שישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

עּׂשה‡. מצות ּכ מיתה, המחּיב את להמית ׁשּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשם
והּכהּו הּׁשפט והּפילֹו ׁשּנאמר: מלקּות. המחּיב את ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלהלקֹות

ּבׁשלׁשה ׁשּמלקּות ּפי על ואף היא2לפניו. מיתה ּבמקֹום - ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
.3עֹומדת ֶֶ

הּזה·. ּבזמן ׁשלׁשה4מלקין ּבפני הּתֹורה מן מקֹום ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
הדיֹוטֹות.5סמּוכין ּבפני לא אבל , ְְְֲִִֵֶָֹ

מקֹום‚. ּבכל לארץ חּוצה ּדּיני ׁשּמלקין מלקּיֹות אינּה6וכל , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
מרּדּות מּכת .7אּלא ְֶַַַָ

והתראה„. ּבעדים אּלא לֹוקה אדם העדים8אין ּובֹודקין . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
נפׁשֹות ּבדיני ׁשעֹוּׂשים ּכדר ּובחקירה, על9ּבדריׁשה עבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

לעּׂשה ׁשּנּתק דבר10לאו ּתעּׂשה אל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו , ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּבֹו עּׂשה תקּים ולא ּתעּׂשּנּו ׁשאם ועבר11זה, ּתלקה, - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

לֹוקה זה הרי - העּׂשה קּים ׁשהתראה12ולא ּפי על אף . ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
היא התראה13ּבספק ספק התראת יּפטר, - יקּים ׁשאם , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

.14היא ִ
ּכגֹון‰. ּכאחת, ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר

זרה: לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו למיתה15ׁשּׁשחט ּבֹו התרּו אם ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
מּזה ּגדֹול ּבדין נתחּיב ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו סֹוקלין -16; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

לֹוקה - ּבלבד למלקּות ּבֹו התרּו .17ואם ְְְְְִִִֶַַ
.Âמעּׂשה ּבׁשעת אּלא למלקּות עדים ׁשני צרי אבל18אינֹו ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חלב אחד: עד אמר ּכיצד? יחזק. אחד ּבעד - עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאּסּור
זה הּוא הּכרם19ּכליֹות ּכלאי אֹו20, ּגרּוׁשה אּלּו, ּפרֹות הם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
זֹו אּׁשה ּבֹו21זֹונה ׁשהתרּו אחר ּבעדים ּבעל אֹו ואכל ,22- ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

אחד ּבעד האּסּור ׁשעּקר ּפי על אף לֹוקה, זה ּבּמה23הרי . ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
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להחזקת1) עדים בשני צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב ספק. התראת דיני מלקות. שמחוייב מי הלקאת מצוות ביאור
דין. בית בפני ההלקאה סדר למלקות. והלכה2)האיסור ב, הלכה ה, פרק לעיל ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני בניגוד

עומדת"3)ד. מיתה במקום "מלקות א) י, (סנהדרין אמרו וכן נפשות. כדיני וחקירה ודרישה והתראה עדים מומחים, צריכה שהיא
המיתות". מן כאחת הוא והרי הכתוב, עליו קנס זו ומיתה למות, הוא ראוי בוראו אזהרת על דעבר "כיוון רש"י: על4)ומפרש אף ַָ

המקדש בית שאין במכותפי ומצינו י"א, הלכה י"ד, פרק לעיל ראה הבית, בפני אלא אותם דנים שאין נפשות, לדיני בניגוד קיים,
תורה. איסור על שעבר לאחד בזמנו מלקות חייב יהודה שרב ב פרק5)טז, לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים מפי בארץ שנסמכו

ובביאורנו. ד הלכה ה פרק לעיל וראה ו, הלכה מוסמכים.6)ד, עיני7)שאינם ראות כפי אלא מלקות, ותשע שלושים שאינה
שאינן אלא תורה, כשל ל"ט היא מרדות, מכת כתב: צג תשובה ובריב"ש ג). משנה ד, פרק לנזיר (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין
שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה שלוש היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים לאורח אברהם" ב"מגן וראה כמותן. חזקות

מרדות. מכת המתחיל: דיבור ב קמא, חולין רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד על ד,8)אותו הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר
כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב, ובכתובות ב. לג, בסנהדרין התלמוד דברי פי על נפשות, לדיני בזה שווה שהמלקות

לוקה. אינו לב,9)ולפיכך (סנהדרין וחקירה דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד "משפט כב) כד, (ויקרא שנאמר
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה על10)א), האם תיקח "לא כגון והיפטר, העשה קיים הלאו, על עברת אם תורה שאמרה

ז). (שם האם" את תשלח "שלח לקחת: ואם ו) כב, (דברים תשלח".11)הבנים" "שלח בה: לקיים תוכל ולא האם שתמות כגון,
בידיו. העשה שביטל האם, בעצמו שחט אם שכן, העשה)12)וכל (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת ב תט, מכות

או האם שמתה כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון העשה, ביטל שלא פי על אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור;
לוקה. מידו, יקיים.13)ברחה לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו הלאו, על שעבר וראה14)בשעה שם, מכות

התראת על לוקים אין מקום שבכל פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם שמביא הפירוש את קמא, לחולין בר"ן
קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה, לתיקון ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי הלאו, על שעבר שבשעה שונה, כאן ספק,
ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק שבועות הלכות והשווה וודאי. מותרה הוא שלגביו הלאו, על לוקה זה הרי העשה
אינה - נפשות בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק התראת לפסוק רבינו נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת ביהודה"

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה על רבינו כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, מיתה15)התראה. שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת אותו איסור משום ומלקות זרה, עבודה עובד לפניו16)משום "והיכהו ב) כה, (דברים אמרה והתורה

ב). יג, (מכות רשעיות שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה משום - רשעתו" ייענש17)כדי ולא יומת, לא שהרי
ז. הלכה י"ב, פרק שחיטה הלכות והשווה ב), פא, (חולין אחת רשעה על העבירה.18)אלא שאסרתו19)בשעת חלב, זה והרי

עליו. ולוקים יז) ג, (ויקרא "לא20)תורה ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם שנזרע התבואה ממיני מין
אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון שניהם ותאסור תתרחק פן כלומר, תזרע", אשר הזרע המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע

צו. לאוו ד הלכה י"ט, פרק לקמן בביאורנו כמבואר לוקה, והאוכלם ו), הלכה י, לכהן.21)פרק תימן:22)ואסורות יד בכתב
בו. ב23)שהותרה הלכה ו, פרק סוטה בירושלמי הוא ומפורש משנה). (כסף באיסורין" נאמן אחד "עד ב) ב, (גיטין אמרו שכן

oixcdpq zekld - hay f"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הכחיׁש ׁשּלא אמּורים? האּסּור;24ּדברים ׁשּקבע ּבעת העד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
זה חלב אינֹו אמר: אם אֹו25אבל ואכל ּגרּוׁשה, אינּה וזֹו , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד לֹוקה, אינֹו - ׁשהכחיׁש אחר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבעל
.26עדים ִֵ

.Êואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק
אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר

.27לֹוקה ֶ
.Áּכֹופת אֹותֹו? מלקין העּמּוד28ּכיצד על ידיו איל29ׁשּתי ְְִֵֵֵֵַַַַָָָָ

וחּזן ,ּבבגדיו30ואיל אֹוחז נקרעּו,31הּכנסת - נקרעּו אם . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נפרמּו ׁשאינֹו32ואם לּבֹו. את מגּלה ׁשהּוא עד נפרמּו. - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַ

לכסּותֹו ולא - והּכהּו ׁשּנאמר: ּכסּותֹו, על והאבן33מּכהּו . ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מאחֹוריו עליה34נתּונה עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן ׁשל35, ּורצּועה . ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה ּבידֹו, רצּועֹות36עגל ּוׁשּתי לארּבעה. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבּה ויֹורדֹות עֹולֹות חמֹור וארּכה37ׁשל טפח, הרצּועה ורחב . ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָֹ

ּכרסֹו ּפי עד מּגעת ׁשּתהא ויד38ּכדי ׁשאֹוחז39. רצּועֹות ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
טפח ארּכּה .40ּבּה ְֶַָָָ

.Ëּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה ּבכח41האיׁש .42וחסר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבכל אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומגּביּה

חזהּו43ּכחֹו [על מּלפניו ׁשליׁש ּומלקהּו ּוׁשני44. ּדּדיו, ּבין [ ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
זה ּכתף על ּוׁשליׁש זה, ּכתף על ׁשליׁש מאחֹוריו: .45ׁשליׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Èוהּפילֹו ׁשּנאמר: מּטה. אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד אינֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמּכה
לא46הּׁשפט ּבֹו, ׁשֹופט ׁשל עיניו ׁשּיהּו - לפניו והּכהּו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ּומּכהּו אחר ּבדבר מּביט ׁשנים47ׁשּיהיה מּכים ׁשאין מּכאן, . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
.48ּכאחד ְֶָ

.‡Èלא אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול
ׁשּיגמר ּומתּכּון .מּכת את יי והפלא לעּׂשֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹתׁשמר

הּמלקּיֹות עם לתחּלת49הּפסּוקים חֹוזר - גמר לא ואם . ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹֻ
והּׁשני ההּכאה. ּכל ׁשּתּגמר עד וקֹורא וחֹוזר וקֹורא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמקרא,
ׁשּמּכה זמן ּכל הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבּדּינים

מּכה הּוא ּפיו על -50. ִֶַַ
.·Èּפטּור - ידֹו ּתחת על51מת אחת רצּועה הֹוסיף ואם . ְְִִֵַַַַַָָָ

ּגֹולה52האמד החּזן הרי - החּזן53ומת הרי - מת לא ואם . ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
יסיף לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא מצות על הּדין54עבר והּוא . ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ׁשּנתנה זה, אם ּומה תעּׂשה. ּבלא ׁשהּוא חברֹו, את מּכה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלכל
רׁשעֹו על להּכֹותֹו ׁשּלא הּכתּוב צּוה להּכֹותֹו, רׁשּות ;55ּתֹורה ְְְְִִֶַַַַָָָֹ

האדם ּכל לׁשאר וחמר חברֹו,56קל את הּמּכה ּכל ,לפיכ . ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד לא עדותו ועיקר לוקה, שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו "אמר
ומותר.25)העובר.24) שומן אלא חלב זה אין כלומר, חלב. אינו זה תימן: יד הוא26)בכתב אם ב): סו, (קידושין אמרו וכן

נאמן? הוא כלום הכחישו27)מכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק והלה טהרותיך נטמאו אחד עד לו "אמר ב סה, שם
שעבר קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה). (כסף חידוש כל בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד, נאמן כן, אחרי

(שם). לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק כפוף29)קושר.28)אפילו והלוקה אמות, כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
שם). ריב"ן ובפירוש ב כב, (מכות דלת בריח על הנסמך כאדם עליו, העיר.30)ומוטה צרכי כל רואה שהוא חוזה, מלשון השמש,

הצוואר.31) באורך.32)בבית - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה א, פרק לסוטה והרע"ב (שם). התפירה חוטי נקרעו
רפו.33) אות שם הלוקה.34)ספרי בכח.35)של מלמעלה ההכאה והן36)שתבוא לשתיים כפולה אחת רצועה עוד כלומר,

תקרא אל - השופט והפילו דרשו: שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם). ובריב"ן ב כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי
א. כג, שם בגמרא וראה והכפילו. אלא הרצועות37)והפילו, עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן וכפירוש ברצועה. כלומר,

מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של בנקב רצועה ראש תוחב הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש ויורדות.
קונהו, שור "ידע ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה טעם רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה
בעליו. מכיר שאינו ממי וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא אמר - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור
עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן" ייענש הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של הרצועות "שתי אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו

גבו. סביב יפה ונכפף רך עגל של כי שור והחזן38)במקום נקב הרצועה של בידית שיהיה צריך שם, בגמרא אמרו זה ומטעם
שם). (רע"ב טבורו שהוא כרסו, פי על מגעת שראשה ברצועה אלא מכים שאין כרצונו, הרצועה ולקצר להאריך יוכל המלקה

ב.40)הידית.39) כב, שם במדע.41)משנה בכוחו,42)משכיל ממוצע משכיל "אדם שם, לרבינו המשנה וכפירוש א כג, שם
ההוא". באיש נקמה מכת שיכה משתגע ולא מתעורר איש יהיה כג,43)לא (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת ידיו שבשתי

א. הלכה ט"ו, פרק לעיל והשווה אינן.44)א). אלו תיבות תימן יד בכתב וכן ר"מ רומי (דברים45)בדפוס שנאמר א, כג, שפ
- רשעתו כדי תמימה" ב"תורה ומפרש מאחריו". רשעיות שתי מלפניו; אחת רשעה - במספר רשעתו כדי לפניו "והיכהו ב) כה,

כ ושוב אחת, מכה שהיא אחת, רשעה -משמעה ולאחריו אחת; הכאה - שלפניו מכאן, משניים, פחות מספר ואין במספר, תוב:
שליש46)שתיים. להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר לארץ, שיפילהו כפשוטו לפרשו ואין ב, כב, מכות משנה

תמימה). (תורה העמוד על וכפוף מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה יוסיף47)מלפניו, שלא כדי והטעם, רפו. אות תצא פרשת ספרי
שם). הלל (רבינו וימות "והיכהו48)להכותו הנוסח: התימנים יד ובכתב מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז יכול השופט אין שאז

כאחד. שניים מלקים אין - מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם וכו'. מלקים" שאין מכאן שנינו:49)- א יא, ובכריתות א. כג, מכות
שלפנינו. הפסוקים לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא תהיה" שם.50)"בקורת מבואר51)מכות והטעם ב. כב, שם

וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת מה - וגו' עצים" לחטוב ביער רעהו את יבוא "ואשר ה): יט, (דברים שנאמר א, ח, שם
מלקות. למחוייב ארבעים המלקה דין" בית ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא), אינו רצה לא הדיינים,52)ואם שאמדוהו

ב. הלכה י"ז, פרק לקמן שם).53)ראה (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, נפש רוצח כל כדין מקלט ספרי,54)לערי
א. כג, במכות רשעו.55)הובא על יתר תימן: יד פי56)בכתב על אף חבירו על ידו "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין

אֿב. הלכה ה, פרק ומזיק חובל הלכות והשווה רשע", נקרא היכהו שלא



צי oixcdpq zekld - hay f"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הכחיׁש ׁשּלא אמּורים? האּסּור;24ּדברים ׁשּקבע ּבעת העד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
זה חלב אינֹו אמר: אם אֹו25אבל ואכל ּגרּוׁשה, אינּה וזֹו , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד לֹוקה, אינֹו - ׁשהכחיׁש אחר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבעל
.26עדים ִֵ

.Êואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק
אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר

.27לֹוקה ֶ
.Áּכֹופת אֹותֹו? מלקין העּמּוד28ּכיצד על ידיו איל29ׁשּתי ְְִֵֵֵֵַַַַָָָָ

וחּזן ,ּבבגדיו30ואיל אֹוחז נקרעּו,31הּכנסת - נקרעּו אם . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
נפרמּו ׁשאינֹו32ואם לּבֹו. את מגּלה ׁשהּוא עד נפרמּו. - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַ

לכסּותֹו ולא - והּכהּו ׁשּנאמר: ּכסּותֹו, על והאבן33מּכהּו . ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מאחֹוריו עליה34נתּונה עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן ׁשל35, ּורצּועה . ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּוׁשנים לׁשנים ּכפּולה ּבידֹו, רצּועֹות36עגל ּוׁשּתי לארּבעה. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבּה ויֹורדֹות עֹולֹות חמֹור וארּכה37ׁשל טפח, הרצּועה ורחב . ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָֹ

ּכרסֹו ּפי עד מּגעת ׁשּתהא ויד38ּכדי ׁשאֹוחז39. רצּועֹות ׁשל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
טפח ארּכּה .40ּבּה ְֶַָָָ

.Ëּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה ּבכח41האיׁש .42וחסר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבכל אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומגּביּה

חזהּו43ּכחֹו [על מּלפניו ׁשליׁש ּומלקהּו ּוׁשני44. ּדּדיו, ּבין [ ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
זה ּכתף על ּוׁשליׁש זה, ּכתף על ׁשליׁש מאחֹוריו: .45ׁשליׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Èוהּפילֹו ׁשּנאמר: מּטה. אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד אינֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמּכה
לא46הּׁשפט ּבֹו, ׁשֹופט ׁשל עיניו ׁשּיהּו - לפניו והּכהּו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ּומּכהּו אחר ּבדבר מּביט ׁשנים47ׁשּיהיה מּכים ׁשאין מּכאן, . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
.48ּכאחד ְֶָ

.‡Èלא אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול
ׁשּיגמר ּומתּכּון .מּכת את יי והפלא לעּׂשֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹתׁשמר

הּמלקּיֹות עם לתחּלת49הּפסּוקים חֹוזר - גמר לא ואם . ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹֻ
והּׁשני ההּכאה. ּכל ׁשּתּגמר עד וקֹורא וחֹוזר וקֹורא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמקרא,
ׁשּמּכה זמן ּכל הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבּדּינים

מּכה הּוא ּפיו על -50. ִֶַַ
.·Èּפטּור - ידֹו ּתחת על51מת אחת רצּועה הֹוסיף ואם . ְְִִֵַַַַַָָָ

ּגֹולה52האמד החּזן הרי - החּזן53ומת הרי - מת לא ואם . ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
יסיף לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא מצות על הּדין54עבר והּוא . ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ׁשּנתנה זה, אם ּומה תעּׂשה. ּבלא ׁשהּוא חברֹו, את מּכה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלכל
רׁשעֹו על להּכֹותֹו ׁשּלא הּכתּוב צּוה להּכֹותֹו, רׁשּות ;55ּתֹורה ְְְְִִֶַַַַָָָֹ

האדם ּכל לׁשאר וחמר חברֹו,56קל את הּמּכה ּכל ,לפיכ . ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד לא עדותו ועיקר לוקה, שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו "אמר
ומותר.25)העובר.24) שומן אלא חלב זה אין כלומר, חלב. אינו זה תימן: יד הוא26)בכתב אם ב): סו, (קידושין אמרו וכן

נאמן? הוא כלום הכחישו27)מכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק והלה טהרותיך נטמאו אחד עד לו "אמר ב סה, שם
שעבר קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה). (כסף חידוש כל בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד, נאמן כן, אחרי

(שם). לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק כפוף29)קושר.28)אפילו והלוקה אמות, כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
שם). ריב"ן ובפירוש ב כב, (מכות דלת בריח על הנסמך כאדם עליו, העיר.30)ומוטה צרכי כל רואה שהוא חוזה, מלשון השמש,

הצוואר.31) באורך.32)בבית - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה א, פרק לסוטה והרע"ב (שם). התפירה חוטי נקרעו
רפו.33) אות שם הלוקה.34)ספרי בכח.35)של מלמעלה ההכאה והן36)שתבוא לשתיים כפולה אחת רצועה עוד כלומר,

תקרא אל - השופט והפילו דרשו: שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם). ובריב"ן ב כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי
א. כג, שם בגמרא וראה והכפילו. אלא הרצועות37)והפילו, עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן וכפירוש ברצועה. כלומר,

מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של בנקב רצועה ראש תוחב הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש ויורדות.
קונהו, שור "ידע ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה טעם רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה
בעליו. מכיר שאינו ממי וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא אמר - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור
עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן" ייענש הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של הרצועות "שתי אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו

גבו. סביב יפה ונכפף רך עגל של כי שור והחזן38)במקום נקב הרצועה של בידית שיהיה צריך שם, בגמרא אמרו זה ומטעם
שם). (רע"ב טבורו שהוא כרסו, פי על מגעת שראשה ברצועה אלא מכים שאין כרצונו, הרצועה ולקצר להאריך יוכל המלקה

ב.40)הידית.39) כב, שם במדע.41)משנה בכוחו,42)משכיל ממוצע משכיל "אדם שם, לרבינו המשנה וכפירוש א כג, שם
ההוא". באיש נקמה מכת שיכה משתגע ולא מתעורר איש יהיה כג,43)לא (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת ידיו שבשתי

א. הלכה ט"ו, פרק לעיל והשווה אינן.44)א). אלו תיבות תימן יד בכתב וכן ר"מ רומי (דברים45)בדפוס שנאמר א, כג, שפ
- רשעתו כדי תמימה" ב"תורה ומפרש מאחריו". רשעיות שתי מלפניו; אחת רשעה - במספר רשעתו כדי לפניו "והיכהו ב) כה,

כ ושוב אחת, מכה שהיא אחת, רשעה -משמעה ולאחריו אחת; הכאה - שלפניו מכאן, משניים, פחות מספר ואין במספר, תוב:
שליש46)שתיים. להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר לארץ, שיפילהו כפשוטו לפרשו ואין ב, כב, מכות משנה

תמימה). (תורה העמוד על וכפוף מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה יוסיף47)מלפניו, שלא כדי והטעם, רפו. אות תצא פרשת ספרי
שם). הלל (רבינו וימות "והיכהו48)להכותו הנוסח: התימנים יד ובכתב מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז יכול השופט אין שאז

כאחד. שניים מלקים אין - מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם וכו'. מלקים" שאין מכאן שנינו:49)- א יא, ובכריתות א. כג, מכות
שלפנינו. הפסוקים לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא תהיה" שם.50)"בקורת מבואר51)מכות והטעם ב. כב, שם

וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת מה - וגו' עצים" לחטוב ביער רעהו את יבוא "ואשר ה): יט, (דברים שנאמר א, ח, שם
מלקות. למחוייב ארבעים המלקה דין" בית ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא), אינו רצה לא הדיינים,52)ואם שאמדוהו

ב. הלכה י"ז, פרק לקמן שם).53)ראה (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, נפש רוצח כל כדין מקלט ספרי,54)לערי
א. כג, במכות רשעו.55)הובא על יתר תימן: יד פי56)בכתב על אף חבירו על ידו "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין

אֿב. הלכה ה, פרק ומזיק חובל הלכות והשווה רשע", נקרא היכהו שלא



oixcdpqצב zekld - hay f"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּכא עבד, הּכה לֹוקהאפּלּו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין אבל57ה . ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּפרּוטה ׁשוה ּבּה יׁש -58אם ממֹון לׁשּלם חּיב והּוא הֹואיל , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
ולֹוקה מׁשּלם אדם מקֹומֹות59אין ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ,60. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּכדי‡. ׁשּנאמר: ּכחֹו. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻּכיצד
על מֹוסיפין ׁשאין - ארּבעים ׁשּנאמר: וזה ּבמסּפר. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרׁשעתֹו
ּפֹוחתין אבל ּכׁשמׁשֹון. ּובריא חזק היה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָָָהארּבעים,
מת. הּוא ּבוּדאי - רּבה מּכה לחּלׁש יּכה ׁשאם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָלחּלׁש;
אֹותֹו מּכין ּביֹותר הּבריא ׁשאפּלּו חכמים: אמרּו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָלפיכ
אּלא הּכהּו ׁשּלא נמצא אחת, לֹו יֹוסיף ׁשאם ותׁשע; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשים

לֹו. הראּויֹות ְְִַָָארּבעים
אין·. לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין

ׁשּיכֹול אמדּוהּו להׁשּתּלׁש. הראּויֹות ּבמּכֹות אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאֹומדין
ׁשּיהיּו ּכדי ואחת עּׂשרים ילקה אֹומרין: אין - עּׂשרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַלקּבל
לקּבל אמדּוהּו עּׂשרה. ׁשמֹונה ילקה אּלא להׁשּתּלׁש, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיכֹולין
יכֹול אינֹו ואמרּו: חּלׁש, ראּוהּו ללקֹות ּומּׁשהתחיל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָארּבעים,
הרי - ׁשּלקה עּׂשרה הׁשּתים אֹו הּתׁשע אּלּו על יֹותר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלקּבל
ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עּׂשרה, ׁשּתים לקּבל אמדּוהּו ּפטּור. ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה הרי - יֹותר לקּבל ויכֹול ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחזק

ֶָֹהאמד.
ׁשּת‚. ׁשּילקה הּיֹום עדאמדּוהּו הלקּוהּו ולא עּׂשרה, ים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ

אינֹו - עּׂשרה ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלמחר,
ׁשּתים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עּׂשרה. ׁשּתים אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלֹוקה
לקּבל חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעּׂשרה,
האמד ּבׁשעת ׁשהרי עּׂשרה; ׁשמֹונה לֹוקה - עּׂשרה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשמֹונה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא ללקֹות אמדּוהּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלא

ּבין„. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי
אמדּוהּו אם הרּבה: מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעּׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
וחֹוזר ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה - אחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד
הּוא ׁשּיכֹול ואמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻולֹוקה.
נפטר. וחמׁש ארּבעים ׁשּלקה ּכיון - וחמׁש ארּבעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלקּבל
אֹו ּתׁשע אֹו ׁשלׁש והּכהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו אם ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָאבל
אֹותֹו ואֹומדין וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹׁשלׁשים
ּבהן. חּיב ׁשהּוא מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻלמלקּות

ההּכאה,‰. מּכח נתקלקל ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: יֹותר. אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמימי ּבין ּברעי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַּבין
נתקלקל אם אבל ּפטּור. ׁשּנקלה ּכיון - לעיני אחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָונקלה

ּדין מּבית מּׁשּיצא נתקלקל אפּלּו ההּכאה, מּקדם הּפחד ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמן
ׁשאמדּוהּו. האמד ּכל לֹוקה זה הרי - מּבערב ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹללקֹות,
ּבין ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה מלקּיֹות, לׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאמדּוהּו
אֹותֹו; ּפֹוטרין - ּבּׁשנּיה הרצּועה נפסקה ּפטּור. - ְְְְְְִִִִַַָָָָָָּבּׁשנּיה
האמד ולֹוקה ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ּבראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹנפסקה

ִֵַהּׁשני.
.Â- ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו

אֹותֹו. מחזירין ואין ְֲִִֵַָּפטּור,
.Êונקלה ׁשּנאמר: לכׁשרּותֹו. חֹוזר - ולקה ׁשחטא מי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

מחּיבי ּכל אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה ּכיון - לעיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאחי
ּכריתתן. מידי נפטרּו - ׁשּלקּו ְְְִִִֵֵֶָָָָּכרת

.Á,העם ּכל ּכׁשאר ּבׁשלׁשה, לֹוקה - ׁשחטא ּגדֹול ְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּכהן
לגדּלתֹו. ְְִֵָֻוחֹוזר

.Ëחֹוזר ואינֹו אֹותֹו, מלקין - ׁשחטא היׁשיבה ראׁש ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
הּסנהדרין, מּׁשאר ּכאחד להיֹות חֹוזר אינֹו ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּׂשררּותֹו.

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ְֲִִִֶֶַַֹֹׁשּמעלין

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
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עליו‡. ׁשחּיבין תעּׂשה לא על העֹובר ּכל הּלֹוקין: הן ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
וחמץ ודם חלב אֹוכל ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּכרת
מיתה עליו ׁשחּיבין תעּׂשה לא על העֹובר ּכל וכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבפסח.
ּתרּומה ׁשאכל טמא וכהן טבל אֹוכל ּכגֹון ׁשמים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבידי
אֹוכל ּכגֹון מעּׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש לאו על העֹובר ּכל וכן ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה.
מעּׂשה, ּבֹו ׁשאין לאו אבל ׁשעטנז. לֹובׁש אֹו ּבחלב ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּׂשר
אינֹו - ׁשוא ׁשמע ונֹוּׂשא ונֹוטר ונֹוקם רכיל הֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַָָּכגֹון

ֶלֹוקה.
מּנׁשּבע·. חּוץ עליו, לֹוקין אין - מעּׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכל

מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו וכל ּבׁשם. חברֹו את ּומקּלל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּוממר
אין - ּבׁשּבת מלאכה תעּׂשה לא תנאף, לא ּכגֹון ּדין, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבית
ולא תגזל לא ּכגֹון לתׁשלּומין, ׁשּנּתן לאו וכל עליו. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֹלֹוקין
לא ּכגֹון לעּׂשה, ׁשּנּתק לאו וכל עליו. לֹוקין אין - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹתגנב
לֹוקין אין - ּׂשד ּפאת תכּלה לא הּבנים, על האם ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹתּקח
- ׁשּבכללֹות לאו ועל ׁשּבהן. עּׂשה קּים לא אם אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעליו,
עליהן. לֹוקין - ׁשּבּתֹורה הּלאוין ּכל ּוׁשאר עליו. לֹוקין ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

ענינים‚. ׁשּכֹולל אחד לאו זה ׁשּבכללֹות? לאו זהּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאי
תעּׂשה לא נאמר: אם וכן הּדם. על תאכלּו לא ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹהרּבה,
ואחד אחד לכל לאו לֹו יחד ולא הֹואיל ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹדבר
אֹותּה חּלק ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל על לֹוקין אין - ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לוקה,57) רש"י: ומפרש פרוטה. שווה בה שאין הכאה שהיכהו כגון שם, והעמידוה עבד", ידי על ולוקה גולה "ישראל ב ה, מכות
יוסיף". פן - יוסיף "לא צער.58)משום או ריפוי דמי תשלומי לב,59)כגון, (כתובות לוקה ואינו ממון שמשלם הוא, כלל

ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן כן לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט) כד, (ויקרא שנאמר ומזיק60)ב) חובל הלכות
ומשלם, לוקה שאין והטעם א. הלכה י"ח, פרק עדות הלכות לקמן וראה י"א. הלכה א, פרק נערה ובהלכות ט; הלכה ד, פרק

א). לז, (כתובות רשעיות שתי משום מחייבו, אתה ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו" כדי שנאמר: שאין1)משום
מי הלקאתם, באמצע ממלקות הנפטרים אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב ובריאותו. כוחו לפי אלא החוטא את מלקים

הלקאתו. אחרי לשררתו חוזר איסור1)אינו על פעמים שלוש שעבר למי מיוחד עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות
העבריין. פי הודאת פי על גופני עונש לענוש לא הכתוב גזירת כרת. בו שיש לאו,

oixcdpq zekld - hay g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכיצד? ׁשּנחלקּו. הּׁשמּועה מּפי נאמר אֹו אחרים, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבלאוין
אינֹו - מבּׁשל ּובׁשל נא מּמּנּו ּתאכלּו אל ׁשּנאמר: זה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכגֹון
הּוא ּובחדׁש אחת. אּלא ׁשּתים והמבּׁשל הּנא על ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלֹוקה
ׁשלׁשּתן על וחּיב תאכלּו, לא וכרמל וקלי ולחם ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
נאמר: הרי לחּלק. ׁשּזה למדּו הּׁשמּועה מּפי מלקּיֹות. ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשלׁש
על ואף קסמים. קסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלא
ּבלאוין אֹותם חּלק הרי אחד, ּבלאו הענינים ּכל ׁשּכלל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּפי
אחד ׁשּכל מלּמד, תעֹוננּו. ולא תנחׁשּו לא ואמר: ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחרים,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ּבלאו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמהן
על„. ׁשנּיה ּפעם ולקה ּכרת, אּסּור על ּדין ּבבית ׁשּלקה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמי

חלב ואכל עליו, ולקה חלב ׁשאכל ּכגֹון עצמֹו, ּכרת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
מלקין אין - ׁשליׁשית ּפעם אכל אם עליו, ולקה ׁשנּיה ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּפעם
קֹומתֹו ּכפי צר מקֹום והּוא לכּפה, אֹותֹו מכניסין אּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָאֹותֹו.
עד לחץ, ּומים צר לחם לֹו ונֹותנין ּבֹו, לׁשּכב יכֹול ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָואינֹו
עד ּׂשעֹורים, אֹותֹו מאכילין ּכ ואחר ויכלה. מעיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיצרּו

נבקעת. ְְִֵֶַַׁשּכרסֹו
מיתת‰. אֹו ּכרת אּסּור על ׁשעבר ּבֹו,מי והתרּו ּדין, ּבית ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

הֹורגין אין - התראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹוהרּכין
,ּכ ועּׂשה חזר אֹותֹו. מלקין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו,
ואין אֹותֹו ממיתין אין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו והרּכין ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָֹוהתרּו
על אף ּבֹו, והתרּו ועבר, ׁשליׁשית ּפעם חזר אֹותֹו. ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמלקין
עד לכּפה אֹותֹו ּכֹונסין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו ׁשהרּכין ְְְְִִִִִֶַַָָֹּפי
אֹותן מּכין - ההתראה עליהן קּבלּו ׁשּלא אּלּו וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּימּות.
ׁשל אּסּור על אפּלּו מקֹום. מּכל וחטאּו הֹואיל מרּדּות, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָמּכת

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - סֹופרים ְְְִִִֵַַַַּדברי
.Âוהּבֹועל ּבקֹוסם, והמקּלל הּמקּדׁש, מן ׁשרת ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהּגֹונב

ּבהן, ּפֹוגעין הּקּנאין אּלא להן; נזקקין ּדין ּבית אין - ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָארּמית
אחיו היּו לא - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש ּכהן וכן זכה. - ׁשהֹורגן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻוכל
היּו ּכהּנה ּפרחי אּלא ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּכהנים
ּגזרת ּבגזירין. מחֹו את ּופֹוצעין לעזרה חּוץ אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹמֹוציאין
האדם את מלקין ולא ּדין ּבית ממיתין ׁשאין היא, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּכתּוב
לעכן יהֹוׁשע ׁשהרג וזה עדים. ׁשנים ּפי על אּלא ּפיו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבהֹודאת
דין אֹו היתה, ׁשעה הֹוראת - ּפיהם ּבהֹודאת עמלקי לגר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָודוד
הּמֹודה מלקין ולא ממיתין אין - הּסנהדרין אבל היה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמלכּות
מרי העמלין מן ׁשּמא זה. ּבדבר דעּתֹו נטרפה ׁשּמא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעברה.
ּבבטנם החרבֹות ׁשּתֹוקעין למּות, המחּכים הּוא, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָנפׁש
ּדבר ויאמר יבֹוא זה ּכ ׁשּמא הּגּגֹות. מעל עצמן ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּומׁשליכין
היא. מל ּגזרת ּדבר: ׁשל ּוכללֹו ׁשּיהרג. ּכדי עּׂשה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ה'תשע"ב שבט י"ח קודש שבת יום

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
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ּכרת‡. ּבֹו ׁשּיׁש תעּׂשה לא ּדין2ּכל ּבית מיתת ּבֹו 3ואין ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
עליהן על4ׁשּלֹוקין הּבא א) הן: ואּלּו ועּׂשרים. אחד - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אביו5אחֹותֹו אחֹות על הּבא ב) אּמֹו6. אחֹות על הּבא ג) .7. ֲֲֲִִַַַַָָָ
אׁשּתֹו אחֹות על הּבא אחיו8ד) אׁשת על הּבא ה) הּבא9. ו) . ְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

אביו אחי אׁשת הּנּדה10על על הּבא ז) חלב11. האֹוכל ח) .12. ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדם האֹוכל ּבּפסח13ט) חמץ האֹוכל י) ּביֹום14. האֹוכל יא) . ְֵֵֵֵֶַַָָָָָ

הּכּפּורים15הּכּפּורים ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה יב) יג)16. . ְְִִִִֶַַָָָ
הּנֹותר ּפּגּול17האֹוכל האֹוכל יד) ּבּׂשר18. ׁשאכל הּטמא טו) . ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לעזרה19קדׁש ׁשּנכנס הּטמא טז) קדׁשים20. הּׁשֹוחט יז) . ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבחּוץ21ּבחּוץ קדׁשים הּמעלה יח) את22. המפּטם יט) . ְֲִֵֶֶַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ולוקים1) שמים בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים דין, בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר
עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת, בהם שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת נכרתת2)עליהם. שנפשו כרת, עונש

א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה, ואובדת הבא עולם מטה.3)מחיי בו4)של שיש תעשה לא אבל
ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין דין בית מיתת

ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו, ביתֿדין.פרק ט.5)הרוגי יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,9)שם,
יד.10)טז. ונכרתו11)שם, האלה התועבות מכל יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן אלה עריות וכל יט. שם,

העושות". כג.12)הנפשות ז, כו.13)שם, ג.14)שם, יג, בלשון15)שמות נתבארה לא לאוכל ואזהרה כט. כג, ויקרא
לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על שמוזהרים ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר כיוון אבל התורה,
ונאמר הכיפורים) (=ביום במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה" תעונה...

והזהיר. ענש עינוי אף והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, כח.16)עונש הקבוע17)שם, זמן אחר הקדשים מבשר שנשאר
אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר ולא הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם, ככתוב כרת, ועונשו לאכילתם,
שבקודש "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש כי יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים" בפרשת אבל
שם בפסחים שלפנינו הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת המצוות" ב"ספר וראה לד). (שם, הוא" קדש כי יאכל לא באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא

תלו. אות שם, קאפח, הרב יקטיר18)של או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו או שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל "לא מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו זמנו אחר ממנו

קלב). לאֿתעשה המצוות (ספר19)(ספר ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש "בכל ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
קכט). לאֿתעשה ב.20)המצוות יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא ואזהרתו: המקדש חוץ21)לחצר

בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו אבל גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו ואזהרתו:22)לעזרה, בחוץ, מקריבם
(זבחים תעשה לא אלא אינו "הישמר" בו שנאמר מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "הישמר
ענש עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה הכתוב הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם, ונאמר א), קו,

צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא עשייה בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,



צג oixcdpq zekld - hay g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכיצד? ׁשּנחלקּו. הּׁשמּועה מּפי נאמר אֹו אחרים, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבלאוין
אינֹו - מבּׁשל ּובׁשל נא מּמּנּו ּתאכלּו אל ׁשּנאמר: זה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכגֹון
הּוא ּובחדׁש אחת. אּלא ׁשּתים והמבּׁשל הּנא על ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלֹוקה
ׁשלׁשּתן על וחּיב תאכלּו, לא וכרמל וקלי ולחם ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
נאמר: הרי לחּלק. ׁשּזה למדּו הּׁשמּועה מּפי מלקּיֹות. ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשלׁש
על ואף קסמים. קסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלא
ּבלאוין אֹותם חּלק הרי אחד, ּבלאו הענינים ּכל ׁשּכלל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּפי
אחד ׁשּכל מלּמד, תעֹוננּו. ולא תנחׁשּו לא ואמר: ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחרים,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ּבלאו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמהן
על„. ׁשנּיה ּפעם ולקה ּכרת, אּסּור על ּדין ּבבית ׁשּלקה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמי

חלב ואכל עליו, ולקה חלב ׁשאכל ּכגֹון עצמֹו, ּכרת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
מלקין אין - ׁשליׁשית ּפעם אכל אם עליו, ולקה ׁשנּיה ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּפעם
קֹומתֹו ּכפי צר מקֹום והּוא לכּפה, אֹותֹו מכניסין אּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָאֹותֹו.
עד לחץ, ּומים צר לחם לֹו ונֹותנין ּבֹו, לׁשּכב יכֹול ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָואינֹו
עד ּׂשעֹורים, אֹותֹו מאכילין ּכ ואחר ויכלה. מעיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיצרּו

נבקעת. ְְִֵֶַַׁשּכרסֹו
מיתת‰. אֹו ּכרת אּסּור על ׁשעבר ּבֹו,מי והתרּו ּדין, ּבית ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

הֹורגין אין - התראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹוהרּכין
,ּכ ועּׂשה חזר אֹותֹו. מלקין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו,
ואין אֹותֹו ממיתין אין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו והרּכין ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָֹוהתרּו
על אף ּבֹו, והתרּו ועבר, ׁשליׁשית ּפעם חזר אֹותֹו. ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמלקין
עד לכּפה אֹותֹו ּכֹונסין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו ׁשהרּכין ְְְְִִִִִֶַַָָֹּפי
אֹותן מּכין - ההתראה עליהן קּבלּו ׁשּלא אּלּו וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּימּות.
ׁשל אּסּור על אפּלּו מקֹום. מּכל וחטאּו הֹואיל מרּדּות, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָמּכת

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - סֹופרים ְְְִִִֵַַַַּדברי
.Âוהּבֹועל ּבקֹוסם, והמקּלל הּמקּדׁש, מן ׁשרת ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהּגֹונב

ּבהן, ּפֹוגעין הּקּנאין אּלא להן; נזקקין ּדין ּבית אין - ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָארּמית
אחיו היּו לא - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש ּכהן וכן זכה. - ׁשהֹורגן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻוכל
היּו ּכהּנה ּפרחי אּלא ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּכהנים
ּגזרת ּבגזירין. מחֹו את ּופֹוצעין לעזרה חּוץ אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹמֹוציאין
האדם את מלקין ולא ּדין ּבית ממיתין ׁשאין היא, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּכתּוב
לעכן יהֹוׁשע ׁשהרג וזה עדים. ׁשנים ּפי על אּלא ּפיו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבהֹודאת
דין אֹו היתה, ׁשעה הֹוראת - ּפיהם ּבהֹודאת עמלקי לגר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָודוד
הּמֹודה מלקין ולא ממיתין אין - הּסנהדרין אבל היה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמלכּות
מרי העמלין מן ׁשּמא זה. ּבדבר דעּתֹו נטרפה ׁשּמא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבעברה.
ּבבטנם החרבֹות ׁשּתֹוקעין למּות, המחּכים הּוא, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָנפׁש
ּדבר ויאמר יבֹוא זה ּכ ׁשּמא הּגּגֹות. מעל עצמן ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּומׁשליכין
היא. מל ּגזרת ּדבר: ׁשל ּוכללֹו ׁשּיהרג. ּכדי עּׂשה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ה'תשע"ב שבט י"ח קודש שבת יום

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨
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הּנֹותר ּפּגּול17האֹוכל האֹוכל יד) ּבּׂשר18. ׁשאכל הּטמא טו) . ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
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ולוקים1) שמים בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים דין, בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר
עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת, בהם שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת נכרתת2)עליהם. שנפשו כרת, עונש

א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה, ואובדת הבא עולם מטה.3)מחיי בו4)של שיש תעשה לא אבל
ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין דין בית מיתת

ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו, ביתֿדין.פרק ט.5)הרוגי יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,9)שם,
יד.10)טז. ונכרתו11)שם, האלה התועבות מכל יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן אלה עריות וכל יט. שם,

העושות". כג.12)הנפשות ז, כו.13)שם, ג.14)שם, יג, בלשון15)שמות נתבארה לא לאוכל ואזהרה כט. כג, ויקרא
לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על שמוזהרים ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר כיוון אבל התורה,
ונאמר הכיפורים) (=ביום במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה" תעונה...

והזהיר. ענש עינוי אף והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, כח.16)עונש הקבוע17)שם, זמן אחר הקדשים מבשר שנשאר
אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר ולא הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם, ככתוב כרת, ועונשו לאכילתם,
שבקודש "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש כי יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים" בפרשת אבל
שם בפסחים שלפנינו הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת המצוות" ב"ספר וראה לד). (שם, הוא" קדש כי יאכל לא באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא

תלו. אות שם, קאפח, הרב יקטיר18)של או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו או שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל "לא מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו זמנו אחר ממנו

קלב). לאֿתעשה המצוות (ספר19)(ספר ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש "בכל ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
קכט). לאֿתעשה ב.20)המצוות יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא ואזהרתו: המקדש חוץ21)לחצר

בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו אבל גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו ואזהרתו:22)לעזרה, בחוץ, מקריבם
(זבחים תעשה לא אלא אינו "הישמר" בו שנאמר מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "הישמר
ענש עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה הכתוב הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם, ונאמר א), קו,

צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא עשייה בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,



oixcdpqצד zekld - hay g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמׁשחה23הּׁשמן ּבׁשמן הּס כ) את24. המפּטם כא) . ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
.25הּקטרת ְֶַֹ

ׁשמים·. ּבידי מיתה מחּיבין ויׁש26ּכל תעּׂשה ּבלא ׁשהן , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
מעּׂשה א)27ּבהן הן: ואּלּו עּׂשר. ׁשמֹונה - עליהן ׁשּלֹוקין , ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

גדֹולה ּתרּומה ׁשאכל טהֹורה28זר ּבין טמאה29, זר30ּבין ב) . ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָ
מעּׂשר ּתרּומת ׁשּנכנסּו31ׁשאכל אחר ּבּכּורים ׁשאכל זר ג) . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

חּלה32לירּוׁשלים ׁשאכל זר ד) ׁשּלא33. טבל האֹוכל ה) . ִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

מעּׂשר ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו האֹוכל34הּורם ו) . ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
חּלתּה הּורמה ׁשּלא ּתרּומה35עּסה ׁשאכל טמא ּכהן ז) . ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

לעבֹודה36טהֹורה ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ּכהן ח) .37. ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
עבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ּכהן ׁשעבד38ט) לוי י) . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּכהנים ּבּמקּדׁש39ּבעבֹודת ׁשּׁשּמׁש זר יא) מחּסר40. יב) . ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹֻ
עבד41ּבגדים אם ולֹוקה ּכזר, הּוא הרי ּכהן42- יג) . ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשּׁשּמׁש ׁשּׁשּמׁש43טמא יין ׁשתּוי יד) יֹום44. טבּול טו) . ְְִִִֵֵֵֶֶַָ
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כמוהו"23) תעשו לא "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה שמן כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לב). ל, שם).24)(שמות (שם, ייסך" לא אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה שעשה משמן גופו, את

אלה25) וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת כמעשה קטורת, ועושה מחקה
א. יג, מכות במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות עליו26)הכריתות יש שהכרת מכרת, קלה שמים בידי מיתה

פר סנהדרין לרבינו המשנה (פירוש לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב מיתה; לאחר א,עונש כה, בשבת רש"י ולדעת ו). משנה ט, ק
ערירי. הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי ומיתה בנים, בלא ערירי והולך נכרתים ימיו - מעשה27)כרת בו שאין לאו כי

ב. הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר עליו, לוקים מן28)אין אחד לכהן שנותן הכרי, מריחת אחרי ההפרשות כל ראשית היא
י),29)החמישים. (שם, קדש" יאכל לא זר "וכל ואזהרתו: יחללוהו, כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא ככתוב מיתה. עליה שחייב

ב. פג, בסנהדרין שאכל30)כמבואר וטהור הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי ה: הלכה ו, פרק תרומות תוספתא
ו. הלכה ו, פרק תרומות הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... הבית,31)את מבעל שקיבל המעשר מן מעשר, מפריש שהלוי

קודש" יאכל לא זר מ"וכל ואזהרתו א. מח, בסוטה כמבואר שמים, בידי מיתה עליו להתחייב גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו
תרומות ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת לתרומה, המכוון

ד. הלכה י, תרומה32)פרק נקראים ביכורים שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו התרו ואם שמים, בידי מיתה חייב
שנינו וכך קמח). לאֿתעשה המצות (ספר התרומה" דיני כל עליהם חלו יז) יב, (דברים ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון "לפי
יט, במכות אמנם א. הלכה ג, פרק ביכורים הלכות וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה א) משנה ב, פרק (ביכורים
לאֿתעשה המצוות בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו: רבינו אבל הבית" פני משיראו עליהם חייבים "מאימתי הנוסח: א

שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף שבעיר הבתים פני רואים מהחומה לפנים שמשנכנס תרומה,33)קמא, נקראת היא שגם
שנינו ובפירוש י"דֿט"ו, הלכה ה, פרק ביכורים בהלכות וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית כ) טו, (במדבר ככתוב

וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט) משנה א פרק אשר34)(חלה את ישראל בני קדשי את יחללו "ולא - אזהרתו
מיתה עונש טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדיין מדבר, הכתוב להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא לה'" ירימו
מעשר האוכל וכן א). פג, (סנהדרין במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו ומתו בתרומה; ונאמר יחללו, ולא כאן; נאמר -
לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא ישראל בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת ממנו הופרשה שלא ראשון,
"ותרומת שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו. ראשון מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה המצוות ספר ראה
מעשרותיו ממנו הופרשו ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה מיתה". עוון טבל מעשר

עח. לאו ד הלכה לקמן דינו (שביעית35)יתבאר שנינו ובפירוש לעיל, כמבואר תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי
בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה וראה מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת "האוכל ט) משנה ט, פרק

טבל. היא והרי מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל בשעורים - אהרן...36)וטמטמה מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
זו אומר הוי נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא דבר איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד יאכל לא בקדשים
המצוות בספר וכן א) פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו ט) (שם, שנאמר - מיתה ב); יד, (מכות תרומה
לוקה, אינו בלאו שהוא פי על ואף ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה שאכל טמא וכהן קלו. לאֿתעשה

א. הלכה ז, פרק תרומות בהלכות ימות".37)כמבואר ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל יבוא "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
סח). לאֿתעשה המצוות (ספר כז לאֿתעשה ד הלכה לקמן יתבאר דינו להיכל אוהל38)וכשנכנס "ומפתח ז) י, (ויקרא שנאמר

(ספ תמותו" פן תצאו לא קסה).מועד לאֿתעשה המצוות יקרבו39)ר לא המזבח ואל הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר
לאֿתעשה המצוות (ספר לב לאֿתעשה ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן ובנוגע שם. בספרי וכמבואר ימותו" ולא

ועונשו:40)עב). ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב לא "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן; מזרע שאינו - זר
עד). לאֿתעשה המצוות (ספר לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: שם ובספרי ז). (שם יומת" הקרב כהונה,41)"והזר בגדי

הדיוט. לכהן - ארבעה גדול; לכהן - בזמן42)שמונה - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט, (שמות שנאמר
ב). פג, (סנהדרין במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם אין עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם

לג. עשה המצוות ספר ולמדו43)וראה קדשי" שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא שנאמר במקדש,
כאן אף במיתה שם מה יחללוהו" כי בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול שווה גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים
אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על אף ו, הלכה י"ח, פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה המצוות (ספר במיתה

ב. הלכה ד, פרק מקדש ביאת הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה י,44)חוץ (ויקרא שנאמר - אזהרתו במקדש,
עבודה? בשעת אלא חייב שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא מועד אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט)

oixcdpq zekld - hay g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּׁשּמׁש45ׁשּׁשּמׁש ּכּפּורים מחּסר טז) ראׁש46. ּפרּוע יז) . ְְִִִִֵֵֶֶַַֹֻ
ׁשּׁשּמׁש47ׁשּׁשּמׁש ּבגדים קרּוע יח) .48. ְְִִִֵֵֶֶַָ

ורגלים‚. ידים קּדּוׁש ּבלא המׁשּמׁש ּפי49אבל על אף , ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
מיתה חּיב עּׂשה50ׁשהּוא מצות ׁשהיא מּפני לֹוקה, אינֹו -51. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

נבּואתֹו ׁשּכבׁש נביא עצמֹו,52וכן ּדברי על ׁשעבר אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבמיתה ׁשּׁשלׁשּתן ּפי על אף נביא, ּדברי על -53והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּתׁשמעּון; אליו ׁשּנאמר: עּׂשה, מּכלל ּבאין ׁשהן לֹוקה. ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
ּכעּׂשה הּוא הרי - עּׂשה מּכלל הּבא עליו.54ולאו לֹוקין ואין , ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

מיתת„. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה, תעּׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל
ּדין הן:55ּבית ואּלּו ּוׁשמֹונה. ׁשּׁשים מאה - עליהן ׁשּלֹוקין , ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ

אליל העֹוּׂשה לנֹוי56א) אליל העֹוּׂשה ב) הּפֹונה57. ג) . ְֱֱִִֶֶֶַָָ
אלילים הּמעּׂשים58אל מן מּצבה59ּבאחד הּמקים ד) .60. ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבּמקּדׁש אילן הּנֹוטע מּׂשּכית61ה) אבן הּנֹותן ו) ז)62. . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
זרה עבֹודה ּבׁשם ּבׁשמּה63הּנֹודר הּנׁשּבע ח) ט)64. . ְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

ּבּה הּנּדחת65הּנהנה עיר הּבֹונה י) הּנהנה66. יא) . ֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכֹוכבים67מּמּנה העֹובדי ּכחּקֹות העֹוּׂשה יב) יג)68. . ְְִִֵֶֶָָָָֻ
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אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל בבואכם ובניך... אתה לומר: תלמוד
כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר עבד, ולא שם שנכנס ועליו45)ושתוי שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל כוהן

שם, נכתב שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג, ובסנהדרין אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה הזהירה
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול - חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, העריב46)כב, שכבר

וטהרה" הכהן עליה "וכפר אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר טהרתו קרבנות הביא לא ועדיין שמשו,
ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו, רבינו מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם
קורקוס יוסף הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה שעבודתו פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה ד, פרק מקדש
כהונתו בגדי על נוסף בגד שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך סופר טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי ובהלכות א יח, בזבחים כמבואר מיתה, גילח47)חייב שלא יום משלושים יותר עליו שעברו
ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו" "ולא שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל "ראשיכם - ואזהרתו ראשו,
לאֿתעשה המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה שהוא יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין ישלחו... לא
לג. לאֿתעשה ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש שנכנס כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג

קרוע48) למקדש שנכנס כהן ודין קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא "ובגדיכם ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
י"ד. הלכה א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה להלן יתבאר עבד, ולא ורגליו.49)בגדים ידיו רחץ שלא

ימותו".50) ולא ורגליהם ידיהם "ורחצו כא) ל, (שמות על51)ככתוב לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו, בה הוזכר לא
עשה. מצוות ג.52)ביטול א, יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, האיש53)שלא "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי

א), פט, סנהדרין ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - מעימו" אדרוש אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא ִָאשר
בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי ובהלכות קעב עשה המצוות בספר א,54)וכמבואר פרק אישות הלכות והשווה ב. נד, יבמות

ח. כאמור55)הלכה זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה "ולא להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
ב. הלכה לא56)בראש מסכה "ואלוהי ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו ואפילו צלם. התימנים: יד ובכתב

לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו יעשנו ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו
ט. הלכה ג, פרק זרה עבודה בהלכות וכן נעשית57)ג שלא פי על ואף אדם, צורת והיא לנואי". "צורה התימנים: יד ובכתב

כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ, (שמות זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה: לעבדה. כדי
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה המצוות (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו להתעסק58)שלא

האלילים"59)בענייניהם. אל תפנו "אל ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,
ג). הלכה ב, פרק זרה עבודה והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין כמבואר ולוקה, ד) יט, שהכל60)(ויקרא בניין

המצוות ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים "ולא ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו אצלו, מתקבצים
ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא שהיו61)לאֿתעשה זרה, לעבודה גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על אף

וכמבואר כא) טז, (דברים אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים
ט. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה ובהלכות יג לאֿתעשה המצוות היו62)בספר שכך בה, (=מסתכלים) סוכים שהכול מצויירת, אבל

(ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית "ואבן ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות מצויירות, אבנים עושים
ו. הלכה ו, פרק זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). עבודה63)כו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:

הבאה. בהערה וראה יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
המצוות64) (ספר הקודמת בהערה כנ"ל - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף לו שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין

שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה ובהלכות יד לאֿתעשה
מעשה שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה, לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה והרי ואכל,

משנה). כב65)(לחם לאֿתעשה ושם כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא "ולא כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
וראה עליהם". וזהב כסף תחמוד "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה בהם שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה

ז. הלכה ח, ופרק ב הלכה ז, פרק זרה עבודה יז)66)הלכות יג, (דברים אמרה והתורה זרה, עבודה אחרי תושביה שהודחו
כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" תיבנה לא עולם תל מאומה67)"והייתה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת, עיר

זֿח). הלכה ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם" במסיבותיהם,68)מן וכינוסם במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה א).והתורה הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות תלכו "ולא



צה oixcdpq zekld - hay g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּׁשּמׁש45ׁשּׁשּמׁש ּכּפּורים מחּסר טז) ראׁש46. ּפרּוע יז) . ְְִִִִֵֵֶֶַַֹֻ
ׁשּׁשּמׁש47ׁשּׁשּמׁש ּבגדים קרּוע יח) .48. ְְִִִֵֵֶֶַָ

ורגלים‚. ידים קּדּוׁש ּבלא המׁשּמׁש ּפי49אבל על אף , ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָֹ
מיתה חּיב עּׂשה50ׁשהּוא מצות ׁשהיא מּפני לֹוקה, אינֹו -51. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

נבּואתֹו ׁשּכבׁש נביא עצמֹו,52וכן ּדברי על ׁשעבר אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּבמיתה ׁשּׁשלׁשּתן ּפי על אף נביא, ּדברי על -53והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּתׁשמעּון; אליו ׁשּנאמר: עּׂשה, מּכלל ּבאין ׁשהן לֹוקה. ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינֹו
ּכעּׂשה הּוא הרי - עּׂשה מּכלל הּבא עליו.54ולאו לֹוקין ואין , ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָ

מיתת„. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה, תעּׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל
ּדין הן:55ּבית ואּלּו ּוׁשמֹונה. ׁשּׁשים מאה - עליהן ׁשּלֹוקין , ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ

אליל העֹוּׂשה לנֹוי56א) אליל העֹוּׂשה ב) הּפֹונה57. ג) . ְֱֱִִֶֶֶַָָ
אלילים הּמעּׂשים58אל מן מּצבה59ּבאחד הּמקים ד) .60. ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבּמקּדׁש אילן הּנֹוטע מּׂשּכית61ה) אבן הּנֹותן ו) ז)62. . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
זרה עבֹודה ּבׁשם ּבׁשמּה63הּנֹודר הּנׁשּבע ח) ט)64. . ְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

ּבּה הּנּדחת65הּנהנה עיר הּבֹונה י) הּנהנה66. יא) . ֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ּכֹוכבים67מּמּנה העֹובדי ּכחּקֹות העֹוּׂשה יב) יג)68. . ְְִִֵֶֶָָָָֻ
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אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל בבואכם ובניך... אתה לומר: תלמוד
כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר עבד, ולא שם שנכנס ועליו45)ושתוי שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל כוהן

שם, נכתב שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג, ובסנהדרין אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה הזהירה
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול - חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, העריב46)כב, שכבר

וטהרה" הכהן עליה "וכפר אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר טהרתו קרבנות הביא לא ועדיין שמשו,
ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו, רבינו מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם
קורקוס יוסף הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה שעבודתו פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה ד, פרק מקדש
כהונתו בגדי על נוסף בגד שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך סופר טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי ובהלכות א יח, בזבחים כמבואר מיתה, גילח47)חייב שלא יום משלושים יותר עליו שעברו
ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו" "ולא שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל "ראשיכם - ואזהרתו ראשו,
לאֿתעשה המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה שהוא יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין ישלחו... לא
לג. לאֿתעשה ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש שנכנס כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג

קרוע48) למקדש שנכנס כהן ודין קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא "ובגדיכם ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
י"ד. הלכה א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה להלן יתבאר עבד, ולא ורגליו.49)בגדים ידיו רחץ שלא

ימותו".50) ולא ורגליהם ידיהם "ורחצו כא) ל, (שמות על51)ככתוב לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו, בה הוזכר לא
עשה. מצוות ג.52)ביטול א, יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, האיש53)שלא "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי

א), פט, סנהדרין ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - מעימו" אדרוש אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא ִָאשר
בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי ובהלכות קעב עשה המצוות בספר א,54)וכמבואר פרק אישות הלכות והשווה ב. נד, יבמות

ח. כאמור55)הלכה זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה "ולא להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
ב. הלכה לא56)בראש מסכה "ואלוהי ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו ואפילו צלם. התימנים: יד ובכתב

לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו יעשנו ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו
ט. הלכה ג, פרק זרה עבודה בהלכות וכן נעשית57)ג שלא פי על ואף אדם, צורת והיא לנואי". "צורה התימנים: יד ובכתב

כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ, (שמות זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה: לעבדה. כדי
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה המצוות (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו להתעסק58)שלא

האלילים"59)בענייניהם. אל תפנו "אל ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,
ג). הלכה ב, פרק זרה עבודה והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין כמבואר ולוקה, ד) יט, שהכל60)(ויקרא בניין

המצוות ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים "ולא ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו אצלו, מתקבצים
ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא שהיו61)לאֿתעשה זרה, לעבודה גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על אף

וכמבואר כא) טז, (דברים אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים
ט. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה ובהלכות יג לאֿתעשה המצוות היו62)בספר שכך בה, (=מסתכלים) סוכים שהכול מצויירת, אבל

(ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית "ואבן ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות מצויירות, אבנים עושים
ו. הלכה ו, פרק זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). עבודה63)כו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:

הבאה. בהערה וראה יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
המצוות64) (ספר הקודמת בהערה כנ"ל - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף לו שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין

שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה ובהלכות יד לאֿתעשה
מעשה שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה, לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה והרי ואכל,

משנה). כב65)(לחם לאֿתעשה ושם כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא "ולא כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
וראה עליהם". וזהב כסף תחמוד "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה בהם שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה

ז. הלכה ח, ופרק ב הלכה ז, פרק זרה עבודה יז)66)הלכות יג, (דברים אמרה והתורה זרה, עבודה אחרי תושביה שהודחו
כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" תיבנה לא עולם תל מאומה67)"והייתה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת, עיר

זֿח). הלכה ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם" במסיבותיהם,68)מן וכינוסם במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה א).והתורה הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות תלכו "ולא
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המעֹונן69הּקֹוסם יד) המנחׁש70. טו) החֹובר71. טז) .72. ְְֵֵֵֵַַַַַ
הּמתים אל הּדֹורׁש ׁשם73יז) הּמֹוחק יח) ּבֹו,74. וכּיֹוצא ְִֵֵֵֵֵֶַַַַ

הֹורס הּמקּדׁש75ּכגֹון מן עץ ּׂשֹורף אֹו הּמזּבח מן .76אבן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּמזּבח מן אׁש המכּבה עליו77יט) העֹולה כ) . ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

טמאים78ּבמעלֹות ּבבגדים לעזרה הּנכנס כא) זב79. כב) . ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ
ּבֹו הּבית80וכּיֹוצא להר ארֹון81ׁשּנכנס ּבּדי הּמסיר כג) .82. ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

הּמזיח האפֹוד83כד) מעל ּפי84חׁשן הּקֹורע כה) . ִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
הּזהב85הּמעיל מזּבח על הּמקריב כו) ׁשּנכנס86. ּכהן כז) . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּבעל87להיכל כח) ׁשּנכנס. מּום ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשתּוי88לׁשם כט) לׁשם89. מּום90ׁשּנכנס ּבעל ל) . ְְְִֶַַַָָָ

ׁשּׁשּמׁש91ׁשּׁשּמׁש ערל לא) ּבעבֹודת92. ׁשעבד ּכהן לב) . ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ראׁש93הלוּים ּפרּוע לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן לג) ּכהן94. לד) . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
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"לא69) י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך, לא או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא מעשה ידי על עתידות מגיד
וֿז). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים" קוסם בך... בחירת70)יימצא לפי מעשיו שמכווין

יימצא "לא (שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה ראוי זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי על העיתים
חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה המצוות (ספר ועת עונה מלשון מעונן", על71)בך... מעשיו שעושה

וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי נפלה שאומרים: אלו כגון, ניחוש, פי
"לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה, לא - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה כך, לי יארע אם לעצמו: סימנים המשים

ד). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות (ספר וחושב72)תנחשו" מובן, שום להם שאין דברים מדבר
"לא (שם) אמרה והתורה יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב על או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו

י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה המצוות (ספר חבר" וחובר בך... משונים,73)יימצא מעשים שעושה
המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא (שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת אליו יבוא כך ידי שעל ומדמה

י"ג). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה לאֿתעשה המצוות הקדושֿברוךֿהוא.74)(ספר בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) ואבדתם76)דרך באש... תשרפון ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים אמרה והתורה הקדש, ֶמעצי

ז). והלכה א הלכה ו, פרק התורה יסודי והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... אפילו77)את
והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר המזבח, מגחלי אחת גחלת

ו). הלכה ב, פרק ומוספים המצוות78)תמידים (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת גסות פסיעות יפסע שלא כדי במדריגות,
י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות פ אב79)לאֿתעשה טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי על אף

"ואם אמרו: י"ג) הלכה י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת מחניהם". את יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
המצוות (ספר בארבעים - בגדיו כיבוס ועל כרת, ענוש - גופו רחיצת על - טז) יז, (ויקרא עוונו" ונשא ירחץ לא ובשרו יכבס לא

ט"זֿי"ז). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עז מגופן.80)לאֿתעשה יוצאת שטומאתן ויולדת, נידה הנקרא81)כגון, הוא
שם. בספרי וכן לוייה, מחנה זה - א סח, בפסחים ואמרו המחנה" תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה לוייה, מחנה
עימו" יוסף עצמות את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר הבית, להר להיכנס מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי
שהיא לירושלים, הנכנס שמצורע ודע, גֿד). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עח לאֿתעשה המצוות (ספר לוייה במחנה עימו -
הלאווין בין זה לאו רבינו מנה לא למה א, פרק בכלים טוב יום התוספות תמה וכבר ח, הלכה שם כמבואר לוקה, ישראל, מחנה

עליהם. המצוות82)שלוקים (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות טו) כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך
י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו מעל84)המסיר.83)לאֿתעשה החושן יזח "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה

לאֿתעשה המצוות ספר וראה י), הלכה ט, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו (לשון לוקה השחתה דרך חיבורם המפרק וכל האפוד",
המצוות85)פז. (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי לב) כח, (שמות שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא גדול, כהן מעיל

ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי (הלכות לוקה השחתה דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח). שבהיכל,86)לאֿתעשה
עובר זה, זולת עליו המקריב וכל הנשרפים. ושעירים פרים ודם הכיפורים, יום של ושעיר פר דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד
ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר ולוקה, ט) ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה זרה קטורת עליו תעלו "לא על

פב. לאֿתעשה המצוות וספר י"א לקודש87)הלכה נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא "ואל ב) טז, (ויקרא אמרה והתורה
מקדש ביאת והלכות סח לאֿתעשה המצוות (ספר שם ובביאורנו ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא הקדשים,

ד). הלכה ב, (ויקרא88)פרק שנאמר א, הלכה ו, פרק מקדש ביאת בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם בין הדין והוא להיכל.
סט). לאֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח ואל יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) שיכור89)כא, או חי, יין רביעית

המשכרים. המשקים אוהל90)משאר אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,
וספר אֿב הלכה א, פרק מקדש ביאת (הלכות יד לאֿתעשה ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא עבד ואם מועד".

עג). לאֿתעשה על91)המצוות נוסף עבודתו על ולוקה יקרב". לא מום בו יהיה "אשר יז) כא, (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, פרק מקדש ביאת (הלכות למזבח כניסתו על שחייב אחיו92)המלקות שמתו ישראל,

ערלֿלב נכר בן "כל ט) מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת
ח). הלכה ו, פרק מקדש ביאת והלכות א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר

במיתה93) שאינכם אלא זה, לאו אתכם כולל הכוהנים, אתם גם - אתם" גם (=הלויים) הם גם ימותו "ולא ג) יח, (במדבר שנאמר
המצוות (ספר תעשה" בלא אלא הלויים על הכוהנים "ואין שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאו, אלא

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל וראה י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב משלושים94)לאֿתעשה למעלה שיער מגודל
והלכות קסג לאֿתעשה המצוות (ספר ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו", אל "ראשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום,

יז. לאֿתעשה ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו). הלכה א, פרק מקדש ביאת
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קרועים95) ובגדיו שימש ואם שם). מקדש ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו" אל "ובגדיכם ו) י, (ויקרא שנאמר
יח. לאֿתעשה ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, (ספר96)חייב תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ) כב, (ויקרא שנאמר למזבח.

ב). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות צא לאֿתעשה תקריבו97)המצוות לא שבור... או "עוורת כב) (שם, שנאמר קרבן, לשם
ד). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות צב לאֿתעשה המצוות (ספר לה'" "ומעוך98)אלה כד) (שם, שנאמר המזבח, גבי על

שם). מזבח איסורי והלכות צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא כל99)וכתות... על ואדונים מורים (=שהם החלבים אלו
ל המזבח על מהם תיתנו לא "ואשה כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון לחלק המזבח על ועולים ה'".האיברים

איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות ארבע לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו מום בעל המקדיש נמצא,
ד). הלכה א, פרק (שם,100)מזבח שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם יוקרב גוים שהם כיוון נאמר, שלא

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי (הלכות אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד שנאמר101)כה) לקרבן, שראוי
עינו את יסמא שלא שם), וברש"י ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה לא בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) ְֶַ(שם,

זֿח). הלכה שם, מזבח איסורי והלכות צז לאֿתעשה המצוות (ספר וכדומה ידו את יקטע בהם102)או לעבוד שאסור בקרבנות.
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא שורך" בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים ככתוב שהיא, מלאכה כל

ז). הלכה א, פרק מעילה מעילה103)והלכות והלכות קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם, ככתוב צמרם, את
כאחד,104)שם). שניהם הקטיר ואם לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא) ב, (ויקרא שנאמר המזבח, על

צח). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם לפי אחת, מלקות אלא לוקה אינו
קומצו105) מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים הנשאר הם - מנחות שיירי חמץ", מנחות שיירי התימנים: יד בכתב

אמר, כאילו מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא שנאמר חמץ, אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו
י"ד). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר חמץ ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם

מנחה.106) או תש107)קרבן ולא יג) ב, (שם, איסורישנאמר והלכות צט לאֿתעשה המצוות (ספר אלוקיך" ברית מלח בית
י"א). הלכה ה, פרק תחת108)מזבח זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב מחיר בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים ושניהם זה. כלב
המצוות (ספר ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד

טז). ח, הלכה ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק ידו109)לאֿתעשה ואין בהמה חטאת כשיתחייב החוטא, העני שיקריב המנחה
יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן ואסור ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא מנחת קרוייה: - להביאה משגת

ז). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליה ישים חוטא.110)"לא מנחת מין111)על
הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי שרף

עליו112)ח). יצוק "לא טו) ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת - קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קד לאֿתעשה המצוות (ספר (שם,113)שמן" אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן על
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה" עליו ייתן "ולא במליקתו114)שם) מהגוף העוף ראש שהבדיל

הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה המצוות (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא אמרה והתורה
אותו"115)ו). ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת זו הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף

לאֿתעש המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות ולא למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה תמורהואינו והלכות קו ה
יב). א, הלכה א, חייב116)פרק הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל", לא טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות קל לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל כמבואר כרת,
ואזהרתו:117) נזרק, ולא הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם חוץ לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,

והלכות קצ לאֿתעשה המצוות (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי: דרשו ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא
גֿה). הלכה שם, המוקדשים ואשם.118)פסולי חטאת לא119)כגון, - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול תוכל "לא ואזהרתו:

קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל אלא הכתוב בא
ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה לג).120)והלכות כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח, על הזריקה

המצוות (ספר זרות משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם אוכל משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל
ח). הלכה שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט בקרך"121)לאֿתעשה ובכורות בשעריך... לאכול תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר

ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר שהוא הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר, אלא ללמד הכתוב בא "לא -
ט"ז). הלכה א, פרק בכורות והלכות קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה בסמוך וראה
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הּׁשֹוחטן96מּומין לו) ּדמיהן97. הּזֹורק לז) הּמקטיר98. לח) . ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

ּבעלי99אמּוריהן ּכֹוככים עֹובדי קרּבנֹות הּמקריב לט) . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
הּמקּדׁש100מּומין ּבזמן ּבקדׁשים מּום הּמּטיל מ) מא)101. . ְְְִִִִִַַַַָָָ

ּבקדׁשים אֹותן102העֹובד הּגֹוזז מב) הּמקטיר103. מג) . ְְִִֵֵַַַָָָָ
דבׁש אֹו מחמץ104ּׂשאֹור מנחֹות ׁשירי העֹוּׂשה מד) .105. ְְְְֵֵֵֶַָָָָ
הּמקריב מלח106מה) מחיר107ּבלא אֹו אתנן הּמקריב מו) . ְְְְְִִִֶֶַַַַַַֹ

חֹוטא108ּכלב מנחת על ׁשמן הּנֹותן מז) הּנֹותן109. מח) . ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
סֹוטה111לבֹונה110עליה ּבקרּבן ׁשמן הּנֹותן מט) נ)112. . ְְְֵֶֶֶַַָָָָָ

עליו העֹוף113הּנֹותן ּבחּטאת הּמבּדיל נא) נב)114לבֹונה. . ְְְִֵַַַַַָָָָ
מזּבח ּבקדׁשי ׁשּנטמא115הּממר קדׁש ּבּׂשר האֹוכל נג) .116. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הּמקּדׁשין מּפסּולי האֹוכל קדׁשי117נד) ּבּׂשר ׁשאכל ּכהן נה) . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ
לעזרה118קדׁשים קדׁשים119חּוץ קדׁשי ּבּׂשר ׁשאכל זר נו) . ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָ

ּדמים מּתן ּבכֹור120אחר ּבּׂשר ׁשאכל זר נז) ּכהנת121. נח) . ְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קרועים95) ובגדיו שימש ואם שם). מקדש ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו" אל "ובגדיכם ו) י, (ויקרא שנאמר
יח. לאֿתעשה ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, (ספר96)חייב תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ) כב, (ויקרא שנאמר למזבח.

ב). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות צא לאֿתעשה תקריבו97)המצוות לא שבור... או "עוורת כב) (שם, שנאמר קרבן, לשם
ד). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות צב לאֿתעשה המצוות (ספר לה'" "ומעוך98)אלה כד) (שם, שנאמר המזבח, גבי על

שם). מזבח איסורי והלכות צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא כל99)וכתות... על ואדונים מורים (=שהם החלבים אלו
ל המזבח על מהם תיתנו לא "ואשה כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון לחלק המזבח על ועולים ה'".האיברים

איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות ארבע לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו מום בעל המקדיש נמצא,
ד). הלכה א, פרק (שם,100)מזבח שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם יוקרב גוים שהם כיוון נאמר, שלא

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי (הלכות אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד שנאמר101)כה) לקרבן, שראוי
עינו את יסמא שלא שם), וברש"י ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה לא בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) ְֶַ(שם,

זֿח). הלכה שם, מזבח איסורי והלכות צז לאֿתעשה המצוות (ספר וכדומה ידו את יקטע בהם102)או לעבוד שאסור בקרבנות.
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא שורך" בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים ככתוב שהיא, מלאכה כל

ז). הלכה א, פרק מעילה מעילה103)והלכות והלכות קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם, ככתוב צמרם, את
כאחד,104)שם). שניהם הקטיר ואם לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא) ב, (ויקרא שנאמר המזבח, על

צח). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם לפי אחת, מלקות אלא לוקה אינו
קומצו105) מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים הנשאר הם - מנחות שיירי חמץ", מנחות שיירי התימנים: יד בכתב

אמר, כאילו מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא שנאמר חמץ, אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו
י"ד). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר חמץ ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם

מנחה.106) או תש107)קרבן ולא יג) ב, (שם, איסורישנאמר והלכות צט לאֿתעשה המצוות (ספר אלוקיך" ברית מלח בית
י"א). הלכה ה, פרק תחת108)מזבח זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב מחיר בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים ושניהם זה. כלב
המצוות (ספר ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד

טז). ח, הלכה ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק ידו109)לאֿתעשה ואין בהמה חטאת כשיתחייב החוטא, העני שיקריב המנחה
יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן ואסור ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא מנחת קרוייה: - להביאה משגת

ז). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליה ישים חוטא.110)"לא מנחת מין111)על
הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי שרף

עליו112)ח). יצוק "לא טו) ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת - קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה והלכות קד לאֿתעשה המצוות (ספר (שם,113)שמן" אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן על
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה" עליו ייתן "ולא במליקתו114)שם) מהגוף העוף ראש שהבדיל

הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה המצוות (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא אמרה והתורה
אותו"115)ו). ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת זו הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף

לאֿתעש המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות ולא למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה תמורהואינו והלכות קו ה
יב). א, הלכה א, חייב116)פרק הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל", לא טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות קל לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל כמבואר כרת,
ואזהרתו:117) נזרק, ולא הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם חוץ לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,

והלכות קצ לאֿתעשה המצוות (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי: דרשו ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא
גֿה). הלכה שם, המוקדשים ואשם.118)פסולי חטאת לא119)כגון, - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול תוכל "לא ואזהרתו:

קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל אלא הכתוב בא
ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה לג).120)והלכות כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח, על הזריקה

המצוות (ספר זרות משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם אוכל משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל
ח). הלכה שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט בקרך"121)לאֿתעשה ובכורות בשעריך... לאכול תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר

ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר שהוא הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר, אלא ללמד הכתוב בא "לא -
ט"ז). הלכה א, פרק בכורות והלכות קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה בסמוך וראה
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ׁשאֹוכלת לזר וׁשֹוק122ׁשּנּׂשאת מיתת123חזה לאחר אפּלּו , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
חללה124ּבעלּה נט) ּתרּומה125. האֹוכל126ׁשאכלה ס) . ְְְֲֵֶַָָָָָָָ

לירּוׁשלים חּוץ קּלים קּלים127קדׁשים קדׁשים האֹוכל סא) . ִִִִִִֵַַַָָָָָָ
ּדמים זריקת לירּוׁשלים128קדם חּוץ ּבכֹור האֹוכל סב) .129. ְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ׁשני מעּׂשר האֹוכל הּבית130סג) ּפני ׁשראה חּוץ131אחר ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
לירּוׁשלים132לירּוׁשלים מּׁשּנכנסּו ּבּכּורים ׁשאכל ּכהן סד) . ְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבעזרה הּנחה חּוץ133קדם ּבּכּורים ׁשאכל ּכהן סה) . ֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבעזרה ׁשהּניחם אחר ׁשני.134לירּוׁשלים מעּׂשר האֹוכל סו) ֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּיּפדה קדם ּבירּוׁשלים מעּׂשר135ׁשּנטמא ׁשאכל טמא סז) . ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבירּוׁשלים הּטהֹור ׁשני136ׁשני מעּׂשר האֹוכל סח) . ֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
הּקדׁשים137ּבאנינּות ּכל וכן ּבּׂשר138, ׁשאכל ערל סט) . ְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּתרּומֹות אֹו ּכהן139קדׁש מּמנחת האֹוכל ע) מּכל140. וכן , ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ
לאּׁשים ּכליל ׁשהּוא חּטאֹות141ּדבר מּבּׂשר האֹוכל עא) . ְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּׂשרפה142הּנּׂשרפֹות הּטעּון מּכל וכן הּׁשֹוחט143, עב) . ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
החמץ על ּבראׁשֹון144ּפסח ּבין עצם, ּבֹו הּׁשֹובר עג) . ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבּׁשני לחבּורתֹו145ּבין חּוץ מּבּׂשרֹו הּמֹוציא עד) עה)146. . ְֲִִִֵֵַַַָָ
מחבּורתֹו חּוץ מּבּׂשרֹו מּבּׂשרֹו147האֹוכל האֹוכל עו) . ְְֲִִֵֵֵָָָָָ

מבּׁשל148נא ההקּדׁש149אֹו מן הּנהנה עז) . ְְֱִֵֶֶֶַַָָֻ
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שאכלה.122) התימנים: יד לד).123)בכתב ז, ויקרא (ראה השלמים מזבחי לכהנים לאכול124)הניתן אביה לבית שחוזרת
המצוות (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש תהיה כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים - בתרומה

ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז הדיוט,125)לאֿתעשה לכוהן וגרושה גדול לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה אשה וכן חלל מהם הנולד הוולד תהיה126)הרי כי כהן "ובת (שם) שנאמר

(ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה -127)המצוות ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר

המצוות (ספר שם במכות כמבואר ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים שאין קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו
ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה והלכות קמה בשעריך...128)לאֿתעשה לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כן, ואפילו

שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו דמים זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא לא - ונדבותיך"
ד). הלכה שם, הקרבנות מעשה והלכות קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי כהן,129)דמם ואפילו תמים, כשהוא

ט"ז). הלכה א, פרק בכורות והלכות קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות בשעריך... לאכול תוכל ""לא (שם) שנאמר
נפדה.130) החומה".131)שלא פני "משראה הנוסח: ב יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס שנאמר132)כלומר,

המצוות (ספר לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון - אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל "לא (שם)
הֿו הלכה ב, פרק שני מעשר והלכות קמא אלוקיך"133)לאֿתעשה ה' לפני "והנחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, זהלפני והרי

א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך תרומת - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו
גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים מקרא פרשת קריאת אבל

אבל134) לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה עיל נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
לאֿתעשה המצוות (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים אין בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו קודם

ג). הלכה שם, ביכורים והלכות לאוכלו135)קמח ואזהרה ב. יט, במכות כמבואר בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא בין טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא" ממנו ביערתי "ולא בטומאה:

א). הלכה ג, פרק שני מעשר והלכות קנ טמא136)לאֿתעשה שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו, מקום שהיא
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והתורה137)והוא עליו, ולאונן להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת ביום

ממנו". באוני אכלתי "לא שם) (שם, "ואכלתי138)אמרה יט) י, (ויקרא למשה אהרן אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם אסור
הֿז). הלכה שם שני מעשר והלכות קנא לאֿתעשה המצוות (ספר ה'" בעיני הייטב היום בפסח139)חטאת ושכיר' 'תושב נאמר:

תורה אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר תושב מה י) כב, (ויקרא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר מה) יב, (שמות
פסח שהרי לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה האמור ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "וכל מח) (שם,

והלכות קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור שערל קדשים לקדשי שכן כל הוא, קלים והלכותמקדשים י הלכה ז, פרק תרומות
ח. הלכה ט, פרק פסח קרבן הלכות וראה ט), הלכה י, פרק הקרבנות המזבח.140)מעשה על כליל כולה כגון,141)שהיא

תהיה, שבכליל כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן מנחת "וכל ואזהרתם: עולה, קרבן ככל למזבח כליל שהם האימורים,
ג). הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר ב עד, במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן

לירושלים.142) שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן פר של וכן הכיפורים יום של ושעיר פר חיצונה143)כגון, חטאת כגון,
שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש תאכל, לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל ואזהרתם: להיכל. מדמה שהובא

שם). הקרבונות מעשה והלכות קלט לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו על תעשה לא עליו ליתן שריפה, ברשותו144)טעון שיש
פרק פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זבחי" דם חמץ על תזבח "לא יח) כג, (שמות שנאמר שחיטתו, בשעת חמץ

ה). הלכה "ועצם145)א, שני: ובפסח מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה והתורה באייר, בי"ד שחל שני בפסח
א). הלכה ו, פרק פסח קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר טהור בפסח זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא

והלכות146) קכג לאֿתעשה המצוות (ספר חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא "לא שם) (שמות שנאמר לאכלו, שנתקבצה הקבוצה
א). הלכה ט, פרק פסח קלים147)קרבן קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו חזר ואפילו לחבורתו, חוץ הבשר שיצא

חוץ בשר שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ שיצא
ו הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק אסורות מאכלות והלכות שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו

ב). הלכה ט פרק פסח קרבן ו).148)והלכות הלכה ח, פרק פסח קרבן (הלכות אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה הבשר
לפי149) אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל נא אכל ואם מבושל". ובשל נא ממנו תאכלו "אל ט) יב, (שם שנאמר צלי, אלא

oixcdpq zekld - hay g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּמּנּו150ּבמזיד הפרׁש לא ׁשעדין טבל האֹוכל עח) . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ
עני מעּׂשר אפּלּו ׁשהּורמּו151מעּׂשר, ּפי על אף , ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָ

ּדינּה152ּתרּומֹותיו ׁשּנגמר חּיה נפׁש מּבּׂשר האֹוכל עט) . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנׁשחטה153לסקילה ּפי על אף ּבהמה154, האֹוכל פ) . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
טמא155טמאה עֹוף האֹוכל פא) ּדג156. האֹוכל פב) . ְֵֵֵֵָָָָָ
העֹוף157טמא ׁשרץ האֹוכל פג) ׁשרץ158. האֹוכל פד) . ֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

האֹוכל159הארץ פה) הּמים. רמּׂש160ׁשרץ האֹוכל פו) . ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
רבה ׁשאינֹו ּפי על אף ּתֹולעים161האדמה, האֹוכל פז) . ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּפרׁשּו אחר נבלה162ׁשּבּפרֹות האֹוכל פח) האֹוכל163. פט) . ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
החי164טרפה מן אבר האֹוכל צ) ּגיד165. האֹוכל צא) . ְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבחלב166הּנׁשה ּבּׂשר האֹוכל צב) ּבּׂשר167. המבּׁשל צג) . ְְֵֵֶַַַָָָָָָָָ
חדׁשה168ּבחלב מּתבּואה האֹוכל צד) הבאת169. קדם ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָֹ
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ד). הלכה שם פסח קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו נכללים "לא150)ששניהם יז) יב, (דברים שנאמר,
וכן מועל, לכל אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל לא אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול תוכל
(ספר מעילה קרבן מקריב בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה אומר רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו

ג). הלכה א, פרק מעילה והלכות קמו לאֿתעשה לשמיטה.151)המצוות והשישית השלישית בשנה גדולה152)הניתן תרומה
מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן ונאמר דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם, שנאמר מעשר, ותרומת
ב). טז, (מכות בתוכו - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול תוכל לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר להלן
והלכות קנג לאֿתעשה המצוות (ספר ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב תרומותיו ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל

כֿכא). הלכה י, פרק אסורות סקילה.153)מאכלות ונתחייבה אדם שהרגה (שמות154)כגון, שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו
באכילה, אסורה ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל, סקול שנאמר ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול כח) כא,
"שנעשה א) מא, קמא (בבא באכילה" אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב: מגיד בשרו? את ייאכל ולא לומר תלמוד מה

כ"ב). הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה המצוות (ספר טמאה" מעלת155)כבהמה שאינה טמאה, חיה או
מעלת שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה... מעלת פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה, ומפרסת גרה
ממעלי תאכלו לא זה את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת ובחזיר ובגמל הוא, עשה - עשה מכלל הבא ולאו אסורה, פרסה ומפרסת גרה
שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי אחד טהרה סימן בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים והרי וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה
והלכות קעב לאֿתעשה המצוות (ספר בלאֿתעשה הוא אכילתן שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה וחיה טמאה בהמה

אֿב). הלכה ב, פרק אסורות הפרס"156)מאכלות ואת הנשר את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת יג) יא, (ויקרא ככתוב
אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה המצוות (ספר ט"זֿכ הלכה א, פרק אסורות מאכלות בהלכות מבוארים טמא עוף וסימני וגו'.

ד). הלכה ב, מאכלות157)פרק הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם לכם יהיו "ושקץ ואזהרתו: וקשקשת, סנפיר לו שאין
שם). אסורות מאכלות והלכות קעג לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק והיתושים,158)אסורות והדבורים הזבובים כגון,

הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה לאֿתעשה המצוות (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף שרץ "וכל יט) יד, (דברים ככתוב
והעכבר159)הֿו). "החולד כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה וכן ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,

אכילתם על לוקה הוא שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ... על השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב"
הלכה ב, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים שאר ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה,

שם). אסורות מאכלות והלכות קעו לאֿתעשה המצוות (ספר של160)וֿז כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה התולעים כגון,
ולא השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם: בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב כגון, הדגים, בצורת שאינו כל דבר,
הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם שרצים מיני כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו

העפושים,161)י"ב). מן מתהווה שהוא הרומש" "השרץ וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא ונקבה מזכר נולד שלא
השרץ בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו. ומוליד ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד כמוהו מוליד ואינו

קעז). לאֿתעשה המצוות (ספר י"ג הלכה ב, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על מן162)הרומש
מב). (שם, תאכלום" לא הארץ על השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי הפרי לתוך חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי
י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח לאֿתעשה המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי לאכול מותר פירשו, לא אם אבל

לאֿתעשה163) המצוות (ספר נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר כהלכה, נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
א). הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות ודריסה,164)קפ טריפה אותה מחמת לחיות עוד יכולה ואינה היער, חיית אותה שטרפה

למות, נוטה והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה בהן ּתחלה שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, האמורה טריפה ְֶֶוזוהי
למות ונוטה שחלתה ומבהמה התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה מטריפה והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו ַָהרי
ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה בשדה "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות (ספר מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת

שם). המצוות וספר אֿג הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה נאמרו טריפה מיני הבהמה165)ושמונה מן אבר שחותך
אוכל משום לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג). יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה. כשהיא
בשר הבהמה שנעשית כיוון - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה.

אֿג). הלכה ה, ופרק י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפב לאֿתעשה המצוות (ספר טריפה היא הרי שנאמר166)בשדה
הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה) ממקומו (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן "על לג) לב, (בראשית
ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על אף בשלימותו

ב). בפעם167)הלכה אמו" בחלב גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא בעצמו שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
והלכות קפז לאֿתעשה המצוות (ספר ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך, לומר יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה

אֿב). הלכה ט, פרק אסורות המצוות168)מאכלות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא (שם) שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
שם). אסורות מאכלות והלכות קפו העומר.169)לאֿתעשה מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי בארץ שנשרשה



צט oixcdpq zekld - hay g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מּמּנּו150ּבמזיד הפרׁש לא ׁשעדין טבל האֹוכל עח) . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ
עני מעּׂשר אפּלּו ׁשהּורמּו151מעּׂשר, ּפי על אף , ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָ

ּדינּה152ּתרּומֹותיו ׁשּנגמר חּיה נפׁש מּבּׂשר האֹוכל עט) . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנׁשחטה153לסקילה ּפי על אף ּבהמה154, האֹוכל פ) . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
טמא155טמאה עֹוף האֹוכל פא) ּדג156. האֹוכל פב) . ְֵֵֵֵָָָָָ
העֹוף157טמא ׁשרץ האֹוכל פג) ׁשרץ158. האֹוכל פד) . ֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

האֹוכל159הארץ פה) הּמים. רמּׂש160ׁשרץ האֹוכל פו) . ִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
רבה ׁשאינֹו ּפי על אף ּתֹולעים161האדמה, האֹוכל פז) . ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ׁשּפרׁשּו אחר נבלה162ׁשּבּפרֹות האֹוכל פח) האֹוכל163. פט) . ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
החי164טרפה מן אבר האֹוכל צ) ּגיד165. האֹוכל צא) . ְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבחלב166הּנׁשה ּבּׂשר האֹוכל צב) ּבּׂשר167. המבּׁשל צג) . ְְֵֵֶַַַָָָָָָָָ
חדׁשה168ּבחלב מּתבּואה האֹוכל צד) הבאת169. קדם ְְֲֲִֵֶַָָָָָָָֹ
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ד). הלכה שם פסח קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו נכללים "לא150)ששניהם יז) יב, (דברים שנאמר,
וכן מועל, לכל אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל לא אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול תוכל
(ספר מעילה קרבן מקריב בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה אומר רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו

ג). הלכה א, פרק מעילה והלכות קמו לאֿתעשה לשמיטה.151)המצוות והשישית השלישית בשנה גדולה152)הניתן תרומה
מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן ונאמר דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם, שנאמר מעשר, ותרומת
ב). טז, (מכות בתוכו - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול תוכל לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר להלן
והלכות קנג לאֿתעשה המצוות (ספר ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב תרומותיו ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל

כֿכא). הלכה י, פרק אסורות סקילה.153)מאכלות ונתחייבה אדם שהרגה (שמות154)כגון, שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו
באכילה, אסורה ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל, סקול שנאמר ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול כח) כא,
"שנעשה א) מא, קמא (בבא באכילה" אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב: מגיד בשרו? את ייאכל ולא לומר תלמוד מה

כ"ב). הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה המצוות (ספר טמאה" מעלת155)כבהמה שאינה טמאה, חיה או
מעלת שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה... מעלת פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה, ומפרסת גרה
ממעלי תאכלו לא זה את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת ובחזיר ובגמל הוא, עשה - עשה מכלל הבא ולאו אסורה, פרסה ומפרסת גרה
שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי אחד טהרה סימן בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים והרי וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה
והלכות קעב לאֿתעשה המצוות (ספר בלאֿתעשה הוא אכילתן שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה וחיה טמאה בהמה

אֿב). הלכה ב, פרק אסורות הפרס"156)מאכלות ואת הנשר את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת יג) יא, (ויקרא ככתוב
אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה המצוות (ספר ט"זֿכ הלכה א, פרק אסורות מאכלות בהלכות מבוארים טמא עוף וסימני וגו'.

ד). הלכה ב, מאכלות157)פרק הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם לכם יהיו "ושקץ ואזהרתו: וקשקשת, סנפיר לו שאין
שם). אסורות מאכלות והלכות קעג לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק והיתושים,158)אסורות והדבורים הזבובים כגון,

הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה לאֿתעשה המצוות (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף שרץ "וכל יט) יד, (דברים ככתוב
והעכבר159)הֿו). "החולד כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה וכן ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,

אכילתם על לוקה הוא שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ... על השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב"
הלכה ב, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים שאר ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה,

שם). אסורות מאכלות והלכות קעו לאֿתעשה המצוות (ספר של160)וֿז כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה התולעים כגון,
ולא השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם: בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב כגון, הדגים, בצורת שאינו כל דבר,
הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם שרצים מיני כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו

העפושים,161)י"ב). מן מתהווה שהוא הרומש" "השרץ וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא ונקבה מזכר נולד שלא
השרץ בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו. ומוליד ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד כמוהו מוליד ואינו

קעז). לאֿתעשה המצוות (ספר י"ג הלכה ב, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על מן162)הרומש
מב). (שם, תאכלום" לא הארץ על השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי הפרי לתוך חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי
י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח לאֿתעשה המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי לאכול מותר פירשו, לא אם אבל

לאֿתעשה163) המצוות (ספר נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר כהלכה, נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
א). הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות ודריסה,164)קפ טריפה אותה מחמת לחיות עוד יכולה ואינה היער, חיית אותה שטרפה

למות, נוטה והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה בהן ּתחלה שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, האמורה טריפה ְֶֶוזוהי
למות ונוטה שחלתה ומבהמה התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה מטריפה והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו ַָהרי
ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה בשדה "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות (ספר מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת

שם). המצוות וספר אֿג הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה נאמרו טריפה מיני הבהמה165)ושמונה מן אבר שחותך
אוכל משום לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג). יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה. כשהיא
בשר הבהמה שנעשית כיוון - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה.

אֿג). הלכה ה, ופרק י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפב לאֿתעשה המצוות (ספר טריפה היא הרי שנאמר166)בשדה
הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה) ממקומו (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן "על לג) לב, (בראשית
ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על אף בשלימותו

ב). בפעם167)הלכה אמו" בחלב גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא בעצמו שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
והלכות קפז לאֿתעשה המצוות (ספר ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך, לומר יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה

אֿב). הלכה ט, פרק אסורות המצוות168)מאכלות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא (שם) שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
שם). אסורות מאכלות והלכות קפו העומר.169)לאֿתעשה מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי בארץ שנשרשה
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ערלה170העמר האֹוכל צה) הּכרם171. ּכלאי האֹוכל צו) .172. ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבּפסח חמץ ּתערבת האֹוכל אחר173צז) חמץ האֹוכל צח) . ֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

המקּים174חצֹות צט) ׁשחּמץ175. ּוכגֹון ּברׁשּותֹו, חמץ ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
נס176עּסתֹו יין הּׁשֹותה ק) מּגפן177. ׁשאכל נזיר קא) . ִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁש178הּיין נזיר קב) למת179ּגּלח. ׁשּנטמא נזיר קג) קד)180. . ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

הּנתק את צרעת181המגּלח סימני החֹות קה) ׁשּכואן182. אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

העגלה183ּבאׁש ּבֹו ׁשּנתערפה ּבּנחל העֹובד קו) קז)184. . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבּׁשביעית יּׂשראל ארץ האילן185הּזֹורע את הּזֹומר קח) . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ספיח186ּבּׁשביעית הּקֹוצר קט) ׁשּנּוי187. קי)188ּבלא . ְְִִִִֵַַַָֹ
ׁשּנּוי189הּבֹוצר קיב)190ּבלא הּיֹובל. ּבׁשנת הּזֹורע קיא) . ְְִִֵֵֵַַַַַֹ

ׁשּנּוי ּבלא ּבּה הּבֹוצר קיג) ׁשּנּוי. ּבלא ּבּה קיד)191הּקֹוצר . ְְִִֵֵַַָָֹֹ
לעני192המכּלה נתנּה ולא ּׂשדה המעֹולל193ּפאת קטו) . ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
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לאכול170) אסור המקדש, בית שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את הביאכם עד... תאכלו לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
קפט). לאֿתעשה המצוות (ספר ב הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר שישה יום גמר עד חדשה תבואה

ערלים,171) לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו האילן, פירות
אסורות מאכלות והלכות קצב לאֿתעשה המצוות (ספר מסיני למשה הלכה פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל". לא

יֿיא). הלכה י, באכילה,172)פרק אסורים שניהם הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם, שנזרעו ירקות מיני או תבואה ממיני מין
ת'ק'ד'ש' פק חכמינו: דרשו - הכרם" ותבואת תזרע אשר הזרע המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר
לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג, במכות כמבואר תעשה, לא מצוות אלא אינו "פן" שנאמר: מקום וכל א). קטו, (חולין אש תוקד פן -

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות מעורבת173)קצג מעופשת ופת (חלב הבבלי כותח כגון, בהם, מעורב שהחמץ דברים
שלוש אכילת בכדי חמץ כזית בתערובת יש אם אלא לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל כ) יב, (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו)
לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו מכים אלא לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי חמץ כזית בתערובת אין אם אבל ביצים,

ו). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות כלומר,174)קצח חמץ" עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן, עשר ארבעה יום חצות
חמץ האוכל אבל חמץ. באכילת הוא אסור להישחט ראוי שהוא ומשעה ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח, קרבן על

ח). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות קצט לאֿתעשה המצוות (ספר כרת חייב עצמו שעשה176)המניח.175)בפסח בפסח,
(=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו חמץ המניח אבל יט). יב, (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור ימים "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה
בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ והלכות רא, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי הפסח) לפני שהחמיץ

יין177) נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב, (דברים שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה שנתנסך
(ספר שהוא כל אפילו - מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק "ולא זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך

ב. הלכה ז, פרק זרה עבודה הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות והלכות קצד לאֿתעשה ענבים178)המצוות כגון,
ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל... לא ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג, חרצן ואפילו צימוקים או

בֿג). הלכה ה, פרק נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל" לא נדר179)זג ימי "כל ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר בימי
פרק נזירות והלכות רט לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח ואחד המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער הלכהנזרו ה,

במותם"180)י"א). להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון, ימים, שבעה טומאת
ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה המצוות (=שיפול181)(ספר בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

שצריך יגלח", לא הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא וזהו פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
ב הלכה ח, פרק צרעת טומאת והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם ניכר שיהא כדי לו סמוך שערות שתי להניח

א). הלכה י, מבשרו.182)ופרק כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן שיער המחייה183)כגון, מראה שישתנה כדי
המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים אמרה והתורה כד), (שם,

שם). י, פרק צרעת טומאת והלכות שח ובחרישה,184)לאֿתעשה בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא הנחל, באדמת
י, פרק רוצח והלכות שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד "לא ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה עבודה ובכל

ט). תזרע",185)הלכה לא שדך לארץ... יהיה שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר שעליה השמיטה, שנת היא
אֿב). הלכה א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות (ספר בה אסורה הארץ המיותרים186)ועבודת ענפיו כורת

בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעשה המצוות (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה פוריותו, את להגדיל
נקראים187) שניהם ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני בה שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה מה

א). הלכה ד, פרק שמיטה (הלכות ספ188)ספיח "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, תקצרנומן לא - תקצור" לא קצירך יח
(ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור אלא כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים, שאר תבואת שקוצרים כדרך

א). הלכה ה, פרק שמיטה והלכות רכב לאֿתעשה האילן.189)המצוות פרי שם)190)קוטף (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן
וכן בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא נזירך ענבי "ואת
פרק שמיטה והלכות רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך ומכניסם כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין זיתים

כבֿכג). הלכה לאֿתעשה191)ד, המצוות (ספר תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא) (שם, אמרה והתורה
ט"ז). הלכה י, פרק שמיטה והלכות כג,193)לקצור.192)רכדֿכו (שם ככתוב לעניים, מחוברת קמה להשאיר היה שצריך

זה הרי הלאו, את ולתקן לעניים ליתנה עוד יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך". שדך פאת תכלה "לא כב)
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה
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נתנּה ולא לקט195לעני194ּכרמֹו המלּקט קטז) נתנֹו196. ולא ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּפרט197לעני קיז) לעני198. נתנֹו ולא הּלֹוקח199ּכרמֹו קיח) . ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

הּׁשכחה לעני200עמר נתנֹו על201ולא אם הּלֹוקח קיט) . ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
האם202ּבנים ׁשּלח ּכלאים203ולא הּזֹורע קכ) ּבארץ204. ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבארץ205ּבזרעים הּכרם ּכלאי הּזֹורע קכא) קכב)206. . ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מקֹום ּבכל ּכלאים אילנֹות ּבהמה207הּמרּכיב הּמרּביע קכג) . ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ

מקֹום208ּכלאים ּבכל ּבכלאים הּמנהיג קכד) מקֹום. .209ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ

ּבהמה החֹוסם קכו)210קכה) מקֹום. ּבכל מלאכה ּבעת ְְְְֵֵֵַָָָָָ
מקֹום ּבכל ּבנֹו ואת אֹותֹו חברֹו211הּׁשֹוחט הממׁשּכן קכז) . ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָ

העבֹוט לֹו החזיר ולא ולא212ּבידֹו אלמנה החֹובל קכח) . ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹֹ
הּמׁשּכֹון אכל213החזיר ּבהן ׁשעֹוּׂשין ּכלים החֹובל קכט) . ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּתׁשלּומין214נפׁש ּבֹו ׁשאין זֹומם עד קל) הּמּכה215. קלא) . ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה ּומֹורה216חברֹו סֹורר ּבן קלב) . ְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ראׁשֹונה רע217ּבעדּות ׁשם הּמֹוציא קלג) דברֹו218. ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
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נתנו.194) תימן: יד זה,195)בכתב על זה נוטפים ענביהם שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר ולא כרמו כל שבצר
לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה והתורה לאיש" (=יונק) כעולל האשכולות "לשאר שהם עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא

י"זֿיח). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה המצוות (ספר הקצירה.196)תעולל" בשעת הנופלות שיבלים
תלקט".197) לא קצירך "ולקט ט) (שם, אמרה המצוותוהתורה (ספר לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו או אבדו ואם

ד). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות ריא זה198)לאֿתעשה - פרט וכו'. פרט המלקט תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
הבצירה. בשעת האשכול מן (=נופלים) הנפרטים שניים או אחד ואם199)גרגר תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה והתורה

והלכות ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו על לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים ממנו נבצר
ט"ו). הלכה ד, פרק עניים האלומות.200)מתנות עימור בשעת בשדה "ושכחת201)ששכחו יט) כד, (דברים אמרה והתורה

ו הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת הדין והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר
שם). ה ואפרוחיה.202)ופרק האם",203)הציפור את תשלח שלח הבנים על האם תיקח "לא ו) כב, (שם, אמרה והתורה

א). הלכה י"ג, פרק שחיטה והלכות שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם ומתה לקחה זרעים204)ואם מיני שני
לא205)כאחד. "שדך זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים מיני כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

אֿג). הלכה א, פרק כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל בארץ אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע
כלאיים,206) תזרע לא שדך משום: אחת שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או תבואה מיני שני שזרע ישראל, בארץ

שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן נטע או גפן אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים כרמך תזרע לא משום: ואחת
ז). א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר בהנאה יחור207)שניהם שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ אפילו

ו תפוח, בעץ אתרוג עץ "בהמתךשל הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך ואזהרתם: לוקה, בירק אילן המרכיב כן
היא הגוף חובת (=שהרי לארץ בחוץ בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך אף בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא
והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א ס, בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת שדך אף בחו"ל) גם ונוהגת

ה). הלכה א, פרק שם)208)כלאיים (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות, בחיה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
א). הלכה ט, פרק כלאיים והלכות ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא העגלה209)"בהמתך את מינים בשני מושך

ואחד טמא אחד במין אלא אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש "לא י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או
יח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד בהנהגה או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים שני כל סופרים מדברי אבל טהור,

זֿח. הלכה ט, פרק כלאיים או210)והלכות תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו עושה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות (ספר בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה, על תבן תישא

(ספר211)ב). אחד" ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר בקדשים, בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
א). הלכה י"ב, פרק שחיטה והלכות קא לאֿתעשה והתורה212)המצוות ביום, - והמחרשה בלילה, - כר כגון: לו, צריך והוא

ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה המצוות (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בעבוטו" תשכב "לא יב) כד, (דברים אמרה
ה). קודם213)הלכה נשרף או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא יז) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן בכלל שאסור

א). הלכה שם, מלווה והלכות רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ככתוב214)שיחזיר ואפייה, בישול כלי או טחינה כלי כגון,
לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזירנו קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש כי ורכב ריחיים יחבול "לא ו) (שם,

ב). הלכה שם, מלווה והלכות גרושה215)רמב בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון ממון, עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם. חלוצה, בן או
בן אם והיה - הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ִואף

חֿט). הלכה כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות (ספר שילקה זומם לעד רומז הרשע" אם216)הכות כי
יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה. משלם אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו (=דמי פרוטה שווה בה יש
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב ציווה להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם, יוסיף" לא

י"ב). הלכה ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות וקנה217)(ספר אביו משל שגנב הראשונה בפעם עליו שהעידו
אכילה תאכלו לא - כו) יט, (ויקרא הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח) כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר

ז). והלכה א, הלכה ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר דמים שפיכות לידי שלא218)המביאה אשתו, על
בתולים. לה מצא
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נתנּה ולא לקט195לעני194ּכרמֹו המלּקט קטז) נתנֹו196. ולא ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּפרט197לעני קיז) לעני198. נתנֹו ולא הּלֹוקח199ּכרמֹו קיח) . ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹ

הּׁשכחה לעני200עמר נתנֹו על201ולא אם הּלֹוקח קיט) . ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
האם202ּבנים ׁשּלח ּכלאים203ולא הּזֹורע קכ) ּבארץ204. ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבארץ205ּבזרעים הּכרם ּכלאי הּזֹורע קכא) קכב)206. . ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מקֹום ּבכל ּכלאים אילנֹות ּבהמה207הּמרּכיב הּמרּביע קכג) . ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ

מקֹום208ּכלאים ּבכל ּבכלאים הּמנהיג קכד) מקֹום. .209ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ

ּבהמה החֹוסם קכו)210קכה) מקֹום. ּבכל מלאכה ּבעת ְְְְֵֵֵַָָָָָ
מקֹום ּבכל ּבנֹו ואת אֹותֹו חברֹו211הּׁשֹוחט הממׁשּכן קכז) . ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָ

העבֹוט לֹו החזיר ולא ולא212ּבידֹו אלמנה החֹובל קכח) . ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹֹ
הּמׁשּכֹון אכל213החזיר ּבהן ׁשעֹוּׂשין ּכלים החֹובל קכט) . ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּתׁשלּומין214נפׁש ּבֹו ׁשאין זֹומם עד קל) הּמּכה215. קלא) . ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה ּומֹורה216חברֹו סֹורר ּבן קלב) . ְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ראׁשֹונה רע217ּבעדּות ׁשם הּמֹוציא קלג) דברֹו218. ׁשּנמצא ְְְִִִֵֵֶַַָָָ
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נתנו.194) תימן: יד זה,195)בכתב על זה נוטפים ענביהם שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר ולא כרמו כל שבצר
לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה והתורה לאיש" (=יונק) כעולל האשכולות "לשאר שהם עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא

י"זֿיח). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה המצוות (ספר הקצירה.196)תעולל" בשעת הנופלות שיבלים
תלקט".197) לא קצירך "ולקט ט) (שם, אמרה המצוותוהתורה (ספר לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו או אבדו ואם

ד). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות ריא זה198)לאֿתעשה - פרט וכו'. פרט המלקט תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
הבצירה. בשעת האשכול מן (=נופלים) הנפרטים שניים או אחד ואם199)גרגר תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה והתורה

והלכות ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו על לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים ממנו נבצר
ט"ו). הלכה ד, פרק עניים האלומות.200)מתנות עימור בשעת בשדה "ושכחת201)ששכחו יט) כד, (דברים אמרה והתורה

ו הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת הדין והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר
שם). ה ואפרוחיה.202)ופרק האם",203)הציפור את תשלח שלח הבנים על האם תיקח "לא ו) כב, (שם, אמרה והתורה

א). הלכה י"ג, פרק שחיטה והלכות שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם ומתה לקחה זרעים204)ואם מיני שני
לא205)כאחד. "שדך זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים מיני כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

אֿג). הלכה א, פרק כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל בארץ אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע
כלאיים,206) תזרע לא שדך משום: אחת שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או תבואה מיני שני שזרע ישראל, בארץ

שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן נטע או גפן אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים כרמך תזרע לא משום: ואחת
ז). א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר בהנאה יחור207)שניהם שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ אפילו

ו תפוח, בעץ אתרוג עץ "בהמתךשל הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך ואזהרתם: לוקה, בירק אילן המרכיב כן
היא הגוף חובת (=שהרי לארץ בחוץ בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך אף בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא
והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א ס, בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת שדך אף בחו"ל) גם ונוהגת

ה). הלכה א, פרק שם)208)כלאיים (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות, בחיה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
א). הלכה ט, פרק כלאיים והלכות ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא העגלה209)"בהמתך את מינים בשני מושך

ואחד טמא אחד במין אלא אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש "לא י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או
יח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד בהנהגה או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים שני כל סופרים מדברי אבל טהור,

זֿח. הלכה ט, פרק כלאיים או210)והלכות תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו עושה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות (ספר בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה, על תבן תישא

(ספר211)ב). אחד" ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר בקדשים, בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
א). הלכה י"ב, פרק שחיטה והלכות קא לאֿתעשה והתורה212)המצוות ביום, - והמחרשה בלילה, - כר כגון: לו, צריך והוא

ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה המצוות (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בעבוטו" תשכב "לא יב) כד, (דברים אמרה
ה). קודם213)הלכה נשרף או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא יז) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן בכלל שאסור

א). הלכה שם, מלווה והלכות רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ככתוב214)שיחזיר ואפייה, בישול כלי או טחינה כלי כגון,
לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזירנו קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש כי ורכב ריחיים יחבול "לא ו) (שם,

ב). הלכה שם, מלווה והלכות גרושה215)רמב בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון ממון, עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם. חלוצה, בן או
בן אם והיה - הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ִואף

חֿט). הלכה כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות (ספר שילקה זומם לעד רומז הרשע" אם216)הכות כי
יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה. משלם אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו (=דמי פרוטה שווה בה יש
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב ציווה להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם, יוסיף" לא

י"ב). הלכה ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות וקנה217)(ספר אביו משל שגנב הראשונה בפעם עליו שהעידו
אכילה תאכלו לא - כו) יט, (ויקרא הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח) כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר

ז). והלכה א, הלכה ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר דמים שפיכות לידי שלא218)המביאה אשתו, על
בתולים. לה מצא
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ּבה'219ׁשקר חברֹו את המקּלל קלד) הּנׁשּבע220. קלה) . ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ
לּׁשוא221לּׁשקר הּנׁשּבע קלו) נדרֹו222. המחּלל קלז) .223. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ּבׁשּבת לּתחּום חּוץ הּיֹוצא מלאכה224קלח) העֹוּׂשה קלט) . ְְְֵֶַַַָָָָ
טֹובּב הראׁש225יֹום ּפאת הּמּקיף קמ) הּמּקיף226. קמא) . ְְִִַַַַַָֹ

זקן מת227ּפאת על הּׂשֹורט קמב) ראׁשֹו228. הּקֹורח קמג) . ְֵֵֵַַַַַָָֹ
הּמת קעקע229על ּכתבת הּכֹותב קמד) הּלֹובׁש230. קמה) . ְֲֵֵֵֶַַַַַַֹ

הׁשחתה231ׁשעטנז ּדר מאכל אילני הּקֹוצץ קמו) קמז)232. . ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אּׁשה מלּבּוׁש ׁשּלבׁש מלּבּוׁש233איׁש ׁשּלבׁשה אּׁשה קמח) . ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

למת234איׁש ׁשּנטמא ּכהן קמט) אּׁשה235. ׁשּקּדׁש ּכהן קנ) . ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹ
ּובעלּה ּובעלּה236זֹונה ּגרּוׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן קנא) קנב)237. . ְְְִֵֵֶָָָָָָֹ

ּובעלּה חללה ׁשּקּדׁש אלמנה238ּכהן ׁשּבעל ּגדֹול ּכהן קנג) . ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
קּדׁשּה ׁשּלא ּפי על אחר239אף ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר קנד) . ְְֲִִִֶַַַַַַָָֹ
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לוקה,219) והבעל נסקלים העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו הבעל, עדי את והזימו עדים האשה אבי שהביא
המצוות (ספר א מו, בכתובות כמבואר טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח) כב, (דברים ככתוב

ו). והלכה א הלכה ג, פרק בתולה נערה והלכות שא "לא220)לאֿתעשה ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה', יכהו שאמר כגון,
בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש שאפילו יד), (שם, חרש" כ"ו,תקלל פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו לוקה

א). בשמי221)הלכה תישבעו ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל יאכל שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע כגון
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות (ספר ב כ, בשבועות כמבואר יב), (שם, על222)לשקר" שנשבע

ה' שם את תישא "לא ואזהרתו: ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים, על שנשבע כגון, כן, שהוא ידוע, דבר
- לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה לא "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו). כ, (שמות לשווא" אלוקיך
המצוות (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה אותו מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה של דין בית

דֿז). הלכה א, פרק שבועות והלכות סב ג)223)לאֿתעשה ל, (במדבר אמרה והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות (ספר חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל העיר,224)"לא לתחום חוץ

אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי". ביום ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה והתורה מיל. עשר לשנים חוץ והוא
א). הלכה כ"ז, פרק שבת והלכות שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד אלא לעיר יב,225)חוץ (שם אמרה והתורה

טוב יום והלכות שכג לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא נפש לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח)
אֿב). הלכה א, מלקות226)פרק וחייב ראשכם" פאת תקיפו "לא כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער את שמגלח

ו). והלכה א, הלכה י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות (ספר מהם צדע כל הן:227)על פיאות וחמש מגלחו.
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על ולוקה הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי העליון לחי

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד לאֿתעשה המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו מרוב228)(שם) בבשרו שורט
מה לאֿתעשה המצוות (ספר בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער

י"ב). הלכה שם, זרה עבודה (דברים229)והלכות אמרה והתורה הסכלים, שעושים כדרך מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
בראשם קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים, כבין הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו "ולא א) יד,

ט"ו). הלכה שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות או230)(ספר דיו או כוחל השיטה מקום וממלא בבשרו ששורט
והתורה לעבודתה. ומורשמים לה הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים הגויים מנהג היה וזה צבעונים, שאר

י"א). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע "וכתובת כח) יט, (שם, בגד231)אמרה
כב, (דברים יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו: הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים, מצמר ארוג
והלכה א הלכה י, פרק זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור פשתן של גדול בבגד צמר של אחד חוט ואפילו יא).

ישבור232)ה). או לבטלה בגד שישרוף כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה... את תשחית "לא יט) כ, (שם
לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים בהלכות כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה שאינו אלא לבטלה, כלי

ח). הלכה שם, מלכים והלכות והתורה233)נז נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים בגדים שילבש כגון,
זרה עבודה והלכות מ לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם אמרה

י). הלכה י"ב שריון234)פרק שתלבש או מצנפת, בראשה שתשים יהיהכגון "לא שם) (שם, שנאמר כאיש, ראשה שתגלח או
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות (ספר אשה" על גבר מקרוביו235)כלי אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע

אבל והלכות קסו לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
אֿג). הלכה ג, בכל236)פרק השווה איסור לו, להינשא אסורה שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה כגון,

אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו". לא וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים. מיוחד ואינו ישראל,
הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר: לוקה,

א). הלכה י"ח, ופרק גרושה237)ב "ואשה שם) (שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר האירוסין, מן בין הנישואין מן בין
י"י). והלכה ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה המצוות (ספר ייקחו" לא שנולדה238)מאישה זו - חללה

והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי (הלכות נתחללה - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת וכן כהונה, מאיסורי
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם): שנאמר239)אמרה

זרעו, ולא אשה לא כשרים, יחלל שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה, כיוון - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו) (שם,
המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן לוקה אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן וגרושה, וחללה לזונה בניגוד

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קסב לאֿתעשה

oixcdpq zekld - hay g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ליבם240ׁשּנתקּדׁשה זקּוקה הּנֹוּׂשא קנה) על241. הּבא קנו) . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ממזר242הּקדׁשה קנז) ּובעל243. יּׂשראל ּבת קנח)244ׁשּנּׂשא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּדּכא המסרס245ּפצּוע קנט) ּובעל. יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ועֹוף246איׁש חּיה ּבהמה זכרי ׁשאר וכן ׁשּגרׁש247, אֹונס קס) . ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

החזירּה ולא אׁשּתֹו248אנּוסתֹו ׁשּגרׁש רע ׁשם הּמֹוציא קסא) . ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
החזירּה מּדרכי249ולא ּבדר העריֹות אל הּקרב קסב) . ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ערוה250הּזנּות גּלה ׁשּלא ּפי על אף על251, החׁשּוד וזהּו . ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכֹוכבים252העריֹות ּבעֹובדי הּמתחּתן קסג) ּגר253. קסד) . ְְְֲִִֵֵֵַַָָָ

ּובעל יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא ׁשּנּׂשא254עּמֹוני מֹואבי ּגר קסה) . ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּובעל יּׂשראל נׁשים255ּבת ׁשהרּבה מל קסו) .256מל קסז) . ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
סּוסים וזהב.257ׁשהרּבה ּכסף ׁשהרּבה מל קסח) .258 ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּלֹוקים ּכל זרים.259נמצאּו ילקּו להם: וסימן וׁשבעה. מאתים ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָ

עּׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

עדים‡. ּפי על אּלא הּדעת, ּבאמד עֹונׁשין ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאין

והתרּו חברֹו, אחר רֹודף העדים ראּוהּו אפּלּו ּברּורה. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבראּיה
ונכנסּו לחרּבה אחריו ׁשּנכנס אֹו עיניהם, והעלימּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו,
ההֹורג, ּביד ּדם מנּטף והּסיף ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָאחריו,
ּבעדּות הֹורגין ּדין ּבית אין - ׁשהּכהּו ּבעת ראּוהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹהֹואיל
אם וכן ּתהרג. אל וצּדיק ונקי נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹזֹו.
את ׁשעבד ראהּו זה זרה, עבֹודה ׁשעבד ׁשנים עליו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהעידּו
ּבֹו והתרה הּלבנה את ׁשעבד ראהּו וזה ּבֹו, והתרה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהחּמה
ויׁש הֹואיל ּתהרג. אל וצּדיק ונקי ׁשּנאמר: מצטרפין. אין -ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּתהרגהּו. אל - צּדיק ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ְְְְִִֵַַַַַַָׁשם
ּבאנס·. ּדין ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין דבר ׁשעּׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּיהרג מצּוה ׁשהיה ּפי על ואף אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
אינֹו - אנּוס והּוא הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף יעבר. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹואל
ּדין, לבית אזהרה זֹו דבר. תעּׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנהרג.

האנּוס. את יענׁשּו ְֶֶַַָָֹׁשּלא
ּבית‚. מיתת חּיב - הערוה על ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאחר,240) נישאה לא ואפילו לקחתה". לשוב שלחה אשר הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה אחר, לאיש
(ספר ב יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש "והייתה ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה אלא

י"ב). הלכה י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה האחים,241)המצוות לאחד להתייבם זקוקה והיא בנים בלא בעלה שמת
זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה) כה, (שם ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם נפטרה שלא וכל להם, לחלוץ או

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות שנז לאֿתעשה המצוות (שם242)(ספר אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם אשה שבועל
ד). הלכה א, פרק אישות והלכות שנה לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה "לא יח) שנולד243)כג, זה - ממזר

ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים העריות אמרה244)מן והתורה
וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש ולא יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב"ד ה'". בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם,
(ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות הרמב"ם תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק לוניל לחכמי רבינו השיב

קנב. סימן הרמב"ם תשובות וראה אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה ביציו.245)המצוות שנפצעו כל
פצוע יבוא "לא ב) (שם, אמרה והתורה להוליד. לו אפשר שאי עד שלו התשמיש אברי שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר

אֿג). הלכה ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שס לאֿתעשה המצוות (ספר ה'" בקהל שפכה וכרות הזרע.246)דכה איברי מפסיד
תעשו",247) לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו" לא ובארצכם - וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה והתורה

ביאה איסורי והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף בין בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר
טֿי). הלכה ט"ז, כל248)פרק שלחה יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט) כב, (דברים אמרה ואםוהתורה ימיו".

שנח לאֿתעשה המצוות (ספר לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה, זה הרי לאחר שנישאה או ומתה, גירשה
ז). הלכה א, פרק נערה כדרך249)והלכות לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה יוכל לא לאשה תהייה "ולו יט) (שם, אמרה והתורה

ד). הלכה ג, פרק נערה והלכות שנט לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש האונס החיבוק250)שלוקה כגון,
בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא שאר251)והנישוק כל אל איש "איש ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא

והלכות שנג לאֿתעשה המצוות (ספר ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו
אֿב). הלכה כ"א, פרק ביאה "לא252)איסורי על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין אשה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו

ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא, (קידושין השמועה" בתך253)טובה בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
איסור והלכות נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל ואחד עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן לא

דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק אחר254)ביאה אפילו ה'" בקהל ומואבי עמוני יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה
י"ז). הלכה י"ב, פרק ביאה איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר בקהל לבוא הם אסורים בהערה255)שנתגיירו כנ"ל

להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן האומות כל את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם רבינו, ביאר וכבר הקודמת.
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה' בקהל לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן שפירש חזקתו

ה256) שמונהֿעשרה על שמותרנוסף חכמינו קיבלו - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם אמרה והתורה לו, ראויות
ב). הלכה ג, פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה המצוות (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח אפילו257)לו מרכבתו, כדי על נוסף

העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז) (שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו רץ להיות פנוי אחד סוס
ג). הלכה שם, מלכים והלכות שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען להתגאות258)מצריימה לעצמו, בגנזיו והניחו

מוכן שם להיות ה' בית לאוצר שירבה וזהב כסף אבל מאד". לו ירבה לא וזהב "וכסף יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו
ד). הלכה שם, מלכים והלכות שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה - ולמלחמותיו ציבור לא259)לצרכי מצוות כולל

שם. כמבואר עליהן, שלוקים אֿב הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן שיש על1)תעשה עונש דין בית שאין
בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין, על לחוס האיסור באונס. עבירה עובר דין ברורה. ראייה פי על אלא הדעת, אומד פי



קג oixcdpq zekld - hay g"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ליבם240ׁשּנתקּדׁשה זקּוקה הּנֹוּׂשא קנה) על241. הּבא קנו) . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
ממזר242הּקדׁשה קנז) ּובעל243. יּׂשראל ּבת קנח)244ׁשּנּׂשא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּדּכא המסרס245ּפצּוע קנט) ּובעל. יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ועֹוף246איׁש חּיה ּבהמה זכרי ׁשאר וכן ׁשּגרׁש247, אֹונס קס) . ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

החזירּה ולא אׁשּתֹו248אנּוסתֹו ׁשּגרׁש רע ׁשם הּמֹוציא קסא) . ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
החזירּה מּדרכי249ולא ּבדר העריֹות אל הּקרב קסב) . ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ערוה250הּזנּות גּלה ׁשּלא ּפי על אף על251, החׁשּוד וזהּו . ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכֹוכבים252העריֹות ּבעֹובדי הּמתחּתן קסג) ּגר253. קסד) . ְְְֲִִֵֵֵַַָָָ

ּובעל יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא ׁשּנּׂשא254עּמֹוני מֹואבי ּגר קסה) . ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּובעל יּׂשראל נׁשים255ּבת ׁשהרּבה מל קסו) .256מל קסז) . ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
סּוסים וזהב.257ׁשהרּבה ּכסף ׁשהרּבה מל קסח) .258 ְְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ
הּלֹוקים ּכל זרים.259נמצאּו ילקּו להם: וסימן וׁשבעה. מאתים ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָָ

עּׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

עדים‡. ּפי על אּלא הּדעת, ּבאמד עֹונׁשין ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאין

והתרּו חברֹו, אחר רֹודף העדים ראּוהּו אפּלּו ּברּורה. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבראּיה
ונכנסּו לחרּבה אחריו ׁשּנכנס אֹו עיניהם, והעלימּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו,
ההֹורג, ּביד ּדם מנּטף והּסיף ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָאחריו,
ּבעדּות הֹורגין ּדין ּבית אין - ׁשהּכהּו ּבעת ראּוהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹהֹואיל
אם וכן ּתהרג. אל וצּדיק ונקי נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹזֹו.
את ׁשעבד ראהּו זה זרה, עבֹודה ׁשעבד ׁשנים עליו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהעידּו
ּבֹו והתרה הּלבנה את ׁשעבד ראהּו וזה ּבֹו, והתרה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהחּמה
ויׁש הֹואיל ּתהרג. אל וצּדיק ונקי ׁשּנאמר: מצטרפין. אין -ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּתהרגהּו. אל - צּדיק ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ְְְְִִֵַַַַַַָׁשם
ּבאנס·. ּדין ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין דבר ׁשעּׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּיהרג מצּוה ׁשהיה ּפי על ואף אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
אינֹו - אנּוס והּוא הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף יעבר. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹואל
ּדין, לבית אזהרה זֹו דבר. תעּׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנהרג.

האנּוס. את יענׁשּו ְֶֶַַָָֹׁשּלא
ּבית‚. מיתת חּיב - הערוה על ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאחר,240) נישאה לא ואפילו לקחתה". לשוב שלחה אשר הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה אחר, לאיש
(ספר ב יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש "והייתה ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה אלא

י"ב). הלכה י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה האחים,241)המצוות לאחד להתייבם זקוקה והיא בנים בלא בעלה שמת
זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה "לא ה) כה, (שם ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם נפטרה שלא וכל להם, לחלוץ או

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות שנז לאֿתעשה המצוות (שם242)(ספר אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם אשה שבועל
ד). הלכה א, פרק אישות והלכות שנה לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה "לא יח) שנולד243)כג, זה - ממזר

ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים העריות אמרה244)מן והתורה
וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש ולא יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב"ד ה'". בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם,
(ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות הרמב"ם תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק לוניל לחכמי רבינו השיב

קנב. סימן הרמב"ם תשובות וראה אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה ביציו.245)המצוות שנפצעו כל
פצוע יבוא "לא ב) (שם, אמרה והתורה להוליד. לו אפשר שאי עד שלו התשמיש אברי שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר

אֿג). הלכה ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שס לאֿתעשה המצוות (ספר ה'" בקהל שפכה וכרות הזרע.246)דכה איברי מפסיד
תעשו",247) לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו" לא ובארצכם - וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה והתורה

ביאה איסורי והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף בין בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר
טֿי). הלכה ט"ז, כל248)פרק שלחה יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט) כב, (דברים אמרה ואםוהתורה ימיו".

שנח לאֿתעשה המצוות (ספר לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה, זה הרי לאחר שנישאה או ומתה, גירשה
ז). הלכה א, פרק נערה כדרך249)והלכות לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה יוכל לא לאשה תהייה "ולו יט) (שם, אמרה והתורה

ד). הלכה ג, פרק נערה והלכות שנט לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש האונס החיבוק250)שלוקה כגון,
בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא שאר251)והנישוק כל אל איש "איש ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא

והלכות שנג לאֿתעשה המצוות (ספר ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו
אֿב). הלכה כ"א, פרק ביאה "לא252)איסורי על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין אשה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו

ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא, (קידושין השמועה" בתך253)טובה בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
איסור והלכות נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל ואחד עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן לא

דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק אחר254)ביאה אפילו ה'" בקהל ומואבי עמוני יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה
י"ז). הלכה י"ב, פרק ביאה איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר בקהל לבוא הם אסורים בהערה255)שנתגיירו כנ"ל

להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן האומות כל את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם רבינו, ביאר וכבר הקודמת.
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה' בקהל לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן שפירש חזקתו

ה256) שמונהֿעשרה על שמותרנוסף חכמינו קיבלו - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם אמרה והתורה לו, ראויות
ב). הלכה ג, פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה המצוות (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח אפילו257)לו מרכבתו, כדי על נוסף

העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז) (שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו רץ להיות פנוי אחד סוס
ג). הלכה שם, מלכים והלכות שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען להתגאות258)מצריימה לעצמו, בגנזיו והניחו

מוכן שם להיות ה' בית לאוצר שירבה וזהב כסף אבל מאד". לו ירבה לא וזהב "וכסף יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו
ד). הלכה שם, מלכים והלכות שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה - ולמלחמותיו ציבור לא259)לצרכי מצוות כולל

שם. כמבואר עליהן, שלוקים אֿב הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן שיש על1)תעשה עונש דין בית שאין
בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין, על לחוס האיסור באונס. עבירה עובר דין ברורה. ראייה פי על אלא הדעת, אומד פי
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ּבאנס, הּנבעלת האּׁשה אבל לדעת. אּלא קּׁשּוי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדין;
ּפטּורה, היא הרי - לֹו הּניחּו ׁשּנאנסה: אחר אמרה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאפּלּו

עליה. נתּגּבר ׁשּיצרּה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּפני
נהרג„. ּכבר יאמרּו: ׁשּלא ההֹורג. על לחּוס ּדין לבית ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹֹאסּור

מתרּׁשלין ונמצאּו האחר? ּבהריגת יׁש ּתֹועלת ּומה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָזה,
הּנקי. דם ּובערּת עליו, עינ תחֹוס לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהריגתֹו.
יאמרּו: ׁשּלא קנס. ׁשּנתחּיב מי על לחּוס ּדין לבית אסּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוכן
ׁשּיׁש ּכל מּמּנּו מגּבין אּלא עּׂשה. ּבכּונה ׁשּלא זה, הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעני
ממֹונֹות ּבדיני וכן .עינ תחֹוס ולא ׁשּנאמר: חנינה. ּבלא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלֹו
ּדינֹו ּובעל זה, הּוא עני ּתאמר: ׁשּלא הּדל. על מרחמין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹאין
ּבּדין, אזּכּנּו - לפרנסֹו חּיבין והעׁשיר ואני הֹואיל ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָעׁשיר;
לא ודל ּתֹורה: הזהירה זה על ּבכבֹוד. מתּפרנס ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹונמצא
ּפני להּדר אסּור דל. פני תּׂשא לא ונאמר: ּבריבֹו. ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹתהּדר
ּגדֹול חכם אחד לדין, ׁשנים לפני ׁשּבאּו הרי ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָגדֹול.

לׁש תקּדים לא - הדיֹוט ולאואחד ּגדֹול, ׁשל ּבׁשלֹומֹו אל ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹֹ
טענֹותיו יסּתּתמּו ׁשּלא ּכדי תכּבדּנּו, ולא ּפנים, לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּתסּביר
הּדין. ׁשּיּגמר עד מהן לאחד נפנה אינֹו אּלא אחר; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּתאמר: אל חכמים: אמרּו גדֹול. ּפני תהּדר לא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָעׁשיר

גדֹול. ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ְְְְְֱֵֶֶַַָָָֹּבבׁשּתֹו?
ּתאמר:‰. אל - רׁשע ואחד ּכׁשר אחד ׁשנים, לפני ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו

מׁשּנה ׁשאינֹו זה וחזקת מׁשּקר, וחזקתֹו הּוא ורׁשע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהֹואיל
מׁשּפט תּטה לא נאמר: זה על הרׁשע. על הּדין אּטה ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבדברֹו,
תּטה לא ּבמצֹות, אביֹון ׁשהּוא ּפי על אף - ּבריבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹֹאבינ

ִדינֹו.
.Âּומזּכה הּדין, את המעּות זה - ּבּמׁשּפט עול תעּׂשּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

ּומארי הּדין, את המעּנה וכן הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאת
זה הרי - דינים מּבעלי אחד לצער ּכדי ּברּורים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבדברים

עול. ְִֶַָּבכלל
.Êׁשּיחקרהּו קדם הּדין את וחֹות וקֹופץ ּבהֹוראה, לּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגס

ׁשֹוטה, זה הרי - ּכּׁשמׁש ּברּור לֹו ׁשּיהא עד עצמֹו לבין ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבינֹו
אּיֹוב וכן ּבּדין. מתּונים הוּו חכמים: צּוּו ּכ רּוח. וגס ְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָָרׁשע

אחקרהּו. ידעּתי לא ורב אֹומר: ְְְְִִֵֵֶַָֹהּוא
.Áּפסּוק ּבדין לדּמֹותֹו והתחיל ּדין, לפניו ׁשּבא ּדּין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּכל

ואינֹו ּבחכמה מּמּנּו ּגדֹול ּבּמדינה ויׁש אֹותֹו, ידע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכבר
ּגס ׁשּלּבם הרׁשעים ּבכלל זה הרי - ּבֹו ונמל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהֹול
אּלּו ׁשּכל לֹו. ּתבֹוא רעה על רעה חכמים: ואמרּו ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָּבהֹוראה.
לידי הּמביאֹות הן, הרּוח מּגּסּות - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּדברים
הּגיע ׁשּלא ּתלמיד זה - הּפילה חללים רּבים ּכי הּדין. ְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָֹעּוּות
להֹוראה ׁשהּגיע זה - הרגיה ּכל ועצמים ּומֹורה; ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻלהֹוראה
ׁשּיׁש ידע אם אבל לֹו; צרי הּדֹור ׁשּיהיה והּוא מֹורה. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואינֹו

זה הרי - ההֹוראה מן עצמֹו ּומנע להֹוראה, ראּוי ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָלׁשם
וגזל איבה מּמּנּו מֹונע - הּדין מן עצמֹו הּמֹונע וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻמׁשּבח.
רּוח. וגס רׁשע ׁשֹוטה, - ּבהֹוראה לּבֹו והּגס ׁשוא; ְְְְְִֶַַַַַָָָָָּוׁשבּועת

.Ëרחֹוק היה ּכן אם אּלא רּבֹו, לפני הלכה יֹורה אל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתלמיד
יּׂשראל. מחנה ּכנגד - ּפרסאֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו

.Èממֹון הֹוצאת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדין הּדברים אּלּו ׁשּכל ּתאמר: ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאל
ודין מנה אלף דין יהי לעֹולם לזה. ּונתינתֹו מּזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהרּבה

ּדבר. לכל ּבעיני ׁשוין אחת ְְְִֵֶַַָָָָָּפרּוטה
.‡Èואם ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות ּבדין לדּון יֹוׁשבין הּדּינין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאין

מּׁשוה לפחֹות אפּלּו ּדינֹו את ּגֹומרין - ּפרּוטה לׁשוה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻהזקקּו
ְָּפרּוטה.

.·È,אחד ּבלאו עֹובר - מּיּׂשראל אחד מׁשּפט הּמּטה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּבׁשני עֹובר - גר היה ואם ּבּמׁשּפט. עול תעּׂשּו לא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
עֹובר - יתֹום היה ואם ּגר. מׁשּפט תּטה לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאוין,

יתֹום. ּגר מׁשּפט ׁשּנאמר: לאוין, ְְֱִִִֵֶֶַַָָָּבׁשלׁשה

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
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ּבצ‡. ׁשּנאמר: ּבצדק. הּׁשֹופט לׁשּפט עּׂשה דקמצות ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ
ּבעלי ׁשני הׁשוית זֹו הּמׁשּפט? צדק זהּו אי .עמית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתׁשּפט
אֹומר ואחד צרּכֹו, ּכל מדּבר אחד יהא לא ּדבר. ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹדינין
רּכֹות, לֹו וידּבר לאחד ּפנים יסּביר ולא !ּדברי קּצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹו:

קׁשֹות. לֹו וידּבר לאחר ּפניו ְְִֵֵֵַַַָָָוירע
יקרים,·. ּבגדים מלּבׁש מהם אחד ׁשהיה דינין, ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני

הלּביׁשהּו אֹו למכּבד: אֹומר - ּבזּויין ּבגדים מלּבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻוהּׁשני
ׁשוין, ׁשּתהיּו עד ּכמֹותֹו לבׁש אֹו עּמֹו, ׁשּתדּון עד ְְְְְִִִֶֶַַַָָּכמֹות

ּבדין. ּתעמדּו ּכ ְְִַַַַָאחר
עֹומדים.‚. ׁשניהם אּלא עֹומד, ואחד יֹוׁשב אחד יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלא

יׁשב ולא מֹוׁשיבין. - ׁשניהם את להֹוׁשיב ּדין ּבית רצּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹואם
ּדברים ּבּמה זה. ּבצד זה אּלא למּטה, ואחד למעלה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד
ׁשניהם - ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָאמּורים?
ּדין? גמר זהּו ואי מׁשה. על העם וּיעמד ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבעמידה.
ּדברים ּבּמה חּיב. אּתה ּפלֹוני איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָאיׁש
ּבעמידה. לעֹולם - העדים אבל דינין; ּבבעלי ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָאמּורים?

האנׁשים. ׁשני ועמדּו ְְְֱֲִֵֶֶַָָָׁשּנאמר:
את„. מֹוׁשיבין - לדין ׁשּבאּו הארץ ועם חכם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּתלמיד

אין - יׁשב לא אם ׁשב! הארץ: לעם ואֹומרים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחכם,
ויׁשב לדין ּכׁשּיבֹוא הּתלמיד יקּדים ולא .ּכ על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמקּפידין
לקרֹות, זמן לֹו קבּוע היה ואם לפניו. לדּון ּכרֹוצה רּבֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלפני

מּתר. - זמּנֹו ְַָָֻּובא
ּבכל‰. הּגמרא מאחר יּׂשראל דיני ּבּתי ּכל נהגּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכבר

ּכדי העדים, ּומֹוׁשיבין דינין ּבעלי ׁשּמֹוׁשיבין ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהיׁשיבֹות,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משווה פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע שלא לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס למי חכמינו אזהרת שהוא. חיוב
המופיע1)פרוטה. חכם לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות השוויית צדק. משפט לשפוט עשה מצוות בו מתבארת

לא לדיין אזהרה הדין. בעלי בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין בדין.
המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי וסניגור מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד לדיין מותר בהם

mixnn zekld - hay a"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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על הּדת מׁשּפטי להעמיד ּכח ּבנּו ׁשאין הּמחלקת. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלסּלק
ִָּתּלם.

.Âּדין את מקּדימין - הרּבה דין ּבעלי הּדּינים לפני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיּו
אלמנה. ריבּו יתֹום ׁשפטּו ׁשּנאמר: האלמנה. לדין ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּיתֹום
קֹודם חכם ּתלמיד ודין חכם. ּתלמיד לדין קֹודם אלמנה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָודין
ׁשּבׁשת האיׁש; לדין קֹודם האּׁשה ודין הארץ. עם ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלדין

מרּבה. ְִָָָֻהאּׁשה
.Êׁשּיבֹוא קדם דינין מּבעלי אחד ּדברי לׁשמע לּדּין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור

אסּור. - אחד דבר ואפּלּו חברֹו. ּבפני ׁשּלא אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחברֹו
ּבלא עֹובר - מאחד הּׁשֹומע וכל אחיכם. ּבין ׁשמע ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
זה: לאו ּובכלל ׁשוא. ׁשמע תּׂשא לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹתעּׂשה,
עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומסּפר הרע, לׁשֹון למקּבל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָאזהרה
קדם לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא מזהר ּדין ּבעל וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻׁשקר.
מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה על וגם חברֹו. ּדין ּבעל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיבֹוא

ּתרחק. ְִֶֶָׁשקר
.Áהיה ּכן אם אּלא הּתרּגמן, מּפי ׁשֹומע הּדּין יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא

מהיר אינֹו ואם טענֹותיהם. וׁשֹומע דינין ּבעלי לׁשֹון ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמּכיר
אֹותם להֹודיע הּתרּגמן יעמד - להם להׁשיב ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבלׁשֹונם

זה. וזּכה זה חּיב טעם זה ּומאי הּדין, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפסק

.Ë.טענֹותיהן ולׁשנֹות דינין ּבעלי טענֹות לׁשמע הּדּין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹצרי
הּמת. ּובנ החי ּבני זה אֹומרת זאת ,הּמל וּיאמר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

חֹותכֹו. ּכ ואחר ּבלּבֹו, הּדין את ְְְְִִֵֶַַַַָּומצּדק
.È?ּדין ּבעל ׁשל לדבריו מליץ יעּׂשה ׁשּלא לדּין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּנין

לֹו ּׁשּנראה מה יאמר אּלא ּתרחק. ׁשקר מּדבר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
אפּלּו ּכלל. טענה דינין מּבעלי אחד ילּמד ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹויׁשּתק.
אּלא אחד! עד מקּבלין אין לֹו: יאמר לא - אחד עד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהביא
ויאמר: ׁשּיֹודה הלואי !עלי העיד זה הרי לּנטען: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹיאמר
ואינֹו הּוא, אחד עד ויאמר: הּוא ׁשּיטען עד העיד! ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאמת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עלי. ְֱֵֵֶֶַַָָָֹנאמן
.‡Èלאמרּה מבּקׁש ּדין ּובעל מהן, לאחד זכּות הּדּין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָראה

עצמֹו להּציל מצטער ׁשראהּו אֹו הּדברים, לחּבר יֹודע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָואינֹו
נׁשּתּבׁש אֹו מּמּנּו, נסּתּלק והּכעס החמה ּומּפני אמת, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּבטענת
ּתחּלת להבינֹו מעט, לסעדֹו מּתר זה הרי - הּסכלּות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּפני
זה ּבדבר להתיּׁשב וצרי לאּלם. ּפי ּפתח מּׁשּום ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדבר,

הּדּינין. ּכעֹורכי יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹהרּבה,

�
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סקילה;‡. ּבֹו נתּפרׁשה הרי ּבּתֹורה, האמּור ּומֹורה סֹורר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּבן
לא הזהיר? והיכן הזהיר, ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולא
ׁשפיכּות לידי הּמביאה אכילה תאכל לא - הּדם על ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹֹתאכלּו
על אּלא נהרג ׁשאינֹו ּומֹורה, סֹורר ּבן אכילת וזֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדמים;
הּׁשמּועה מּפי וסבא. זֹולל ׁשּנאמר: ׁשאכל. מכערת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכילה
הּׁשֹותה - וסֹובא ּברעבתנּות, ּבּׂשר האֹוכל הּוא ׁשּזֹולל ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמדּו,

ּברעבתנּות. ְְִַַַָיין
ּבהם,·. יׁש הרּבה ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאכילה

ׁשּיגנב עד סקילה חּיב אינֹו הּקּבלה. מּפי הלכה ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻוהן
חּוץ ויׁשּתה ויאכל ּבזֹול; ויין ּבזֹול ּבּׂשר ויקנה אביו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשל
הּבּׂשר ויאכל ּופחּותין; ריקנין ׁשּכּלן ּבחבּורה אביו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמרׁשּות
אֹוכלים, ׁשהּגּנבים ּכדר מבּׁשל, ואינֹו מבּׁשל חי, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻחי
ׁשּיאכל והּוא ׁשֹותים. ׁשהּגרּגרנים ּכדר מזּוג הּיין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויׁשּתה
ויׁשּתה אחת, ּבמלּוגמא זה מּבּׂשר ּדינרין חמּׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָמׁשקל
אכילה ואכל אביו, מּׁשל ּגנב אחת. ּבבת זה מּיין לג ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹחצי
זֹו אכילה ואכל אחרים, מּׁשל ׁשּגנב אֹו אביו; ּברׁשּות ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָזֹו
זה הרי - אחרים ּברׁשּות ּבין אביו ּברׁשּות ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹהמכערת
ּכזֹו מכערת אכילה ואכל אביו, מּׁשל ּגנב אם וכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּפטּור.
[אֹו מּדבריהם אפּלּו מצוה אכילת והיתה אחרים, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָּברׁשּות
ׁשמע אינּנּו ׁשּנאמר: ּפטּור. - מּדבריהם] אפּלּו עברה ְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאכילת

זה יצא קֹולם. על אּלא זֹו ּבאכילה עֹובר ׁשאינֹו - ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבקלנּו
ּכיצד? מצוה. ּבדבר ׁשאכלּה אֹו ּתֹורה, ּדברי על ּבּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשעבר
עּמהם ׁשאֹוכל הרעה החבּורה עם המכערת זֹו אכילה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאכל
אכלֹו אפּלּו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר ׁשאכלֹו אֹו מצוה, ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבדבר
ּפטּור. זה הרי - מּדבריהם מצוה ׁשהיא אבלים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבתנחּומי
אכל אפּלּו ּורמּׂשים, ׁשקצים ּוטרפֹות, מּנבלֹות אכלּה אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
מן ּפטּור זה הרי - מּדבריהם עברה ׁשהיא צּבּור ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבתענית

ִַָהּמיתה.
ׁשאכל‚. ּפי על אף ּבהמה, ּבּׂשר אכל ולא מאכל ּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאכל

מּבּׂשר זֹו אכילה אכל ואם ּפטּור. - העֹוף מּבּׂשר זֹו ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָאכילה
ׁשתה חּיב. - העֹוף מּבּׂשר ּדינרים החמּׁשים והׁשלים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָּבהמה,

ּפטּור. - יין ׁשתה ולא מׁשקה ְְִֶַַָָָָֹּכל
ואין„. הּוא, קרי ׁשּזה ּפטּור; - חי יין וׁשתה חי ּבּׂשר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאכל

ּבּיֹום מליח ּבּׂשר אכל אם וכן ּבזה. להּמׁש יכֹול ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאדם
אדם ׁשאין ּפטּור; - מּגּתֹו יין ׁשתה אֹו למליחתֹו, ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָהּׁשליׁשי

ּבזה. להּמׁש ְִֵֶָָָיכֹול
איׁש‰. וכן הּמצֹות. לכלל ּבא ׁשּלא קטן הּכתּוב ענׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלא

ׁשּגנב מּפני נסקל אינֹו - עצמֹו ּברׁשּות הּוא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּגדל
הּׁשמּועה מּפי ּכיצד? הא המכערת. זֹו אכילה וׁשתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹואכל
אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבבן אּלא זה ּדין ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָלמדּו,
ׁשּיּקיף ואחר הּגיד; ּכל ׁשּיּקיף עד ּׂשערֹות, ׁשּתי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהביא
נסקל. ואינֹו עצמֹו ּברׁשּות הּוא הרי - הּגיד ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָהּׂשער

.Âחדׁשים ׁשלׁשה אּלא אינן ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשל ימיו ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּכל
אׁשּתֹו ׁשּתתעּבר ׁשאפׁשר לפי ּׂשערֹות. ׁשּתי ׁשּיביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמאחר
לאיׁש יהיה ּכי ונאמר: חדׁשים, ּבׁשלׁשה נּכר עּברּה ְְְְְְֱֳִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֻויהיה
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על הּדת מׁשּפטי להעמיד ּכח ּבנּו ׁשאין הּמחלקת. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלסּלק
ִָּתּלם.

.Âּדין את מקּדימין - הרּבה דין ּבעלי הּדּינים לפני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיּו
אלמנה. ריבּו יתֹום ׁשפטּו ׁשּנאמר: האלמנה. לדין ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּיתֹום
קֹודם חכם ּתלמיד ודין חכם. ּתלמיד לדין קֹודם אלמנה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָודין
ׁשּבׁשת האיׁש; לדין קֹודם האּׁשה ודין הארץ. עם ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלדין

מרּבה. ְִָָָֻהאּׁשה
.Êׁשּיבֹוא קדם דינין מּבעלי אחד ּדברי לׁשמע לּדּין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור

אסּור. - אחד דבר ואפּלּו חברֹו. ּבפני ׁשּלא אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחברֹו
ּבלא עֹובר - מאחד הּׁשֹומע וכל אחיכם. ּבין ׁשמע ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
זה: לאו ּובכלל ׁשוא. ׁשמע תּׂשא לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹתעּׂשה,
עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומסּפר הרע, לׁשֹון למקּבל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָאזהרה
קדם לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא מזהר ּדין ּבעל וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻׁשקר.
מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה על וגם חברֹו. ּדין ּבעל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיבֹוא

ּתרחק. ְִֶֶָׁשקר
.Áהיה ּכן אם אּלא הּתרּגמן, מּפי ׁשֹומע הּדּין יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא

מהיר אינֹו ואם טענֹותיהם. וׁשֹומע דינין ּבעלי לׁשֹון ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמּכיר
אֹותם להֹודיע הּתרּגמן יעמד - להם להׁשיב ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבלׁשֹונם

זה. וזּכה זה חּיב טעם זה ּומאי הּדין, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפסק

.Ë.טענֹותיהן ולׁשנֹות דינין ּבעלי טענֹות לׁשמע הּדּין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹצרי
הּמת. ּובנ החי ּבני זה אֹומרת זאת ,הּמל וּיאמר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

חֹותכֹו. ּכ ואחר ּבלּבֹו, הּדין את ְְְְִִֵֶַַַַָּומצּדק
.È?ּדין ּבעל ׁשל לדבריו מליץ יעּׂשה ׁשּלא לדּין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּנין

לֹו ּׁשּנראה מה יאמר אּלא ּתרחק. ׁשקר מּדבר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
אפּלּו ּכלל. טענה דינין מּבעלי אחד ילּמד ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹויׁשּתק.
אּלא אחד! עד מקּבלין אין לֹו: יאמר לא - אחד עד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהביא
ויאמר: ׁשּיֹודה הלואי !עלי העיד זה הרי לּנטען: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹיאמר
ואינֹו הּוא, אחד עד ויאמר: הּוא ׁשּיטען עד העיד! ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאמת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עלי. ְֱֵֵֶֶַַָָָֹנאמן
.‡Èלאמרּה מבּקׁש ּדין ּובעל מהן, לאחד זכּות הּדּין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָראה

עצמֹו להּציל מצטער ׁשראהּו אֹו הּדברים, לחּבר יֹודע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָואינֹו
נׁשּתּבׁש אֹו מּמּנּו, נסּתּלק והּכעס החמה ּומּפני אמת, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּבטענת
ּתחּלת להבינֹו מעט, לסעדֹו מּתר זה הרי - הּסכלּות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּפני
זה ּבדבר להתיּׁשב וצרי לאּלם. ּפי ּפתח מּׁשּום ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדבר,

הּדּינין. ּכעֹורכי יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹהרּבה,

�
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סקילה;‡. ּבֹו נתּפרׁשה הרי ּבּתֹורה, האמּור ּומֹורה סֹורר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָּבן
לא הזהיר? והיכן הזהיר, ּכן אם אּלא הּכתּוב ענׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולא
ׁשפיכּות לידי הּמביאה אכילה תאכל לא - הּדם על ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹֹתאכלּו
על אּלא נהרג ׁשאינֹו ּומֹורה, סֹורר ּבן אכילת וזֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדמים;
הּׁשמּועה מּפי וסבא. זֹולל ׁשּנאמר: ׁשאכל. מכערת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכילה
הּׁשֹותה - וסֹובא ּברעבתנּות, ּבּׂשר האֹוכל הּוא ׁשּזֹולל ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמדּו,

ּברעבתנּות. ְְִַַַָיין
ּבהם,·. יׁש הרּבה ּדברים - עליה חּיב ׁשהּוא זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאכילה

ׁשּיגנב עד סקילה חּיב אינֹו הּקּבלה. מּפי הלכה ּכּלן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻוהן
חּוץ ויׁשּתה ויאכל ּבזֹול; ויין ּבזֹול ּבּׂשר ויקנה אביו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשל
הּבּׂשר ויאכל ּופחּותין; ריקנין ׁשּכּלן ּבחבּורה אביו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻמרׁשּות
אֹוכלים, ׁשהּגּנבים ּכדר מבּׁשל, ואינֹו מבּׁשל חי, ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻחי
ׁשּיאכל והּוא ׁשֹותים. ׁשהּגרּגרנים ּכדר מזּוג הּיין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויׁשּתה
ויׁשּתה אחת, ּבמלּוגמא זה מּבּׂשר ּדינרין חמּׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָמׁשקל
אכילה ואכל אביו, מּׁשל ּגנב אחת. ּבבת זה מּיין לג ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹחצי
זֹו אכילה ואכל אחרים, מּׁשל ׁשּגנב אֹו אביו; ּברׁשּות ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָזֹו
זה הרי - אחרים ּברׁשּות ּבין אביו ּברׁשּות ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹהמכערת
ּכזֹו מכערת אכילה ואכל אביו, מּׁשל ּגנב אם וכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּפטּור.
[אֹו מּדבריהם אפּלּו מצוה אכילת והיתה אחרים, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָּברׁשּות
ׁשמע אינּנּו ׁשּנאמר: ּפטּור. - מּדבריהם] אפּלּו עברה ְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאכילת

זה יצא קֹולם. על אּלא זֹו ּבאכילה עֹובר ׁשאינֹו - ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבקלנּו
ּכיצד? מצוה. ּבדבר ׁשאכלּה אֹו ּתֹורה, ּדברי על ּבּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשעבר
עּמהם ׁשאֹוכל הרעה החבּורה עם המכערת זֹו אכילה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאכל
אכלֹו אפּלּו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעּׂשר ׁשאכלֹו אֹו מצוה, ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבדבר
ּפטּור. זה הרי - מּדבריהם מצוה ׁשהיא אבלים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבתנחּומי
אכל אפּלּו ּורמּׂשים, ׁשקצים ּוטרפֹות, מּנבלֹות אכלּה אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
מן ּפטּור זה הרי - מּדבריהם עברה ׁשהיא צּבּור ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּבתענית

ִַָהּמיתה.
ׁשאכל‚. ּפי על אף ּבהמה, ּבּׂשר אכל ולא מאכל ּכל ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹאכל

מּבּׂשר זֹו אכילה אכל ואם ּפטּור. - העֹוף מּבּׂשר זֹו ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָאכילה
ׁשתה חּיב. - העֹוף מּבּׂשר ּדינרים החמּׁשים והׁשלים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָּבהמה,

ּפטּור. - יין ׁשתה ולא מׁשקה ְְִֶַַָָָָֹּכל
ואין„. הּוא, קרי ׁשּזה ּפטּור; - חי יין וׁשתה חי ּבּׂשר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאכל

ּבּיֹום מליח ּבּׂשר אכל אם וכן ּבזה. להּמׁש יכֹול ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאדם
אדם ׁשאין ּפטּור; - מּגּתֹו יין ׁשתה אֹו למליחתֹו, ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָהּׁשליׁשי

ּבזה. להּמׁש ְִֵֶָָָיכֹול
איׁש‰. וכן הּמצֹות. לכלל ּבא ׁשּלא קטן הּכתּוב ענׁש ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלא

ׁשּגנב מּפני נסקל אינֹו - עצמֹו ּברׁשּות הּוא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּגדל
הּׁשמּועה מּפי ּכיצד? הא המכערת. זֹו אכילה וׁשתה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹואכל
אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבבן אּלא זה ּדין ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָלמדּו,
ׁשּיּקיף ואחר הּגיד; ּכל ׁשּיּקיף עד ּׂשערֹות, ׁשּתי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהביא
נסקל. ואינֹו עצמֹו ּברׁשּות הּוא הרי - הּגיד ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָהּׂשער

.Âחדׁשים ׁשלׁשה אּלא אינן ּומֹורה סֹורר ּבן ׁשל ימיו ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּכל
אׁשּתֹו ׁשּתתעּבר ׁשאפׁשר לפי ּׂשערֹות. ׁשּתי ׁשּיביא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמאחר
לאיׁש יהיה ּכי ונאמר: חדׁשים, ּבׁשלׁשה נּכר עּברּה ְְְְְְֱֳִִִִִִִֶֶֶַָָָָָֻויהיה
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ׁשאם למדּת, הא ּומֹורה. סֹורר אב ולא - ּומֹורה סֹורר ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבן
- חדׁשים ׁשלׁשה ׁשּיׁשלים קדם הּגיד ּכל את הּׂשער ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקיף

ּפטּור. זה ֲֵֶָהרי
.Êואּמֹו אביו אֹותֹו מביאין ּומֹורה? סֹורר ּבן ּדנין ְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכיצד

סֹורר זה ּבננּו להן: ואֹומרין ׁשלׁשה ׁשל ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָּתחּלה
ויין ּבּׂשר וקנה אביו, מּׁשל ׁשּגנב עדים ׁשני ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּומֹורה.
וזֹו ההתראה. אחר האמּורה אכילה אֹותּה ואכל ׁשּגנב, ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבּמה
מלקּות, חּיבי ּכׁשאר אֹותֹו ּומלקין הראׁשֹונה. עדּות ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהיא
אביו מּׁשל וגנב חזר אליהם. יׁשמע ולא אתֹו ויּסרּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשל ּדין לבית אֹותֹו מביאין ואּמֹו אביו - זֹו אכילה ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָואכל

עדי ׁשני ּומביאין ועּׂשרים, ואכלׁשלׁשה ׁשּגנב עליו ּומעידין ם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אחרֹונה. עדּות היא וזֹו ּבֹו. ׁשהתרּו אחר האמּורה זֹו ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָאכילה
ׁשּמקּבלין ואחר האחרֹונים. הם הראׁשֹונים הּׁשנים היּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָאפּלּו
לא אם הּגיד. ּכל את הּׂשער הּקיף ׁשּמא אֹותֹו ּבֹודקין ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעדּותן
ּכל ּכדר ּדינֹו ּגֹומרין - חדׁשים ׁשלׁשה לֹו ׁשלמּו ולא ְְְְְֳִִִִִֶֶָָָָֹהּקיף
ׁשם ׁשּיהּו עד נסקל ואינֹו אֹותֹו. וסֹוקלין ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָהרּוגי
ּבפניכם. ׁשּלקה זהּו - זה ּבננּו ׁשּנאמר: הראׁשֹונים. ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשלׁשה

.Á.ּפטּור - ּדינֹו ׁשּיּגמר קדם ואּמֹו אביו לֹו מחלּו ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹואם
.Ëמּלמּטה הּׂשער הּקיף ּכ ואחר ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּברח

עת ּכל - הזקין אפּלּו ּברח, ּדינֹו מּׁשּנגמר ואם ּפטּור. -ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ
ואין ּכהרּוג הּוא הרי - ּדינֹו ׁשּנגמר מי ׁשּכל יּסקל; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיּמצא

דם. ָלֹו
.Èאינֹו ואביו רֹוצה אּמֹו רֹוצה, אינּה ואּמֹו רֹוצה אביו ְְִִִִֵֵֶָָָָָָָהיה

בֹו ותפּׂשּו ׁשּנאמר: ּומֹורה. סֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָרֹוצה
סּומא אֹו אּלם אֹו חּגר אֹו ּגּדם מהן אחד היה ואּמֹו. ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאביו
ּבֹו ותפּׂשּו ׁשּנאמר: ּומֹורה. סֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - חרׁש ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאֹו
ולא - ואמרּו חגרים; ולא - אתֹו והֹוציאּו גּדמים; ולא -ְְְְְְְְִִִִִָֹֹֹֹ
ולא - ּבקלנּו ׁשמע אינּנּו סּומים; ולא - זה ּבננּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹֹאּלמים;

ְִֵחרׁשים.
.‡Èהּבת אבל ּומֹורה. סֹורר ּבן ׁשּיּסקל הּוא הּכתּוב ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגזרת

ּוׁשתּיה ּבאכילה להּמׁש ּדרּכּה ׁשאין זה, ּבדין נּדֹונת אינּה -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ואנּדרֹוגינֹוס. טמטּום ולא ּבת, ולא - ּבן ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַֹֹֻּכאיׁש.

.·Èסֹורר ּבן נעּׂשה אינֹו - זכר ונמצא ׁשּנקרע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻטמטּום
ׁשּיהיה עד - ּומֹורה סֹורר ּבן לאיׁש יהיה ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַּומֹורה.

התראה. מּׁשעת ְְִֵַַָָּבן
.‚È?עליו מכריזין ּכיצד הכרזה. צרי ּומֹורה סֹורר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבן

מּפני ּפלֹוני סקלנּו ּפלֹוני ּדין ּבבית יּׂשראל: לכל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּכֹותבין
ּומֹורה. סֹורר ּבן ֵֵֶֶָָׁשהיה

.„Èׁשּממֹונם ּדין ּבית הרּוגי ּככל הּוא הרי ּומֹורה סֹורר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבן
הּוא הרי - סקילה לֹו ּגרם ׁשאביו ּפי על ׁשאף ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָליֹורׁשיהן;

נכסיו. ּכל ְֵָָָיֹורׁש
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ב שבט י"ג שני יום

la` zFkld¦§¥¤
לא מצֹות וׁשלׁש עּׂשה, מצות אחת מצֹות. ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹיׁש

ואפּלּו הּקרֹובים. על להתאּבל א) פרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָתעּׂשה,
על מתאּבל אדם ואין הּקרֹובים. על ּומתאּבל מּטּמא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹּכהן
ׁשהן זה, ּבספר אּלּו הלכֹות ּכללּתי זה ּולפי ּדין. ּבית ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָהרּוגי
ׁשּלא ב) עּׂשה. מצות ׁשהיא מיתה, ּביֹום קבּורה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹמעין
ּבאהל. הּמת עם יּכנס ׁשּלא ג) לקרֹובים. ּגדֹול ּכהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹיּטּמא
לקרֹובים אּלא אדם לנפׁש הדיֹוט ּכהן יּטּמא ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹד)

ְִַּבלבד.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

ואכלּתי‡. ׁשּנאמר: הּקרֹובים. על להתאּבל עּׂשה ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצות
אּלא הּתֹורה מן אבלּות ואין יי. ּבעיני הּייטב הּיֹום, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָחּטאת
אבל הּקבּורה; ויֹום הּמיתה יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ראׁשֹון ְְְְֲִִִֶַַַָָָּביֹום
ׁשּנאמר ּפי על אף ּתֹורה. דין אינֹו - ימים הּׁשבעה ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאר

אבל לאביו וּיעּׂש ּתֹורהּבּתֹורה: נּתנה - ימים ׁשבעת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
ימי ׁשבעת ליּׂשראל להם ּתּקן רּבנּו ּומׁשה הלכה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָונתחּדׁשה

הּמׁשּתה. ימי וׁשבעת ְְְְֲִִֵֵֶַַאבלּות
ּכל·. אבל הּגֹולל. מּׁשּיּסתם ּבאבל? אדם יתחּיב ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמאימתי

ׁשהאבל הּדברים מן ּבדבר אסּור אינֹו - הּמת נקּבר ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹזמן
טרם הּילד ּכׁשּמת וס ּדוד רחץ זה טעם ּומּפני ּבהן. ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאסּור

ִֵֶָׁשּיּקבר.
מאימתי‚. להּקבר, אֹותן מּניחין ׁשאין מלכּות ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָהרּוגי

ּוׁשלׁשים? ׁשבעה ולסּפר עליהן להתאּבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָֹמתחילין
נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על אף לקברן, לּמל לׁשאל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמּׁשּיתיאׁשּו

אֹותן. ְִִָֹמּלגנב
מּׁשּנתיאׁשּו„. - רעה חּיה ׁשאכלּתּו מי אֹו ּבּנהר ׁשּטבע ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָמי

ׁשּיּמצא עד לֹו מֹונין אין - איברים איברים מצאּוהּו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבּקׁש.
מּלבּקׁש. יתיאׁשּו אֹו ורּבֹו ְְְֲִִֵַָֹֻראׁשֹו

ואינם‰. לקברֹו, אחרת למדינה הּמת לׁשלח ׁשּדרּכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמי
מתחילין מּללּוֹותֹו ּפניהן ׁשּיחזירּו מעת - יּקבר מתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיֹודעים

להתאּבל. ּומתחילין ּוׁשלׁשים ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֵַַָלמנֹות
.Âׁשלׁשים ׁשהה ׁשּלא וכל עליהן. מתאּבלין אין - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּנפלים

אין - ׁשלׁשים ּביֹום מת אפּלּו נפל. זה הרי - ּבאדם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָיֹום
עליו. ְְִִַָָמתאּבלין

.Êאפּלּו ּגמּורים, חדׁשים לתׁשעה ׁשּנֹולד ּבוּדאי נֹודע ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַַָָואם
עליו. מתאּבלים - ׁשּנֹולד ּבּיֹום ְְִִֵֶַַַָָמת

.Áאפּלּו ׁשּמת ׁשמֹונה ּובן מת, ׁשּנֹולד חדׁשים ּתׁשעה ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבן
ׁשּכלּו ּפי על אף מרּסס אֹו מחּת ׁשּיצא ּומי ׁשלׁשים, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֻֻלאחר
ולא עליהן, מתאּבלין ואין נפל; זה הרי - חדׁשיו ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹלֹו

עּמהם. ְְִִִֶַָמתעּסקין
.Ë,הּמל ּבדין ׁשּנהרגּו ּפי על אף מלכּות, הרּוגי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּכל

עליהן, מתאּבלין אּלּו הרי - להרגן רׁשּות לֹו נתנה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָוהּתֹורה
ּבקברי ונקּברין ,לּמל ּוממֹונם ּדבר, ּכל מהן מֹונעין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואין
עליהן, מתאּבלין אין - ּדין ּבית הרּוגי ּכל אבל ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאבֹותיהן.
עם נקּברין ואין ּבּלב. אּלא אנינּות ׁשאין אֹוננין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאבל

ליֹורׁשיהם. ּוממֹונם הּבּׂשר, ׁשּיתאּכל עד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבֹותיהן
.Èעל ׁשּפרקּו האנׁשים והם צּבּור, מּדרכי הּפֹורׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל
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ּבעּׂשּית יּׂשראל ּבכלל נכללין ואין צּוארן, מעל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמצֹות
ּובּתי כנסּיֹות ּבּתי ויׁשיבת הּמֹועדֹות ּובכּבּוד ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּמצֹות
האּפיקֹורֹוסין וכן לעצמן, חֹורין ּכבני הן הרי אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמדרׁשֹות,
אּלא עליהן; מתאּבלין אין אּלּו ּכל - והּמֹוסרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ[והּמּומרים]
לבנים ּומתעּטפים לבנים לֹובׁשין קרֹוביהם ּוׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָאחיהם
הּקדֹוׁש ׁשל ּׂשֹונאיו אבדּו ׁשהרי ּוּׂשמחים, וׁשֹותים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָואֹוכלים
אּׂשנא. יי מּׂשנאי הלֹוא אֹומר: הּכתּוב ועליהם הּוא. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָּברּו

.‡È,ּדבר לכל עּמֹו מתעּסקין אין - לדעת עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהמאּבד
עליו עֹומדין אבל אֹותֹו. מסּפידין ואין עליו, מתאּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָואין
ּכבֹוד ׁשהּוא ּדבר וכל אבלים, ּברּכת עליו ואֹומרין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּורה,

עצמֹו המאּבד זהּו ואי ונפללחּיים. לּגג ׁשעלה לא לדעת? ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
ׁשעלה ראּוהּו הּגג! לראׁש עֹולה הריני האֹומר: אּלא ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹומת,
ּבחזקת זה הרי - ומת ונפל מצר, ׁשהיה אֹו ּכעס, ּדר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּיד
אֹו ּבאילן, ותלּוי חנּוק ראּוהּו אם אבל לדעת. עצמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשאּבד
הּמתים, ּכל ּבחזקת זה הרי - סיפֹו ּגב על ּומׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהרּוג

דבר. מּמּנּו מֹונעין ואין עּמֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָּומתעּסקין

ה'תשע"ב שבט י"ד שלישי יום
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ואביו,‡. אּמֹו ּתֹורה: ּדין עליהן להתאּבל חּיב ׁשאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו
האיׁש ׁשּיתאּבל ּומּדבריהם מאביו. ואחֹותֹו ואחיו ּובּתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבנֹו
אחיו על ּומתאּבל ּבעלּה, על האּׁשה וכן הּנּׂשּואה, אׁשּתֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל

מאּמֹו. ׁשהן אחֹותֹו ְֲִֵֵֶַועל
מאּמֹו,·. ואחֹותֹו לאחיו מּטּמא ׁשאינֹו הּכהן, ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאפּלּו

הּוא מתאּבל - מאביו ׁשהיא ּפי על אף הּנּׂשּואה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָולאחֹותֹו
הּוא הרי - מאביו הּנּׂשּואה זֹו אחֹותֹו היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָעליהן.

ּתֹורה. דין עליה ְִִֵֶַָָָמתאּבל
אינֹו‚. - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן הּבא אחיו אֹו ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבנֹו

נׁשּתחרר אֹו ּובניו, הּוא ׁשּנתּגּיר מי וכן ּכלל. עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמתאּבל
- ארּוסה אׁשּתֹו וכן זה. על זה מתאּבלין אין - ואּמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
ולא אֹוננת לא היא וכן אֹונן, ולא עליה מתאּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹאינֹו

עליו. ְִֶֶַָָמתאּבלת
הר„. - עליהן להתאּבל חּיב ׁשהּוא קרֹובים מתאּבלּכל זה י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

אֹו ּבנֹו ּבן ׁשּמת הרי ּכיצד? סֹופרים. מּדברי ּבפניהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָעּמהם
אבלּות ולנהג ּבנֹו ּבפני לקרע חּיב - ּבנֹו אם אֹו ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָֹֹאחי
הּקרֹובים. ּבׁשאר וכן חּיב. אינֹו - ּבפניו ׁשּלא אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבפניו;

אינֹו‰. - עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף הּנּׂשּואה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו
אּמּה, ועל אביה על אּלא קרֹובים; ׁשאר על עּמּה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמתאּבל
מי ּכיצד? ּבפניה. עליהן אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשּום
אׁשּתֹו עם אבלּות ונֹוהג מּטתֹו ּכֹופה - חמֹותֹו אֹו חמיו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָׁשּמת
אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן ּבפניה. ׁשּלא לא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּבפניה,
ּכגֹון קרֹובים, ׁשאר אבל ּבפניו. אבלּות נֹוהגת - ְְְְֲֲֲִֵֶֶָָָָָחמֹותּה
ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ּבנּה, אֹו אׁשּתֹו אחי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמת
אׁשת מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. על זה מתאּבלין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּבּתֹו ּבעל אֹו ּבנֹו אׁשת ׁשּמתה ּכגֹון קרֹובתֹו, ּבעל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָקרֹובֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהן. להתאּבל חּיב אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

.Âהּטמאה לֹו נדחית ׁשהרי אבלּות, מצות חמּורה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכּמה
ׁשּנאמר: עליהן. ויתאּבל עּמהן ׁשּיתעּסק ּכדי קרֹוביו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני
מצות - יּטּמא לּה וגֹומר, לאּמֹו אליו, הּקרב לׁשארֹו אם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּכי
ּכרחֹו. על אֹותֹו מטּמאין - להּטּמא רצה לא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹעּׂשה;
אבל הּטמאה; על ׁשהזהרּו ּבזכרים, אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻּבּמה
מצּוֹות אינן ּכן הּטמאה, על מזהרֹות ואינן הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻֻֻהּכהנֹות,
לא - לאו ואם מּטמאֹות, - רצּו אם אּלא לּקרֹובים; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹלהּטמא

ְִַמּטּמאֹות.
.Êלּה מּטּמא ואינֹו ּכרחֹו. על לּה מּטּמא - ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאׁשּתֹו

לּה ׁשאין ּכיון מצוה; ּכמת עּׂשאּוה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
מּטמא ואינֹו ּבּה. ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש
לּה. מּטּמא אינֹו - הארּוסה אבל ּבלבד; לנּׂשּואה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Áהרּוגי ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרּו אֹותן ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוכן
עצמֹו והמאּבד והּנפלים צּבּור מּדרכי וׁשּפרׁשּו ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבית
להתּטּמא מצּוה מתי ועד להן. מּטּמא הּכהן אין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻלדעת
- הּגֹולל ׁשּנסּתם מאחר אבל הּגֹולל. ׁשּיּסתם עד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלקרֹוביו?
לֹוקה. - ּבהן נטמא ׁשאם הּמתים, ּכל ּכׁשאר הן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

.Ëׁשּׁשמעה מי ,לפיכ לּה. מּטּמא אינֹו - הּפסּולה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאׁשּתֹו
אין ׁשניהן - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשמּועה
הּוא מּטּמא אבל לׁשניהן. ּפסּולה היא ׁשהרי לּה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמאין
ּולבּתֹו לבנֹו מּטּמא וכן חללה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלאּמֹו
ממזרים היּו אפּלּו ּפסּולין. ׁשהן ּפי על אף ולאחֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּולאחיו

להן. מּטּמא -ִֵֶַָ
.Èׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא אינֹו - הּנּׂשּואה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

לא אׁשר אליו הּקרֹובה הּבתּולה ׁשּנאמר: לכהן. ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנּׂשּואה
ׁשאני יכֹול ּומפּתה. לאנּוסה ּפרט - הּבתּולה לאיׁש. ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָֻהיתה
היתה לא אׁשר לֹומר: ּתלמּוד עץ? ּומּכת הּבֹוגרת את ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמֹוציא
ּפרט - לאיׁש היתה לא אׁשר איׁש. ּבידי ׁשהויתּה מי - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹלאיׁש
לכהן. ארּוסה ׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא ׁשאינֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלארּוסה,

.‡È:ׁשּנאמר לּה. מּטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּגרׁשה
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא - אליו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקרֹובה

.·Èולבנֹו ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - מאּמֹו ואחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
אחיו אף לירּׁשתֹו, הראּוי ּבנֹו מה ולאחתֹו. ּולאחיו ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֻּולבּתֹו

לירּׁשתֹו. הראּויים ְֲִִַָָֻואחֹותֹו
.‚È- יּטּמא לּה ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּספקֹות

,לפיכ הּספק. על מּטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמּטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּולדֹות
להן מּטּמא אינֹו - ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבן
אינֹו - ּפסּול ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּספק.

לּה. ִֵַָמּטּמא
.„Èלעצם ולא מאביו, החי מן לאבר מּטּמא הּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאין

להן, מּטּמא אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על ְִִֶֶֶַַַַָאף

.ÂËלאביו ׁשּנאמר: לֹו. מּטּמא אינֹו - אביו ׁשל ראׁשֹו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנקטע
ׁשאר וכן חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לּכל. הּתרה ולא היא, ּדחּויה - לּקרֹובים הּטמאה ְְְְְְִִִַַַַָָָֹֹֻֻהּקרֹובים.
ׁשּמּטּמא ּבעת אפּלּו למת להּטּמא לכהן אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ
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ּבעּׂשּית יּׂשראל ּבכלל נכללין ואין צּוארן, מעל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמצֹות
ּובּתי כנסּיֹות ּבּתי ויׁשיבת הּמֹועדֹות ּובכּבּוד ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהּמצֹות
האּפיקֹורֹוסין וכן לעצמן, חֹורין ּכבני הן הרי אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמדרׁשֹות,
אּלא עליהן; מתאּבלין אין אּלּו ּכל - והּמֹוסרין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ[והּמּומרים]
לבנים ּומתעּטפים לבנים לֹובׁשין קרֹוביהם ּוׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָאחיהם
הּקדֹוׁש ׁשל ּׂשֹונאיו אבדּו ׁשהרי ּוּׂשמחים, וׁשֹותים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָואֹוכלים
אּׂשנא. יי מּׂשנאי הלֹוא אֹומר: הּכתּוב ועליהם הּוא. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָּברּו

.‡È,ּדבר לכל עּמֹו מתעּסקין אין - לדעת עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהמאּבד
עליו עֹומדין אבל אֹותֹו. מסּפידין ואין עליו, מתאּבלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָואין
ּכבֹוד ׁשהּוא ּדבר וכל אבלים, ּברּכת עליו ואֹומרין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבׁשּורה,

עצמֹו המאּבד זהּו ואי ונפללחּיים. לּגג ׁשעלה לא לדעת? ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
ׁשעלה ראּוהּו הּגג! לראׁש עֹולה הריני האֹומר: אּלא ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹומת,
ּבחזקת זה הרי - ומת ונפל מצר, ׁשהיה אֹו ּכעס, ּדר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמּיד
אֹו ּבאילן, ותלּוי חנּוק ראּוהּו אם אבל לדעת. עצמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשאּבד
הּמתים, ּכל ּבחזקת זה הרי - סיפֹו ּגב על ּומׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהרּוג

דבר. מּמּנּו מֹונעין ואין עּמֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָּומתעּסקין

ה'תשע"ב שבט י"ד שלישי יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ואביו,‡. אּמֹו ּתֹורה: ּדין עליהן להתאּבל חּיב ׁשאדם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו
האיׁש ׁשּיתאּבל ּומּדבריהם מאביו. ואחֹותֹו ואחיו ּובּתֹו, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבנֹו
אחיו על ּומתאּבל ּבעלּה, על האּׁשה וכן הּנּׂשּואה, אׁשּתֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל

מאּמֹו. ׁשהן אחֹותֹו ְֲִֵֵֶַועל
מאּמֹו,·. ואחֹותֹו לאחיו מּטּמא ׁשאינֹו הּכהן, ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאפּלּו

הּוא מתאּבל - מאביו ׁשהיא ּפי על אף הּנּׂשּואה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָולאחֹותֹו
הּוא הרי - מאביו הּנּׂשּואה זֹו אחֹותֹו היתה ואם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָעליהן.

ּתֹורה. דין עליה ְִִֵֶַָָָמתאּבל
אינֹו‚. - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן הּבא אחיו אֹו ְְְִִִִִֵַַַָָָָּבנֹו

נׁשּתחרר אֹו ּובניו, הּוא ׁשּנתּגּיר מי וכן ּכלל. עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמתאּבל
- ארּוסה אׁשּתֹו וכן זה. על זה מתאּבלין אין - ואּמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָהּוא
ולא אֹוננת לא היא וכן אֹונן, ולא עליה מתאּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹאינֹו

עליו. ְִֶֶַָָמתאּבלת
הר„. - עליהן להתאּבל חּיב ׁשהּוא קרֹובים מתאּבלּכל זה י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

אֹו ּבנֹו ּבן ׁשּמת הרי ּכיצד? סֹופרים. מּדברי ּבפניהם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָעּמהם
אבלּות ולנהג ּבנֹו ּבפני לקרע חּיב - ּבנֹו אם אֹו ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָֹֹאחי
הּקרֹובים. ּבׁשאר וכן חּיב. אינֹו - ּבפניו ׁשּלא אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבפניו;

אינֹו‰. - עליה מתאּבל ׁשהּוא ּפי על אף הּנּׂשּואה, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו
אּמּה, ועל אביה על אּלא קרֹובים; ׁשאר על עּמּה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמתאּבל
מי ּכיצד? ּבפניה. עליהן אבלּות נֹוהג אׁשּתֹו, ּכבֹוד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמּׁשּום
אׁשּתֹו עם אבלּות ונֹוהג מּטתֹו ּכֹופה - חמֹותֹו אֹו חמיו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָׁשּמת
אֹו חמיה ׁשּמת האּׁשה וכן ּבפניה. ׁשּלא לא אבל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּבפניה,
ּכגֹון קרֹובים, ׁשאר אבל ּבפניו. אבלּות נֹוהגת - ְְְְֲֲֲִֵֶֶָָָָָחמֹותּה
ּבנֹו אֹו ּבעלּה אחי ׁשּמת והאּׁשה ּבנּה, אֹו אׁשּתֹו אחי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמת
אׁשת מתה ׁשאם לי, יראה וכן זה. על זה מתאּבלין אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּבּתֹו ּבעל אֹו ּבנֹו אׁשת ׁשּמתה ּכגֹון קרֹובתֹו, ּבעל אֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָקרֹובֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליהן. להתאּבל חּיב אינֹו -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

.Âהּטמאה לֹו נדחית ׁשהרי אבלּות, מצות חמּורה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכּמה
ׁשּנאמר: עליהן. ויתאּבל עּמהן ׁשּיתעּסק ּכדי קרֹוביו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני
מצות - יּטּמא לּה וגֹומר, לאּמֹו אליו, הּקרב לׁשארֹו אם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּכי
ּכרחֹו. על אֹותֹו מטּמאין - להּטּמא רצה לא ׁשאם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹעּׂשה;
אבל הּטמאה; על ׁשהזהרּו ּבזכרים, אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻּבּמה
מצּוֹות אינן ּכן הּטמאה, על מזהרֹות ואינן הֹואיל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֻֻֻהּכהנֹות,
לא - לאו ואם מּטמאֹות, - רצּו אם אּלא לּקרֹובים; ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹלהּטמא

ְִַמּטּמאֹות.
.Êלּה מּטּמא ואינֹו ּכרחֹו. על לּה מּטּמא - ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאׁשּתֹו

לּה ׁשאין ּכיון מצוה; ּכמת עּׂשאּוה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא
מּטמא ואינֹו ּבּה. ׁשּיתעּסק מי ּתמצא לא הּוא, אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹיֹורׁש
לּה. מּטּמא אינֹו - הארּוסה אבל ּבלבד; לנּׂשּואה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא

.Áהרּוגי ּכגֹון עליהן, מתאּבלין ׁשאין ׁשאמרּו אֹותן ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוכן
עצמֹו והמאּבד והּנפלים צּבּור מּדרכי וׁשּפרׁשּו ּדין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּבית
להתּטּמא מצּוה מתי ועד להן. מּטּמא הּכהן אין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻלדעת
- הּגֹולל ׁשּנסּתם מאחר אבל הּגֹולל. ׁשּיּסתם עד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלקרֹוביו?
לֹוקה. - ּבהן נטמא ׁשאם הּמתים, ּכל ּכׁשאר הן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

.Ëׁשּׁשמעה מי ,לפיכ לּה. מּטּמא אינֹו - הּפסּולה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאׁשּתֹו
אין ׁשניהן - ּבעלּה ּובא ונּׂשאת, ּבעלּה ׁשּמת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשמּועה
הּוא מּטּמא אבל לׁשניהן. ּפסּולה היא ׁשהרי לּה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּטּמאין
ּולבּתֹו לבנֹו מּטּמא וכן חללה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלאּמֹו
ממזרים היּו אפּלּו ּפסּולין. ׁשהן ּפי על אף ולאחֹותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּולאחיו

להן. מּטּמא -ִֵֶַָ
.Èׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא אינֹו - הּנּׂשּואה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָאחֹותֹו

לא אׁשר אליו הּקרֹובה הּבתּולה ׁשּנאמר: לכהן. ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנּׂשּואה
ׁשאני יכֹול ּומפּתה. לאנּוסה ּפרט - הּבתּולה לאיׁש. ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָֻהיתה
היתה לא אׁשר לֹומר: ּתלמּוד עץ? ּומּכת הּבֹוגרת את ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמֹוציא
ּפרט - לאיׁש היתה לא אׁשר איׁש. ּבידי ׁשהויתּה מי - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹלאיׁש
לכהן. ארּוסה ׁשהיא ּפי על אף לּה, מּטּמא ׁשאינֹו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלארּוסה,

.‡È:ׁשּנאמר לּה. מּטּמא - הארּוסין מן אחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּגרׁשה
הארּוסין. מן המגרׁשת את להביא - אליו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּקרֹובה

.·Èולבנֹו ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - מאּמֹו ואחֹותֹו ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחיו
אחיו אף לירּׁשתֹו, הראּוי ּבנֹו מה ולאחתֹו. ּולאחיו ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֻּולבּתֹו

לירּׁשתֹו. הראּויים ְֲִִַָָֻואחֹותֹו
.‚È- יּטּמא לּה ׁשּנאמר: להן. מּטּמא אינֹו - ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּספקֹות

,לפיכ הּספק. על מּטּמא ואינֹו הּוּדאי, על הּוא ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָמּטּמא
אֹו לאחרֹון ׁשבעה ּבן ספק ׁשהּוא והּבן ׁשּנתערבּו, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּולדֹות
להן מּטּמא אינֹו - ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן לראׁשֹון, ּתׁשעה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבן
אינֹו - ּפסּול ּבגט אֹו ּגרּוׁשין ספק הּמתּגרׁשת ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּספק.

לּה. ִֵַָמּטּמא
.„Èלעצם ולא מאביו, החי מן לאבר מּטּמא הּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאין

להן, מּטּמא אינֹו - אביו עצמֹות המלּקט וכן אביו. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעצמֹות
קּימת. ׁשהּׁשדרה ּפי על ְִִֶֶֶַַַַָאף

.ÂËלאביו ׁשּנאמר: לֹו. מּטּמא אינֹו - אביו ׁשל ראׁשֹו ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנקטע
ׁשאר וכן חסר. ׁשהּוא ּבזמן ולא ׁשלם, ׁשהּוא ּבזמן -ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לּכל. הּתרה ולא היא, ּדחּויה - לּקרֹובים הּטמאה ְְְְְְִִִַַַַָָָֹֹֻֻהּקרֹובים.
ׁשּמּטּמא ּבעת אפּלּו למת להּטּמא לכהן אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ
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עּמּה. לאחרים מּטּמא אינֹו - יּטּמא לּה ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלקרֹוביו.
ּפלֹוני עצמֹות אלּקט אבי, על ונטמאתי הֹואיל יאמר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹׁשּלא
צרי - מת לֹו ׁשּמת ּכהן ,לפיכ ּפלֹוני. ּבקבר אּגע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹו
לבית יּכנס ׁשּלא ּכדי הּקברֹות, ּבית ּבסֹוף ּולקברֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹלהּזהר

מתֹו. ּכׁשּיקּבר אחרים ּבקברֹות יּטּמא ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּקברֹות

ה'תשע"ב שבט ט"ו רביעי יום

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

המפרׁשים‡. מתים מּׁשּׁשה חּוץ למת, ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹּכל
ׁשּנאמר: לֹוקה. זה הרי - והתראה ּבעדים אׁשּתֹו, אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה
אֹו הּמאהיל אֹו ּבמת הּנֹוגע ואחד ּבעּמיו. יּטּמא לא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלנפׁש
הּמת. מן הּפֹורׁשֹות הּטמאֹות ׁשאר ואחד הּמת ואחד ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּנֹוּׂשא.

ּוכב ּבעּמיו. יּטּמא לא לנפׁש טמאתׁשּנאמר: ּבהלכֹות ּפרׁשנּו ר ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
מּדבריהם. אֹו הּתֹורה מן הּמת מן המטּמאין ּדברים ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמת

ּבבגדים·. הּוא נֹוגע אבל לֹוקה. - ּבקבר הּכהן נגע אם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
ׁשבעה. טמאת ּבהן ׁשּמּטּמא ּפי על אף ּבמת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנגעּו

לֹוקה,‚. - הּטמאה לֹו ׁשּנכנסה טמא לאהל נכנס אם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻוכן
ּכל ּבארנּו ּוכבר אחר. ּבבית טמאה ׁשל ׁשעצמּה ּפי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאף
הּסככֹות ודין מהן, ׁשּתצא אֹו הּטמאה להן ׁשּתּכנס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהאהלים
והחֹוצצין הּטמאה את הּמביאין הּדברים וכל ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻוהּפרעֹות,
מּדבריהן מהן זה ואי ּתֹורה ּדין מהן זה ואי הּטמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּבפני
עֹובדי ׁשאין ּבארנּו, וׁשם מת. טמאת ּבהלכֹות הּכל -ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹֻ
ּומּתר טהֹורים, קברֹותיהם ּולפיכ ּבאהל, מטּמאין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכֹוכבים
אּלא אסּור ואינֹו קברֹותיהם. על ולדר לׁשם לּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹלכהן

ׁשם. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיּׂשאּנה, אֹו ּבּטמאה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגע
ואחר„. ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ׁשּנכנס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכהן

ּכדי ׁשם יׁשב ואם ּפטּור; - ויצא קפץ אם ּבֹו: התרּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּידע
זה הרי - מקּדׁש טמאת ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהׁשּתחויה,
ּכל על ּבֹו התרּו אם ויצא, ונכנס וחזר ויצא, נכנס ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָלֹוקה.
ּבמת נגע אם וכן ּוכניסה. ּכניסה ּכל על לֹוקה - ופעם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּפעם
ּפעמים מאה אפּלּו ּבֹו, והתרּו ונגע וחזר ּופרׁש ּבֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוהתרּו
ׁשהיה אֹו ּפרׁש, ולא נֹוגע היה ואחת. אחת ּכל על לֹוקה -ְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ׁשהתרּו ּפי על אף אחרים, ּבמתים ונגע הּקברֹות ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעֹומד
ועֹומד מחּלל ׁשהרי אחת; אּלא לֹוקה אינֹו - ּפעמים ּכּמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבֹו

ּפרׁש. ׁשּלא זמן ְֵֶַַָֹּכל
הּכהן‰. הרי - מזידין ׁשניהם היּו אם הּכהן: את ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהמטּמא

היה מכׁשל; תּתן לא עּור ולפני על עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹלֹוקה,
לֹוקה. ׁשּטּמאֹו זה הרי - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַֹהּכהן

.Âּולאּמֹו לאביו ׁשּנאמר: לּקרֹובים; מּטּמא אינֹו ּגדֹול ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכהן
קרֹוביו; אפּלּו ּבאהל, הּמת עם נכנס אינֹו וכן יּטּמא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלא
חּיב ׁשהּוא למדּת, הא יבא. לא מת נפׁשת ּכל ועל ְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
לֹוקה - נּׂשא אֹו נגע ּכיצד? יּטּמא. ּבלא וחּיב יבא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹּבלא
ׁשּנכנס אֹו הּמת; עליו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב לאהל נכנס ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאחת.
ׁשהרי הּׁשּדה, ּגג עליו ּופרע חברֹו ּובא ּומגּדל, ּתבה ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָלׁשּדה
לא מּׁשּום ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - ּכאחד ּבאין ּוביאה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻטמאה

יּטּמא. לא ּומּׁשּום ִִַָָֹֹיבא

.Êלֹוקה - ּבֹו התרּו אם לאהל, נכנס ּכ ואחר מּקדם ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹֹנטמא
הּביאה. על ִַַַָאף

.Áאפּלּו לֹו. מּטּמא זה הרי - ּבּדר מצוה ּבמת ׁשּפגע ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּכהן
אחד מצוה? מת זהּו ואי ּולקברֹו. לֹו להּטּמא חּיב ּגדֹול ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכהן
הלכה זה ּדבר קֹוברין. לֹו ואין ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻמּיּׂשראל
לבּדֹו הּכהן ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקּבלה. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּפי
אבל עֹונה; לֹו ואין ּבּדר ׁשם קרא ואפּלּו אחר, עּמֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
אּלא מצוה, מת זה אין - אֹותֹו עֹונים אחרים ּכׁשּיקרא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָאם

ּבֹו. ויעסקּו ויבֹואּו לאחרים ְְְְֲִִֵַַַָָיקרא
.Ëיתעּסק - מצוה ּבמת ּופגעּו ּבּדר מהּלכין ונזיר ּכהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיּו

לפי הּנזיר, ּבֹוּבֹו יּטּמא ואל עֹולם, קדּׁשת קדּׁשתֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻֻ
וכהן ּגדֹול ּכהן היה הדיֹוט. ּכהן ׁשהּוא ּפי על אף ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּכהן,
- ּבמעלה חברֹו את הּקֹודם וכל ההדיֹוט. יּטּמא - ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהדיֹוט
ּבמת ׁשּפגעּו מלחמה מׁשּוח עם ּוסגן ּבטמאה. ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻמתאחר

הּסגן. יּטּמא ואל מלחמה, מׁשּוח יּטּמא - ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָמצוה
.Èעּׂשאּוהּו ּכהנים. אפּלּו לֹו, מּטּמאין הּכל - ׁשּמת ְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָֹֹנּׂשיא

אֹוננין הּכל וכן ּבכבֹודֹו. חּיבין ׁשהּכל מּפני לּכל, מצוה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹּכמת
ָָעליו.

.‡Èאמר ׁשּנאמר: מת. טמאת על הזהרּו לא אהרן ְְְֱֱֲֲֵֶֶַַַַֹֹֹֻֻּבנֹות
מּתרין החללים וכן אהרן. ּבנֹות ולא - אהרן ּבני הּכהנים ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹֹֻאל

ּבכהּונם. ׁשּיהיּו עד - אהרן ּבני ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלהּטּמא.
.·Èואם יטּמאּוהּו. ׁשּלא מזהרים הּגדֹולים הרי - קטן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻּכהן

להפריׁשֹו. עליו מצּוין ּדין ּבית אין - מעצמֹו להּטּמא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֻּבא
ּבקדּׁשה. לחּנכֹו צרי אביו ְְְֲִִִַָָָָֻאבל

.‚Èׁשּנכנס ּכהן וכל לטמאה. ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּתֹופּׂש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻמת
נכנס אם וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - אּמֹות ארּבע ְְְְְִִִֵַַַַַַַַלתֹו
ּתבּוסה, ּבדם ׁשּנטמא אֹו לארץ, חּוצה יצא אֹו הּפרס, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָלבית
מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - ּבהן וכּיֹוצא ּובדֹופק ּבגֹולל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָאֹו
טמאת ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּדבריהם, ׁשל אבֹות ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻמּפני
הּתֹורה. מן לֹוקה - הּקברֹות לבית נכנס אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמת.

.„Èלדבר לארץ ּבחּוצה אֹו הּפרס ּבבית להּטּמא לכהן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻמּתר
אּלא ּדר ׁשם ׁשאין ּבזמן לּׂשאמצוה, ׁשהל ּכגֹון היא. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּילּמדּנּו מי ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ּתֹורה. ללמד אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאּׁשה
מּטּמא וכן ללמד. זֹוכה אדם הּכל מן לא - יּׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּבארץ
ּבבית ׁשהל אבל ּכיצד? הּברּיֹות. לכבֹוד מּדבריהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבטמאה
ּגּבי על מדּלגין וכן לנחמֹו. ׁשם אחריו הֹולכין הּכל - ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָֹהּפרס
עֹובדי מלכי ואפּלּו יּׂשראל. מלכי לקראת מתים ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָארֹונֹות
ּכׁשּיחזר יּׂשראל מלכי לבין ּבינם להבחין ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּכֹוכבים,
ׁשל ּבטמאה מּטּמא וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למקֹומן. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכבֹודן
מּפני עּמהן, ּולערער ּכֹוכבים העֹובדי עם לדּון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּדבריהם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּידם. מּציל ְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהּוא
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עיניו‡. מאּמצין הּוא: ּכ ּובקבּורה ּבמתים יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמנהג
את ּופֹוקקין לחייו. את קֹוׁשרין - ּפיו נפּתח ואם מת. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָׁשל
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ּבּׂשמים. ּבמיני אֹותֹו וסכין אֹותֹו. ׁשּמדיחין אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָנקביו
ׁשל ּבחּוט ּתפּורין ּתכריכין אֹותֹו ּומלּביׁשין ּׂשערֹו. ְְְְְְְִִִִִִֶַַָוגֹוזזין
ּבסּודר חכמים ונהגּו יקרים. דמיהן יהיּו ולא לבנים. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּפׁשּתן
הּמת, ּפני ּומכּסין לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא זּוז, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשוה

ּברעב. מׁשחרין ׁשּפניהם הענּיים את לבּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא
הּמזהבין·. ּובגדים מׁשי ׁשל ּבתכריכין לקּבר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻואסּור

הרּוח, גּסּות ׁשּזהּו ׁשּביּׂשראל; לנּׂשיא אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהרקּומין,
על הּמת את וסֹובלין ּכֹוכבים. עֹובדי ּומעּׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוהׁשחתה,

הּקברֹות. ּבית עד ְֵֵַַַָָהּכתף
ּתּפסק‚. ׁשּמא הּסנּדל, ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוּׂשאי

הּמצ מן מתעּכב ונמצא מהן, אחד ׁשל מּסנּדלֹו וה.רצּועה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּמערה,„. ּבצד ּכּו ועֹוּׂשין מערֹות, ּבעפר ְְְְְְִִֶַַָָָָָוחֹופרין

והאבנים העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָוקֹוברין
אֹומרין אֹותֹו והמלּוין עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר להן ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעליו.
ּבׁשלֹום. אבתי אל ּתבֹוא ואּתה ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום. ל ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו:
הּקבר. על נפׁש ּובֹונין הּקברֹות, ּבית ּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומצּינין
ׁשּדבריהם קברֹותיהם, על נפׁש להם ּבֹונים אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָוהּצּדיקים

הּקברֹות. לבּקר אדם יפנה ולא זכרֹונם. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹהם
לחייו,‰. קֹוׁשרין אין ּדבר. לכל ּכחי הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָהּגֹוסס

על מקר ּוכלי מּתכֹות ּכלי מּניחין ואין נקביו, ּפֹוקקין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין
ולא אֹותֹו, מדיחין ולא אֹותֹו, סכין ולא יתּפח, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹֹטּבּורֹו
ׁשּימּות. ׁשעה עד הּמלח, על ולא החל על אֹותֹו ְִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹמּטילין
לנר דֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי - ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנֹוגע
עם עיניו המאּמץ וכל יכּבה. אדם ּבֹו ׁשּיּגע ּכיון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמטפטף,
ׁשּמא מעט, יׁשהא אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי - נפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָיציאת
ולא ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹֹנתעּלף.
ׁשּימּות. עד ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו מכניסין ולא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָֹמסּפידין,

.Âּבית לֹו אין אחר. ּבבית אֹוכל - לפניו מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי
- מחיּצה לעּׂשֹות דבר לֹו אין ואֹוכל. מחיצה עֹוּׂשה - ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאחר
ולא ואֹוכל, מסב אינֹו ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָֹמחזיר
ואין מזּמן, ואינֹו מבר ואינֹו יין. ׁשֹותה ולא ּבּׂשר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹוכל
ּומן ׁשמע מּקריאת ּופטּור עליו. מזּמנין ואין עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָמברכין
- ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצֹות ּומּכל ּומּתפּלין ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּתפּלה
עליו ּומברכין ּומזּמן, ּומבר יין, וׁשֹותה ּבּׂשר ואֹוכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמסב,

וח עליו. חּוץּומזּמנין ּבּתֹורה, האמּורֹות מצֹות ּבכל ּיב ְְְְְֲִִַַַָָָָָָ
ּבּׂשר לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט, יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êוכל מּיד. מּטתֹו מדחין אּלא הּמת, את מׁשהין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאין

הרי - אּמֹו ועל אביו ועל מׁשּבח. זה הרי - מּטתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמדחה
מגּנה. ְֶֶֻזה

.Áגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
אביו לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - הּמּטה על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמזּלפין
אם אּלא תעּׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.

צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן
.Ëולאכל ּתפּלין להּניח אסּור - ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹהאבל

- האבל ימי ּובׁשאר ּכפּויה. מּטה על ליׁשב וחּיב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּלֹו,
ּומּניח קרקע, אֹו מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻמּתר
ׁשהרי ּתפּלין? להּניח ראׁשֹון ּביֹום אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָּתפּלין.
העם ׁשּכל מּכלל .עלי חבֹוׁש ּפאר ליחזקאל: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאמר
ׁשּכל מּכלל תאכל. לא אנׁשים ולחם לֹו: ונאמר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאסּורין.
מּׁשל לאכל ואסּורין ראׁשֹון, ּביֹום אחרים מּׁשל אֹוכלין ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹהעם

ְַָעצמן.
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הּתֹורה,‡. מן ראׁשֹון ּביֹום ּבהן אסּור ׁשהאבל דברים ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
ולרחץ, ּולכּבס, לסּפר, אסּור מּדבריהם: ימים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובׁשאר
מלאכה, ולעּׂשֹות הּסנּדל, את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹולסּו
ראׁשֹו, את ולפרע הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹולקרֹות

ּדבר.ולׁש עּׂשר אחד הּכל ׁשלֹום. אל ְְִַַַָָָָָֹֹ
אהרן:·. ּבני הזהיר ׁשהרי ּבתסּפרת? אסּור ׁשהאבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּומּנין

לסּפר אסּור הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל ּתפרעּו. אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָראׁשיכם
ראׁשֹו, ּׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּׂשערֹו,
המגּלח אחד ּבֹו. ׁשּיׁש ּׂשער וכל זקנֹו ּׂשער לגּלח אסּור ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכ
מׁשלים - אביו ׁשּמת וׁשמע מגּלח היה הּמתּגּלח. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָואחד
לגּלח אסּור וכן הּמתּגּלח. ואחד המגּלח אחד ּׂשערֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָּתגלחת
צּפרן ׁשּנֹוטל אֹו ּבׁשּניו, אבל ּבכלי; צּפרניו ולּטל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּׂשפה,

מּתר. - ְִֶָֹֻּבצּפרן
.‚?ולסּו ּגּופֹו ולרחץ ּבגדיו לכּבס אסּור ׁשהאבל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּומּנין

ׁשמן. ּתסּוכי ואל אבל בגדי ולבׁשי נא התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה סיכה, ּבכלל ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּורחיצה
אסּור ּכ ּבגדים, ּבכּבּוס אסּור ׁשאבל ּוכׁשם וסכּת. ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָורחצּת

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ְְְֲִִִִִֵָָָֹללּבׁש
את„. להעביר ואם ּגּופֹו. ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת אסּור וכן מּתר. - ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻֻהּזהמא
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְֲֵֵַָָָָָָָֹּבצֹונן

וינחם‰. ׁשּנאמר: הּמּטה? ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּנין
מּכלל עּמּה. וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
תּנּׂשא ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
עם להתיחד ּומּתר מּטתן. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻאּׁשה,

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְִִִִֶַַַַָָאׁשּתֹו,
.Âנאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

אסּורין. העם ׁשּכל מּכלל .ּברגלי ּתּׂשים ּונעלי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָליחזקאל:
חֹולץ - ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל - ּבּדר ּבא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ְִָָמנעליו.
.Êוהפכּתי ׁשּנאמר: זה מלאכה, ּבעּׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרמז

אסּור אבל אף מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור חג מה לאבל. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּגיכם
ּכ מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשּית
למדינה מּמדינה וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָהּוא

ְִָּבסחֹורה.
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ּבּׂשמים. ּבמיני אֹותֹו וסכין אֹותֹו. ׁשּמדיחין אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָנקביו
ׁשל ּבחּוט ּתפּורין ּתכריכין אֹותֹו ּומלּביׁשין ּׂשערֹו. ְְְְְְְִִִִִִֶַַָוגֹוזזין
ּבסּודר חכמים ונהגּו יקרים. דמיהן יהיּו ולא לבנים. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּפׁשּתן
הּמת, ּפני ּומכּסין לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא זּוז, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשוה

ּברעב. מׁשחרין ׁשּפניהם הענּיים את לבּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּלא
הּמזהבין·. ּובגדים מׁשי ׁשל ּבתכריכין לקּבר ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֻואסּור

הרּוח, גּסּות ׁשּזהּו ׁשּביּׂשראל; לנּׂשיא אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָהרקּומין,
על הּמת את וסֹובלין ּכֹוכבים. עֹובדי ּומעּׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוהׁשחתה,

הּקברֹות. ּבית עד ְֵֵַַַָָהּכתף
ּתּפסק‚. ׁשּמא הּסנּדל, ּבנעילת אסּורין הּמּטה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָונֹוּׂשאי

הּמצ מן מתעּכב ונמצא מהן, אחד ׁשל מּסנּדלֹו וה.רצּועה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּמערה,„. ּבצד ּכּו ועֹוּׂשין מערֹות, ּבעפר ְְְְְְִִֶַַָָָָָוחֹופרין

והאבנים העפר ּומחזירין למעלה, ּופניו ּבֹו אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָוקֹוברין
אֹומרין אֹותֹו והמלּוין עץ. ׁשל ּבארֹון לקּבר להן ויׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹעליו.
ּבׁשלֹום. אבתי אל ּתבֹוא ואּתה ׁשּנאמר: ּבׁשלֹום. ל ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו:
הּקבר. על נפׁש ּובֹונין הּקברֹות, ּבית ּכל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומצּינין
ׁשּדבריהם קברֹותיהם, על נפׁש להם ּבֹונים אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָוהּצּדיקים

הּקברֹות. לבּקר אדם יפנה ולא זכרֹונם. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹהם
לחייו,‰. קֹוׁשרין אין ּדבר. לכל ּכחי הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָהּגֹוסס

על מקר ּוכלי מּתכֹות ּכלי מּניחין ואין נקביו, ּפֹוקקין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין
ולא אֹותֹו, מדיחין ולא אֹותֹו, סכין ולא יתּפח, ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַָֹֹֹֹטּבּורֹו
ׁשּימּות. ׁשעה עד הּמלח, על ולא החל על אֹותֹו ְִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹמּטילין
לנר דֹומה? זה למה ּדמים. ׁשֹופ זה הרי - ּבֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּנֹוגע
עם עיניו המאּמץ וכל יכּבה. אדם ּבֹו ׁשּיּגע ּכיון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמטפטף,
ׁשּמא מעט, יׁשהא אּלא ּדמים; ׁשֹופ זה הרי - נפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָיציאת
ולא ּכתף, חֹולצין ולא עליו, קֹורעין אין וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹֹנתעּלף.
ׁשּימּות. עד ּבּבית ותכריכין ארֹון עּמֹו מכניסין ולא ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָֹמסּפידין,

.Âּבית לֹו אין אחר. ּבבית אֹוכל - לפניו מּטל ׁשּמתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמי
- מחיּצה לעּׂשֹות דבר לֹו אין ואֹוכל. מחיצה עֹוּׂשה - ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאחר
ולא ואֹוכל, מסב אינֹו ּכ ּובין ּכ ּובין ואֹוכל. ּפניו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָֹמחזיר
ואין מזּמן, ואינֹו מבר ואינֹו יין. ׁשֹותה ולא ּבּׂשר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹאֹוכל
ּומן ׁשמע מּקריאת ּופטּור עליו. מזּמנין ואין עליו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָמברכין
- ּבׁשּבת ּבּתֹורה. האמּורֹות מצֹות ּומּכל ּומּתפּלין ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּתפּלה
עליו ּומברכין ּומזּמן, ּומבר יין, וׁשֹותה ּבּׂשר ואֹוכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמסב,

וח עליו. חּוץּומזּמנין ּבּתֹורה, האמּורֹות מצֹות ּבכל ּיב ְְְְְֲִִַַַָָָָָָ
ּבּׂשר לאכל מּתר זה הרי - הּמת נקּבר הּמּטה. ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמּתׁשמיׁש
לא אבל ׁשּבמעיו, אכילה לׁשרֹות ּכדי מעט, יין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולׁשּתֹות

ְִלרוֹות.
.Êוכל מּיד. מּטתֹו מדחין אּלא הּמת, את מׁשהין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאין

הרי - אּמֹו ועל אביו ועל מׁשּבח. זה הרי - מּטתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמדחה
מגּנה. ְֶֶֻזה

.Áגׁשמים ׁשהיּו אֹו טֹוב, יֹום ערב אֹו ׁשּבת ערב ְִֶֶֶֶֶַָָָָָהיה
אביו לכבֹוד אּלא מהר ׁשּלא מּתר; - הּמּטה על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמזּלפין
אם אּלא תעּׂשה, ּבלא עֹובר - מתֹו את הּמלין וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹואּמֹו.

צרכיו. ּולהׁשלים לכבֹודֹו הלינֹו ְְְְֱִִִֵַָָּכן
.Ëולאכל ּתפּלין להּניח אסּור - ּבלבד ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹהאבל

- האבל ימי ּובׁשאר ּכפּויה. מּטה על ליׁשב וחּיב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּׁשּלֹו,
ּומּניח קרקע, אֹו מּפץ ּגּבי על וליׁשב מּׁשּלֹו, לאכל לֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻמּתר
ׁשהרי ּתפּלין? להּניח ראׁשֹון ּביֹום אסּור ׁשהּוא ּומּנין ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָּתפּלין.
העם ׁשּכל מּכלל .עלי חבֹוׁש ּפאר ליחזקאל: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאמר
ׁשּכל מּכלל תאכל. לא אנׁשים ולחם לֹו: ונאמר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאסּורין.
מּׁשל לאכל ואסּורין ראׁשֹון, ּביֹום אחרים מּׁשל אֹוכלין ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹהעם

ְַָעצמן.

ה'תשע"ב שבט י"ז שישי יום
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הּתֹורה,‡. מן ראׁשֹון ּביֹום ּבהן אסּור ׁשהאבל דברים ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
ולרחץ, ּולכּבס, לסּפר, אסּור מּדבריהם: ימים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּובׁשאר
מלאכה, ולעּׂשֹות הּסנּדל, את ולנעל מּטתֹו, ּולׁשּמׁש ,ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹולסּו
ראׁשֹו, את ולפרע הּמּטה, את ולזקף ּתֹורה, ּבדברי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹולקרֹות

ּדבר.ולׁש עּׂשר אחד הּכל ׁשלֹום. אל ְְִַַַָָָָָֹֹ
אהרן:·. ּבני הזהיר ׁשהרי ּבתסּפרת? אסּור ׁשהאבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּומּנין

לסּפר אסּור הּמתאּבל ׁשּכל מּכלל ּתפרעּו. אל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָראׁשיכם
ראׁשֹו, ּׂשער לגּלח ׁשאסּור ּוכׁשם ּפרע. מגּדל אּלא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּׂשערֹו,
המגּלח אחד ּבֹו. ׁשּיׁש ּׂשער וכל זקנֹו ּׂשער לגּלח אסּור ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכ
מׁשלים - אביו ׁשּמת וׁשמע מגּלח היה הּמתּגּלח. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָואחד
לגּלח אסּור וכן הּמתּגּלח. ואחד המגּלח אחד ּׂשערֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָּתגלחת
צּפרן ׁשּנֹוטל אֹו ּבׁשּניו, אבל ּבכלי; צּפרניו ולּטל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּׂשפה,

מּתר. - ְִֶָֹֻּבצּפרן
.‚?ולסּו ּגּופֹו ולרחץ ּבגדיו לכּבס אסּור ׁשהאבל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּומּנין

ׁשמן. ּתסּוכי ואל אבל בגדי ולבׁשי נא התאּבלי ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לסיכה, קֹודמת ׁשהרחיצה סיכה, ּבכלל ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּורחיצה
אסּור ּכ ּבגדים, ּבכּבּוס אסּור ׁשאבל ּוכׁשם וסכּת. ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָורחצּת

ּומגהצין. חדׁשים לבנים ּכלים ְְְֲִִִִִֵָָָֹללּבׁש
את„. להעביר ואם ּגּופֹו. ּככל ּגּופֹו מקצת לסּו ְְְְֲִִִֶַָָָָאסּור

אבל ּבחּמין; ּגּופֹו מקצת ּברחיצת אסּור וכן מּתר. - ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֻֻהּזהמא
ּגּופֹו. ּכל לא אבל ורגליו, ידיו ּפניו רֹוחץ - ְְְֲֵֵַָָָָָָָֹּבצֹונן

וינחם‰. ׁשּנאמר: הּמּטה? ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור לאבל ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמּנין
מּכלל עּמּה. וּיׁשּכב אליה וּיבא אׁשּתֹו ׁשבע ּבת את ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּדוד
תּנּׂשא ולא אּׁשה, האבל יּׂשא לא וכן מּקדם. אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹׁשהיה
עם להתיחד ּומּתר מּטתן. מׁשּמׁשין ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻאּׁשה,

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְִִִִֶַַַַָָאׁשּתֹו,
.Âנאמר ׁשהרי הּסנּדל? ּבנעילת אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּנין

אסּורין. העם ׁשּכל מּכלל .ּברגלי ּתּׂשים ּונעלי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָליחזקאל:
חֹולץ - ּבּמדינה ּוכׁשּיּכנס ;והֹול נֹועל - ּבּדר ּבא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ְִָָמנעליו.
.Êוהפכּתי ׁשּנאמר: זה מלאכה, ּבעּׂשּית ׁשאסּור לאבל ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָרמז

אסּור אבל אף מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור חג מה לאבל. ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָחּגיכם
ּכ מלאכה, ּבעּׂשּית אסּור ׁשהּוא ּוכׁשם מלאכה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשּית
למדינה מּמדינה וליל ּבסחֹורה, ולּתן לּׂשא אסּור ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָָָהּוא

ְִָּבסחֹורה.
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.Áאפּלּו מלאכה ּבעּׂשּית אסּור הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָּכל
עני היה אם ,ואיל מּכאן הּצדקה. מן הּמתּפרנס עני ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָהיה
ּביתּה. ּבתֹו ּבפל טוה והאּׁשה ּביתֹו, ּבתֹו ּבצנעה עֹוּׂשה -ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

.Ëאבל וארע אחת, ּבחנּות ׁשהיּו ׁשּתפין ׁשני אֹו אחים ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשני
ׁשבעה. ּכל החנּות את נֹועלין - מהן ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָלאחד

.Èאסּור - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו לעּׂשֹותן ׁשּמּתר דברים ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָֻֻאפּלּו
לֹו. עֹוּׂשים אחרים אבל אבלֹו; ּבימי ּבידֹו לעּׂשֹותן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָלאבל
מן לעלֹות ּופׁשּתנֹו לגּוף, וכּדיו ,להפ זיתיו היּו ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּכיצד?
ּכדי לֹו לעּׂשֹות אחרים ּׂשֹוכר - הּיֹורה מן וצמרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָהּמׁשרה,
הּמים. עֹונת מּׁשּתּגיע ּׂשדהּו לֹו ּומרּבצין יאבדּו. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹׁשּלא

.‡Èיעּׂשּו אּלּו הרי - והּקּבלנין ׁשּלֹו והחכירין ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָהאריסין
החּמרים אבל והּסּפניםּכדרּכן. ׁשּלֹו ּבבהמֹות והּגּמלים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

אֹו מחּכרים היּו ואם יעּׂשּו. לא אּלּו הרי - ׁשּלֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבספינה
יעּׂשּו. אּלּו הרי - קצּוב לזמן מּקדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹֻמּׂשּכרים

.·È.לֹו יעּׂשה לא - אחרת ּבעיר אפּלּו יֹום, ְְֲֲִִִֶֶֶַַֹּׂשכיר
.‚Èּבין ּבקּבלנּות ּבין ּבידֹו, אחרים מלאכת ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאבל

אחרים: ּביד מלאכּתֹו היתה יעּׂשה. לא - ּבקּבלנּות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
עֹוּׂשין. - אחר ּבבית יעּׂשּו, לא - ְְֲִִֵֵַַַֹּבביתֹו

.„Èימי ׁשבעת ּכל ּתֹובעֹו אינֹו - אדם עם דין לֹו ְְְִִִֵֵַָָָָָהיה
הֹורּו ּכזה ׁשליח. עֹוּׂשה - אבד דבר היה ואם ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָהאבלּות.

ְִַהּגאֹונים.
.ÂËנאמר ׁשהרי ּתֹורה? ּבדברי אסּור ׁשהאבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּנין

ּדם. האנק ְִֵֵֵֶָֹליחזקאל:
.ÊËולׁשנֹות ּובּכתּובים, ּבּנביאים ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִִַַַָָאסּור

- לֹו צריכין רּבים היּו ואם ּובהלכֹות. ּובּמדרׁש ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָּבּמׁשנה
ּבצּדֹו, לאחר ילחׁש אּלא ּתרּגמן; יעמיד ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻמּתר.
לרּבים. מׁשמיע והּתרּגמן לּתרּגמן, אֹומר ׁשּבצּדֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻוזה

.ÊÈוּיקם ׁשּנאמר: הּמּטה? על יֹוׁשב האבל ׁשאין ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומּנין
ארצה. וּיׁשּכב ּבגדיו את וּיקרע ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמל

.ÁÈהּוא ּבלבד מּטתֹו ולא ׁשבעה. ּכל הּמּטה לכּפֹות ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹוחּיב
ּכֹופה. הּוא ּביתֹו ּבתֹו לֹו ׁשּיׁש הּמּטֹות ּכל אּלא ְִֵֵֶֶֶֶַָָּכֹופה,

עירֹות ּובעּׂשר ּבּתים ּבעּׂשרה מּטֹות עּׂשר לכּפֹותאפּלּו חּיב - ְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכֹופין ּכּלן - מהן אחד ּומת אחים, חמּׁשה ואפּלּו ּכּלן. ֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאת
אינֹו - למעֹות אֹו לכלים המיחדת הּמּטה מּטֹותיהן. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻאת
את מּתיר אּלא לכּפֹותֹו, צרי אינֹו - ּדרּגׁש לכּפֹותּה. ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָצרי
מּמּנה, יֹוצאין ׁשּנקליטיה מּטה מאליו. נֹופל והּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָקרּביטיו
מּטֹותיו, ּכל הפ ודּיֹו. זֹוקפּה - להפכּה אפׁשר אי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי
אֹו ּכּסא, ּגּבי על אֹו אחרים, מּטֹות ּגּבי על יׁשן הּוא ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָוהיה
אּלא חֹובתֹו, ידי יצא לא - קרקע ּגּבי על אֹו ארֹון, ּגּבי ְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹעל

הּכפּויה. הּמּטה ּגּבי על ְִֵֵַַַַָָָיׁשן
.ËÈנאמר ׁשהרי הראׁש? ּבפריעת ׁשאסּור לאבל ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּנין

חּיבין האבלים ׁשּׁשאר מּכלל ּׂשפם. על תעטה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹליחזקאל:
מקצתֹו עֹוטה ראׁשֹו ּבֹו ׁשּמכּסה והּסּודר הראׁש. ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּבעטיפת
ּתרּגם: ואנקלֹוס יעטה, ּׂשפם ועל ׁשּנאמר: ּפיו. על ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֻמעט

יתעּטף. ְֲִֵַַָָּכאבלא
.Î.ּדם האנק ׁשּנאמר: ׁשלֹום? ּבׁשאלת אסּור ׁשהאבל ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּנין

מחזיר אין - ׁשלֹום לֹו ׁשּנתן מי הראׁשֹונים, ימים ׁשלׁשה ְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכל

מי ׁשבעה, ועד ּומּׁשלׁשה אבל; ׁשהּוא מֹודיעֹו אּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָלֹו,
ׁשלׁשים ועד ּומּׁשבעה ׁשלֹום; לֹו מחזיר - ּבׁשלֹומֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָׁשּׁשאל
ּבׁשלֹומֹו ׁשֹואלין אין אחרים אבל אחרים, ּבׁשלֹום ׁשֹואל -ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵָ
ׁשֹואלין אין - אּמֹו ועל אביו ועל ׁשלׁשים. לאחר ְְְְֲִִִִֵַַַַַָעד
ׁשלֹום ּבׁשאלת אם חדׁש. עּׂשר ׁשנים לאחר עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשלֹומֹו
ולּׂשחק; ּדברים להרּבֹות אסּור ׁשהּוא וחמר קל האבל, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹנאסר
לידי יביאּנּו ׁשּלא ּבידֹו, ּתינֹוק יאחז ולא ּדם. ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹׁשּנאמר:
הּמׁשּתאֹות ּבּתי ּכגֹון ּׂשמחה, למקֹום יּכנס ולא ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹּׂשחֹוק.

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא

ה'תשע"ב שבט י"ח קודש שבת יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

אבלּות‡. ּדברי ּבמקצת נֹוהג האבל ׁשּיהיה סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָמּדברי
ׁשּנאמר: יֹום? לׁשלׁשים חכמים סמכּו ּומּנין יֹום. ׁשלׁשים ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַָָָּכל
ׁשהאבל מּכלל ימים. ירח אּמּה ואת אביה את ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּובכתה

יֹום. ׁשלׁשים ּכל ְְִִֵַָמצטער
אסּור·. יֹום: ׁשלׁשים ּכל ּבהן אסּור ׁשהאבל דברים ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָואּלּו

וליל מרעּות, ּובּׂשמחת ּובנּׂשּואין, ּובגהּוץ, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַֹּבתסּפרת,
דברים. חמּׁשה הּכל למדינה. מּמדינה ְְְְֲִִִִִִִַָָָָָֹּבסחֹורה

אֹו‚. ּגּופֹו ּׂשער ּכל לסּפר ׁשאסּור ּכׁשם ּכיצד? ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתסּפרת
ּכל אסּור ּכ ׁשבעה, ּכל ּבכלי צּפרניו לקץ אֹו ּׂשפמֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָֹלגּלח
- ּבאּׁשה אבל ּבאיׁש; אמּורים? ּדברים ּבּמה יֹום. ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָׁשלׁשים
ׁשלׁשים עד - והאיׁש ׁשבעה. לאחר ּׂשער ּבנטילת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻמּתרת
ּפרע, ׁשּיׁשּלח עד ּׂשערֹו לגּדל חּיב - אּמֹו ועל אביו ועל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָיֹום.

חבריו. ּבֹו ׁשּיגערּו עד ְֲֲִֵֶַָאֹו
ּכל„. ּומגהצין חדׁשים לבנים ּכלים ללּבׁש אסּור ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָֹוכן

ּומגהצין צבּועין היּו האּׁשה. ואחד האיׁש אחד יֹום. ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָֹׁשלׁשים
לבנים ׁשהן ּפי על אף חדׁשים, היּו לא אם וכן מּתרין. -ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
ּגהּוץ. מּׁשּום ּבהן אין - ּפׁשּתן ּוכלי מּתרין. - ְְְִִִִִֵֵֶָָָָֹֻּומגהצין
אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ּבגהּוץ מּתר - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִִַַַַָָֻּולאחר

ּומּתר‰. יֹום. ׁשלׁשים ּכל אּׁשה לּׂשא אסּור ּכיצד? ְְִִִִִֵַָָָָָֻּבנּׂשּואין
ּכבר אם אׁשּתֹו: ׁשּמתה ּומי הּמיתה. ּביֹום אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָלארּׂשּה
ּבנים לֹו ואין ׁשּיׁשּמׁשּנּו, מי לֹו ויׁש ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָקּים
עליו ׁשּיעברּו עד אחרת אּׁשה לּׂשא אסּור זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָקטּנים
אֹו ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים ׁשּלא מי אבל רגלים; ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשלׁשה
הרי - ׁשּיׁשּמׁשּנּו מי לֹו ׁשאין אֹו קטּנים, ּבנים לֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּקּים
עד עליה לבֹוא לֹו ואסּור מּיד, ולכנס לארּׂשּה מּתר ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻזה
עד תּבעל לא - אבלה ׁשהיתה האּׁשה וכן יֹום. ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים

יֹום. ְִׁשלׁשים
.Âמּתר - מּיד אֹותּה לפרע חּיב ׁשהיה מרעּות ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻּׂשמחת

- לפרעּה חּיב אינֹו אם אבל ׁשבעה. לאחר מּיד ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָלעּׂשֹותּה
יֹום. ׁשלׁשים עד לּה להּכנס ְְִִֵַָָָאסּור

.Êאביו על אבל מתים; ּכל ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבּמה
עד מרעּות לּׂשמחת יּכנס לא - ּכ ּובין ּכ ּבין אּמֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹועל

חדׁש. עּׂשר ְֵֶָָֹׁשנים
.Áלאחר ּבסחֹורה ליל מּתר - ּכּלן הּמתים ּכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻֻעל
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ויאמרּו חבריו ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו על ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשלׁשים;
עּמנּו. ל ִֵָלֹו:

.Ëאינֹו רצה ּבעסקֹו, ממעט רצה - ּכּלן הּמתים ּכל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
ּבעסקֹו. ממעט - אּמֹו ועל אביו על ְְְְְִִִֵֵַַַַָממעט;

.È;ימעט - ּבעסקֹו למעט יכֹול אם למקֹום: מּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָההֹול
נפׁש. חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּודברים הּדר צרכי יקנה - לאו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָואם

.‡Èאביו אֹו צלּובה, אׁשּתֹו אֹו ּבעיר, צלּוב ּבעלּה ׁשהיה ְְְִִִִֶַָָָָָָָמי
ואם הּבּׂשר. ׁשּיכלה עד העיר ּבאֹותּה לׁשּכן לֹו אסּור - ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹואּמֹו
הא ּבּצד לׁשּכן לֹו יׁש - ּכאנטּוכיא ּגדֹולה עיר חרהיתה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ּבֹו. צלּובין ְִֵֶָׁשאינן
.·È.ּולכאן לכאן עֹולה והּוא ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשביעי ְְְְְְִִִֶָָָֻיֹום

ּביֹום הּדברים ׁשאר ולעּׂשֹות ולרחץ לכּבס מּתר ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻּולפיכ

ּולגהץ לסּפר ּומּתר ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשלׁשים יֹום וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻֻׁשביעי.
ׁשלׁשים. ְְִּביֹום

.‚Èלא ּבתער, מקל - ּׂשערֹו והכּביד אבליו ׁשּתכפּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמי
ּבחֹול. ולא ּבנתר לא אבל ּבמים, ּכסּותֹו ּומכּבס ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹּבמסּפרים.
ׁשּתכפּוהּו מי וכן ּבחּמין. לא אבל ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹורֹוחץ
מּבית ׁשּיצא אֹו הּׁשביה, ּומּבית הּים מּמדינת ּובא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבליו
על ונׁשאל מּדר ׁשהיה אֹו והּתר, מנּדה ׁשהיה אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻהאסּורים,
מגּלחין אּלּו הרי - לטהרה מּטמאה הּיֹוצא וכל והּתר, ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻנדרֹו
ּפנאי. מצאּו ולא אבל אחר אבל ּותכפם הֹואיל אבלם; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבימי

�
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― הקע"ו ׁשֹופטיםהּמצוה [ּדּינים] למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ
אתֿהּסֹוטים ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹוׁשֹוטרים
מןֿהרע, ויזהירּו הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּדר
יהיּו ׁשּלא ּכדי העברין, על אתֿהענׁשים לּפעל ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹויֹוציאּו
ואדם. ּכלֿאדם לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹמצות
למעלה ּדרגה יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומתנאי

ּב ׁשּממּנים והּוא: ּדּיניםמּדרּגה, ּוׁשלׁשה עׂשרים כלֿעיר ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם xtqnׁשּמתקּבצים zlra) ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ

(oiqelke`.קטּנה סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָהראּויה
ּדּינים, ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּוממּנים
היׁשיבה, ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּוממּנים
יתקּבצּו והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹוהּוא
ׁשאינֹו מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּבמקֹומם
ׁשלׁשה עלּֿכלּֿפנים ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹראּוי
מעבירים ואּלה קטּנים, ּבדברים אתֿהּדינים לּפעל ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹלהֹוציא
ממּנים וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאתֿהּדברים
ּבני ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹׁשֹוטרים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹאדם
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ּבכלֿׁשערי ּתּתןֿל וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד לכלֿיׂשראל? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
ּתלמּוד וׁשבט? לכלֿׁשבט ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּתּתןֿל
אֹומר: ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלֹומר:
ּדן להיֹות ּכלֿׁשבטֿוׁשבט על מצוה ― וׁשפטּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשבטי
ּוכבר ּכרחם" על ― אתֿהעם וׁשפטּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָאתֿׁשבטֹו
יתעּלה אמרֹו והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָנכּפל

איׁש" ׁשבעים "אספהּֿלי fh)למׁשה: ,`i xacna)ואמרּו ְְְְְִִִִֶֶָָֹ
(jzelrda zyxt ixtq)ׁשּנאמר "ּכלֿמקֹום לברכה: ְְֱִִֶֶַָָָָָזכרֹונם

וגֹו'" וכהנּוֿלי לעֹולם: קּים הּוא הרי ― n`)לי ,gk zeny) ְְְֲֲִִִֵַָָ
אּלא ׁשעה, לפי מצוה ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ―ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

למׁש הּדֹורֹות.חֹובה  ְֶֶַָ

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹותם רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלארץ.

אמרם ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון (zeknהּסמּוכים ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
(.fידּונּו לא אבל לארץ"; ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין :ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבית אם אּלא לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹּדיני
הּזה הּמאמר ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, (seqהּבחירה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

(c"id llkdּבמּכהֿנפׁש יתעּלה אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון .ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּבכל לדרתיכם מׁשּפט לחּקת לכם אּלה "והיּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֻּבׁשגגה:

hk)מֹוׁשבתיכם" ,dl xacna)― מֹוׁשבתיכם "ּבכל אמרּו: , ְְְְֵֵֶֶָֹֹֹ
נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי אף יכֹול לארץ. ּובחּוצה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבארץ
ּבין נֹוהגין הּדּינין ―אּלּו אּלה לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבחּוצה
אּלא נֹוהגֹות אין מקלט וערי לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבארץ
סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבארץ".

― הרפ"ד ראׁשהּמצוה אֹו הּגדֹול ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
אֹותֹו וימּנה הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגלּות
אין אּלא ;ּכ על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבגלל
ּבחכמת האדם לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים ְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמּביטים
ּבמעׂשים והתנהגּותֹו ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה
מעלֹות ּבגלל ממּנה מּלמּנֹות והאזהרה .לכ ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻהּמתאימים
ּבּמׁשּפט" ּפנים "לאֿתּכירּו יתעּלה: אמרֹו היא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאחרֹות

(fi ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(my mixac zyxt)לאֿתּכירּו" : ְְִִֵַֹ
ּכלֹומר: ּדּינין", להֹוׁשיב הממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻּפנים

לֹו ׁשּיׁש לאדם אּלא אינה זֹו ּדּיניןׁשאזהרה למּנֹות הרׁשּות ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מהּֿׁשהזּכרנּו מּכל ּדבר ּבגלל מּלמּנֹותם ׁשהזהר יׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻעל
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ויאמרּו חבריו ּבֹו ׁשּיגערּו עד - אּמֹו ועל אביו על ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹׁשלׁשים;
עּמנּו. ל ִֵָלֹו:

.Ëאינֹו רצה ּבעסקֹו, ממעט רצה - ּכּלן הּמתים ּכל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻעל
ּבעסקֹו. ממעט - אּמֹו ועל אביו על ְְְְְִִִֵֵַַַַָממעט;

.È;ימעט - ּבעסקֹו למעט יכֹול אם למקֹום: מּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָההֹול
נפׁש. חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּודברים הּדר צרכי יקנה - לאו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָואם

.‡Èאביו אֹו צלּובה, אׁשּתֹו אֹו ּבעיר, צלּוב ּבעלּה ׁשהיה ְְְִִִִֶַָָָָָָָמי
ואם הּבּׂשר. ׁשּיכלה עד העיר ּבאֹותּה לׁשּכן לֹו אסּור - ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹואּמֹו
הא ּבּצד לׁשּכן לֹו יׁש - ּכאנטּוכיא ּגדֹולה עיר חרהיתה ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ּבֹו. צלּובין ְִֵֶָׁשאינן
.·È.ּולכאן לכאן עֹולה והּוא ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשביעי ְְְְְְִִִֶָָָֻיֹום

ּביֹום הּדברים ׁשאר ולעּׂשֹות ולרחץ לכּבס מּתר ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֻּולפיכ

ּולגהץ לסּפר ּומּתר ּככּלֹו, מקצתֹו - ׁשלׁשים יֹום וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻֻׁשביעי.
ׁשלׁשים. ְְִּביֹום

.‚Èלא ּבתער, מקל - ּׂשערֹו והכּביד אבליו ׁשּתכפּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמי
ּבחֹול. ולא ּבנתר לא אבל ּבמים, ּכסּותֹו ּומכּבס ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹּבמסּפרים.
ׁשּתכפּוהּו מי וכן ּבחּמין. לא אבל ּבצֹונן, ּגּופֹו ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹורֹוחץ
מּבית ׁשּיצא אֹו הּׁשביה, ּומּבית הּים מּמדינת ּובא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבליו
על ונׁשאל מּדר ׁשהיה אֹו והּתר, מנּדה ׁשהיה אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻהאסּורים,
מגּלחין אּלּו הרי - לטהרה מּטמאה הּיֹוצא וכל והּתר, ְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻנדרֹו
ּפנאי. מצאּו ולא אבל אחר אבל ּותכפם הֹואיל אבלם; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבימי

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd hay g"iÎa"i -

ה'תשע"ב שבט י"ב ראשון יום

.ÂÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ו ׁשֹופטיםהּמצוה [ּדּינים] למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ
אתֿהּסֹוטים ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹוׁשֹוטרים
מןֿהרע, ויזהירּו הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמּדר
יהיּו ׁשּלא ּכדי העברין, על אתֿהענׁשים לּפעל ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹויֹוציאּו
ואדם. ּכלֿאדם לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹמצות
למעלה ּדרגה יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומתנאי

ּב ׁשּממּנים והּוא: ּדּיניםמּדרּגה, ּוׁשלׁשה עׂשרים כלֿעיר ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם xtqnׁשּמתקּבצים zlra) ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ

(oiqelke`.קטּנה סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָהראּויה
ּדּינים, ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּוממּנים
היׁשיבה, ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּוממּנים
יתקּבצּו והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹוהּוא
ׁשאינֹו מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּבמקֹומם
ׁשלׁשה עלּֿכלּֿפנים ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹראּוי
מעבירים ואּלה קטּנים, ּבדברים אתֿהּדינים לּפעל ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹלהֹוציא
ממּנים וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאתֿהּדברים
ּבני ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹׁשֹוטרים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹאדם
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ּבכלֿׁשערי ּתּתןֿל וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד לכלֿיׂשראל? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
ּתלמּוד וׁשבט? לכלֿׁשבט ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּתּתןֿל
אֹומר: ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלֹומר:
ּדן להיֹות ּכלֿׁשבטֿוׁשבט על מצוה ― וׁשפטּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשבטי
ּוכבר ּכרחם" על ― אתֿהעם וׁשפטּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָאתֿׁשבטֹו
יתעּלה אמרֹו והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָנכּפל

איׁש" ׁשבעים "אספהּֿלי fh)למׁשה: ,`i xacna)ואמרּו ְְְְְִִִִֶֶָָֹ
(jzelrda zyxt ixtq)ׁשּנאמר "ּכלֿמקֹום לברכה: ְְֱִִֶֶַָָָָָזכרֹונם

וגֹו'" וכהנּוֿלי לעֹולם: קּים הּוא הרי ― n`)לי ,gk zeny) ְְְֲֲִִִֵַָָ
אּלא ׁשעה, לפי מצוה ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ―ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

למׁש הּדֹורֹות.חֹובה  ְֶֶַָ

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹותם רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלארץ.

אמרם ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון (zeknהּסמּוכים ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
(.fידּונּו לא אבל לארץ"; ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין :ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבית אם אּלא לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹּדיני
הּזה הּמאמר ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, (seqהּבחירה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

(c"id llkdּבמּכהֿנפׁש יתעּלה אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון .ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּבכל לדרתיכם מׁשּפט לחּקת לכם אּלה "והיּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֻּבׁשגגה:

hk)מֹוׁשבתיכם" ,dl xacna)― מֹוׁשבתיכם "ּבכל אמרּו: , ְְְְֵֵֶֶָֹֹֹ
נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי אף יכֹול לארץ. ּובחּוצה ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבארץ
ּבין נֹוהגין הּדּינין ―אּלּו אּלה לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבחּוצה
אּלא נֹוהגֹות אין מקלט וערי לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבארץ
סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבארץ".

― הרפ"ד ראׁשהּמצוה אֹו הּגדֹול ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
אֹותֹו וימּנה הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגלּות
אין אּלא ;ּכ על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּבגלל
ּבחכמת האדם לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים ְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמּביטים
ּבמעׂשים והתנהגּותֹו ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה
מעלֹות ּבגלל ממּנה מּלמּנֹות והאזהרה .לכ ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻהּמתאימים
ּבּמׁשּפט" ּפנים "לאֿתּכירּו יתעּלה: אמרֹו היא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאחרֹות

(fi ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(my mixac zyxt)לאֿתּכירּו" : ְְִִֵַֹ
ּכלֹומר: ּדּינין", להֹוׁשיב הממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֻּפנים

לֹו ׁשּיׁש לאדם אּלא אינה זֹו ּדּיניןׁשאזהרה למּנֹות הרׁשּות ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מהּֿׁשהזּכרנּו מּכל ּדבר ּבגלל מּלמּנֹותם ׁשהזהר יׂשראל, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻעל
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ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ׁשּמא אמרּו: ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלעיל.
אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ּגּבֹור ּפלֹוני ְְְִִִִִִִִֶֶַָאיׁש
יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ּפלֹוני איׁש ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָּדּין,
ּומחּיב אתֿהחּיב מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבכלֿלׁשֹון
― יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאתֿהּזּכאי,

ּבּמׁשּפט". ּפנים "לאֿתּכירּו נאמר: ְְֱִִִֶַַַָָָֹלכ

― הקע"ה אםהּמצוה הרב, אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּתֹורה; מּכלּֿדיני ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנֹופלת
לׁשמעֹון: ראּובן ׁשּבין ּבדין ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָוכן
החּיב הּוא ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ּבין מחלקת נֹופלת ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאם
"אחרי יתעּלה: אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ― ראּובן ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאֹו

להּטת" a)רּבים ,bk zeny)אמרּו i`.)ּובפרּוׁש oileg)רּבא' : ְְְִֵַַָָֹֻ
והלכֹותיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ―ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ְְְְְִֶַַָּבכּמה

ה'תשע"ב שבט י"ג שני יום

.‚Ù¯ .·Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÎ¯ .ËÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרפ"ב אחרהּמצוה מּלנטֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הענין ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹּדעת
מקצתם ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזה,
מיתה, חּיב ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאמרּו
― אחד איׁש המזּכים על ּבּמנין יתרים המחּיבים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָוהיּו

אתֿ ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג מּלהרגֹואסּור הּדּין ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
והּוא ׁשנים. ― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַעד

לרעת" אחריֿרּבים "לאֿתהיה a)אמרֹו: ,bk zeny):ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ
ענין וזהּו הּמות, ּדין ּבגזר ׁשּיארע, ּכלֿרב אחר ּתּמׁש ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד mihtynאמרֹו zyxt) ְְְְְְִִַָָָָֻ
(myאני ׁשֹומע מחּיבין עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ

לרעת". אחריֿרּבים לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹיהא
לרעה הּטֹות אחד, ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: ְְְְְְִֶַַַָָָָָָוׁשם
ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָעל

.(al.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרפ"ג אחרהּמצוה מּלנטֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
זּכּוי אֹו המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻסברת
ּוסברתֹו חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּזּכאי.
לנטת" עלֿרב "ולאֿתענה אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות ְְְְְֲִִִִֶַַַָֹֹמּתֹו

(my):והּוא ּבלבד, הּנטּיה ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה .ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּׁשּיׁש מּמה ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּתּטה
עלֿרב "ולאֿתענה הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹּבדעּת
איׁש ּכרּבי ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹלנטת,
ּכן ממֹונֹות ּדיני אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפלֹוני

להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ―(my)מןֿהּלאו וגם . ְְְֲִִֵַַַַַַַָֹ
וילּמד יחזֹור ׁשּלא זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּזה
ּכלֹומר: לנטת", עלֿרב "ולאֿתענה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹחֹובה,

ּפֹותחין אין וכן לחֹובה. אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא ְְְְְְְִֵֵֵַָָֹלא
לנטֹות". עלֿרב "ולאֿתענה ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבדיני

מחזירין אין(oicd)וכן וכן לחֹובה. מחזירין ואין לזכּות ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָ
מּמה נלמדּו האּלה ּכלֿהּדברים ― מןֿהּגדֹול ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָמתחילין
ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לנטת", עלֿרב "ולאֿתענה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּסנהדרין זֹו.(el.)ד' מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם . ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָ

― הרכ"ט אתֿהעֹובריםהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
מקצת n)על wlg)ּוסקלּתם" יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

ומתּו" ּבאבנים ck)אתם ,ak mixac)הּמצות על ונעיר ְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
לאֿתעׂשה. מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהעֹובר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

― הרכ"ח אתֿהעֹובריםהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹעל

ci)ואתהן" ,k `xwie)הּמצות על לאֿתעׂשה ּבמצות ונעיר , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשחּיבים

סנהדרין מּמּסכת .(ap.)ז' ְְִִֶֶֶַַ
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― הרכ"ו אתֿהעֹובריםהּמצוה להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ
"נקם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹעל

k)יּנקם" ,`k zeny)הּמצות על לאֿתעׂשה ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשחּיבים

סנהדרין מּמּסכת ז' .(ap:)ּבפרק ְְְִִֶֶֶֶֶַַ

― הרכ"ז עלהּמצוה אתֿהעֹוברים לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ
יּומת" "מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, fh)מצות ,my). ְְְְְִִֶַָָָֹֻ

ח עליהן ׁשחּיבים הּמצות על לאֿתעׂשה ּבמצות נק.ונעיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(my)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
"ותלית יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָלתלֹות

עלֿעץ" ak)אתֹו ,`k mixac)ׁשהעֹובר אתֿהּמצות ונזּכיר . ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. ּבמצות ּתלּיה חּיב ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעליהן

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(en.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרל"א ּדיןהּמצוה ּבית הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבּיֹום ּתקּברּנּו "ּכיֿקבֹור יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּביֹום

bk)ההּוא" ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt)ּכיֿקבֹור" : ְְִִֵַָ
מתים, ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּתקּברּנּו
ּולפיכ מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ּכלֿמת ׁשּיּקבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּכלֹומר:
מצוה. מת ― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָקֹוראים
ׁשאמר לפי לקברֹו, ּכלֿאחד על ׁשּמצוה הּמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָענינֹו:
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". "ּכיֿקבֹור ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָיתעּלה:

מּסנהדרין ו' .(my)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ
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― הס"ו עלהּמצוה לן הּתלּוי, מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ עלֿידי ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי (oeylaעצֹו, ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy)ּכי . ְֲִֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹאנּו

מגּדף" הּוא "אתֿה' l)נאמר: ,eh xacna)הּזה הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶֶַַַַָ
עלֿהעץ" נבלתֹו "לאֿתלין יתעּלה: אמרֹו k`,הּוא mixac) ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

(bkספרי זֹו(my)ּולׁשֹון ― עלֿהעץ נבלתֹו "לאֿתלין : ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה" ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמצות

.(dn:)מּסנהדרין ְְִִֶַ

ה'תשע"ב שבט ט"ו רביעי יום
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― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא "מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַ

עׂשה מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא לאֿתעׂשה, מצות על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּדין. ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻּבלבד

― הרכ"ד אתֿהּמצוה ּברצּועה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
"והּפילֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

לפניו" והּכהּו a)הּׁשפט ,dk mixac)ֿלא מצות ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹֹ
מלקּות. חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹתעׂשה

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bi.)ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ּדבר ּבאּור הּממיתֹות. ּכבדֹות מּכֹות אתֿהחֹוטא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָמּלהּכֹות

ּתכלית מלקּות, ׁשּכלֿמחּיב אֹותֹו(zenkd)זה, מהּֿׁשּמלקים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻ
מלקים ואין המקּבל. הּפרּוׁש ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻארּבעים
וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי אתֿהּמּכֹות ׁשּיאמדּו עד אדם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּום
הּמלקּות אתֿענׁש לסּבל יּוכל אם ּגּופֹו. וצּורת ְְְְִִִֶֶַַַַֹֹּומזּגֹו
אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל לא ואם ילקה; ― ְְְְְִִִִִֶַַָֹֹּבכללּותֹו
אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות לא לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹּכפי

רׁשעתֹו" "ּכדי a)יתעּלה: ,dk mixac)הּמלקּות ותכלית . ְְְְְְִִִֵֶַַַַָ
להלקֹותֹו מּלהֹוסיף האזהרה ּובאה אחת, חסר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעים
לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין מהּֿׁשאמד על נֹוסף אחת מּכה ְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאפּלּו

אר ּבמסּפר. רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: יסיף"והּוא לא יּכּנּו ּבעים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
(bÎa ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz zyxt)― הֹוסיף "אם : ְְִִִֵ

על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא לי אין ּבלאֿתעׂשה. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹעֹובר
מּנין siqed)הארּבעים, m`)ׁשאמדּוהּו ואמד ּכלֿאמד על ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּדין? zewln)ּבית h"l betql lbeqn epi`y llba):לֹומר ּתלמּוד ְִֵַַ
מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ּומןֿהּלאו ּפןֿיסיף". יסיף ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם מּיׂשראל: אדם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּום
הזהירּו ּוכבר ּכלֿׁשּכן! לא ּכלֿאדם ׁשאר ― ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹלהּכֹותֹו

(minkg)אמרּו מּכה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ׁשּיּכה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּלרמֹוז
(:gp oixcdpq)נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו "ּכלֿהּמגּביּה :ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: bi)רׁשע, ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ה'תשע"ב שבט ט"ז חמישי יום

.ˆ¯ .„ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרצ"ד אתֿהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

והּוא ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאנּוס
"ולּנערה יתעּלה: וגֹו'(dqp`py)אמרֹו ּדבר" לאֿתעׂשה ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

(ek ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp)אנּוס" אמרּו: ְְְְִֶַָָ
ּדבר". לאֿתעׂשה ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹרחמנא

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּפי על אתֿהענׁשים קרֹובמּלקּבֹוע ואפּלּו החזק הּדעת אמד ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ונמלט להרגֹו אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָלוּדאי,
אנחנּו ונכנסנּו אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָמּמּנּו

אתֿהּנרּד ּומצאנּו הרֹודפֹואחריהם וׂשֹונאֹו מפרּפר, הרּוג ף ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו oikqde)עֹומד bexdd)מגאלים ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(miklkeln)זה רֹודף הֹורגים הּסנהדרין אין הרי ― ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָּבדם
ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ׁשאין ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעל
אתֿזה מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת האזהרה ּובאה ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאתֿהרציחה.

וגֹו'" אלּֿתהרג וצּדיק "ונקי יתעּלה: אמרֹו bk,והּוא zeny) ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹ
(fּובּמכלּתא .(my mihtyn zyxt)אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ּבןּֿברית הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
הרּוג ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהּוא

אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף `ip)ּומפרּפר ayeg) ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ
ואל אלּֿתהרג". וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹיהא
לפי ― עול ּדין ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָיקׁשה

האפׁשרּיים migxken)ׁשהּדברים izlad ,mixiaqd)מהם יׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשאפׁשרּותם(mzexiaqy)ׁשאפׁשרּותם ּומהם מאד, קרֹובה ְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

רחב וה"אפׁשר" אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹרחֹוקה
ּבאפׁשר ענׁשים לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ְְְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹּגדֹול
ּכדגמת הּמציאּות למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֻֻהּקרֹוב

אתֿהענׁשים מקּימים היּו אז ּכי ― (jeznמהּֿׁשהזּכרנּו ְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָ
(xzeia zwiecn dpi`y d`eeydמּזה רחֹוק יֹותר ׁשהּוא ְִֵֶֶָָּבמה

אתֿהענׁשים ׁשיקּימּו עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָּובמה
הּׁשֹופט. ּדמיֹון לפי קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻוימיתּו
ׁשּום יקּים ׁשּלא וצּוה הּזה אתֿהּפתח יתעּלה סתם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלפיכ
אֹותֹו להם ׁשּברּור הּמעידים עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹענׁש

ולא ספק ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור micrdהּמעׂשה, ok exn`y) ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ
(e` oeibd cvnּבאמד אתֿהענׁשים נקּים לא ואם ּכלל. ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהסּבר
מאד epirh)החזק m` mb)יֹותר לקרֹות יּוכל לא הרי ― ְְֲִֵֵֶַָָֹֹ

ּבאמד אתֿהענׁשים נקּים אם אבל אתֿהחֹוטא; ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּנפּטר
dxryd)ּובדּמּוי jezn)נקי נהרֹוג מןֿהּימים ׁשּביֹום אפׁשר ְְְֲִִִִֶֶַַָָָ

נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף לפּטר רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ―ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם וכן מןֿהּימים. ּביֹום ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאחד
לבּדֹו מהם וכלֿאחד מיתה, מהן ּכלֿאחת על ׁשחּיב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעברֹות
הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא האחת על עֹובר ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹראהּו
מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ּכגֹון יהרג. לא ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹזה
זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ּבֹו, והתרה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבּׁשּבת

אמרּו נסקל. אינֹו זה הרי ― ּבֹו zyxtוהתרה `zlikn) ְְְְֲִִֵֵֶָָָ
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קיג hay f"hÎe"h iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

― הס"ו עלהּמצוה לן הּתלּוי, מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ עלֿידי ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי (oeylaעצֹו, ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy)ּכי . ְֲִֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹאנּו

מגּדף" הּוא "אתֿה' l)נאמר: ,eh xacna)הּזה הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶֶַַַַָ
עלֿהעץ" נבלתֹו "לאֿתלין יתעּלה: אמרֹו k`,הּוא mixac) ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

(bkספרי זֹו(my)ּולׁשֹון ― עלֿהעץ נבלתֹו "לאֿתלין : ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה" ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמצות

.(dn:)מּסנהדרין ְְִִֶַ

ה'תשע"ב שבט ט"ו רביעי יום

.È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםרביעֿיחמישיט"וֿט"זשבט

.˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא "מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַ

עׂשה מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא לאֿתעׂשה, מצות על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּדין. ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻּבלבד

― הרכ"ד אתֿהּמצוה ּברצּועה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
"והּפילֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

לפניו" והּכהּו a)הּׁשפט ,dk mixac)ֿלא מצות ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹֹ
מלקּות. חּיב עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹתעׂשה

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bi.)ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ּדבר ּבאּור הּממיתֹות. ּכבדֹות מּכֹות אתֿהחֹוטא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָמּלהּכֹות

ּתכלית מלקּות, ׁשּכלֿמחּיב אֹותֹו(zenkd)זה, מהּֿׁשּמלקים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻ
מלקים ואין המקּבל. הּפרּוׁש ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻארּבעים
וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי אתֿהּמּכֹות ׁשּיאמדּו עד אדם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּום
הּמלקּות אתֿענׁש לסּבל יּוכל אם ּגּופֹו. וצּורת ְְְְִִִֶֶַַַַֹֹּומזּגֹו
אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל לא ואם ילקה; ― ְְְְְִִִִִֶַַָֹֹּבכללּותֹו
אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות לא לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹּכפי

רׁשעתֹו" "ּכדי a)יתעּלה: ,dk mixac)הּמלקּות ותכלית . ְְְְְְִִִֵֶַַַַָ
להלקֹותֹו מּלהֹוסיף האזהרה ּובאה אחת, חסר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעים
לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין מהּֿׁשאמד על נֹוסף אחת מּכה ְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאפּלּו

אר ּבמסּפר. רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: יסיף"והּוא לא יּכּנּו ּבעים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
(bÎa ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz zyxt)― הֹוסיף "אם : ְְִִִֵ

על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא לי אין ּבלאֿתעׂשה. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹעֹובר
מּנין siqed)הארּבעים, m`)ׁשאמדּוהּו ואמד ּכלֿאמד על ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּדין? zewln)ּבית h"l betql lbeqn epi`y llba):לֹומר ּתלמּוד ְִֵַַ
מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ּומןֿהּלאו ּפןֿיסיף". יסיף ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם מּיׂשראל: אדם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּום
הזהירּו ּוכבר ּכלֿׁשּכן! לא ּכלֿאדם ׁשאר ― ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹלהּכֹותֹו

(minkg)אמרּו מּכה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ׁשּיּכה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּלרמֹוז
(:gp oixcdpq)נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו "ּכלֿהּמגּביּה :ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: bi)רׁשע, ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ה'תשע"ב שבט ט"ז חמישי יום

.ˆ¯ .„ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרצ"ד אתֿהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ

והּוא ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהאנּוס
"ולּנערה יתעּלה: וגֹו'(dqp`py)אמרֹו ּדבר" לאֿתעׂשה ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

(ek ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp)אנּוס" אמרּו: ְְְְִֶַָָ
ּדבר". לאֿתעׂשה ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹרחמנא

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּפי על אתֿהענׁשים קרֹובמּלקּבֹוע ואפּלּו החזק הּדעת אמד ְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ונמלט להרגֹו אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָלוּדאי,
אנחנּו ונכנסנּו אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָמּמּנּו

אתֿהּנרּד ּומצאנּו הרֹודפֹואחריהם וׂשֹונאֹו מפרּפר, הרּוג ף ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו oikqde)עֹומד bexdd)מגאלים ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(miklkeln)זה רֹודף הֹורגים הּסנהדרין אין הרי ― ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָּבדם
ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ׁשאין ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעל
אתֿזה מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת האזהרה ּובאה ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאתֿהרציחה.

וגֹו'" אלּֿתהרג וצּדיק "ונקי יתעּלה: אמרֹו bk,והּוא zeny) ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹ
(fּובּמכלּתא .(my mihtyn zyxt)אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ּבןּֿברית הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
הרּוג ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהּוא

אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף `ip)ּומפרּפר ayeg) ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָ
ואל אלּֿתהרג". וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹיהא
לפי ― עול ּדין ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָיקׁשה

האפׁשרּיים migxken)ׁשהּדברים izlad ,mixiaqd)מהם יׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשאפׁשרּותם(mzexiaqy)ׁשאפׁשרּותם ּומהם מאד, קרֹובה ְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

רחב וה"אפׁשר" אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹרחֹוקה
ּבאפׁשר ענׁשים לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ְְְְְְְֳִִִֵֶַָָָָָֹּגדֹול
ּכדגמת הּמציאּות למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֻֻהּקרֹוב

אתֿהענׁשים מקּימים היּו אז ּכי ― (jeznמהּֿׁשהזּכרנּו ְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָ
(xzeia zwiecn dpi`y d`eeydמּזה רחֹוק יֹותר ׁשהּוא ְִֵֶֶָָּבמה

אתֿהענׁשים ׁשיקּימּו עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָּובמה
הּׁשֹופט. ּדמיֹון לפי קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻוימיתּו
ׁשּום יקּים ׁשּלא וצּוה הּזה אתֿהּפתח יתעּלה סתם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלפיכ
אֹותֹו להם ׁשּברּור הּמעידים עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹענׁש

ולא ספק ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור micrdהּמעׂשה, ok exn`y) ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ
(e` oeibd cvnּבאמד אתֿהענׁשים נקּים לא ואם ּכלל. ְְְְְֳִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהסּבר
מאד epirh)החזק m` mb)יֹותר לקרֹות יּוכל לא הרי ― ְְֲִֵֵֶַָָֹֹ

ּבאמד אתֿהענׁשים נקּים אם אבל אתֿהחֹוטא; ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּׁשּנפּטר
dxryd)ּובדּמּוי jezn)נקי נהרֹוג מןֿהּימים ׁשּביֹום אפׁשר ְְְֲִִִִֶֶַַָָָ

נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף לפּטר רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ―ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם וכן מןֿהּימים. ּביֹום ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאחד
לבּדֹו מהם וכלֿאחד מיתה, מהן ּכלֿאחת על ׁשחּיב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעברֹות
הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא האחת על עֹובר ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹראהּו
מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ּכגֹון יהרג. לא ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹזה
זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ּבֹו, והתרה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּבּׁשּבת

אמרּו נסקל. אינֹו זה הרי ― ּבֹו zyxtוהתרה `zlikn) ְְְְֲִִֵֵֶָָָ
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hayקיד g"iÎf"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(my mihtynואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד עד "היה :ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
אני ׁשֹומע לּלבנה, y)עֹובד ile` xyt`)ּתלמּוד ― יצטרפּו? ְְְְֲִִִֵֵַָָָ

אלּֿתהרג". וצּדיק ונקי ְְֲִִַַַַָֹלֹומר:

ה'תשע"ב שבט י"ז שישי יום

ÊÚ¯ .ËÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ú¯ .ÁÚ¯ .‰¯Ú

― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר (mgxl)האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּכלֹומר: מאבריו, אבר חּסרֹו אֹו אתֿחברֹו ׁשהרג מי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל
ׁשל אתֿידֹו וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבתׁשלּום
מּלחּיבֹו עליו וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזה
"ולאֿתחֹוס ּבזה: אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּתׁשלּום
ּברגל" רגל ּביד יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעינ

(`k ,hi mixac)לאֿתחֹוס" ואמר: ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְִֶַַַָָָָָֹ
מּיׂשראל" ּדםֿהּנקי ּובערּת עליו עינ(bi ,my). ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

― הרע"ז עלהּמצוה מּלחמֹול הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
על לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהעני
והאביֹון לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

iprd)ויחּיבּנּו z` mb):אמרֹו והּוא עליו, מהּֿׁשּיקּבע לׁשּלם ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא b)"ודל ,bk zeny)אתֿהּלאו ּכפל ּוכבר ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

פניֿדל" "לאֿתּׂשא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה hi,ּבענין `xwie) ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
(ehספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt)הּוא עני ּתאמר: "ׁשּלא : ְְִִֵֶַָֹֹ

ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו חּיבין הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָזה
פניֿדל". לאֿתּׂשא לֹומר: ּתלמּוד ― ּבנקּיּות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹמתּפרנס

― הער"ה אחדהּמצוה ּפני מּלכּבד הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
מאד נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹמּבעלי
ּדינֹו ּבעל עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹּוגדלֿהּמעלה,
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָֹֹולא

ּגדֹול" ּפני ּובספרא(my)תהּדר .(miyecw zyxt)ׁשּלא" : ְְְְִֵֶֶַָָֹ
אבּיׁשּנּו היא זה הּוא ּבןּֿגדֹולים זה, הּוא עׁשיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּתאמר
― מבּיׁשֹו ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָואראה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלכ

ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה .(l.)זֹו ְְְְְְִֶַַָ

― הרע"ח אתֿהּמצוה מּלהּטֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבעל רׁשע אדם ׁשהּוא ידע אם הּדין מּבעלי אחד על ֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּדין
אמרֹו והּוא הּדין, ּבעּוּות מּלהעניׁשֹו יתעּלה הזהיר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָעברֹות,

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה "לא e)יתעּלה: ,bk zeny). ְְְְְִִִֶֶֶַַַֹֹ
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)עֹומדין וכׁשר "רׁשע : ְְְְְִִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני(xwyn ghale) ְְִִֶֶַָָָָֹֹ
עליו הּדין תּטה(ezaegl)אּטה "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ְִֶֶַַַַַָָֹ

ּכלֹומר: ּבמצות", הּוא 'אביֹון' ּבריבֹו", אבינ ְְְְְְְְִִִֶֶַַֹֹמׁשּפט
אתּֿדינֹו. תּטה לא ― ּבמצות אביֹון ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַֹֹאףֿעלּֿפי

― הרע"ג עולהּמצוה מּלעׂשֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּמׁשּפט" עול "לאֿתעׂשּו אמרֹו: והּוא eh)ּבּדין, ,hi `xwie) ְְְֲִִֶַַַָָָֹ

ׁש החּקים על יעבר ׁשּלא זה לאו ּבחּיּובוענין ּתֹורה ּגדרה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּמּנּו ּבפּטּור אֹו aiig)ּדבר xehtie i`kf aiigi `ly). ְִִֶָָ

ה'תשע"ב שבט י"ח קודש שבת יום

.ÊÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„Ú .ÂÚ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישֿישבתקודשי"זֿי"חשבט

― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
תּטה "לא אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּדּין

יתֹום" ּגר fi)מׁשּפט ,ck mixac)ׁשהּמּטה ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אמרֹו: והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָמׁשּפט

ּבּמׁשּפט" עול eh)"לאֿתעׂשּו ,hi `xwie)מׁשּפט הּטה ואם ; ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― my)ּגר `vz zyxt)לא" : ְְְִִִֵֵֵֵָֹ

עֹובר ― ּגר מׁשּפט ׁשּכלֿהּמּטה מלּמד ּגר, מׁשּפט ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָתּטה
לאוין". ּבׁשלׁשה עֹובר ― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָֹּבׁשני

― הקע"ז ּבעליהּמצוה ּבין להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
קּצּורם, אֹו ּדבריו אר עם מהם ּכלֿאחד ולׁשמֹוע ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּדין

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: הּפרּוׁש(my)והּוא ּובא ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
miyecw)ּבספרא zyxt)ּכלֿצרכֹו מדּבר אחד יהא "ׁשּלא : ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּכֹוללם הענינים אחד זהּו ."ּדברי קּצר לֹו: אֹומר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחד
אם ּתֹורה ּדין לדּון מצּוה ׁשּכלֿאדם עֹוד: ּבֹו ויׁש זה. ְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻצּוּוי

התחילּו הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי לפניו(enikqde)הּוא לטעֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
(cigi `edy it lr s`)אתֿחברֹו ּדן "אחד אמרּו: ּובפרּוׁש .ְְֲֵֵֶֶָָָ

עֹוד: ּבֹו ויׁש ."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: ּתֹורה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹּדבר
מעׂשיו יפרׁש ולא זכּות לכף אתֿחברֹו לדּון אדם ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשחּיב
זה צּוּוי ּכּונֹות נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָּודבריו

ּבּתלמּוד. מפּזרים ְְְִִַַָֻּבמקֹומֹות

― הרע"ו מאדםהּמצוה מּלירֹוא הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּדין עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל ְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמּזיק

cgtn)צדק edkfie)יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְִֶֶֶַָָָֹ
יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו מןֿהּנזקים לֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלמהּֿׁשּיקרה

מּפניֿאיׁש" תגּורּו fi)"לא ,` mixac)לא" ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָֹֹ
ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא מּפניֿאיׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹתגּורּו

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא אתּֿבני, יהרֹוג d`eaz)ׁשּמא znixr), ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― אתֿנטיעֹותי יקצֹוץ ְְְִִֶֶַַַָָֹׁשּמא

ְִִֵמּפניֿאיׁש".

― העד"ר ׁשחדהּמצוה מּלקחת הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
לא "וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹמּבעלי

g)תּקח" ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .,fh mixaca) ְְְְִִִֶַַָָָָ
(hiּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)ׁשחד תּקח "לא : ְְִִֵַַֹֹ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָאפּלּו
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְִֶַַָזֹו
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(ÂÎ).ÈÓÚ ˙ÎÏ‰ ‡Ï ‰ÓÏמירושלים לצאת

Í„·Ú.(ÊÎ)כשיצאתי: ÁÒÙ ÈÎלילך יכול ואיני

‚„ÏÂ(Ï‚)ללותו:ÂÁÏ˘Ï.(Ï·)ברגלי: ˘È‡ ÈÎ
.‡Â‰:בעושר(‰Ï).ÈÈÁ È�˘ ÈÓÈ ‰ÓÎלי יש אשר

Â‚Â'.לחיות: ‰ÏÚ‡ ÈÎיש הנייה ומה הם, מעט הלא

בכלכולך: Ú¯Ï.(ÂÏ)לי ·ÂË ÔÈ· Ú„‡‰מאכל בין

ז"ל רבותינו ואמרו רע. למאכל א)טוב קנב שטוף(שבת :

זקנה: עליו קפצה לפיכך היה, ÚÈ·¯(ÊÏ)בזמה ËÚÓÎ
.Í„·Úאחר ללותך, עבדך יעבור מועטת הלויה

הירדן: את ‰Ê‡˙.שתעבור ‰ÏÂÓ‚‰:לי טובה שאינה

cec zcevn
(ÂÎ).ÌÈÏ˘Â¯È ‡· ÈÎ,לירושלים דוד בא כאשר לומר: רוצה

המלך: לקראת מפיבושת ÈÓÚ.יצא ˙ÎÏ‰ ‡Ï ‰ÓÏכאשר
אוהבי: שאר אחבשה¯È�Ó.(ÊÎ)הלכו אמרתי כי אותי, רימה

ובתוך ברגלי, ללכת אוכל ולא אני פסח כי בה, לרכוב החמור
יחידי: ללכת יכולתי ולא לבדו, הוא הלך Ï‚¯ÈÂ.(ÁÎ)כך,

רכיל: דברי עלי שאמר ידעתי ‡ÌÈ‰Ï.והן Í‡ÏÓÎלדעת
לא ודאי כי בעיניך, טוב כאשר עשה ולזה והשקר, האמת

האמת: מן ÂÓ˙.(ËÎ)תטה È˘�‡,נפשך בקש ששאול על
בעבור שלחנך, מאוכלי להיות צדקה עמי עשית זאת כל ועם

יהונתן: אבי ÈÏ.צדקת ˘È ‰ÓÂצדקה עוד לי יש מה זה זולת
הנחלה: בדבר עמי להטיב בעבורה, עוד ÓÏ‰(Ï)ולזעוק

.'Â‚Â שניכם:˙„·¯ בין שיחולק וגזרתי, אמרתי הן דברים, תרבה Á˜È.(Ï‡)למה ÏÎ‰ ˙‡ Ì‚אינני הכל יקח ציבא אם אף
מבנחלה: יותר שמח אני בזה כי בשלום, אדוני שבא אחרי הירדן:ÂÁÏ˘Ï.(Ï·)חושש, את אשר·˘Â˙·È.(Ï‚)ללותו בעת

במחנים: ‚„ÏÂ.ישב ˘È‡:רב ÈÈÁ.(Ï‰)בעושר È�˘ ÈÓÈ ‰ÓÎהמלך עם לשאעלה המה רבים וכי עוד, לחיות לי יש אשר
בהם: Â‚Â'.(ÂÏ)להתענג ÌÈ�Ó˘ Ô·:לחיות לי יש מעט עוד כן כבוד‰‡„Ú.ואם לי לחלוק אם עמו, שבתי תועלת מה ועוד

מתהנה להיות ומשקה מאכל טעם אטעם וכי מעדנים, להאכילני ואם זקנתי, לגודל לרע טוב בין אדע וכי עצתו, מאנשי להיות
הזקנה: מתשות משמוע כבדה אזני הלא עוד, אשמע האם ושרות, שרים בקול לבבי לשמח ואם משובח, ומשקה ÂÚ„במאכל

.‡˘ÓÏ:לו אחשב למשא עוד כי בי, להתעלס יתענג שלא די ואילך,ËÚÓÎ.(ÊÏ)לא הירדן מן עמך עבדך יעבר מועט דרך
לביתי: אשוב זה ‰Ê‡˙.ואחרי ‰ÏÂÓ‚‰:לי טובה שאינה הזאת הגמולה יעשה למה חסד, עמי לגמול חפצו אם כאומר

oeiv zcevn
(ÊÎ).È�Ó¯:רמאות האוכף:‡Á·˘‰.מלשון תקון ÈÏ.ענין

כמוÏ‚¯ÈÂ.(ÁÎ)חגר:ÁÒÙ.לצרכי: הרע, ולשון רכילות ענין
ג) טו לשונו:(תהלים על רגל לא :(ËÎ).˙ÂÓ È˘�‡לומר רצה

מיתה: כל‰˘„‰.(Ï)ותשם:Â˙˘˙.חייבי כולל הוא
כמו‡È¯Á.(Ï‡)הנחלה: הואיל, כענין לט)הוא כ :(יחזקאל

שומעים: אינכם אם ‰ÍÏÓ.(Ï·)ואחר המלך:‡˙ עם
.ÂÁÏ˘Ï:לויה כמוÏÎÏÎ.(Ï‚)ענין המזון, ספוק ענין

יא) מה אותך:(בראשית וכלכלתי :(‰Ï).‰ÓÎ:המספר מהו
(ÂÏ).˙Â¯˘Â ÌÈ¯˘:ומשוררות עניןÈ�ÏÓ‚È.(ÊÏ)משוררים

הטובה: השבת



קטו hi wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyhiflÎek

èéåë:úLáéôî énò zëìä-àì änì Cìnä Bì øîàiå Cìnä úàø÷ì íìLeøé àá-ék éäéåæëøîàiå ©§¦²¦¨¬§¨©−¦¦§©´©¤®¤©³Ÿ¤Æ©¤½¤¨²¨Ÿ¨©¬§¨¦¦−§¦«¤©Ÿ©¾
çqô ék Cìnä-úà Cìàå äéìò ákøàå øBîçä él-äLaçà Ecáò øîà-ék éðnø écáò Cìnä éðãà£Ÿ¦¬©¤−¤©§¦´¦¨®¦¦¨©̧©§§¹¤§§¨¦Á©£¸§¤§©³¨¤Æ¨Æ§¥¥´¤©¤½¤¦¬¦¥−©

:Ecáòçëéðéòa áBhä äNòå íéäìàä Càìîk Cìnä éðãàå Cìnä éðãà-ìà Ecáòa ìbøéå:Eèëék ©§¤«©§©¥´§©§§½¤£Ÿ¦−©¤®¤©Ÿ¦³©¤Æ¤Æ§©§©´¨¡Ÿ¦½©£¥¬©−§¥¤«¦Á
ðçìL éìëàa Ecáò-úà úLzå Cìnä éðãàì úåî-éLðà-íà ék éáà úéa-ìk äéä àìéì-Li-äîe E ¸Ÿ¨¹̈¨¥´¨¦À¦³¦©§¥Æ̈¤Æ©Ÿ¦´©¤½¤©Æ̈¤Æ¤©§§½§Ÿ§¥−ª§¨¤®©¤¦¬

ô:Cìnä-ìà ãBò ÷òæìå ä÷ãö ãBòìéøác ãBò øaãz änì Cìnä Bì øîàiåàáéöå äzà ézøîà E Æ§¨½̈§¦§¬Ÿ−¤©¤«¤©³Ÿ¤Æ©¤½¤¨²¨§©¥¬−§¨¤®¨©¾§¦©¨´§¦½̈
:äãOä-úà e÷ìçzàìíBìLa Cìnä éðãà àa-øLà éøçà çwé ìkä-úà íb Cìnä-ìà úLáéôî øîàiå ©§§−¤©¨¤«©³Ÿ¤§¦Æ¤Æ¤©¤½¤©¬¤©−Ÿ¦®̈©Â£¥£¤º̈£Ÿ¦¬©¤²¤§¨−

ñ:Búéa-ìàáìì ïcøiä Cìnä-úà øáòiå íéìâøî ãøé éãòìbä élæøáeïcøiá-úà BçlL(éø÷ ïcøiä): ¤¥«©§¦©Æ©¦§¨¦½¨©−¥Ÿ§¦®©©£³Ÿ¤©¤Æ¤Æ©©§¥½§©§−¤©©§¥«©©§¥

âì:ãàî àeä ìBãb Léà-ék íéðçîá BúáéLá Cìnä-úà ìkìë-àeäå äðL íéðîL-ïa ãàî ï÷æ élæøáe©§¦©Æ¥̈´§½Ÿ¤§Ÿ¦−¨¨®§¦§©³¤©¤Æ¤Æ§¦¨´§©£©½¦¦¦²¨¬−§«Ÿ
ãì:íìLeøéa éãnò Eúà ézìkìëå ézà øáò äzà élæøa-ìà Cìnä øîàiåäìCìnä-ìà élæøa øîàiå ©¬Ÿ¤©¤−¤¤©§¦¨®©¨Æ£´Ÿ¦¦½§¦§©§¦¬Ÿ§²¦¨¦−¦¨¨«¦©¬Ÿ¤©§¦©−¤©¤®¤

:íìLeøé Cìnä-úà äìòà-ék éiç éðL éîé änkåìòøì áBè-ïéa | òãàä íBiä éëðà äðL íéðîL-ïa ©À̈§¥Æ§¥´©©½¦¤¡¤¬¤©¤−¤§¨¨«¦¤§Ÿ¦´¨¨Á¨Ÿ¦̧©¹©¥©´¥´§À̈
äéäé änìå úBøLå íéøL ìB÷a ãBò òîLà-íà äzLà øLà-úàå ìëà øLà-úà Ecáò íòèé-íà¦¦§©³©§§Æ¤£¤³Ÿ©Æ§¤£¤´¤§¤½¦¤§©´½§−¨¦´§¨®§¨¨Á¦§¤̧

:Cìnä éðãà-ìà àOîì ãBò EcáòæìCìnä éðìîâé änìå Cìnä-úà ïcøiä-úà Ecáò øáòé èòîk ©§§¬Æ§©½̈¤£Ÿ¦−©¤«¤¦§©º©£¯Ÿ©§§²¤©©§¥−¤©¤®¤§Æ̈¨Æ¦§§¥¦́©¤½¤
:úàfä äìeîbä©§−̈©«Ÿ

i"yx

(ÂÎ).ÈÓÚ ˙ÎÏ‰ ‡Ï ‰ÓÏמירושלים לצאת

Í„·Ú.(ÊÎ)כשיצאתי: ÁÒÙ ÈÎלילך יכול ואיני

‚„ÏÂ(Ï‚)ללותו:ÂÁÏ˘Ï.(Ï·)ברגלי: ˘È‡ ÈÎ
.‡Â‰:בעושר(‰Ï).ÈÈÁ È�˘ ÈÓÈ ‰ÓÎלי יש אשר

Â‚Â'.לחיות: ‰ÏÚ‡ ÈÎיש הנייה ומה הם, מעט הלא

בכלכולך: Ú¯Ï.(ÂÏ)לי ·ÂË ÔÈ· Ú„‡‰מאכל בין

ז"ל רבותינו ואמרו רע. למאכל א)טוב קנב שטוף(שבת :

זקנה: עליו קפצה לפיכך היה, ÚÈ·¯(ÊÏ)בזמה ËÚÓÎ
.Í„·Úאחר ללותך, עבדך יעבור מועטת הלויה

הירדן: את ‰Ê‡˙.שתעבור ‰ÏÂÓ‚‰:לי טובה שאינה

cec zcevn
(ÂÎ).ÌÈÏ˘Â¯È ‡· ÈÎ,לירושלים דוד בא כאשר לומר: רוצה

המלך: לקראת מפיבושת ÈÓÚ.יצא ˙ÎÏ‰ ‡Ï ‰ÓÏכאשר
אוהבי: שאר אחבשה¯È�Ó.(ÊÎ)הלכו אמרתי כי אותי, רימה

ובתוך ברגלי, ללכת אוכל ולא אני פסח כי בה, לרכוב החמור
יחידי: ללכת יכולתי ולא לבדו, הוא הלך Ï‚¯ÈÂ.(ÁÎ)כך,

רכיל: דברי עלי שאמר ידעתי ‡ÌÈ‰Ï.והן Í‡ÏÓÎלדעת
לא ודאי כי בעיניך, טוב כאשר עשה ולזה והשקר, האמת

האמת: מן ÂÓ˙.(ËÎ)תטה È˘�‡,נפשך בקש ששאול על
בעבור שלחנך, מאוכלי להיות צדקה עמי עשית זאת כל ועם

יהונתן: אבי ÈÏ.צדקת ˘È ‰ÓÂצדקה עוד לי יש מה זה זולת
הנחלה: בדבר עמי להטיב בעבורה, עוד ÓÏ‰(Ï)ולזעוק

.'Â‚Â שניכם:˙„·¯ בין שיחולק וגזרתי, אמרתי הן דברים, תרבה Á˜È.(Ï‡)למה ÏÎ‰ ˙‡ Ì‚אינני הכל יקח ציבא אם אף
מבנחלה: יותר שמח אני בזה כי בשלום, אדוני שבא אחרי הירדן:ÂÁÏ˘Ï.(Ï·)חושש, את אשר·˘Â˙·È.(Ï‚)ללותו בעת

במחנים: ‚„ÏÂ.ישב ˘È‡:רב ÈÈÁ.(Ï‰)בעושר È�˘ ÈÓÈ ‰ÓÎהמלך עם לשאעלה המה רבים וכי עוד, לחיות לי יש אשר
בהם: Â‚Â'.(ÂÏ)להתענג ÌÈ�Ó˘ Ô·:לחיות לי יש מעט עוד כן כבוד‰‡„Ú.ואם לי לחלוק אם עמו, שבתי תועלת מה ועוד

מתהנה להיות ומשקה מאכל טעם אטעם וכי מעדנים, להאכילני ואם זקנתי, לגודל לרע טוב בין אדע וכי עצתו, מאנשי להיות
הזקנה: מתשות משמוע כבדה אזני הלא עוד, אשמע האם ושרות, שרים בקול לבבי לשמח ואם משובח, ומשקה ÂÚ„במאכל

.‡˘ÓÏ:לו אחשב למשא עוד כי בי, להתעלס יתענג שלא די ואילך,ËÚÓÎ.(ÊÏ)לא הירדן מן עמך עבדך יעבר מועט דרך
לביתי: אשוב זה ‰Ê‡˙.ואחרי ‰ÏÂÓ‚‰:לי טובה שאינה הזאת הגמולה יעשה למה חסד, עמי לגמול חפצו אם כאומר

oeiv zcevn
(ÊÎ).È�Ó¯:רמאות האוכף:‡Á·˘‰.מלשון תקון ÈÏ.ענין

כמוÏ‚¯ÈÂ.(ÁÎ)חגר:ÁÒÙ.לצרכי: הרע, ולשון רכילות ענין
ג) טו לשונו:(תהלים על רגל לא :(ËÎ).˙ÂÓ È˘�‡לומר רצה

מיתה: כל‰˘„‰.(Ï)ותשם:Â˙˘˙.חייבי כולל הוא
כמו‡È¯Á.(Ï‡)הנחלה: הואיל, כענין לט)הוא כ :(יחזקאל

שומעים: אינכם אם ‰ÍÏÓ.(Ï·)ואחר המלך:‡˙ עם
.ÂÁÏ˘Ï:לויה כמוÏÎÏÎ.(Ï‚)ענין המזון, ספוק ענין

יא) מה אותך:(בראשית וכלכלתי :(‰Ï).‰ÓÎ:המספר מהו
(ÂÏ).˙Â¯˘Â ÌÈ¯˘:ומשוררות עניןÈ�ÏÓ‚È.(ÊÏ)משוררים

הטובה: השבת



n`קטז wxt mildz - miaezk

mildz`nciÎe

.àîå:BîL ãáàå úeîé éúî éì òø eøîàé éáéBàæBì ïåà-õa÷é Baì øaãé àåL | úBàøì àa-íàå «§©À«Ÿ§´©´¦®¨©¬¹̈À§¨©¬§«§¦¨³¦§¸¨³§§©¥À¦À¦§¨¨¬¤®
:øaãé õeçì àöéç:éì äòø eáLçé | éìò éàðN-ìk eLçìúé éìò ãçéèøLàå Ba ÷eöé ìòiìa-øác ¥¥−©´§©¥«©À©¨©´−¦§©«£¨«Ÿ§¨®¨©Ã©§§−¨¨´¦«§«©−§¦©©¨´®©«£¤¬
éñBé-àì áëL:íe÷ì óé:á÷ò éìò ìécâä éîçì ìëBà Bá ézçèa-øLà | éîBìL Léà-íbàéäzàå ¹̈©ÀŸ¦¬¨«©¦³§¦̧£¤¨©´§¦−¥´©§¦®¦§¦−¨©´¨¥«§©¨³

:íäì äîlLàå éðîé÷äå éðpç ýåýéáé:éìò éáéà òéøé-àì ék éa zöôç-ék ézòãé úàæaâéénúa éðàå §Ÿ̈À¨¥¬¦©«£¦¥®¦©«£©§¨¬¨¤«§´Ÿ−¨©§¦¦«¨©´§¨¦®¦³«Ÿ¨¦−©«Ÿ§¦´¨¨«©«£¦À−§ª¦
éðôì éðáévzå éa zëîz:íìBòì EãéCeøa:ïîàå | ïîà íìBòä ãòå íìBòäî ìàøNé éäìà | ýåýé ¨©´§¨¦®©©¦¥−¦§¨¤´§¨«»̈³§Ÿ̈¸¡Ÿ »¥³¦§¨¥À−¥¨«¨§©¬¨« ¹À̈»̈¥³§¨¥«

i"yx

(Ê).¯·„È ‡Â˘ידבר רעה מה לעצמו און מחשבות לבו יקבוץ לפני יושב וכשהוא מיצר הוא כאילו עצמו מראה

אותה: מדבר לחוץ וכשיוצא Â·˘ÁÈ.(Á)בצאתו ÈÏÚכל בו יצוק בליעל דבר המחשב' ומה לי רעה שהוא דבר

אותי: מקללים כך לקום יוסיף לא שכב ואשר והואיל בגופו וישתפכו יצוקו שעשה Ú˜·.(È)רשעיות ÈÏÚ ÏÈ„‚‰
כמו ח')מארב לעיר:(יהושע מים עקבו Â‚Â'.(È·)ואת È˙Ú„È ˙‡Ê·כאשר בי חפצת כי אדע ותקיימנו כשתחננו

בי: תמכת בתמי כי ואראה עלי שמחה תרועת אויבי יריע ‰'.(È„)לא ÍÂ¯·:כן אברכך מחוליי כשאקום

cec zcevn
(Â).ÈÏ Ú¯היו ר"ל ימות ומתי עלי לבוא מוכן הרע הנה

מיתתי: יום לבוא שיקרב Â‡¯Ï˙.(Ê)מצפים ‡· Ì‡Âוכאשר
בפיו כי שוא עמי מדבר היה ולבקרני בי לראות מהם מי בא
לחוץ וכשיצא ועמל און דברי מקבץ היה ובלבו אותי ינחם

בלבו: קבץ אשר האון מדבר היה חבריו Â‚Â'.(Á)אל „ÁÈ
לי: נשמע יהא לבל ובחשאי גנות דברי עלי ידברו יחד שונאי כל Â·˘ÁÈ.ר"ל ÈÏÚ:הרעה לי שיבא עלי „·¯(Ë)חושבים

.ÏÚÈÏ·יקום לא בה שכב אשר החלי ולזה החלי גרמה עונו ר"ל הזה החלי את בו יצוק הוא שעשה הבליעל דבר עלי אומרים
ימות: מות כי ˘ÈÓÂÏ.(È)ממנה ˘È‡ Ì‚:לחמי האכלתיו אשר בשלום עמי היה אשר האיש Ú˜·.גם ÈÏÚ ÏÈ„‚‰מגדיל היה

נפשי: על לארוב מארב ‰'.(È‡)עלי ‰˙‡Â:כגמולם להם ואשלמה זה מחלי והקימני חנני ה' אתה ואמרתי התפללתי בחליי אז
(·È).˙‡Ê·:בי חפצת כי אדע אז שמחה:ÚÈ¯È.כשתרפאני של ·˙ÈÓÂ.(È‚)תרועה È�‡Âלזה בתמימות אני שהלכתי ובעבור

כן מעשי כשרון בעבור בחליי לי שתמך כשם לומר למעלה מוסב וכ"ז חיי ימי כל בבריאות לפניך והצבתני בחליי בי תמכת
דל: אל משכיל כל את ויתמוך ‰'.(È„)יסעוד ÍÂ¯·:בו לדבר ה' רוח בו נתן אשר על הספר ככלותו לאל הודאה ÌÏÂÚ‰Ó.נתן

קצהו: עד העולם מקצה ÔÓ‡Â.ר"ל ÔÓ‡:מקויים להיות הברכה אחר אמן העונה כדרך הוא

oeiv zcevn
(Á).Â˘ÁÏ˙È:נמוך וקול לחש עול·ÏÚÈÏ.(Ë)מלשון בלי

יציקה:ÂˆÈ˜.שמים: ואתÚ˜·.(È)מלשון כמו מארב ענין
מים ח')עקבו מהולל:·¯ÍÂ.(È„):(יהושע ענין‡ÔÓ.ענין הוא

לחזק: והכפל קיום ל'

xe` ldi
צדקהבעמה"מ(ג)ב הנותן כי א'. דע"ה פל"ה או"א שער

א"א שהוא במזלא מזונא כי לי שלום יעשה ממשיך לעני
יומשך שמשם בז"א מא"א ממשיך העני המפרנס וע"כ תליא.
מאוא"ס ממשיך כי דל חונן הוי' מלוה ונק' למטה השפע
פותח מהגאולה. פרנסה שגדולה א' קי"ח ובפסחים הוי' בשם
לו להמציא החולה את המבקר וכמ"כ ע"ש. כו' ידיך את
המזון מן יקרה שהיא כו' רפואתו והצטרכות מזונו פרנסתו
גם כי החולה. את המבקר בענין י"ל ועד"ז כו' הבריאים של
שממשיך דל אל משכיל וזהו תליא א"א שהוא במזלא חיים
ולי דלותי דל הנק' מל' לבחי' היסוד ע"י משכיל מבחי'

ג': דקע"ו י"ח פרק הבריאה עולם שער יהושיע.
לז"אקיצור מלוה כביכול חסרונו וממלא העני את המפרנס

תליא: א"א במזלא זו המשכה כי
עמדרבות(ד) ואם תלוה כסף אם ע"פ ל"א ר"פ משפטים

בעוה"זהעשיר ממונו אוכל הוא הרי צדקות ועושה בנסיונו
גיהנם של מדינה מצילו והקב"ה לעוה"ב. לו קיימת והקרן
פ' שם ה'. ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי שנאמר
בהר פ' דל. אל משכיל אשרי אומר דוד וכן ד' קמ"ט הנ"ל
נאמרו ושם דל אל משכיל אשרי אחיך. ימוך וכי ע"פ ל"ד ר"פ
היצ"ט כי יצה"ר על יצ"ט שממליך זה מהם א' פירושים הרבה
מ"ה משם ששרשו לפי וישב ר"פ בהרמ"ז עיין מסכן. ילד נק'

בשבה"כ שנפל ממה שרשו ויצה"ר שממצחא הארה רק שהוא
משכיל בחי' בו להמשיך דל אל משכיל וצ"ל מס"ג. ששרשו

נותן. אנכי ראה בד"ה ראה פ' בלק"ת המבואר קיצור.לאיתן

דל: אל משכיל נק' משכיל בו וכשממשיך מסכן נק' יצ"ט
פקודיזח"א(ה) א' ס"א בשלח ח"ב סע"ב. ט"ו סע"ב י"ד

סע"ב. די"ד זח"א ב'. ק"מ א' דרצ"ט ח"ג ב'. ר"נ ב' רל"ג

דקליפה. נוק' שהוא רעה ההוא דשלטא ביומא רעה ביום מאי
אפל אבן גבי א'. קצ"ג מקץ ר"פ בהרמ"ז מענינה ועיין
תכלית ולכל כמ"ש הכל את לעקור מבקשת שהיא וצלמות.
לפי דשמאלא קץ הנק' והוא וחרץ כליון מיני לכל חוקר הוא
דס"ב נח ר"פ בזהר וע' הימין קץ ולעומת הקליפות סוף שהוא
דל אל משכיל כח וגדול לפני. בא בשר כל קץ ע"פ ע"ב
שע"י והיינו ה'. ימלטהו רעה ההוא דשלטא ביומא שאפילו
ממשיך א' סעי' כנ"ל דל אל משכיל ע"ד שעושה הצדקה
ממילא ועי"ז הימין. קץ הנק' דקדושה מל' בבחי' החיים שפע
בפני השפחה תברח כי עליו לשלוט דקליפה נוק' תוכל לא
היא שהמל' זה מענין ב' קי"ג בחקתי בהרמ"ז וע' גבירתה.
ענין כמת חשוב ועני עני. בחי' כלום מגרמה לה דלית סיהרא
מל'. בבחי' החיים מעץ חיות ממשיך הצדקה וע"י שבה"כ.
דל אל משכיל וע"י דשמאלא קץ דקליפה נוק' רעה ביום ענין

ו': סעי' וע' ממנה. ה' ימלטהו הימין קץ
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ב: עמ' כ הגמרא:דף ׁשילאמספרת ּדרּבי לאתריּה איּקלע שלרב לעירו הגיע רב - ְְְְִִִֵַַַַָ
העיר, באותה אותו מכירים היו ולא שילא, ּדרּבירבי עליּה למיקם אמֹורא הוה ְְֲֲִֵֵַַָָָֹלא

רב,ׁשילא זאת כשראה שילא, רבי של דרשתו את לקהל לתרגם שיעמוד מי היה לא - ִָ
עליּה רב אתקם רב כששמע שילא, רבי דברי את לעם לפרש והחל לפניו רב נעמד - ֲֵַָ

הגבר, קריאת בלשון הדשן תרומת זמן את לומר באזנו לו לוחש שילא מפרׁשרבי ְְֵָָוקא
לעם דבריו את ּגברא',רב 'קרא הּגבר, קריאת הזמןמאי שהוא עצמו וכשיטת ְְִֶֶַַַַָָָ

לעבודתכם. כהנים עמדו הכריז הממונה ׁשילאשהאדם רּבי ליּה ולימאלרב,אמר ְִִֵֵַַָָָ
ּתרנגֹולא קרא התרנגול.מר קריאת זמן שזה מפרש אינך מדוע ליּה- לרביאמר רב ְְֵַַַָָָָ

משל, בדרך וחשובים,לחרי[־חליל]אּבּובשילא חורין בני אנשים לפני בו כשמזמרים - ְֵַָ
בוזמר כשמזמרים אך לשמוע, להם ערב הוא כגרדיים,לגרּדאי- פשוטים אנשים לפני - ְְֵֶֶַָ

מיּניּה מקּבלּוּה פעמיםלא פירשתי זה שפירוש בזה, לומר רב ונתכוין להם, ערב אינו - ְְִֵַַֹ
קיבלת לא כמותם גדול שאינך לפניך שפירשתי ועתה בידי, מיחו ולא גדולים לפני רבות

שכן קאימנאממני, הוה עומדּכי כשהייתי חּייא- ּדרּבי דבריועליּה את לתרגם ְְֲֲִִִִֵַָָָָ
הגברּולעם קריאת לעםמפריׁשנאכשאמר דבריו קראאת הּגבר קריאת מאי ְְְִִֶֶַַַָָָָ

מידי ולא לי אמר ולא דברי,ּגברא, את קיבל אלא בי מחה ולא אמרת- ואּת ְְְְְִִִַַַַַָָָֹֹ
אימא ליּה[-תפרש]לי אמר ּתרנגֹולא. לרב,קרא שילא רברבי ניהּו האםמר - ְְִִֵֵַַַַָָָָָ

כן אם חייא, רבי של המתורגמן הוא שרב שילא רבי ידע שכן רב, מראתה הפסקנינח - ֵַַ
דברי. את תתרגם שאתה ראוי אני שאין דברי את ליּהמלתרגם אינׁשירב,אמר אמרי ְְִֵֵֵַָָ

לומר, אנשים רגילים ליּה- ּתגרּת לאדם,אי עצמך את השכרת אם עמריּה- -ּפּוץ ְְְְִֵֵַַ
ולכן בזויה, ומלאכה נשים מלאכת שהיא צמרו את לנפץ ואפילו לך שיאמר מלאכה כל עשה

אפסיק. לא דבריך את לפרש שהתחלתי ליּהכיון אמר הכי ּדאמרי, לרביאיּכא רב ְְִִֵֵַָָָָ
מֹורידין,שילא, ולא ּבּקדׁש חשובמעלין אדם כאן ואין לתרגם התחלתי שאני ומכיון ְֲִִִֶַַֹֹ

לדרשה. בזיון זה יהא ממני הפחות אחר ויבוא אפסיק אם כמוני,

שילא: רבי כדברי שסוברת וברייתא רב, כדברי שסוברת ברייתא מביאה ְַָּתניאהגמרא
ּדרבבברייתא וּכותיּה ההשכמה. על הממונה הכרזת היינו הגבר בברייתאּתניאשקריאת ְְְֵַַָָ

ׁשילא ּדרּבי התרנגול.ּכותיּה קריאת ּכרֹוזדהיינו ּגביני ּדרב, ּכותיּה אדםּתניא - ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
בשחר, להכריז ממונה היה והוא גביני היה אֹומרששמו בבוקר,מהּו מכריז דּועמכשהוא ְִֵַ

לעבֹודתכם הקרבנות,ּכהנים לעבודת לדּוכנכם- לשיר,ּולוּים הדוכן על לעמוד - ְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹ
למעמדכם, היהויׂשראל שבוע ובכל מעמדות וארבע לעשרים מחולקים ישראל שהיו ְְְְֲִֵֶַַָ

התמיד. הקרבת על עומדים שהיו אחד ּבמכריזכשהיהומשמר נׁשמע קֹולֹו ריחוקהיה ְְְִָָָ
ּפרסאֹות וׁשמעמירושלים.ׁשלׁש ּבּדרְך ּבא ׁשהיה הּמלְך ּבאגריּפס מעׂשה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

כרוזקֹולֹואת גביני ּפרסאֹותריחוקּבשל ׁשיּגרמירושלים,ׁשלׁש לביתֹו ּוכׁשּבא ְְְְִֵֵֶַָָָֹ
מּתנֹות למרחוק.לֹו קולו שנשמע שנהנה כןעל ּפי על גביניואף שהיה פי על אף - ְִֵַַַָ

בכך, משובח מּמּנּו,כרוז מׁשּוּבח ּגדֹול הרבה,ּכהן למרחוק נשמע היה שקולו שמצינו ְִֵֶָָֹ
אמר ּוכבר מר, מעשהּדאמר פעם היה ביום- פרו על בוידוי הגדול הכהן שאמר ְְַַַָָָ

הּׁשםהכיפורים וכו','אּנא חנהחטאתי' ּבר ּבר רּבה ואמר ּביריחֹו, קֹולֹו ונׁשמע ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ּפרסי עׂשר ליריחֹו מּירּוׁשלים יֹוחנן, רּבי גביניאמר משל יותר למרחוק נשמע היה גדול הכהן של שקולו הרי פרסאות, עשר - ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הגמרא:כרוז. ּדהכאמוסיפה ּגב על הכיפוריםואף ביום גדול הכהן חּולׁשאאצל הצום,איּכא בכלוהכאמחמת כרוז גביני אצל ְְְְִַַַָָָָָָ
חּולׁשא.יום דוליּכא בדבר, חילוק בהכאעוד נשמע היה גדול כהן של קולו פחות,יממא- נשמע שהקול ביום, גביניוהתם- אצל ְְְְֵָָָָָָָָ

יותר,ליליאכרוז, חידוש יש ביום הקול שבשמיעת ומצינו בלילה, היתה ההכרזה אדם- ׁשל קֹולֹו אין מה מּפני לוי, רּבי ּדאמר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁש חּמה ּגלּגל מּפני ּבּלילה, ׁשּנׁשמע ּכדרְך ּבּיֹום הואנׁשמע ּכחרׁשבהליכתו ּברקיע ּב[־נגר]ּמנּסר ארזים,עציהּמנּסר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

כבלילה. ביום חזק נשמע אדם של קולו אין ולכן חזק, קול בזה ּדיֹומאומשמיע חירּגא הרקיעוהאי מן שמתנסרת והנסורת לא- ְְְִַָָָ
אין,ׁשמיּה מלשון 'לא', בשם נקראת נבּוכדנּצר- ּדקאמר לב)להתפארוהיינּו ד [ּכלה](דניאל (כלא) ארעא ּדירי 'וכל ְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הרקיע.חׁשיבין' מן הנסורת פסולת וכמו ככלום, דהיינו כלא, בעיניו נחשבים העולם דיירי שכל - ֲִִ
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ב: עמ' כ הגמרא:דף ׁשילאמספרת ּדרּבי לאתריּה איּקלע שלרב לעירו הגיע רב - ְְְְִִִֵַַַַָ
העיר, באותה אותו מכירים היו ולא שילא, ּדרּבירבי עליּה למיקם אמֹורא הוה ְְֲֲִֵֵַַָָָֹלא

רב,ׁשילא זאת כשראה שילא, רבי של דרשתו את לקהל לתרגם שיעמוד מי היה לא - ִָ
עליּה רב אתקם רב כששמע שילא, רבי דברי את לעם לפרש והחל לפניו רב נעמד - ֲֵַָ

הגבר, קריאת בלשון הדשן תרומת זמן את לומר באזנו לו לוחש שילא מפרׁשרבי ְְֵָָוקא
לעם דבריו את ּגברא',רב 'קרא הּגבר, קריאת הזמןמאי שהוא עצמו וכשיטת ְְִֶֶַַַַָָָ

לעבודתכם. כהנים עמדו הכריז הממונה ׁשילאשהאדם רּבי ליּה ולימאלרב,אמר ְִִֵֵַַָָָ
ּתרנגֹולא קרא התרנגול.מר קריאת זמן שזה מפרש אינך מדוע ליּה- לרביאמר רב ְְֵַַַָָָָ

משל, בדרך וחשובים,לחרי[־חליל]אּבּובשילא חורין בני אנשים לפני בו כשמזמרים - ְֵַָ
בוזמר כשמזמרים אך לשמוע, להם ערב הוא כגרדיים,לגרּדאי- פשוטים אנשים לפני - ְְֵֶֶַָ

מיּניּה מקּבלּוּה פעמיםלא פירשתי זה שפירוש בזה, לומר רב ונתכוין להם, ערב אינו - ְְִֵַַֹ
קיבלת לא כמותם גדול שאינך לפניך שפירשתי ועתה בידי, מיחו ולא גדולים לפני רבות

שכן קאימנאממני, הוה עומדּכי כשהייתי חּייא- ּדרּבי דבריועליּה את לתרגם ְְֲֲִִִִֵַָָָָ
הגברּולעם קריאת לעםמפריׁשנאכשאמר דבריו קראאת הּגבר קריאת מאי ְְְִִֶֶַַַָָָָ

מידי ולא לי אמר ולא דברי,ּגברא, את קיבל אלא בי מחה ולא אמרת- ואּת ְְְְְִִִַַַַַָָָֹֹ
אימא ליּה[-תפרש]לי אמר ּתרנגֹולא. לרב,קרא שילא רברבי ניהּו האםמר - ְְִִֵֵַַַַָָָָָ

כן אם חייא, רבי של המתורגמן הוא שרב שילא רבי ידע שכן רב, מראתה הפסקנינח - ֵַַ
דברי. את תתרגם שאתה ראוי אני שאין דברי את ליּהמלתרגם אינׁשירב,אמר אמרי ְְִֵֵֵַָָ

לומר, אנשים רגילים ליּה- ּתגרּת לאדם,אי עצמך את השכרת אם עמריּה- -ּפּוץ ְְְְִֵֵַַ
ולכן בזויה, ומלאכה נשים מלאכת שהיא צמרו את לנפץ ואפילו לך שיאמר מלאכה כל עשה

אפסיק. לא דבריך את לפרש שהתחלתי ליּהכיון אמר הכי ּדאמרי, לרביאיּכא רב ְְִִֵֵַָָָָ
מֹורידין,שילא, ולא ּבּקדׁש חשובמעלין אדם כאן ואין לתרגם התחלתי שאני ומכיון ְֲִִִֶַַֹֹ

לדרשה. בזיון זה יהא ממני הפחות אחר ויבוא אפסיק אם כמוני,

שילא: רבי כדברי שסוברת וברייתא רב, כדברי שסוברת ברייתא מביאה ְַָּתניאהגמרא
ּדרבבברייתא וּכותיּה ההשכמה. על הממונה הכרזת היינו הגבר בברייתאּתניאשקריאת ְְְֵַַָָ

ׁשילא ּדרּבי התרנגול.ּכותיּה קריאת ּכרֹוזדהיינו ּגביני ּדרב, ּכותיּה אדםּתניא - ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
בשחר, להכריז ממונה היה והוא גביני היה אֹומרששמו בבוקר,מהּו מכריז דּועמכשהוא ְִֵַ

לעבֹודתכם הקרבנות,ּכהנים לעבודת לדּוכנכם- לשיר,ּולוּים הדוכן על לעמוד - ְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹ
למעמדכם, היהויׂשראל שבוע ובכל מעמדות וארבע לעשרים מחולקים ישראל שהיו ְְְְֲִֵֶַַָ

התמיד. הקרבת על עומדים שהיו אחד ּבמכריזכשהיהומשמר נׁשמע קֹולֹו ריחוקהיה ְְְִָָָ
ּפרסאֹות וׁשמעמירושלים.ׁשלׁש ּבּדרְך ּבא ׁשהיה הּמלְך ּבאגריּפס מעׂשה ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

כרוזקֹולֹואת גביני ּפרסאֹותריחוקּבשל ׁשיּגרמירושלים,ׁשלׁש לביתֹו ּוכׁשּבא ְְְְִֵֵֶַָָָֹ
מּתנֹות למרחוק.לֹו קולו שנשמע שנהנה כןעל ּפי על גביניואף שהיה פי על אף - ְִֵַַַָ

בכך, משובח מּמּנּו,כרוז מׁשּוּבח ּגדֹול הרבה,ּכהן למרחוק נשמע היה שקולו שמצינו ְִֵֶָָֹ
אמר ּוכבר מר, מעשהּדאמר פעם היה ביום- פרו על בוידוי הגדול הכהן שאמר ְְַַַָָָ

הּׁשםהכיפורים וכו','אּנא חנהחטאתי' ּבר ּבר רּבה ואמר ּביריחֹו, קֹולֹו ונׁשמע ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ּפרסי עׂשר ליריחֹו מּירּוׁשלים יֹוחנן, רּבי גביניאמר משל יותר למרחוק נשמע היה גדול הכהן של שקולו הרי פרסאות, עשר - ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

הגמרא:כרוז. ּדהכאמוסיפה ּגב על הכיפוריםואף ביום גדול הכהן חּולׁשאאצל הצום,איּכא בכלוהכאמחמת כרוז גביני אצל ְְְְִַַַָָָָָָ
חּולׁשא.יום דוליּכא בדבר, חילוק בהכאעוד נשמע היה גדול כהן של קולו פחות,יממא- נשמע שהקול ביום, גביניוהתם- אצל ְְְְֵָָָָָָָָ

יותר,ליליאכרוז, חידוש יש ביום הקול שבשמיעת ומצינו בלילה, היתה ההכרזה אדם- ׁשל קֹולֹו אין מה מּפני לוי, רּבי ּדאמר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁש חּמה ּגלּגל מּפני ּבּלילה, ׁשּנׁשמע ּכדרְך ּבּיֹום הואנׁשמע ּכחרׁשבהליכתו ּברקיע ּב[־נגר]ּמנּסר ארזים,עציהּמנּסר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

כבלילה. ביום חזק נשמע אדם של קולו אין ולכן חזק, קול בזה ּדיֹומאומשמיע חירּגא הרקיעוהאי מן שמתנסרת והנסורת לא- ְְְִַָָָ
אין,ׁשמיּה מלשון 'לא', בשם נקראת נבּוכדנּצר- ּדקאמר לב)להתפארוהיינּו ד [ּכלה](דניאל (כלא) ארעא ּדירי 'וכל ְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הרקיע.חׁשיבין' מן הנסורת פסולת וכמו ככלום, דהיינו כלא, בעיניו נחשבים העולם דיירי שכל - ֲִִ
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,epa dl aiigzdy daezkd lrdéøa àðeä áøå,[ef ezlk lra ,epa-] §©¨§¥
àúléî déì à÷éçãe ,äåä ïðaøî àaøeödide ,did mkg cinlz - §¨¥©¨¨£¨§¦¨¥¦§¨

.ezqpxta wegcLøâéìc àðeä áøì äöò éáqðc àkéì ,ééaà øîà̈©©©¥¥¨§©§¥¥¨§©¨§¦¨¥
eäúéáãì,ezy` z` yxbiy `ped axl dvr `iyiy in oi` ike - ¦§¦§

å`idäeáàî dúaeúk òaúéúax ly eia` ixvr xa dyn axrdn - §¦§©§¨¨¥£¨
,drxetl miqkp did `l dlra `ped axl ixdy ,`peddøcäìå§©§§¨

éøcäéî.df sqka qpxtzie ,dp`yie `ped ax aeyie -àáø déì øîà ¦§¨¦¨©¥¨¨
,iia`lïðz äàðä øBcé ïðàäåaxr yie ezy` yxbndy epipy ixde - §¨£©¦£¨¨§©

.dxifgdl lkei `ly icka d`pd xeci ,dzaezklééaàå,jk lr dpri §©©¥
Løâî àðéã éáa Løâîc ìk eèàziaa z`f dyer yxbnd lk ike - ¨¨¦§¨¥§¥¦¨§¨¥

ezy` z` yxbl leki `ped ax `ld ,d`pd edexici mdy ,oic
:`xnbd zxtqn .d`pd xecil `la drpivaàúlî éàìâéà óBqì©¦§©¦§¨

[xxazd-]c`ped ax,äåä ïäë`l dyxbn did m`e ,dyexba xeq`e §Ÿ¥£¨
dzaezk lehile mixrdl leki epi` ok m`e ,aey dp`yil leki did

.eia`nàúeiðò àìæà àéðò øúa ,ééaà øîàixg` ,`id dviln - ¨©©©¥¨©©§¨¨§¨£¦¨
xyt` i` s` `l` ,ezeipra el ic `l xnelk ,zeiprd ztcex iprd

.el gexiy dvr e`iydl
:`xnbd dywnéîe[m`de-],éëä ééaà øîàdvr `iydl ie`xy ¦¨©©©¥¨¦

,eia`n daezkd z` lehile mixrdl `ped axleäæéà ,ééaà øîàäå§¨¨©©©¥¥¤
íéñëða øBkîì äöò àéOnä äæ ,íeøò òLøzeyrlekly epicïaø ¨¨¨¤©©¦¥¨¦§¦§¨¦§©¨

,ìàéìîb [ïa ïBòîL]xn`y rxn aiky iabl (:dv zeaezk) xn`y ¦§¤©§¦¥
z` xkne oey`xd jlde ,ipeltl eidi jzzin ixg`e jl iqkp mc`l
ine .oey`xd xiiyy dn `l` ipyl oi` ,mdinc z` lk`e miqkpd
itl mexr ryx `xwp ,miqkpd z` xeknl oey`xl dvr `iyny
sqk `ivedl icka ezy` yxbl dvr `iydl ok enke .ipyl ciqtny

xr ryx `ed mb ,axrdn.`ped axl ok eriviy iia` dvx ji`e ,me
:`xnbd zvxznéðàL ïðaøî àaøeöå ,éðàL déøaxacd dpey - §¥¨¦§§¨¥©¨¨¨¦

zyxl cner seqaly oeik ,eia`n `ivedl oal dvr mi`iyny ,o`k
icka ef dvr e`iydl devny ,mkg cinlza xacd dpey oke ,eze`

.dxeza weqrl lkeie miqkp el eidiy
:iia` ly ezvr lr `xnbd dywndéì ÷etéúå`la s` `ld - §¦¥

meyn ,dpyxbiy dn lirei `l `ax ly ezl`yàì äaeúëc áøòc§¨¥¦§¨Ÿ
,ãaòzLîaiig did `l `ped ax ly eia` ok m`e ,oldl x`eaiy itk ¦§©§¥

.dzaezk inc z` dl zzl
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קיט oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäàðä øåãé,dl yxbn dnxr meyn `nyc .mlerl dpxifgi `ly xeci Ð

.dpxifgie ycwdd on dzaezk dabzyàéðåðé÷.dnxr =àøîâéàðúë àîéì
äéúòîùì äøîà`id lkd ixac e`le Ðàéøáá àìà ?xfril` iax xn`w mzdc Ð

.dicic iedil ycwdn liwyc i`nc meyn ,ycwdd lr `ipepiw dyer mc`cìáà
òøî áéëùá.i`w dzinlc Ðàèåç íãà ïéà

åì àìå.`hgi `l xg` liaya giexdl Ðéáø
øáñ øæòéìàmiaxa dil opixcnc oeik Ð

jkld ,dxtd el oi` aey Ð dpxifgi `ly

.opixcne ,xcpd ipdnäøôä åì ùémeyne Ð

.icin ipdn `l `dc ,jixv epi` ikdúòã ìò
íéáø.xecp :el mixne`y Ðùã÷äã äìàùá
éâéìôlr oil`yp oi` :xaq xfril` iax Ð

`l :mkgl el xne` elit`e .mkgl ycwdd

elit` Ð `ed zerh ycwde ,izxcp ok zrcl

yxbnd df ,jkld .excp xizn mkg oi` ikd

`ven epi`e ,hxgzn Ð eyicwda ezy` z`

iaxe .ef `ipepiw dyer jkle ,epxiziy mkg

epi` `kde .ycwd lr oil`yp :xaq ryedi

ded `ipepiw meyn i`c ,d`pd xecil jixv

ira `le ,dixcp lr liyzn ded ,ciar

.dyxblàéðúäådl`yac ,`zegipa Ð

.ibilt'åë ïä ïä éàîù úéá éøáã ïä ïäÐ

inp epiid ryedi iaxe xfril` iax zwelgn

.lld ziae i`ny zia zwelgnúåòè ùã÷ä
ùã÷äzerh ycwd .ycwdl dl`y oi`e Ð

"ycwd izian `veid oal xey" oebk Ð

.xegy `vnpeàðéã éáá ùøâîã ìë åèà
ùøâîd`pd xec :el exn`iy Ð?drpva jli

!dpyxbieäåä ïäëãded i`e ,`ped ax Ð

.dxecd`l ivn `l dyxbnïá ïåòîù ïáøë
ìàéìîâxne`d :(a,dv) zeaezk zkqna Ð

cxie ,"ipeltl jixg`e jl iiqkp" dzin zrya

oa oerny oax ,['ek lk`e] xkne oey`xd

xiiyy dn `l` ipyl oi` :xne` l`ilnb

.mexr ryx ied inp `kde .oey`xd
ïìá÷
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éëì`lde ?dyer `ed dn ike ?d`pd xeci dnl :iaxl dniz Ð d`pd xeci dpyxbi

on daeby ,dqpewl el did dy`l daxc`e ,ycwdd on daeby dvex epi`

axrd lr e` ycwdd lr `ipepiw dyr `ny opiyiigc oeik :xnel yie !ycwdd

ezpeek [m`] rcil ick ,xecl ie`x ele ,opax deqpw `l dcicl Ð zeaxra qipkdy

.dexicdy ezpeek el lirez `le mixrdl

àìàrxn aiky `ped ax xn`c `d

ipeltl dpn xn`e eiqkp lk yicwdy

wxta ixde :xn`z m`e Ð 'ek on`p icia

dizlnl iwen (`,drw) `xza `aac `xza

jiiy ikid ok m`e ,`xhy hiwpca `ped axc

miiewn xhyd ixd ?`ipepiwc `yyg `kd

:xnel yie !xn`w `hyew i`ceae ,ipelt cia

`l i`c .`ipepiwc `yyg `ki` jgxk lrc

xhy el did elit` ,"icia ipeltl dpn" xn`

`zyde ,dreaya `l` lehi `l Ð ecia

`la lhep Ð "icia ipeltl dpn" xn`c

zreay" wxta `zi` inp ikde .dreay

oirayp :opzc `d iab (a,an zereay) "oipiicd

ycwdl :dlr `xnba yxtne .ycwdle ohwl

:`pipz ,[jixte] .ycwd iqkpn rxtil Ð

,dreaya `l` rxtz `l micareyn miqkpn

careyn il dn heicdl careyn il dn

`ed heicdl `pin` jzrc `wlq ?deabl

ycwdl la` ,heicdl `ipepiw dyer mc`c

rnyn `w ,ycwdl `ipepiw dyer mc` oi`

yicwdy rxn aiky :`ped ax xn` `de .ol

,on`p Ð "icia ipeltl dpn" xn`e eiqkp lk

!ycwdd lr `ipepiw dyer mc` oi` dwfg

el `le `heg mc` oi`c ,rxn aiky ilin ipd

.ycwdl `ipepiw dyer mc` `ixa la`

ikd ,dreay iab `ipepiw mzd ogky` `nl`

i`n itl :dniz ,edin .`kd opixn` inp

ax xn` rxn aikya `weec ,mzd wiqnc

la` ,ycwdl `ipepiw dyer mc` oi`c `ped

`kde .ycwdl `ipepiw dyer mc` Ð `ixa

,ryedi iaxe xfril` iax ibilt `ixaac xn`

`ipepiw dyer mc` oi`c ryedi iax xn`e

iaxk `lc `ped axc `nip ok m`e ,ycwdl

oebk ,izxhef `ipepiwc :xnel yie !ryedi

dyer `ixa Ð dreayn envr xhtdl

xity iziin mewn lkne .ycwdl `ipepiw

oky lkn oizipzn lr `ped axc `zlinn

oi`c `ped ax xn` dreaya `ipepiw elit`c

`ipepiw oky lk] .ycwdl dyer mc`

.[ezy` yxbl oizipzncä÷æçãmc` oi`

`la ezeabdl on`p jkl Ð el `le `heg

miqkpn oiwwfp oi`c ab lr s`e ,dreay

,icarynk iedc ycwdne micareyn

,dp`yile xefgle ezy` yxbny o`k yegl oi` ok enk Ð aiig dnk zecedl `ipepiw dyry opiyiig `lc oeike .dreaya `l` ,(a,an zereay) "oipiicd zreay" wxta `zi`ck

.rxn aikyn xzei oiyexib iab ycwdd lr `ipepiw dyriy `xaq oi`y

øîhxtl jixv oi`c :xnel yie !dil xtin `l mkg inw iz` i` ok m`e ,xcpd hxtl jixvc ol `niiw mewn lkn ,dxtd el yic inp idp :xn`z m`e Ð dxtd el yi xaq

,dxiara dy` `ypy odk iab (a,dl) "gleyd" wxt oihibc `iddl inc `le .xcp dnl yxtl jixv oi` la` ,ea xcpy oeyld m` ik xcpd,caere xcep :dlr xn`c

xizi `l Ð excp el yxtne mkg iptl `aiyk ,dleqt ezy`n dpdi `ly xcep `ed mzd ixdy ,mkg dil xizn `l ikd meyne .yxtl jixvc dlr zxn`c .yxbne cxei

.xcpy oeyld rnyi m` elit` ,xizdln rpni `l `kd la` .el

äìàùá`ed ycwdd on zeabl `ipepiw meync opiyiig `lc ,dpyxbi m` ezy`n d`pd xicdl jixv oi` jkitl ,dl`y yi ryedi iaxlc :yexit Ð ibltinw ycwdc

m`e ,ycwd ied `l zerha ycwdc ,lld ziak ol `niiwc :zvw dnize .ycwd didi `l f`e ,zerha ycwd didie ,ycwdd lr l`yi ?dyxbl el dnlc ,dyxbn

ziyixtc dn itle !ryedi iax xn`y enk ycwdd lr li`y ivnc oeik ,`ipepiw dyri dnle ?ycwdl `ipepiw dyer mc` `ixaac `ped ax xn`w j`id ok m`e ,dl`y yi ok

.eycwd lr li`y ivnc oeik ,ciar `l Ð dxifgdl ick ezy` yxbl i`d ik ,dyxib iab la` .eycwd lr l`yi `le ,ciar Ð lw `edy xac dreayc `ipepiwc ,`gip lirl

÷åôéúå.siczy`e dil dedc uxzl heyt didy itl ,zeywdl dvx `l oizipzn lrc :xnel yie !oizipzn` zekxit ipd lk ikd jixt `l i`n` :dniz Ð 'eke `ed axrc dil
axr
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oikxr(oey`x meil)

axr' ixvr xa dyn :`xnbd zvxzn,äåä 'ïìa÷`ped axy epiide ©§¨£¨
`ide ,daezkd ziiabl oekynk ,e`ypyk ezy`l oilhlhn ozp

:`xnbd dywn .daezkl carzyn olaw axre .axrl mzpzpàçéðä̈¦¨
aeh df uexiz -øîàc ïàîìaxrydéì úéìc áb ìò óà ,ïìa÷ §©§¨©©§¨©©©§¥¥

[el oi`y-]äålì íéñëð,d`eldd zryaãaòzLî,olaw axrd §¨¦©Ÿ¤¦§©§¥
.carzyd ixvr xa dyn jkløîàc ïàîì àlàm`ydéì úéà ¤¨§©§¨©¦¥

,miqkp dell [el yi-]ãaòzLîm`e ,axrddéì úéì,miqkp dell ¦§©§¥¥¥
ãaòzLî àìoi` rextl dnn dell oi`y oeiky ,ezxin`a axrd Ÿ¦§©§¥

,carzydl ezrca xneb axrd,øîéîì àkéà éàî`ld ,xnelk ©¦¨§¥©
,daezkd z` mlyl eilr did recne carzyd `l ixvr xa dyn
.dzr el eid `ly myk ,ei`eyipa s` miqkp eid `l `ped axl ixdy

:`xnbd zvxzndéì äåä àðeä áø ,àîéà úéòaéà,ei`eyipa miqkp ¦¨¥¥¨©¨£¨¥
óeczLéàå.carzyd olaw axr didy eia` jkle ,[elwlwzde-] §¦§©

déLôð ãaòLî éãeaòéL ,déøa äéaâì àaà ,àîéà úéòaéàå`a` - §¦¨¥¥¨©¨§©¥§¥¦©¥§©§¥©§¥
zaig iptn ,miqkp oal oi`yk s` envr caryn ,epal axr dyrpy

.epa
dell oi`yk carzyn olaw axr m` zwelgn dxkfed jenqa lirl

:ef zwelgn d`ian `xnbd .d`eldd zrya miqkpáøò ,øîzéàc§¦§©¨¥
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déì¯áb ìò óàc ,äaeúëc áøòî øáì ,ãaòzLî éîð ¥©¦¦§©§¥§©¥¨¥¦§¨§©©©

déì úéàc¯ãéáò÷ äåöî ?àîòè éàî ,ãaòzLî àì §¦¥¨¦§©§¥©©§¨¦§¨¨¨¥
à÷å déñëðì eäðéðaæc àøáb àeää .déøqç éãéî àìå§¨¦¥©§¥©©§¨§©§¦§§¦§¥§¨
dén÷ì àáøc déøa óñBé áø dçìL ,eäúéáãì dLøb̈§¨¦§¥§§¨¨©¥§¥§¨¨§©¥
:déì øîà ?eäî ç÷Bì ,ïðz Lc÷ä ,ïðz áøò :àtt áøc§©©¨¨¥§©¤§¥§©¥©©£©¥
ïðúc :éøîà éòcøäð ?ìéæéðå áéLçéð àìëeø ék àpz©¨¦§¨¦£¦§¥¦§©§§¥¨§¦¦§©
àîòè éàî :àiLøLî áø øîà .ïðz àì ïðz àìc ,ïðz§©§¨§©¨§©£©©§¨§¦¨©©§¨

Lc÷ä àîìLa ?éòcøäðc¯áøò ,Lc÷äc çåéø íeMî ¦§©§§¥¦§¨¨¤§¥¦¤©§¤§¥¨¥
,ç÷Bì àlà .déøqç écéî åàìå ãáòc àeä äåöî éîð©¦¦§¨©£©§¨¦¥©§¥¤¨¥©
,äaeúk déìò àkéà ãçå ãç ìëc òãé òãéî éãkî¦§¥¥©¨©§¨©§©¦¨£¥§¨

!déLôpà ãéñôàc àeä eäéà ?ïeáæéðå ìéæéð éànàäðùî ©©¥¦§¥§¦§©§¦©©§¥
áBç ìòáe äMà úaeúk åéìò äúéäå åéñëð Léc÷nä¯ ©©§¦§¨¨§¨§¨¨¨§©¦¨©©

ìòa àìå ,Lc÷ää ïî dúaeúk úBaâì äìBëé äMàä ïéà¥¨¦¨§¨¦§§¨¨¦©¤§¥§Ÿ©©
äMàì ïzéì úðî ìò äãBt äãBtä àlà ,BáBç úà áBç¤¤¨©¤¤©§¨¦¥¨¦¨

dúaeúëaäðî íéòLz Léc÷ä .BáBç úà áBç ìòáìe ¦§¨¨§©©¤¦§¦¦§¦¨¤
äðî äàî BáBç äéäå¯éñBîúà äãBôe ,øðéc ãBò ó §¨¨¥¨¨¤¦¦¨¤¤

ìòáìe dúaeúk äMàì ïzéì úðî ìò elàä íéñëpä©§¨¦¨¥©§¨¦¥¨¦¨§¨¨§©©
.BáBç úà áBçàøîâ?"äãBt äãBtä" øîéîì éì änì ¤¨¨¦§¥©©¤¤

¯eøîàé àlL :eäaà éaø øîàc ,eäaà éaøc íeMî¦§©¦©¨§¨©©¦©¨¤ŸŸ§
ïa ïBòîL ïaøk àìc ïéúéðúî .ïBéãt àìa àöBé Lc÷ä¤§¥¥§Ÿ¦§©§¦¦§¨§©¨¦§¤
äéä íà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúc ;ìàéìîb©§¦¥§©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¨

BLc÷ä ãâðk BáBç¯åàì íàå ,äãBt¯.äãBt Bðéà §¤¤¤§¥¤§¦¨¥¤
áø øîà äãeäé øa àðeä áø øîà ?änk ãò ,ïðaøå§©¨©©©¨¨©©¨©§¨¨©©

.àbìt ãò :úLLäðùîéáéiç eøîàL ét ìò óà ¥¤©©§¨©©¦¤¨§©¨¥
ìL ïBæî Bì ïéðúBð ,BúBà ïéðkLîî ïéëøòúeñëe íBé íéL £¨¦§©§§¦§¦§§¦§

,Bì ;åélôúe åéìcðñå úòveî ähî ,Lãç øNò íéðL§¥¨¨Ÿ¤¦¨©©§©§¨¨§¦¨
ïneà äéä íà .åéðáìe BzLàì àì ìáà¯éðL Bì ïúBð £¨Ÿ§¦§§¨¨¦¨¨¨¥§¥

Løç ,ïéîe ïéî ìkî úeðneà éìk¯íà :øîBà øæòéìà éaø .úBøéâî éðLe ïéãòöî éðL Bì ïéðúBð §¥¨¦¨¦¦¨¨§¦§¥©§¨¦§¥§¥©¦¡¦¤¤¥¦
økéà äéä¯ønç ,Bãîö Bì ïúBð¯èòeî ãçà ïéîe äaeøî ãçà ïéî Bì äéä .BøBîç Bì ïúBð ¨¨¦¨¥¦§©¨¥£¨¨¦¤¨§¤¦¤¨¨

¯ìëå äaeønä ïî ïéðéî éðL Bì ïéðúBð àlà ,èòenä ïî çwéìå äaeønä úà øBkîì øîBà ïéà¥¥¦§¤©§¤§¦©¦©¨¤¨§¦§¥¦¦¦©§¤§¨
åéñëð Léc÷nä .èòenä ïî Bì LiL¯.åéléôz Bì ïéìòîàøîâ:àø÷ øîàc ?àîòè éàî ¤¥¦©¨©©§¦§¨¨©£¦§¦¨©©§¨§¨©§¨
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oikxr(oey`x meil)

axr' ixvr xa dyn :`xnbd zvxzn,äåä 'ïìa÷`ped axy epiide ©§¨£¨
`ide ,daezkd ziiabl oekynk ,e`ypyk ezy`l oilhlhn ozp

:`xnbd dywn .daezkl carzyn olaw axre .axrl mzpzpàçéðä̈¦¨
aeh df uexiz -øîàc ïàîìaxrydéì úéìc áb ìò óà ,ïìa÷ §©§¨©©§¨©©©§¥¥

[el oi`y-]äålì íéñëð,d`eldd zryaãaòzLî,olaw axrd §¨¦©Ÿ¤¦§©§¥
.carzyd ixvr xa dyn jkløîàc ïàîì àlàm`ydéì úéà ¤¨§©§¨©¦¥

,miqkp dell [el yi-]ãaòzLîm`e ,axrddéì úéì,miqkp dell ¦§©§¥¥¥
ãaòzLî àìoi` rextl dnn dell oi`y oeiky ,ezxin`a axrd Ÿ¦§©§¥

,carzydl ezrca xneb axrd,øîéîì àkéà éàî`ld ,xnelk ©¦¨§¥©
,daezkd z` mlyl eilr did recne carzyd `l ixvr xa dyn
.dzr el eid `ly myk ,ei`eyipa s` miqkp eid `l `ped axl ixdy

:`xnbd zvxzndéì äåä àðeä áø ,àîéà úéòaéà,ei`eyipa miqkp ¦¨¥¥¨©¨£¨¥
óeczLéàå.carzyd olaw axr didy eia` jkle ,[elwlwzde-] §¦§©

déLôð ãaòLî éãeaòéL ,déøa äéaâì àaà ,àîéà úéòaéàå`a` - §¦¨¥¥¨©¨§©¥§¥¦©¥§©§¥©§¥
zaig iptn ,miqkp oal oi`yk s` envr caryn ,epal axr dyrpy

.epa
dell oi`yk carzyn olaw axr m` zwelgn dxkfed jenqa lirl

:ef zwelgn d`ian `xnbd .d`eldd zrya miqkpáøò ,øîzéàc§¦§©¨¥
,ãaòzLî àì ìkä éøác ,äaeúëczepexqg ipy yiy itl ¦§¨¦§¥©ŸŸ¦§©§¥

:ezecarzyda.`e`ypiy devn zeyrl ick wx axr didpy okziy
.dfl df.aaxre .melk dy`l xqig `lyáBç ìòác ïìa÷epi`y] ©§¨§©©
,[daezk,ãaòzLî ìkä éøác:ezecarzyda zelrn izy yiy itl ¦§¥©Ÿ¦§©§¥

.`.'olaw axr' dyrpy.amle` .delnl oenn xqigyáøòmzq ¨¥
å ,áBç ìòácaxréâéìt ,äaeúëc ïìa÷itl ,mi`xen` dfa [ewlgp-] §©©§©§¨¦§¨§¦¦

.oexqige dlrn cg` lka yiyøîàc ïàîì àkéà,xne`y in yi - ¦¨§©§¨©
m`yäålì éñëð déì úéà,d`eldd zryaãaòzLîm`e ,axrd ¦¥¦§¥©Ÿ¤¦§©§¥

ãaòzLî àì ,déì úéì.axrdáb ìò óà ,øîàc ïàîì àkéàå ¥¥Ÿ¦§©§¥§¦¨§©§¨©©©©
déì úéìc,dell miqkpãaòzLî:`xnbd zniiqn .axrd,àúëìäå §¥¥¦§©§¥§¦§§¨
eäleëa,zeieaxrd ibeq lka -déì úéìc áb ìò óà,dell miqkp §§©©©§¥¥

ãaòzLî énð.axrdøáì[ueg-]áøòîmzqáb ìò óàc ,äaeúëc ©¦¦§©§¥§©¥¨¥¦§¨§©©©
ãaòzLî àì ,déì úéàc:`xnbd zx`an .axrdàîòè éàîaxry §¦¥Ÿ¦§©§¥©©£¨

,daezkl carzyn `l mzqãéáò÷ äåöîwx axr dyrpy okzi - ¦§¨¨¨¦
.carzydl oiekzd `le ,dfl df `ypdl evxziy ,devn zeyrl

åy ,cer[døqç] (äéøñç) éãéî àìdy`l xac xqig `ly - §Ÿ¦¦¦§¨
.ezecarzyda

yygn ezy`n xecil yxbnd lry mipte` ipy e`aed dpyna
:sqep yyga dpc `xnbd .`ipepweäðéðaæc ,àøáb àeää[xkny-] ©©§¨§©§¦§

e ,déñëðìjk xg` cineäúéáãì dLøb à÷.[ezy`l-]dçìLz`-] §¦§¥¨¥§¨¦§¦§¨§¨
[dyrnddén÷ì àáøc déøa óñBé áø[iptl-],àtt áøc,el`ye ©¥§¥§¨¨§©¥§©¨¨

ïðz Lc÷ä ,ïðz áøòlrad lry epipy ycwd iable axr iabl - ¨¥§©¤§¥§©
iabl mle` ,`ipepw yygn d`pd xecil,eäî ,ç÷Bìyegl yi m`d ¥©©

zcareynd rwxw gweldn sexhz dy`dy ick wx yxbn lrady
yyg repnl d`pd xecil eilre ,ezy` z` xifgi jk xg`e ,daezkl

.dfdéì øîà,sqei axl `tt axìéæéðå áéLçéð àìëBø ék àpz- ¨©¥©¨¦§¨¦§¦§¥¦
i`ce ,hxte hxt lk dpnie jliy eizern dpend xgeqk `ed `pzd ike

.gwela oicd oke mipte` ipy hwp `pzd
j`ïðz àì ïðz àìc ,ïðz ïðúc ,éøîà éòcøäð,epipy epipyy dn - §©§§¥¨§¦¦§©§©§Ÿ§©Ÿ§©

mpi`y zeyyg siqedl oi` ,xnelk .epipy `l epipy `ly dne
.`ipepw yygn lrad z` xicdl oi` gwelae ,dpynaáø øîà̈©©

éòcøäðc àîòè éàî ,àéLøLî,gwel oial axre ycwd oia wlgl §¨§§¨©©£¨¦§©§§¥
àîìLaaLc÷ä,`ipepw yygn dpwz owzl yiLc÷äc çåéø íeMî ¦§¨¨¤§¥¦¤©§¤§¥

a oke ,ciqti `l ycwddy -énð áøòy meyn ,dpwz owzl yiäåöî ¨¥©¦¦§¨
ãáòc àeä,mbeefl riiqy ezeaxraàìå[døqç] (äéøñç) éãéî å- §¨©§¨¦¦¦§¨

`ly ,d`pd lrad dxiciy epwiz okle ,xac dy`l xqig `l mbe
.devn zeyrln erpnie axrd ciqtiòãé òãéî éãkî ,ç÷Bì àlà¤¨¥©¦§¦¥©¨©

äaeúk déìò àkéà ãçå ãç ìëcdy` `yepd lky rci i`cea ixd - §¨©§©¦¨£¥§¨
,daezk eilr yiïBaæéðå ìéæéð éànàmiqkpd z` dpwe jld recn - ©©¥¦§¦§

,micareynddéLôpà ãéñôàc àeä eäéàoi`e ,envrl ciqtd `ed - ¦§©§¦©©§¥
.lrad xeciy `la dy`d daeb jkle ,ezpwzl be`cl epl¦

äðùî
.dlra yicwdy miqkpn dzaezk daeb dy`y ,epipy (`"r) lirl

:diiabd ote` zx`an epzpyn,åéñëð Léc÷nä,ok iptl ezy` yxbe ©©§¦§¨¨
äMà úaeúk åéìò äúéäå,oerxtl zcneråeilr yi m` okáBç ìòa §¨§¨¨¨§©¦¨§©©

,eaeg raezdLc÷ää ïî dúaeúk úBaâì äìBëé äMàä ïéà`la ¥¨¦¨§¨¦§§¨¨¦©¤§¥
,oeictàìåd,äãBtä àlà ,BáBç úà áBç ìòad `edymilra §Ÿ©©¤¤¨©¤

,yicwdyäãBt,hren xaca e` xpica ,lefa ycwddn miqkpdìò ¤©
ïzéì úðîmze`.BáBç úà áBç ìòáìe dúaeúëa äMàì,mrhde §¨¦¥¨¦¨¦§¨¨§©©¤

mpi`e aegl micareyn miqkpd ixdy ,ycwdd lg `l i`ceay itl
xaca mzectl exfb mewn lkne ,myicwdl ecia oi`e milrad ly

y oebk .mrhd x`eai `xnbae ,hrenLéc÷ämieyd miqkpíéòLz ¦§¦¦§¦
éñBî ,äðî äàî BáBç äéäå ,äðîódele milradøðéc ãBò ¨¤§¨¨¥¨¨¤¦¦¨

,delndnelàä íéñëpä úà äãBôe,xpic eze`aïzéì úðî ìò ¤¤©§¨¦¨¥©§¨¦¥
.BáBç úà áBç ìòáìe dúaeúk äMàì̈¦¨§¨¨§©©¤

àøîâ
:`xnbd dywn .hren xaca zectl jixv recn zx`an `xnbdänì̈¨

,'äãBt äãBtä' øîéîì éìoeik ixd ,miqkpd zectl jixvy x`eany ¦§¥©©¤¤
mdilr lg `le myicwdl milrad cia oi` ,aegl micareyn mdy
:`xnbd zvxzn .oeict `la mlhil delnl e` dy`l dide ,ycwd

`l` ,oicd xwirn epi` oeictd ok`éaø øîàc ,eäáà éaøc íeMî¦§©¦£¨§¨©©¦
,eäáàminkg eyygeøîàé àlLy epi`x.ïBéãt àìa àöBé Lc÷ä £¨¤ŸŸ§¤§¥¥§Ÿ¦§

mzectl `l` ,melk `la ycwdn m`ivedl `ly o`k exfb jkle
.hren xaca

xpic siqen ,dpn d`n eaege dpn miryz yicwd ,dpyna epipy
:dfa zwelgn d`ian `xnbd .miqkpd z` dceteàìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ

íà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦
ðk BáBç äéäBLc÷ä ãâ,ycwdd ieeyk aegd m` -äãBtxaca ¨¨§¤¤¤§¥¤

zeabl ezrc dzid delnd deldyky itl ,x`azdy enke ,hren
miqkpdy `vnpe ,oerxt ick mda yi ixdy ,miqkpdn eaeg

.mdilr lg epi` ycwdde ecarzyd,åàì íàå,ycwdn xzei eaegy §¦¨
äãBt Bðéàdn ixdy ,ycwddn eaeg zeable zectl i`yx epi` - ¥¤

zrc lr deld `le ,zeabl okidn delnl oi` miqkpd ieeyn xzeiy
miqkpd cbpk s`y ep` mixne` okle ,mlyiy el oin`d `l` miqkpd

:`xnbd zxxan .zepn`pa `l` mzrc lr edeld `lelïðaø©¨¨
,l`ilnb oa oerny oax lr miwlegdänk ãòmiqkpd ieey didi ©©¨

zeabl zrc lr edeld delndy xn`p oiicre ,aegd mekqn mizegt
:`xnbd daiyn .mdnãò ,úLL áø øîà äãeäé øa àðeä áø øîà̈©©¨©§¨¨©©¥¤©

àbìtrwxwd minrty itl ,aegdn zivgn miqkpd ieey didiy cr - ©§¨
miqkpd zrc lr `l i`cea ,jkn zegt la` .dieyn mipy it zxknp

.ycwdd on llk dcet epi`e ,edeld

äðùî
rxete ,mxkene ,eivtg lhep xafbd ,mlyl ecia oi`e envr jixrnd

:lehil xafbd i`yx oi` dn zx`an epizpyn .aegd z` mdincaóà©
eøîàL ét ìò(.`k)BúBà ïéðkLîî ïéëøò éáéiçlhep xafbd - ©¦¤¨§©¨¥£¨¦§©§§¦

mewn lkn ,ezian mivtg eaegaBì ïéðúBð[ecia mixi`yn-]ïBæî §¦¨
lìLúeñëe ,íBé íéLl,Lãç øNò íéðLel migipn okeúòveî ähî §Ÿ¦§§¥¨¨Ÿ¤¦¨©©

åélôúe åéìcðñåel migipn ,el`n cg` el oi` m`e ,[ely oilitzd-] §©§¨¨§¦¨
wx migipn mixacd el` lk .mzepwl sqkBì,[exear-]àì ìáà£¨Ÿ

.åéðáìe BzLàì§¦§§¨¨
:dpynd dkiynnäéä íàdf jixrnBì ïéðúBð ,ïneàmixafbdéðL ¦¨¨¨§¦§¥

,ïéîå ïéî ìkî úeðneà éìkynge rax`l zekxvpd zeipne` yiy §¥¨¦¨¦¨¦
oebk .milk ipinLøç,[xbp-]ïéãöòî éðL Bì ïéðúBðohw ofxb oirn-] ¨¨§¦§¥©£¨¦

,[mixqpd ea miwilgnyúBøéâî éðLejzegy zenibt `ln xeqn-] §¥§¥
.[xdnBãîö Bì ïéðúBð ,økéà äéä íà ,øîBà øæòéìà éaøbef-] ©¦¡¦¤¤¥¦¨¨¦¨§¦¦§

did m`e .ezepne` ilk mdy ,[zendaønçlr ze`yn jilen-] ©¨
[xengBøBîç Bì ïéðúBð. §¦£
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oikxr(ipy meil)

Ekøòî àeä Cî íàå''odMd EPkixri xcPd ci biVY xW` iR lr ,'ebe §¦¨¥¤§¤©¦£¤©¦©©Ÿ¥©£¦¤©Ÿ¥
,dxeza aevwd jxrd itk mlyl xcepl oi` m` ,xnelk ,(g fk `xwie)
,`ed ipr yi` m` 'jn m`e' ,minkg eyxce .eci biyzy itk mlyi

'jkxrn `ed',Ekøòî eäééçäz` epnn lehizy xg`l s` ,xnelk ©£¥¥¤§¤
yiy epcnl ,ezeigae eneiwa x`yiy ,'`ed' x`yi oiicr ,xcpy jxrd

.ezeig ick xcepl zzl
:dpyna epipyel,'åëå åéðáe BzLàì àì ìáàmdl migipn oi`y £¨Ÿ§¦§¨¨

:`xnbd zxxan .dpynay mixacd z`.àîòè éàî:`xnbd daiyn ©©£¨
rnyn oky,'Ekøòî àeä'ick xi`ydl jixv envr jixrnl `weec ¥¤§¤

,ezeig.Ekøòî åéðáe BzLà àìå§Ÿ¦§¨¨¥¤§¤
:dpyna epipyBãîö Bì ïúBð økéà äéä íà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦¨¨¦¨¥¦§

,['åëå]ezrcle ,mxikfd `l `nw `pz ok` .exeng el ozep xng
:enrh zx`an `xnbd .zepne` ilkk mpi`e mlhep xafbdïðaøå`ed] §©¨¨

iptn mnrh ,[`nw `pzyeäðä,xenge cnv -úeðneà éìk åàì ©§¨§¥¨
.eäðéð íéñëð àlà ,eäðéð¦§¤¨§¨¦¦§

:dpyna epipy.['åëå] ãçà ïéî Bì äéäilk ly beq lkn ,xnelk ¨¨¦¤¨
,milk ipy el migipn ezepne`oinn m`eoindne dyly el yi cg`

mipzep oi`e ,daexnay iyilyd z` ecin milhep ,cg` el yi ipyd
:`xnbd dywn .hrendn sqep ilk zepwl zern el,àèéLtixdy §¦¨

àzLä ãò déì ébñc éëéä ékcg`a dzr cr el ic didy myk - ¦¥¦§©¦¥©©§¨
,hrend oinadéì ébñ énð àzLä,ea el ic didi ok mb dzrn - ©§¨©¦©¦¥
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קכג oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

àøîâàåä.jkxrn miiw didi `ed :rnyn ikdc .ediigd :opiyxc Ðàðãéàä ãò
äéì äåäã.zexibn dil ilyen eed ,iley`l dxizi cvrn Ðïéìéôú äéì å÷éìñÐ

.minca mctiy cr ey`xn oilitz el evlgàðãéáò à÷ äåöîwcal `paidic Ð

.dizrc ded diqkp lk` jklid ,ziadäðùîåúùà úåñëá àì åì ïéàepi`y Ð

.elyïîùì.eipae ezy` myl Ðíéìãðñ
íéùãç[ab lr s`c] ,ol rnyn `w `zeax Ð

zryn ozwfga od ixd melrp `l oiicrc

.dgiwlíéøëîð íéãáò åøîàù éô ìò óà
çáùì [ïúåñëá]odly dti zeqkc Ð

,minezi iqkp iab oebk .odinc dlrne zgayn

miylya zeqk carl gwliz m`y`ed xpic

.eiykr dey `edy minc lr dpn giayn

ñéìèéàì.weyd mei Ðêøëìjxcy Ð

.my `al mixgeqàìà ùã÷äì åì ïéà
åîå÷î.zilbxna Ðåúòùå,dxte cara Ð

,ci byda oecipe `ed jne envr jixrndy

car el dide ,ycwdl ozep el yiy dn itle

:mixne` oi` Ð fef mixyr eiykr meyipd

fef miylya zeqk el oigwel eli`k oi`ex

,fef mixyre d`na xknpe ,dpn giayn `ede

df ozi oke ,fef miryz card inc e`vnpe

oke ,eze` oiny ezry itl `l` .ycwdl

`l` dze` oiny oi` xtka zilbxn oke ,dxt

.dnewn itlàøîâúéìâøî ääùé àìù
íéì÷ìyie ,envr jixrdy ipre lw mc`l Ð

:xnel ,xafib el dpdyi `l Ð zilbxn el

.oz mincd oze` itle ,jxkl dze` dlrd

ddyn dfe ,oiny o`k deyy dn itl `l`

minc itle ,dvxiy dnk dpxknie dze`

`l odk ekixrdy onfa ixdy .ozi de`nyy

.xzei el did
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äðùîïéùéã÷î ïéàiptl dfeg` dcy Ð

yicwna aizkc ,mipy izyn zegt laeid

oi`e ,"zexzepd mipy it lr" :dfeg` dcy

.mizyn zegt mipyìáåéä øçà ïéìàåâ àìå
äðùî úåçôax ,`xnba dl yxtn Ð

.dinrhl l`enye dinrhl'åë ïéáùçî ïéàå
.`xnba yxtn Ðíéùãç áùçî ùã÷ä ìáà

aeygpy `ed ycwd ly geix m`e ,xnelk Ð

`d ik .d`viy dpy ivg z`ivi dze`

mirax`c `blta dycw`c ,onwl yxtnc

dil ded Ð d`ivi `iddl zayg i`c ,ipnze

`wxtin `le ,laeid iptl mipy izyn zegt

oze` zayg `l i`e .oiynga `l` rexiba

.dxenb d`ivia dze` oiaygn i`ce `kd Ð oipeicpet ipye mirlq ipy `l` liwy `lc ,ycwdc `ciqt `ki`e laeid iptl mipy izy dil ded Ð e`viy miycgàøîâ
ìáåéä éðôì ïéá ïéùéã÷î åäðéîøå.mipy izyn zegt elit` :rnync Ðíéðù éúùî úåçô òåøéâá ìåàâì ïéùéã÷î ïéà åäééåøú éøîàã ìàåîùå áødfeg` dcy yicwnd Ð

mipyd oiaygn Ð laeid xg`l mixyr e` mipy xyr dyicwd m`e ."mixery xneg rxf" :aizkck ,mirlq miyng xek ziaa ozep Ð dl`ebl `ae ,laei ly dpey`x dpya

miyng ozep epi`y ,rexib epiide ,"jkxrn rxbpe 'ebe el ayge edcy yicwi laeid xg` m`e" :(fk `xwie) aizkck ,dpy lkl oeicpete rlq ozepe ,`ad laeid cr zexzepd

rlq dpy lkl dfeg` dcy zle`b ly oeaygd dler oke ."zexzepd mipyd it lr" :aizkck ,oipeicpet ipye mirlq ipya dze` dcet laeid iptl mipy izy yicwnde .mirlq

`nl` ,llka laei zpy `le Ð "zpyn" ,'ebe "edcy yicwi laeid zpyn m`" :aizkck ,lwy miynga dcet did laeid xg`ly dpey`x dpya dyicwd m` ixdy ,oeicpete

ediwlg .dpy lkl rlq lr xzei rlq `vnp Ð mirlq mirax`e ryz `ad laei cr mi`ad mipy mirax`e dryzl `v .miyng ozi :xn`we ,`xw i`w laeid xg`ly dpya

cr dpy lkl ozep mipy yly e` mizy laeid xg`l edcy yicwnd ,jklid .oeicpet zegt oeicpete rlq dpy lkl ixd Ð oipeicpet dpenye mirax` yi rlqac ,oipeicpetl

rlqde ,oipeicpet ryze mirax`e mirlq ryze mirax` oebk ,oeicpete rlq miyng `vnz mipy ryze mirax`l oeicpete rlq aeygzyky it lr s`e .oeicpete rlq laeid

eaih dn df oeicpet :(`,p) "dlgpl xeka yi" wxta zexekaa dil opikxt `d Ð oipeicpet dpenye mirax` `l` epi`?zegt yicwndc l`enye ax ixn`we .hexhextl oealew

dvre .mizy mipy herine ,"rxbpe zexzepd mipyd it lr" :(fk `xwie) aizk rexib iabc .mirlq miyng ozep Ð dl`bl `a m`e ,rexib oic o`k oi` Ð laeid iptl mipy izyn

.mirlq dpenye mirax` ciqti `ly mipy izyn zegt dcti `le eiqkp lr qg mc` `diy ,oizipzn ol rnynw daehàîìùá,dnvr laeid zpya edcy xken oiprl Ð

.xnege lw xninl `ki`c meyn (a,hk oikxr) "xkend" wxta onwl ,axc dilr l`eny biltøîåçå ì÷ øîéîì àëéà éîycwd cin oi`vei oi` xak zeyecwd oze` ixd Ð

.ziad wca ycwdl dinc oipzepe dkezl oiqpkp mipdk Ð dl`bp `le laei ribd :(a,dk oikxr) opz `dc ,oeict `la laeiaäéì àøéáñ ïåòîù éáøëxninl `ki` jklid Ð

ycwz `ly oic epi` dyecw dpi` ,eiykr d`vei xak dyecw :xnege lw?
áøå
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oikxr(ipy meil)

,øáñ áøå`la dkezl miqpkp mipdkdy xaeqd oerny iax itl mby §©¨©
y meyn ,xnege lw zeyrl oi` oeictàøãä÷ éî íéìòaì óBñ óBñ©§¨¦¦¨¨§¨

,milral laeia zxfeg dcyd m`d -ixdà÷ôðc àeä íéðäkì©Ÿ£¦§¨§¨
,[d`vei `id-]emeyn `ed minc mipzep mpi`y dndyíéðäëŸ£¦

eëæ à÷ dBáb ïçìeMî,dpzn zxeza da mikef md ycwd zeyxn - ¦§©¨©¨¨
.xnege lw zeyrl oi`e ,ycwd zeyxn d`ivik zaygp ef oi` jkle
zpya edcy yicwndy xaeqd ax ly enrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dyecw laeidáøc àîòè éàîyicwndy xaeqd ©©£¨§©
:`xnbd daiyn .dyecw `idy dnvr laeid zpya edcyøîàc§¨©

àø÷(fi fk `xwie)ìáBiä úðMî íà(å)','mEwi LMxrM EdcU WiCwi §¨§¦¦§©©¥©§¦¨¥§¤§§¨
emby rnynìáBiä úðLdnvrììëa,`id ycwddyicwndy §©©¥¦§¨

.ycwdd lg laeid zpya edcy
:`xnbd zxne`ìàeîLedpi` laeid zpya edcy yicwndy xaeqd §¥

,jl xn`i ,dyecwáéúk éîweqtaìáBiä úðLa íà(å)'mr 'WiCwi ¦§¦§¦¦§©©¥©§¦
ixd ,dnvr laeid zpya yicwdl xyt`y rnyn did f`y ,'z"ia'

ìáBiä úðMî''WiCwiáéúkwxy rnyne ,'m"n' mrøçàL äðLî ¦§©©¥©§¦§¦¦¨¨¤©©
ìáBiä.dnvr laeid zpya `le ,yicwdl xyt` ©¥

:miweqtay oeyld iepiyn l`eny lr dywn `xnbdì àîìLait ¦§¨¨§
áøedcy yicwna xacn 'WiCwi laFId zpXn m`' (my) weqtdy ©¦¦§©©¥©§¦

xacn 'WiCwi laFId xg` m`e' (gi my my) weqtde ,laeid zpya§¦©©©¥©§¦
,laeid zpy xg`l edcy yicwnaáéúëc eðééäweqta jkl - ©§¦§¦

(fi my my) aezk ,laeid zpya yicwna xacndìáBiä úðMî íà'¦¦§©©¥
weqtae ,mirlq miyng mlyny epiidc ,'mEwi LMxrM EdcU WiCwi©§¦¨¥§¤§§¨

(gi my my) aezk ,laeid zpy xg`l yicwna xacndøçà íàå'§¦©©
ìáBiäU WiCwizxzFPd mipXd iR lr sqMd z` odMd Fl aXge Edc ©¥©§¦¨¥§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ

.rexib oic epiidc ,'LMxrn rxbpe laId zpW crì àlàitìàeîL ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤¤¨§§¥
,laeid zpy xg`l yicwna mixacn miweqtd ipyy xaeqdéàî- ©

m`e' (my) aezk rexib oic lr xacnd weqta wx recnìáBiä øçà §¦©©©¥
laFId zpXn m`' (fi my my) weqtd ixd ,'ebe 'WiCwi'ebe 'WiCwi ©§¦¦¦§©©¥©§¦

zpy xg`l yicwna xacn ok mb ,mirlq miyng ozil jixvnd
.llk dyecw dpi` dnvr laeid zpya ixdy ,laeid

laFId xg` m`e' (gi my my) weqtd l`eny itly :`xnbd zvxzn§¦©©©¥
l xacn ,rexib oic ea xn`py 'ebe 'WiCwi,øçà øçàxg`l xnelk ©§¦©©©©

weqtd eli`e ,rexib oic yi f`y ,laeid zpyn mipy yly e` mizy
laFId zpXn m`' (fi my my)miyng ozil jixvnd 'ebe 'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦

f`y ,laeid xg`ly dpey`xd dpya dzectl `ayk xacn ,mirlq
.rexib oic oi`

:(`"r) lirl d`aedy `ziixan ax lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,(my) `ziixaaïéLéc÷î,dfeg` dcyìáBiä éðôì ïéaeïéacin ©§¦¦¥¦§¥©¥¥

Léc÷é àì dîöò ìáBiä úðLáe ,ìáBiä øçàì,edcy,Léc÷ä íàå §©©©¥¦§©©¥©§¨Ÿ©§¦§¦¦§¦
,äLBã÷ dðéàzpya yicwdl ozipy xaeqd ax lr o`kn dywe ¥¨§¨

.laeid
:`xnbd zvxzn,áø Cì øîà,laeid zpya yicwdl ozip mlerl ¨©¨©

y ,`id dyecw dpi`y da epipyy ef `ziixa zpeekeäLBã÷ dðéàlr ¥¨§¨
dzectl zpnòeøéâa,mirlq miyngn zegta epiidc ,sqk oerxba - §¥©
äLBã÷ ìáàdyecw dcyd -ïéðúBðåycwdlíéMîçmirlq £¨§¨§§¦£¦¦

,mly laei ycwd zeyxa zeidl dcizr dcydy oeiky ,dpeicta
.melk dpeictn rxbn epi`

itl :`xnbd dywn .xg` uexiz zvxzne ,dvxizy dn dgec `xnbd
dpeekdy ,'dyecw dpi`' `ziixad ly `tiqd z` zyxity dn

,oerxba dzectl dyecw dpi`yììkî,dfn rnyn -cepipyy dn ¦§¨§
oiyicwn' `ziixad ly `yixa,'ìáBiä éðôìiptly ,`id dpeekd ¦§¥©¥

laeiddcydäLBã÷zpn lròeøéâa ìàbéìoerxba dzectl - §¨¦¨¥§¥©
leki laeid cr mipy izyn zegt ex`yp m` mby rnyne ,sqk

,sqk oerxba zectle yicwdlå,xnel xyt` i` dfcìàeîLe áø àä §¨©§¥
eäééåøz éøîàc,(`"r lirl)ïéLéc÷î ïéàzrc lr dcyìàbéì §¨§¦©§©§¥©§¦¦¦¨¥

òeøéâasqk oerxba dzectl -íéðL ézMî úBçt.laeil jenq §¥©¨¦§¥¨¦
:`xnbd zvxzn,áø Cì øîàoiyicwn' `ziixaa epipyy dn i`ce ¨©¨©

dzectl zpn lr dcyd z` miyicwny `ed dpeekd ,'laeid iptl
epipyy dne ,lirl l`enye ax ixacke rexiba `le milwy miynga
dpi`y `ed dpeekd ,dyecw dpi` laeid zpya edcy yicwndy da
xaeq ip`y ilr ef `ziixan dyw `le ,lg `l ycwdde llk dyecw

c ,lg ycwddy dnvr laeid zpya edcy yicwndyépî àä- ¨©¦
ef `ziixay,àéä ïðaøung zlik` xeqi` iabl (:gi lirl) exn`y ©¨¨¦

ai zeny) 'iraXd mFi cr oW`xd mFIn' `ed exeqi`y dxeza aezky¦¨¦Ÿ©©§¦¦
mei la` ,iriayd mei cr jli`e oey`xd mein `ed dpeekdy ,(eh
xg` weqt jxvpe ,xeqi`d llka mpi` mnvr iriayd meie oey`xd
.ung zlik`a mixeq` mnvr iriayd meie oey`xd mei mby epcnll
m`' (fi fk `xwie) aezky edcy yicwnd iabl oicd `ed ,mdixacle¦

laFId zpXnlaeid zpy la` ,jli`e laeid zpyn dpeekdy ,'WiCwi ¦§©©¥©§¦
,yicwdl xyt` i` day ,llka dpi` dnvréøîàc àðàåip`e - ©£¨§©§¦

xaeqéaøk,opax lr wlegdøîàcxg` weqt jxvp `ly (:gi lirl) §©¦§¨©
meyn ,ung zlik`a mixeq` iriayde oey`xd meiy epcnll
mFIn' (eh ai zeny) `ed ung zlik` xeqi`y dxeza aezkyky¦

d,'ïBLàø,jli`e oey`xd mein `ed dpeekdåmeidïBLàømb envr ¨¦§¦
okììëad mFi cr' (my) aezkyk oke ,`ed xeqi`d,'éòéáMdpeekd ¦§¨©©§¦¦

,iriayd mei cr `edåd meiéòéáMok mb envrììëa,`ed xeqi`d §§¦¦¦§¨
,iax itleénð àëä`xwie) aezky ,dfeg` dcya o`k oicd `ed - ¨¨©¦
m`' (fi fkúðLî(á)laFId,'mEwi LMxrM EdcU WiCwi`id dpeekd ¦¦§©©¥©§¦¨¥§¤§§¨

,jli`e laeid zpynìáBiä úðLeok mb dnvrììëamby ,`ed §©©¥¦§¨
.yicwdl xyt` dnvr laeid zpya

:`xnbd dywn .iax enk xaeq axy dvxizy dn lr dywn `xnbd
éàxaeq ax m` -éaøklaFId zpWn m`' (fi fk `xwie) weqtdy ¦§©¦¦¦§©©¥

yicwna xacn ,dpeicta mirlq miyng mlyl jixvnd 'ebe 'WiCwi©§¦
iptl dpy mixyr e` xyr yicwnyk ok m` ,dnvr laeid zpya

,laeiddézãéáò éàî ïBécðetrlq ycwdl mlyl jixv recn - §§©£¦§¥
did m`y oeik ixd ,laeid cr dx`ypy dpy lk xear oeicpete
miynga `l` dcet did `l dnvr laeid zpya dcete yicwn
,dpy miyng yi `ad laeid zpy zligz cr ef laei zpyne ,mirlq
lkl oeipcet siqen dnle ,dpy lkl rlq wx ycwdl ribny `vnp

:`xnbd zxne` .dpye dpyàîéz éëåok` iaxy ,xnel dvxz m`e - §¦¥¨
déì úéì,dpy lkl oeicpet siqedl jixvy xaeq epi` -ïðúäåoldl) ¥¥§¨§©

,(.dkLéc÷ädcyìLå íézL,øîBà éaø ,ìáBiä éðôì íéðL L ¦§¦§©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥©¦¥
,éðà øîBà,zectl `aykïúBðycwdlïBécðeôe òìñdpy lkl ¥£¦¥¤©§§

lkl oeicpet siqedl jixvn iax mby x`ean ixd .laeid cr dx`ypy
.oeicpet siqedl jixv recn dywe ,dpy

:`xnbd zvxznøîàc ,déì àøéáñ äãeäé éaøk éaøyúðL ©¦§©¦§¨§¦¨¥§¨©§©
díéMîç[laeid zpy-]ïàëìe ïàëì äìBò,xary laein `id - £¦¦¨§¨§¨

dpy mr cgia jkld ,`ad laei zligzl dpey`x dpy dze` mipene
dcetdy oeike ,`ad laeid cr mipy ryze mirax` wx yi laei ly ef

ynga dcet dnvr laeid zpyadpy lkl ribny `vnp ,mirlq mi
.oeicpete rlq

.dcedi iaxk `le opaxk xaeq iax l`eny itl m`d zxxan `xnbd
:`xnbd zxne`ìitìàeîLiax dcen dfeg` dcy lv`y xaeqd §§¥

laFId zpWn m`' (my) weqtdyxg`ly dpyn yxtzn ,'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦
,ycwdd llka dpi` dnvr laeid zpy la` ,laeidàîéìm`d - ¥¨

y ,xn`pdéì àøéáñ ïðaøk éaødxary laeid zpyy mixne`d ©¦§©¨¨§¦¨¥
cer yi dnvr laeid zpy calne ,`ad laeid zepy oeayga dpi`

,`ad laeid cr mipy ryze mirax`éàcxaeq iaxy xn`z m`y - §¦
äãeäé éaøk`l` laeia oi` dxary laeid zpy calny xne`d §©¦§¨

laFId zpWn m`' (my) weqtd iax itly oeik ,mipy dpenye mirax`¦¦§©©¥
dpi` dnvr laeid zpy la` ,laeid xg`ly dpyd lr xacn 'WiCwi©§¦
mirax` xear mirlq miyng ycwdl ozepy `vnp ,ycwdd llka

ok m`e ,mipy dpenyedéì éòaéî úBðBécðeô ézLe òìñjxvp `ed-] ¤©§¥§§¦¨¥¥
ixdy ,cg` oeicpete rlq wx `le ,[dpy lk xear ycwdl zzl
rlq oeaygd `vei ,mipy dpenye mirax`l mirlq miyng wlgzyk
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áøå`xcd in milral seq seqc ,`id d`ivi e`l oerny iaxl :jl xn` Ðàîìùá ?
ìáåéä úðùî íà áéúëã åðééä áøì.rexib Ð laeid xg`l m` ,mirlq miyng Ð

ìáåéä øçà éàî ìàåîùì àìà!i`w laeid xg`l inp miyng irac `nw `xw `d Ð

øçà øçà`zya dycw` la` .rexib `ki` laeid xg` mipy ylye mizy oebk Ð

.rexib `kil Ð laei xzacäùåã÷ äðéà
òåøéâá ìàâéì.mly laei o`k yi ixdy Ð

ììëîiptl oiyicwn :`idda ipzwc `dc Ð

xn`w rexiba l`bil Ð laeid?ax `de

.'ek l`enyeáø êì øîàipzwc `d i`ce Ð

zpyae ,xn`w miyng ozil i`ce Ð oiyicwn

wir lk dyecw dpi` laeidiywiz `le .x

dilr ibiltc ,`id opax Ð ipn `dc ,icicl

:ixn`c ,(a,gi oikxr) "ci byd" wxta iaxc

.llka oey`x `le ,oey`xéáøë éøîàã àðàå
ikc .dyecw dpi` iaxl elit` ,l`enyle Ð

Ð llka oey`xe oey`xd mein iax xn`

oeyl dia jiiyc ,"cre" aizkc `ed mzd

dil ded "cre" aizk `lc `kd la` ."mein"

ied `lc iax dcen (`kd) Ð "zpya" azkinl

.llkaéáø éàzpye "zpyn" `kd yixc Ð

xn`we .`xw i`w laeid zpya `nl` ,llka

dizciar i`n oeicpet ,mirlq miyng ozi?ik

laeid iptl dpy mixyr e` xyr yicwn

[oeicpete rlq aidi] i`n`?rlq aizil

`zya dil wixte yicwn ikc oeikc ,dpyl

gkzy` Ð oiyng `l` aidi `l diteb laeic

`l` laei ly dpye dpy lkl `hn `lc

dpy miyng `ad laei cre o`kn ixdy ,rlq

dl wixt ik ,jklid .llka ef dpye ,i`ed

irac `ed rlq Ð laeid iptl yly e` mizy

!`l eze ,dpy lka azinlïàëìå ïàëì äìåò
oipene ,xary laein `id laeid zpy Ð

dpy mr jklid .`ad laeil zg` dpy dze`

mirax` `l` `ad laei zpy cr opi` ef

,odnr zipnp dpi` `ad laeid zpye ,ryze

zpy liir ikne .ezligza hnyn laei ixdy

,mipdkl `wtp Ð xg` dl wixt i` ,laei¥

."laeia ez`va dcyd dide" :aizkck

ecia dpi` Ð dycwedyk dnvr laei zpya dfeg` dcy dcetd [xg`c] gkzy`¥

.dpy lkl oeicpete rlq ihnc ,mirlq miyng aidi `we ,mipy ryze mirax` `l`

ìàåîùìlaei xzac `zy`e ,llka zpy `le "zpyn"c ,iax dcen `kdc xn`c Ð

,`xw i`w.oiyng aidic xn`weéáø àîéì.dpyl oeicpete rlq ozep :xn`c Ðïðáøë
äéì àøéáñ,`ad laei oipnn xary laei zpy oi`c ,dcedi iaxc dilr ibiltc Ð

xn`c ,dil `xiaq dcedi iaxk i`c .mipy ryze mirax` o`k yi `zy `edd cale

laei xzac `zya `xwe ,dxary laei zpyn cal ,dpenye mirax` `l` laeia oi`

.oeicpet ipye rlq ihnc ,mipy dpenye mirax`l rlq miyng aidic gkzyi` Ð i`w

øîà÷ äðùî úåçô ìàåîùì àîìùádnvr laei zpyac oizipzn ol rnyn `wc Ð

.dycw `lc ,l`bil jixv oi` Ð dyicwd m`
òöîàá
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dpenye mirax` `edc rlq jl yt Ð mipy ryze mirax`l mirlq ryze mirax`

l`eb `ed m` la` .(`,p) zexekaa `zi`ck ,oealwl `iany oeicpet edfe ,oeicpet

miynga rxf xek l`eb `l` ,melk rxbn epi` Ð laeid iptl mipy izyn zegta

cr zexzepd mipy it lr sqkd z` el ayge" (fk `xwie) aizkck ,minily mirlq

mipy herine ,"jkxrn rxbpe laeid zpy

jkitl .rexib el oi` mipy izyn la` ,mizy

lr qg mc` `diy opireny`l `pzd `a

iptl mipy izyn zegt yicwi l`e ,eiqkp

`l` rexib `la le`bl jxhvi `ly ,laeid

,xn`z m`e .minily mirlq miyng ozep

ly dpey`x dpy oiyicwn oi` :inp ipzip

l`eb inp f`c ,eiqkp lr qg `diy ick ,laei

,xnel jxved `l dfc :xnel yie !rexib `la

rexib `la l`bi l`eb m`y yicwnd rceic

miyng dler `id ixdy ,dielir liawe

rlq oeayg ,mipy ryze mirax`l mirlq

oi`y itl ,eprinyd o`k la` .dpyl oeicpete

(xidfd `l) jkitl ,dpy m` ik laeid cr

l`e eiqkp lr qg `diy `pzd eprinyd

f`c ,mipy izyn zegt l`bi m`y ,yicwi

yi cere .rexib el oi` Ð laeid iptl `ed

dpy oiyicwn oi` inp `pz `l jkitlc :xnel

cr oizndl lekiy itl Ð laei ly dpey`x

jixv `di `l f`e ,laeid iptl mipy yly

.oipeicpet ylye mirlq yly m` ik ozil

izyn zegta `l` `pzd xidfd `l jkitl

mirlq miyng ozil jixv `ed f`c ,mipy

xefgi `l Ð laeid cr oiznd m`e ,minily

`d ,ol rnyn `w i`n :xn`z m`e .ecil cer

oia laeid iptl oia oiyicwnc oizipzn (ipzw)

s`c :eyexit ikdc :xnel yie ?laeid xg`l

y`xa `l` ligzn dpyd oi`c ab lr

mei cr ligzn epi` laei mewn lkn ,dpyd

dpyd y`x xg` df laei xg`l oia ,mixetk

laei zpyy xn`p `l ,laeid zpy seq ly

.mixetkd mei cr (jkxrn)

óåñm`e Ð `xcd `w in milral seq

`nil ?ikd ivexzl dil dnl :xn`z

axc `zbelt iab (a,hk) onwlc meyn :xnel yie !l`enyc xnege lw dil zilc

lw Ð l`enyc `nrh i`n :xn`w ,dnvr laeid zpya edcy xkenc l`enye

?`peb i`dk xnege lw xn` `l axle :mzd jixte .'ek xak dxekn dne ,xnege

`xcd `l mzd :ipyne .'ek xnege lw zxn` ?dxrp `idyk eza xekni leki :`ipzde

afne `xcd `kd ,`pafneslinl inp ax jixv ied eyexit e`l i` ,edl zi` `nl` .`p

lwd xezql axl `kd jxved jkitl .dxrp eza xkena dil opitlick ,xnege lw

Ð milral ez xcd `lc oeike ?xcd `w in milral seq seq :eyexit ikde .xnege

.dfeg` dcy oick oiyicwn `l ez

éàîjxved i`n` :xn`z m`e Ð 'ek laeid zpyn m`e `xw xn` axc `nrh

dinrh xwir l`eny `dc ?l`enyc xnege lw xzqc oeik ,axc `nrh yxtl

zpyn m`"c `xwc xnel axl jxved jgxk lrc :xnel yie !`ed xnege lw gkn

,l`eny enk ,laeid xg`y dpy Ð "laeid zpyn" zxn` i`c .llka oey`xe ,oey`x :xn`c (a,gi oikxr) "ci byd" wxt yixa iaxk ,llka laeid zpyc xnel dvex "laeid

mixery xneg rxf zia oeayg itl oil`eby mipyd x`y xcqk `le ,dieya le`biy `a ycwd m`y xnel epl did ,aezkd da xac `ly xg`n ,dnvr laeid zpy ok m`

dyecw dpi` xnel epl did Ð laei ly dnvr zpya aezkd xac `ly oeikc :yxit x"nxd iaxe ixene ,df lr onwl dyw zvw la` .zetqeza eyxit jk .sqk lwy miynga

zpye "laeid zpyn"c `xwc dil `xiaq axc oeik :xn`z m`e .xn`w llka laeid zpye "laeid zpyn"c ,dil `xiaq iaxk axc yxtl jxved jkitle ,l`eny xne`y enk

did `l iax elit` Ð aeh xnege lwd m`c :xnel yie !llka dnvr laeid zpyc aizk `icda `xw `dc ?xnege lwd xezql jxved dnl ok m` Ð xn`w llka laeid

`gip ikd meyne .l`eny enk ,xn`w laeid xg`y zpy "laeid zpyn"c xnege lwd gkn ,iaxl elit` :xne` iziid `l` ,xn`w llka laeid zpye "laeid zpyn"c xne`

lwd gkc ,dyecw dpi`c xn`w inp iaxl l`eny elit`c xninl epivnc ,inpsqei ax jxved ikd meyne .envr laeid zpye "laeid zpyn" `kd xn` `lc `iven xnege

la` .ediinrh izyxitck ,ibilt iaxc `ail` i`ce `l` ,okzi `l df Ð i`pzc `zbeltk l`enye axc `zbelt i`wc zxn` i`c .xnege lwd gkn l`enyc `nrh yxtl

.oizrnya onwl `zi` ikde ,dyecw dpi` dnvr laeid zpya yicwnc dcen ax elit` Ð opaxl

øîàixd da yicwd m`c xnel epl did ,envr laeid zpya aezkd xac `lc oeikc lirl miyxtnc ,zetqezd yexitl .iaxk ixn`c `p`e Ð `id opax ipn `d ax jl

dyecw `id ixd Ð da yicwd m`c :xnel epl did ?dyecw dpi` yicwd m`e ,yicwn `l dnvr laeid zpya :opax ixn`w j`id ok m` Ð dieya l`bil dyecw `id

.`gip x"nxd ixen yexitl la` ,dieya l`biléà`dn axl `icda jxtinl dil ded ?iaxk dil `xiaqc meyn jxtinl el dnl :xn`z m`e Ð dizciar i`n oeicpet iaxk

?dizciar i`n oeicpet ,laeid ipy x`y xcqk dyecw dnvr laeid zpyc [i`e] .dpyl oeicpete rlq ozep Ð laeid iptl mipy yly e` mipy izy dyicwd :(`,dk oikxr) opzc

.cenlzd yxtny enk xne` iaxc ,xity jixt iaxn la` .lirl ipynck ,[`id opax] `idd :iiepyl ivn ded dfnc ,xnel yie
diycw`c
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àeä íéðäkì ?àøãä÷ éî íéìòaì óBñ óBñ :øáñ áøå§©¨©©§¨¦¦¨¨§¨©Ÿ£¦
?áøc àîòè éàî !eëæ à÷ dBáb ïçìeMî íéðäëå ,à÷ôðc§¨§¨§Ÿ£¦¦§©¨©¨¨©©§¨§©

"ìáBiä úðMî íàå" :àø÷ øîàc¯.ììëa ìáBiä úðLe¯ §¨©§¨§¦¦§©©¥§©©¥¦§¨
"ìáBiä úðMî" ?"ìáBiä úðLa íàå" áéúk éî :ìàeîLe§¥¦§¦§¦¦§©©¥¦§©©¥

áéúk¯:áéúëc eðééä ,áøì àîìLa .ìáBiä øçàL úðMî §¦¦§©¤©©©¥¦§¨¨§©©§¦§¦
ì àlà ,"ìáBiä øçà íàå" "ìáBiä úðMî íà"ìàeîL ¦¦§©©¥§¦©©©¥¤¨¦§¥

?"ìáBiä øçà" éàî¯ïéa ïéLéc÷î :éáéúéî .øçà øçà ©©©©¥©©©©¥¦¥©§¦¦¥
àì dîöò ìáBiä úðLáe ,ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì¦§¥©¥¥§©©©¥¦§©©¥©§¨Ÿ

Léc÷ä íàå ,Léc÷é¯!äLBã÷ äðéà¯:áø Cì øîà ©§¦§¦¦§¦¥¨§¨¨©¨©
.íéMîç ïéðúBðå LBã÷ ìáà ,òeøéâa äLBã÷ äðéà¯ììkî ¥¨§¨§¥©£¨¨§§¦£¦¦¦§¨

;òeøéâa ìàbéì äLBã÷ ìáBiä éðôìcìàeîLe áø àäå §¦§¥©¥§¨¦¨¥§¥©§¨©§¥
ézLî úBçt òeøéâa ìàbéì ïéLéc÷î ïéà :eäééåøz éøîàc§¨§¦©§©§¥©§¦¦¦¨¥§¥©¨¦§¥

!íéðL¯épî àä :áø Cì øîà¯éøîàc àðàå ,àéä ïðaø ¨¦¨©¨©¨©¦©¨©¦©£¨©£©¦
"ïBLàø" :øîàc ,éaøk¯"éòéáL" ,ììëa ïBLàøå¯ §©¦§¨©¦§¦¦§¨§¦¦

"úðLa" ,éîð àëä ;ììëa éòéáLe¯.ììëa ìáBiä úðLe §¦¦¦§¨¨¨©¦¦§©§©©¥¦§¨
¯,déì úéì àîéz éëå ?dézãéáò éàî ïBécðet ,éaøk éà¦§©¦§§©£¦§¥§¦¥¨¥¥

ìLå íézL Léc÷ä :ïðúäåìáBiä éðôì íéðL L¯éaø §¨§©¦§¦§©¦§¨¨¦¦§¥©¥©¦
!ïBécðeôe òìñ ïúBð :éðà øîBà ,øîBà¯äãeäé éaøk éaø ¥¥£¦¥¤©§§©¦§©¦§¨

.ïàëìe ïàëì äìBò íéMîç úðL :øîàc ,déì àøéáñ§¦¨¥§¨©§©£¦¦¨§¨§¨
ìéaøk éàc ?déì àøéáñ ïðaøk éaø àîéì ,ìàeîL ¦§¥¥¨©¦§©¨©§¦¨¥§¦§©¦

!déì éòaéî úBðBécðet ézLe òìñ ,äãeäé¯,Cçøk ìò §¨¤©§¥§§¦¨¥¥©¨§¨
ìïéìàBb àìå :òîL àz .déì àøéáñ ïðaøk éaø ,ìàeîL ¦§¥©¦§©¨©§¦¨¥¨§©§Ÿ£¦

ì àîìLa ;äðMî úBçt ìáBiä øçàïéìàBb àì ,ìàeîL ©©©¥¨¦¨¨¦§¨¨¦§¥Ÿ£¦
ìáBé øçà" éàî áøì àlà ,äðMî úBçt ìáBé øçàì§©©¥¨¦¨¨¤¨§©©©©¥

?"äðL¯"ìáBé øçà" éàî ?Lnî ìáBé øçà zøáñ éî ¨¨¦¨§©§©©¥©¨©©©¥
òöîàá
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oikxr(ipy meil)

,øáñ áøå`la dkezl miqpkp mipdkdy xaeqd oerny iax itl mby §©¨©
y meyn ,xnege lw zeyrl oi` oeictàøãä÷ éî íéìòaì óBñ óBñ©§¨¦¦¨¨§¨

,milral laeia zxfeg dcyd m`d -ixdà÷ôðc àeä íéðäkì©Ÿ£¦§¨§¨
,[d`vei `id-]emeyn `ed minc mipzep mpi`y dndyíéðäëŸ£¦

eëæ à÷ dBáb ïçìeMî,dpzn zxeza da mikef md ycwd zeyxn - ¦§©¨©¨¨
.xnege lw zeyrl oi`e ,ycwd zeyxn d`ivik zaygp ef oi` jkle
zpya edcy yicwndy xaeqd ax ly enrh z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dyecw laeidáøc àîòè éàîyicwndy xaeqd ©©£¨§©
:`xnbd daiyn .dyecw `idy dnvr laeid zpya edcyøîàc§¨©

àø÷(fi fk `xwie)ìáBiä úðMî íà(å)','mEwi LMxrM EdcU WiCwi §¨§¦¦§©©¥©§¦¨¥§¤§§¨
emby rnynìáBiä úðLdnvrììëa,`id ycwddyicwndy §©©¥¦§¨

.ycwdd lg laeid zpya edcy
:`xnbd zxne`ìàeîLedpi` laeid zpya edcy yicwndy xaeqd §¥

,jl xn`i ,dyecwáéúk éîweqtaìáBiä úðLa íà(å)'mr 'WiCwi ¦§¦§¦¦§©©¥©§¦
ixd ,dnvr laeid zpya yicwdl xyt`y rnyn did f`y ,'z"ia'

ìáBiä úðMî''WiCwiáéúkwxy rnyne ,'m"n' mrøçàL äðLî ¦§©©¥©§¦§¦¦¨¨¤©©
ìáBiä.dnvr laeid zpya `le ,yicwdl xyt` ©¥

:miweqtay oeyld iepiyn l`eny lr dywn `xnbdì àîìLait ¦§¨¨§
áøedcy yicwna xacn 'WiCwi laFId zpXn m`' (my) weqtdy ©¦¦§©©¥©§¦

xacn 'WiCwi laFId xg` m`e' (gi my my) weqtde ,laeid zpya§¦©©©¥©§¦
,laeid zpy xg`l edcy yicwnaáéúëc eðééäweqta jkl - ©§¦§¦

(fi my my) aezk ,laeid zpya yicwna xacndìáBiä úðMî íà'¦¦§©©¥
weqtae ,mirlq miyng mlyny epiidc ,'mEwi LMxrM EdcU WiCwi©§¦¨¥§¤§§¨

(gi my my) aezk ,laeid zpy xg`l yicwna xacndøçà íàå'§¦©©
ìáBiäU WiCwizxzFPd mipXd iR lr sqMd z` odMd Fl aXge Edc ©¥©§¦¨¥§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ

.rexib oic epiidc ,'LMxrn rxbpe laId zpW crì àlàitìàeîL ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤¤¨§§¥
,laeid zpy xg`l yicwna mixacn miweqtd ipyy xaeqdéàî- ©

m`e' (my) aezk rexib oic lr xacnd weqta wx recnìáBiä øçà §¦©©©¥
laFId zpXn m`' (fi my my) weqtd ixd ,'ebe 'WiCwi'ebe 'WiCwi ©§¦¦¦§©©¥©§¦

zpy xg`l yicwna xacn ok mb ,mirlq miyng ozil jixvnd
.llk dyecw dpi` dnvr laeid zpya ixdy ,laeid

laFId xg` m`e' (gi my my) weqtd l`eny itly :`xnbd zvxzn§¦©©©¥
l xacn ,rexib oic ea xn`py 'ebe 'WiCwi,øçà øçàxg`l xnelk ©§¦©©©©

weqtd eli`e ,rexib oic yi f`y ,laeid zpyn mipy yly e` mizy
laFId zpXn m`' (fi my my)miyng ozil jixvnd 'ebe 'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦

f`y ,laeid xg`ly dpey`xd dpya dzectl `ayk xacn ,mirlq
.rexib oic oi`

:(`"r) lirl d`aedy `ziixan ax lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,(my) `ziixaaïéLéc÷î,dfeg` dcyìáBiä éðôì ïéaeïéacin ©§¦¦¥¦§¥©¥¥

Léc÷é àì dîöò ìáBiä úðLáe ,ìáBiä øçàì,edcy,Léc÷ä íàå §©©©¥¦§©©¥©§¨Ÿ©§¦§¦¦§¦
,äLBã÷ dðéàzpya yicwdl ozipy xaeqd ax lr o`kn dywe ¥¨§¨

.laeid
:`xnbd zvxzn,áø Cì øîà,laeid zpya yicwdl ozip mlerl ¨©¨©

y ,`id dyecw dpi`y da epipyy ef `ziixa zpeekeäLBã÷ dðéàlr ¥¨§¨
dzectl zpnòeøéâa,mirlq miyngn zegta epiidc ,sqk oerxba - §¥©
äLBã÷ ìáàdyecw dcyd -ïéðúBðåycwdlíéMîçmirlq £¨§¨§§¦£¦¦

,mly laei ycwd zeyxa zeidl dcizr dcydy oeiky ,dpeicta
.melk dpeictn rxbn epi`

itl :`xnbd dywn .xg` uexiz zvxzne ,dvxizy dn dgec `xnbd
dpeekdy ,'dyecw dpi`' `ziixad ly `tiqd z` zyxity dn

,oerxba dzectl dyecw dpi`yììkî,dfn rnyn -cepipyy dn ¦§¨§
oiyicwn' `ziixad ly `yixa,'ìáBiä éðôìiptly ,`id dpeekd ¦§¥©¥

laeiddcydäLBã÷zpn lròeøéâa ìàbéìoerxba dzectl - §¨¦¨¥§¥©
leki laeid cr mipy izyn zegt ex`yp m` mby rnyne ,sqk

,sqk oerxba zectle yicwdlå,xnel xyt` i` dfcìàeîLe áø àä §¨©§¥
eäééåøz éøîàc,(`"r lirl)ïéLéc÷î ïéàzrc lr dcyìàbéì §¨§¦©§©§¥©§¦¦¦¨¥

òeøéâasqk oerxba dzectl -íéðL ézMî úBçt.laeil jenq §¥©¨¦§¥¨¦
:`xnbd zvxzn,áø Cì øîàoiyicwn' `ziixaa epipyy dn i`ce ¨©¨©

dzectl zpn lr dcyd z` miyicwny `ed dpeekd ,'laeid iptl
epipyy dne ,lirl l`enye ax ixacke rexiba `le milwy miynga
dpi`y `ed dpeekd ,dyecw dpi` laeid zpya edcy yicwndy da
xaeq ip`y ilr ef `ziixan dyw `le ,lg `l ycwdde llk dyecw

c ,lg ycwddy dnvr laeid zpya edcy yicwndyépî àä- ¨©¦
ef `ziixay,àéä ïðaøung zlik` xeqi` iabl (:gi lirl) exn`y ©¨¨¦

ai zeny) 'iraXd mFi cr oW`xd mFIn' `ed exeqi`y dxeza aezky¦¨¦Ÿ©©§¦¦
mei la` ,iriayd mei cr jli`e oey`xd mein `ed dpeekdy ,(eh
xg` weqt jxvpe ,xeqi`d llka mpi` mnvr iriayd meie oey`xd
.ung zlik`a mixeq` mnvr iriayd meie oey`xd mei mby epcnll
m`' (fi fk `xwie) aezky edcy yicwnd iabl oicd `ed ,mdixacle¦

laFId zpXnlaeid zpy la` ,jli`e laeid zpyn dpeekdy ,'WiCwi ¦§©©¥©§¦
,yicwdl xyt` i` day ,llka dpi` dnvréøîàc àðàåip`e - ©£¨§©§¦

xaeqéaøk,opax lr wlegdøîàcxg` weqt jxvp `ly (:gi lirl) §©¦§¨©
meyn ,ung zlik`a mixeq` iriayde oey`xd meiy epcnll
mFIn' (eh ai zeny) `ed ung zlik` xeqi`y dxeza aezkyky¦

d,'ïBLàø,jli`e oey`xd mein `ed dpeekdåmeidïBLàømb envr ¨¦§¦
okììëad mFi cr' (my) aezkyk oke ,`ed xeqi`d,'éòéáMdpeekd ¦§¨©©§¦¦

,iriayd mei cr `edåd meiéòéáMok mb envrììëa,`ed xeqi`d §§¦¦¦§¨
,iax itleénð àëä`xwie) aezky ,dfeg` dcya o`k oicd `ed - ¨¨©¦
m`' (fi fkúðLî(á)laFId,'mEwi LMxrM EdcU WiCwi`id dpeekd ¦¦§©©¥©§¦¨¥§¤§§¨

,jli`e laeid zpynìáBiä úðLeok mb dnvrììëamby ,`ed §©©¥¦§¨
.yicwdl xyt` dnvr laeid zpya

:`xnbd dywn .iax enk xaeq axy dvxizy dn lr dywn `xnbd
éàxaeq ax m` -éaøklaFId zpWn m`' (fi fk `xwie) weqtdy ¦§©¦¦¦§©©¥

yicwna xacn ,dpeicta mirlq miyng mlyl jixvnd 'ebe 'WiCwi©§¦
iptl dpy mixyr e` xyr yicwnyk ok m` ,dnvr laeid zpya

,laeiddézãéáò éàî ïBécðetrlq ycwdl mlyl jixv recn - §§©£¦§¥
did m`y oeik ixd ,laeid cr dx`ypy dpy lk xear oeicpete
miynga `l` dcet did `l dnvr laeid zpya dcete yicwn
,dpy miyng yi `ad laeid zpy zligz cr ef laei zpyne ,mirlq
lkl oeipcet siqen dnle ,dpy lkl rlq wx ycwdl ribny `vnp

:`xnbd zxne` .dpye dpyàîéz éëåok` iaxy ,xnel dvxz m`e - §¦¥¨
déì úéì,dpy lkl oeicpet siqedl jixvy xaeq epi` -ïðúäåoldl) ¥¥§¨§©

,(.dkLéc÷ädcyìLå íézL,øîBà éaø ,ìáBiä éðôì íéðL L ¦§¦§©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥©¦¥
,éðà øîBà,zectl `aykïúBðycwdlïBécðeôe òìñdpy lkl ¥£¦¥¤©§§

lkl oeicpet siqedl jixvn iax mby x`ean ixd .laeid cr dx`ypy
.oeicpet siqedl jixv recn dywe ,dpy

:`xnbd zvxznøîàc ,déì àøéáñ äãeäé éaøk éaøyúðL ©¦§©¦§¨§¦¨¥§¨©§©
díéMîç[laeid zpy-]ïàëìe ïàëì äìBò,xary laein `id - £¦¦¨§¨§¨

dpy mr cgia jkld ,`ad laei zligzl dpey`x dpy dze` mipene
dcetdy oeike ,`ad laeid cr mipy ryze mirax` wx yi laei ly ef

ynga dcet dnvr laeid zpyadpy lkl ribny `vnp ,mirlq mi
.oeicpete rlq

.dcedi iaxk `le opaxk xaeq iax l`eny itl m`d zxxan `xnbd
:`xnbd zxne`ìitìàeîLiax dcen dfeg` dcy lv`y xaeqd §§¥

laFId zpWn m`' (my) weqtdyxg`ly dpyn yxtzn ,'WiCwi ¦¦§©©¥©§¦
,ycwdd llka dpi` dnvr laeid zpy la` ,laeidàîéìm`d - ¥¨

y ,xn`pdéì àøéáñ ïðaøk éaødxary laeid zpyy mixne`d ©¦§©¨¨§¦¨¥
cer yi dnvr laeid zpy calne ,`ad laeid zepy oeayga dpi`

,`ad laeid cr mipy ryze mirax`éàcxaeq iaxy xn`z m`y - §¦
äãeäé éaøk`l` laeia oi` dxary laeid zpy calny xne`d §©¦§¨

laFId zpWn m`' (my) weqtd iax itly oeik ,mipy dpenye mirax`¦¦§©©¥
dpi` dnvr laeid zpy la` ,laeid xg`ly dpyd lr xacn 'WiCwi©§¦
mirax` xear mirlq miyng ycwdl ozepy `vnp ,ycwdd llka

ok m`e ,mipy dpenyedéì éòaéî úBðBécðeô ézLe òìñjxvp `ed-] ¤©§¥§§¦¨¥¥
ixdy ,cg` oeicpete rlq wx `le ,[dpy lk xear ycwdl zzl
rlq oeaygd `vei ,mipy dpenye mirax`l mirlq miyng wlgzyk
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oikxr(iyily meil)

òöîàad,ìáBédcyd z` zectl `aa zxacn dpyndy ,xnelk §¤§©¥
oqip ycega cnere ,dpy mixyr xg`l oebk ,laeid zepy rvn`a
oz` ,ef dpyn ivg `vi xaky oeik xn`i `l ,dpyd rvn` `edy
ycwdl ozep `l` ,ef dpy xear oeicpet ivge rlq ivg wx ycwdl
,dpyn zegta oil`eb oi`y dpynd zpeek edfe ,mly oeicpete rlq

änk ìëc[onf-]äðL déì àéìî àìcdpy d`lnzp `ly - §¨©¨§Ÿ©§¨¥¨¨
,dnilydéì òøâî àì.ef dpy oeictn melk rxbn epi` - Ÿ§¨©¥

:dpynd ly df yexit lr dywn `xnbd,ïì òîLî à÷ éàîm`d ©¨©§©¨
Lc÷ää íò íéLãç ïéáMçî ïéàc,ycwdn dcy zectl `ady - §¥§©§¦¢¨¦¦©¤§¥

oeictn ycwdl dkpi df itle ef dpyn exar miycg dnk aygn epi`
,dpyd zligzn dze` dcet did eli`k ycwdl mlyn `l` ,ef dpy

éðz÷ àéãäa àäepipyy ,yexita dpyna zipyp ef dkld ixd - ¨§¤§¨¨¨¥
,`tiqa,Lc÷ää íò íéLãç ïéáMçî ïéàok yxtl okzi `l ok m`e ¥§©§¦¢¨¦¦©¤§¥

enk `ed `yixd ly yexitd mlerl :`xnbd zvxzn .`yixa
,ycwdd mr miycg oiaygn oi`y `tiqde ,lirl epxn`yíòh äî©©©

,øîà÷,xnelkäîedíòhy `yixa epipyy oicd lyïéìàBb àì ¨¨©©©©Ÿ£¦
øçàìdíò íéLãç ïéáMçî ïéàc íeMî ,äðMî úBçt ìáBé §©©¥¨¦¨¨¦§¥§©§¦¢¨¦¦

,Lc÷ää.dpyd zligzn dze` dcet did eli`k ycwdl ozep `l` ©¤§¥
:dpyna epipy'åëå íéLãç ïéáMçî ïéàaygn ycwd la` ,ycwdl ¥§©§¦¢¨¦

.miycg
:df oicl xewn d`iany `ziixa d`ian `xnbdïéàL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¥

.Lc÷ää íò íéLãç ïéáMçî:`ziixad daiynøîBì ãeîìz §©§¦¢¨¦¦©¤§¥©§©
EdcU WiCwi laId xg` m`e' (gi fk `xwie)úà ïäkä Bì áMçå §¦©©©Ÿ¥©§¦¨¥§¦©©Ÿ¥¤

,'úøúBpä íéðMä ét ìò óñkäd mipyd' oeylne,rnyn 'zxzep ©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ
y ,epcnll `ae ,minily mipy aeyg x`ypy dn lkyäzà íéðM̈¦©¨

áMçî,oeictdn rxbne,íéLãç áMçî äzà éàåycwdl ozep `l` §©¥§¦©¨§©¥¢¨¦
:cer `ziixad zl`ey .dpyd zligzn dze` dcet did eli`kïéépî¦©¦

úBNòì äöBø äzà íàLd aygl dvex ycwdd m`y -íéLãç ¤¦©¨¤©£¢¨¦
e`vi xakyìäðLycwddy ote`a ,dnily dpy d`vi eli`k - §¨¨

ycwddy ,jkn gieexnäNBòixac rvn`a `xnbd dwiqtn .ok ¤
:zxxane ,`ziixadéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -déLc÷àc ïBâk ¥¦¨¥§§©§§¥

dcyd z` yicwdy -éðîúå ïéòaøàc àbìôazpy rvn`a - §©§¨§©§§¦§©§¥
dpyk e`vi xaky miycgd aeygz m`e ,laei ly dpenye mirax`d
izyn zegtae ,laeid cr mipy izyn zegt ex`ypy `vnp ,dxenb
ycwdl ozil jixv `l` ,sqk oerxba zictp dpi` laeid cr mipy
ixac jyndl `xnbd zxfeg .(.ck) lirl epipyy enk mirlq miyng

:`ziixadøîBì ãeîìz(my),'ïäkä Bì áMçå'rnyneíB÷î ìkî ©§©§¦©©Ÿ¥¦¨¨
xak eli`k e`vi xaky miycgd z` aygn ycwdd minrtly -

.jk ici lr gieexn ycwddy ote`a epiide ,dxenb dpy `vi

äðùî
m`e' ,eizea`n yxiy dfeg` dcy yicwnd mc` iabl dxeza xn`p§¦
mixrU xng rxf Frxf itl LMxr dide 'dl Wi` WiCwi FzGg` dcVn¦§¥£ª¨©§¦¦©§¨¨¤§§§¦©§¤©Ÿ¤§Ÿ¦
m`e .mEwi LMxrM EdcU WiCwi laId zpXn m` .sqM lwW miXngA©£¦¦¤¤¨¤¦¦§©©Ÿ¥©§¦¨¥§¤§§¨§¦
mipXd iR lr sqMd z` odMd Fl aXge EdcU WiCwi laId xg ©̀©©Ÿ¥©§¦¨¥§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦
dcVd z` l`bi l`B m`e .LMxrn rxbpe laId zpW cr zxzFPd©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤
.(hi-fh fk `xwie) 'Fl mwe eilr LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨§¨
:dfeg` dcy ly oeictd inc z` miny cvik zx`an epizpyn

Léc÷näz`eäãNeizea`n dyxiy ,dfeg` dcy -ìáBiä úòLa ©©§¦¨¥¦§©©¥
,laeil dpey`xd dpya dzectl `ae ,bdep laeidy onfa -ïúBð¥

alkl dxenz'íéøBòN øîBç òøæ'rexfl ozipy dfk lceba rwxw - ¦¤©¤§¦
,mixery xek da,óñk ì÷L íéMîçFzGg` dcVn m`e' xn`py £¦¦¤¤¤¤§¦¦§¥£ª¨

lwW miXngA mixrU xng rxf Frxf itl LMxr dide 'dl Wi` WiCwi©§¦¦©§¨¨¤§§§¦©§¤©Ÿ¤§Ÿ¦©£¦¦¤¤
.(fh fk my) 'sqM̈¤

m`íL eéä,dcy dze`a -íéò÷ðd rwxwa mirwa -äøNò íéweîò ¨¨§¨¦£¦£¨¨
íéçôè,xzei e`Bàda eidyíéçôè äøNò íéäBáb íéòìñ,xzei e` §¨¦§¨¦§¦£¨¨§¨¦

ðéàdnò ïéãcîð ïlwy miyinga mixery xneg rxf' itl zectdl ¥¨¦§¨¦¦¨
j` .mdly izin`d jxrd itl mnvr ipta mineyip md `l` ,'sqk

mirlqde mirwpd eid m`ïàkî úBçtdxyr xeriyn mizegt - ¨¦¨
,migthdnò ïéãcîðmixery xneg rxf zia oeayg itl zectdl ¦§¨¦¦¨

,rwxwd iabl milha el` mirlqe mirwpy oeik ,sqk lwy miyinga
.dcydn wlgk mineyip md ixde

:laeid cr ex`ypy mipyd itl oeictd zney z` zx`an dpynd
dyecwd 'mixery xneg rxf' xeriya dcyy x`azdy oeik
miying epiide ,sqk lwy miyinga zictp mipy ryze mirax`l

m` okl ,mirlqdLéc÷äedcy z` mc`d yicwd -å íézLokìLL ¦§¦¨§©¦§¨Ÿ
íéðLxzei e`,ìáBiä éðôìmirlq miying mze` z` wlgl yi ¨¦¦§¥©¥

df oeayg itle ,mipy ryze mirax`lì ïBécðeôe òìñ ïúBð,äðL ¥¤©§§§¨¨
dryze mirax` lkd jqa e`vnp ,dpy lkl rlq ozepyk ixdy
,mipyd ryze mirax` lkl wlgl yi miyingd rlqd z`e ,mirlq
lkl oeicpet siqen ,mipeicpet dpenye mirax` yi rlq lkay oeike
liaya ixdy] oeicpete mirlq miying lkd jqa ozpy `vnpe ,dpy
mirax` ozep `ede ,mipeicpet dpenye mirax`a ic miyingd rlqd
`ly ,'rxkd'l ozip df xzein oeicpete ,[dpye dpy lk cbpk ,ryze

.xzei hrn `l` ,wiecn mekq ycwdl ozil
:oeictd inc melyz ote` z` zx`an dpyndøîà íàåipi` ,dcetd §¦¨©
`l` ,zg` zaa mekqd lk z` ozil dvexäðL øác ïúBð éðéøä£¥¦¥§©¨¨

äðLa,dpy dze` inc mdy ,oeicpete rlq dpy lk -Bì ïéòîBL ïéà §¨¨¥§¦
,ok zeyrlãçàk Blek úà ïúBð àlà.zg` zaa - ¤¨¥¤§¤¨

oial edcy z` dcetd milrad oiay weligd z` zx`an dpynd
:xg` mc`íãàä ìk ãçàå íéìòa ãçà`ed milrad m` oia - ¤¨§¨¦§¤¨¨¨¨¨

ly df xign mlyl dcetd lr ,dcetd `ed xg` mc` m` oiae dcetd
m` oia ,dxezd dazky sqk lwy miyinga mixery xneg rxf zia

e .dlef `id m` oiae dxwi dcydäîweligdíéìòa ïéaz` dcetd ©¥§¨¦
dcydìoiaíãà ìk,dcyd z` dcetdïéðúBð íéìòaL ,àlà- §¨¨¨¤¨¤§¨¦§¦

mitiqene ,LîBçx`y,LîBç ïéðúBð ïéà íãà ìkfk my) xn`py ¤¨¨¨¥§¦¤
LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd dcVd z` l`bi l`B m`e' (hi§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§

.'Fl mwe eilr̈¨§¨

àøîâ
xek da rexfl ie`xy rwxwd lceb z` miny cvik zx`an `xnbd

:mixeryàðzitl `ed rwxwd ocne` ,`ziixaaòøæ øBkmewn - ¨¨¤©
,mixery xek zrixfl ie`xdäàeáz øBk àìågnevy mewn `le - §Ÿ§¨

mewn itl `ed ocne`de .xzei ohw `edy ,d`eaz xek ly xeriy ea
zrixfl ie`xda xekãé úìBtîmipzep oi`y ,cia drixf ici lr - ©¤¨

,cgi mirxf daxdíéøååL úìBtî àìå,mixeey ici lry drixfa - §Ÿ©¤§¨¦
.xzei ohw mewn edfe ,mirxf daxd da mipzepy

:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ianéåì éðz`ziixa iel dpy - ¨¥¥¦
mixeryd zrixf z` mixryn oi` ,efàìrxfa,äaòîmipzepy Ÿ§ª¤

lr mlyny ,yicwnl cqtd jka mxbpe ,ohw mewna miax mirxf
,mirlq miying ohw mewn÷ãéî àìåxnelk ,dwc drixfa `l - §Ÿ¥¨

mewn lry ,ycwdl cqtd jka mxbpy oeik ,mirxf hrn mipzepy
.mirlq miying wx mlyn lecbàlàote`a drixfa mixryn.éðBðéa ¤¨¥¦

:dpyna epipy'åë íé÷eîò íéò÷ð íL eéä'mirlq e` migth dxyr ¨¨§¨¦£¦
.'dnr oiccnp opi` migth dxyr mideab

dcyd mr miccnp mirwpd oi`y dpynd dhwp recn :`xnbd dywn
,'sqk lwy miyinga mixery xneg rxf' xeriy itl zectidlåixd ©

ipta mewnk miaygp md `l` ,dcyd lk mr cgi miyecw mpi`y s`
mewn lkn ,envreäééLôð étðàa eLc÷éìycwd mdilr legi - ¦§§§©§¥©§©§

lwy miyinga mixery xneg rxf' itl mzney `dze ,mnvr ipta
zxaeq recne ,'sqk.df xeriya zectidl miyecw mpi`y dpynd

:z`f dgece ,`iyewd z` uxzl dqpn `xnbdàîéz éëåm`e - §¦¥¨
c xnele uxzl dvxzc ïåékel` mirlq e` mirwpeåä àìmd oi` - ¥¨§Ÿ£

xeriya,øBk úéa,jkn zegt `l`éLã÷ eåä àìlg ycwd oi` - ¥Ÿ£¨§¦
lwy miyinga mixery xneg rxf ly df xeriy itl zectil mdilr
oi`e envr ipta mewnk miaygp mdy oeiky xnel dpynd d`ae ,sqk
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קכז oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

ìáåé òöîàá.i`w dpy miyly e` mixyr xg` elit` Ð "xg`" i`d ,xnelk Ð

oeicpete rlq ozile ,laei rvn`a le`bl `ad :xn`w ikd Ð xn`wc dpy zegt i`ne

ivge rlq ivg :xn`i `l Ð dpy rvn` `edy oqipa cner dide ,mi`ad mipyl

oil`eb oi` :xn`wc epiide .mly oeicpete rlq ozep `l` ,ef dpyn ozep ip` oeicpet

dlek dl `wtp `lc dnkc ,dpyn zegta

aidi `le ,llk dil rxbin `l Ð `zy

.dnily dpy zle`b `l` dpy ivg zle`b

ùã÷ää íò íéùãç ïéáùçî ïéàù]Ð

ivge mipy yng dl`bl `a m`y ,oxn`ck

dyy oze` oiaygn oi` Ð laeid iptl

ozep `l` ,ziyy dpyl dpyn e`viy miycg

.[oipeicpet dyye mirlq dyyíéðùä
úåøúåðä.mipy aeyg xzepy dn lk Ð

äðù ùãç úåùòìmiycg oze` aeygl Ð

.dicic `geex iede ,dpy od eli`k e`viy

íéòáøàã àâìôá äùã÷àã éîã éëéäå
äðåîùåe`viy miycgl zayg i`c Ð

,mipy izyn zegt edl eed Ð dxenb d`ivia

.rexiba zl`bp dpi`eäðùîìáåéä úòùá
laeid oi`y onfa la` .bdep laeidy onfa Ð

x`yk ,dieeya dze` dcet Ð bdep

.zeyicwdäîò ïéããîð ïéàoictp ode Ð

mirlq miyng oeayg itl x`yde ,oieeya

.xek zialíãàä ìë ãçàåzia dcet Ð

sl` dey `idy oia ,lwy miynga xneg

.milwy dyng `l` dey dpi`y oia milwy

íéìòáäùùîåç ïéðúåðl`b m`e" :aizkc Ð

.'ebe "eze` yicwnd dcyd z` l`biàøîâ
òøæ øåë.xek ea rexfl oilekiy Ðøåë àìå
äàåáú,d`eaz xek epnid oixvewy rwxw Ð

ira `l `eddac .`aeh rxf xekn xiva iedc

xek yily e` ,rxfd oeayg itl `l` ,miyng

.xek riax e`ãé úìåôî.cia oirxefy Ðàìå
íéøååù úìåôîoiwy zzl oilibx eidy Ð

oiwyd oiawepne ,mixeeyd lr rxf oi`ln

it lr oze` oikilene ,miagx oiawp odizgzn

rwxw dlecbe .ltep rxfde ,dyixgnd

,dar epi`y ci zletna rxf xek zlawnd

rxf zletna rxf xek zlawnd rwxwn

.dar `idy mixeeyàðúoixryn oi` Ð

.dcet ly eciqtd `edy ,daern rxfaàìå
÷ãéî òøæáiedc ,ycwdc cqtd `edy Ð

.zipepia drixfa `l` ,lecb xek ziaäáåòî
oipzepy Ð wcin .daexn rxf da oipzepy Ð

.x"iilw* frlae ,hren rxfåùã÷éìådnr miccnp oi`y dna yi d`pd dne .xek zial miyng oeayg itl inp ewxtile ,ediiytp itp`a mirwp jpd Ð?ikd inp edpi` `d

!iwxtinøîåì ãåîìú äî äãù.'ebe "yi` yicwi ezfeg`n m`e" :azkinl dil ded Ðäæä ïéðòá.mly xek zia Ðêúì.xek ivg =á÷øúepiidc .awe ixz ,d`q ivg =

.d`q ivg ody ,oiaw ylyéðàâð.onvr ipta oiaeyg opi`e ,mi`xwp md rwxwd my lre ,my oiqpkzn mindy ,rwxw ly miltq = `rx`c ip`bp .dxyrn oizegt mirwp Ð

dnda ly dxcy enk ,exwin `rx`c ixcy Ð dxyrn oikenpd mirlqe.ddeabyùã÷ää ïî óàinp ikd ,dyicwd `ly ecia dcnry mipy oze`a `rxbinc ikid ikc Ð

.oeict zry cr ycwd zryn ycwd cia dcnry mipy oze` zngn `rxbinäìëà àì éîð éàcia eiptl dzidy ,mc` meyl dxikyd `le ,melk xafb da rxf `ly Ð

.oeict zry cr xary laein ,dpye dpy lkl oeicpete rlq dkpn Ð ycwdäðùîìáåéá åãéî äàöåé äðéàyipi` dl wixt i` dedc ikid ik mipdkl zwlgzn zeidl Ð

.'ebe "laeia ez`va dcyd dide" :(fk `xwie) aizkck ,mipdkl zwlgzn laeia `wtp dedc ,`pixg`ìáåéá åéáàì äàöåé åðá äìàâ.`xnba `ziixaa silick ,mipdkl `le Ð

.dizngn i`d iz`c aexw `eddc dicin witp dedc ikid ik ,mipdkl zwlgzne laeia d`vei Ð eaexw cin dl`be yicwnd `ae ,xafb cin eiaexwn cg` dl`bïäë äìàâ
.ily `dze ,ipnn lecb odk jl oi` Ð dizl`by ,ici zgz `id ixdy eiykre ,laeia iixiagle il d`vei dzid l`xyi dl`b m`e li`ed :xn`i `l ,xafb cin Ð
àøîâ
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äéùã÷àãycwda `lc ,diycw`c hwp `wec e`l Ð ipnze mirax`c diblta

.dle`ba m` ik ,`zlin `ilz

åùã÷éìå.(`,`q) oiyecwe (`,bw) `xza `aaa izyxit Ð ediiytp it`aäãéòéì
xnel oi`e ?dlgpl inp aiyg `l i`n` :xn`z m`e Ð ixar carle

df mrhn `l` dlgp opirci `lc meync

wxta `zi`ck ,dfeg` dcyl mcew `edy

,`zil `d Ð (a,gw `xza `aa) "oilgep yi"

car enk mixac x`ya miey `di elit`c

oad dciril mewn lkn ,dfeg` dcye ixar

xity opirci dipine ,`icda `xwa g`l mcew

`lc `l` hwp `lc yxtl d`xp okl !dlgp

g`a `kiiy dlgp la` .llk g`a `kiiy

.(a` `le) za `le oa `l `kilc `kid ,`din
melk
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13

òøâî àì äðL déì àéìî àìc änk ìëc ,ìáBé òöîàa§¤§©¥§¨©¨§¨©§¨¥¨¨¨¦§©
íò íéLãç ïéáMçî ïéàc ,ïì òîLî à÷ éàî .déì¥©¨©§©¨§¥§©§¦¢¨¦¦
íò íéLãç ïéáMçî ïéà :éðú÷ àéãäa àä ?Lc÷ää©¤§¥¨§¤§¨¨¨¥¥§©§¦¢¨¦¦

!Lc÷ää¯øçàì ïéìàBb àì íòh äî ,øîà÷ íòh äî ©¤§¥©©©¨¨©©©©Ÿ£¦§©©
äðMî úBçt ìáBé¯íò íéLãç ïéáMçî ïéàc íeMî ¥¨¦¨¨¦§¥§©§¦¢¨¦¦

ïéàL ïépî :ïðaø eðz .'åëå "íéLãç ïéáMçî ïéà" .Lc÷ää©¤§¥¥§©§¦¢¨¦¨©¨©¦©¦¤¥
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'åë ãéîòúù åäîdcyl eza dzl`b m` Ð

laeia dia`l `viy edn ,xafb cin dfeg`

mipdkl `le?ïá íå÷îá øçà àåäù ìëÐ

.cinrn epi` ,xg`k df aeyg oa yic `kidc

äùàcin dpcti in ,beln dcy dyicwdy Ð

kl `vz `ly ycwd`id m` ,laeia mipd

dzectl dleki dpi`äùøåé ïëù ?`edc Ð

`le dyxei dlra oa dl yi elit` ,dl zixi

lrady cnln Ð "dze` yxie" aizkck ,oa

.(a,`iw `xza `aa) ezy` z` yxeiåà
äì íé÷åî ïá àîìã,lra oi`c `kid `dc Ð

letil mie`xd miqkpa lhep Ð dyxei dpae

la` .dzin iptl dl wfgenak dzin xg`l

ie`xa lhep epi` ezy` z` yxeid lra

`aa) "oilgep yi" wxta opixn`ck ,wfgenak

.(`,biw `xzaíéðù éúùî úåçô äùéã÷ä
ìáåéä éðôìrexiba `le ,dl`be xg` `ae Ð

mipdkl `vzy edn ,oinily miyng `l`

dfeg` dcy x`yk ,laeiaêéúòã éàî ?Ð

.`wtp `lc xninl iraizcäàöåéä äãùì
íéðäëì,laeia mipdkl zzl ie`xy Ð

.dl`b `le milra dyicwdyïî ãçà äìàâå
íéðäëä.xafb cin Ðäëåæ éðà íéøçà ìùá

ip`e ,ecin d`vei dzid l`xyi dl`b m` Ð

.iig` x`y mr da dkefïäëì øîåì ãåîìú
åúæåçà äéäú:ikd yxcinl `ki`e Ð

la` .ely `dz eia`n yxiy odk ly ezfeg`

.ely dpi` efäðùîäëåúì ïéñðëð íéðäë
'åëdkezl oiqpkp laeid xnyn ly mipdk Ð

.mcia dhelg `ide ,'ekïéùåèø äãùÐ

laei ribiyke .xg` dpl`biy cr ,daefr

.mipdkl ecin `vzàøîâúéá ùéã÷îîÐ

ezia z` yicwi ik" :aizk zia yicwna

:(fk `xwie) aizk dfeg` dcyae ,"ycw

`vz `l zia dn ,'ebe "ycew laeia ez`va"

:mzd aizkck ,minc `la ycwd cin mlerl

xg` dl wixt ik ,jklid .minc `la ycwd cin `vz `l dfeg` dcy s` Ð `id jln zxifbc ,dcegl dfeg` dcy `l` ,mlerl mipdkl `wtp `l ziae 'ebe "odkd ekixrde"

.dl ilwye lwy miyng inc mipdk iadi Ð dl`bp `l i`e .mipdkl mpga `wtp laei ihn ike ,ycwd ziad wcal dinc ixd Ðúøöò éùáëáycew" :(bk `xwie) aizk Ð

."odkl 'dl eidiäæåçà äãùå úøöò éùáë.ycwd cin xg` dl`b elit`e ,mipdkl mlerl `ied `l zia la` ,(gi xacna) edpip dpedk zepzn rax`e mixyrn Ð
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íåìë.`zlin i`da g`n oa ith sicre :yexit Ð oa oi`y mewna `l` meai yi

oa dil dede ,dfd xaca md mieyc ,`hdix metl rnynck yxtl oi` la`

wiqnc ,(`,hw `xza `aa) "oilgep yi"a jk rnyn `lc .ixar care dciria sicr

dlgp oiprl ,edpip iccd ik zae oa meai oiprlc ,df mrhn g`le a`l zncew zac

jgxk lr `nl` .edpip iccd ik zae oa inp

ith sicr oa df mrhnc xnel oikixv ep`

.g`n

åúæåçà:xn`z m`e Ð ely ef oi`e ely

lkep `xw `la ?"ezfeg`" il dnl

oizlikn seqa `zi`ck .xnege lwd xezql

`peb i`dk xnege lw wiicc oinxg dcy iab

,`nlra ikf `w mzd ?inc in :wiqne ,`kdc

xzqnl ivn ded inp `kd .dil liwy `kd

g`" e`l i`c :xnel yie !xnege lwded "ezfe

,xbd lfbn "odk" "odk"c dey dxfbn `pin`

`ibeqd rnyn oke .eci zgzn d`vei dpi`c

,(a,hw `nw `aa) "`nw lfebd" wxt mzd

oipn ,xbd lfeb odk didy ixd :opax epzc

`ed ixde mipdkl `veie li`ed :xn`i `ly

lya m` ,`ed oice ?ily `dz Ð ici zgz

['eke] ?oky lk `l envr lya Ð dkef mixg`

:yexit ."didi el eiycw z` yi`" :aizkde

eizepaxw aixwn odkc (my) opitli dipinc

xnyna elit`e ,dvxiy dry lkae zr lka

eny` aixwiy `ed oic ok m`e .ely epi`y

oxwd mb x`yie ,xbd lfb lr aiig `edy

dcyn "odk" "odk" opitlic :[ipyne] !ecia

lkl zwlgzne eci zgzn `veic ,dfeg`

`ibeq iziine ?olpn mzde .mipdkd [eig`]

ded "ezfeg`" aizkc `l i` ,`nl` .`kdc

,eci zgzn `vei epi`c xbd lfba `pin`

,"didi el eiycw z` yi`e" aizkc meyn

d`vei dpi`c dfeg` `idy dcy inp opitlie

,ely "ezfeg`" jixhvi` ikd meyn .odk cin

dxfbn dipin xbd lfb opitlie ,ely ef oi`e

."odk" "odk"c deyäîo`k s` minca oldl

mipdkl odl yic olpn :xn`z m`e Ð minca

,zia yicwnc `inec `nlc ?xg`n ith dilr

l`xyie odke ,dvxiy in lkl minca `veic

yie !dfa xninl ol ded inp ikd Ð ea oiey

m`e" :ikd `xwc dihyt dil rnync ,xnel

`l` ,milrad :yexit "dcyd z` l`bi `l

dcyd xkn m`e" ,laei cr xafbd cia cner

el` mikxc ipya xg` el`by ,"xg` yi`l

:`l` ,ycwd cin milrad cer l`bi `l Ð

."didi mipdkl 'dl ycw laeia ez`va dide"

cil `veiy miweqtd jezn rnyn `nl`

dcedi iaxl dey dxfb `iz`e ,mipdk

`kid mpga `le minca `veiy opireny`l

.xg` dl`b `lc

éáøåixdy :dniz Ð `nrh i`n oerny

iaxc `nrh i`n xtqd l`ey dligza

oerny iaxc `nrh `nl` ,dcedi
xazqn
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ézòc éàî :déì øîà...Ekøòî òøâðå" ?CäãOä äéäå £©¥©©§¥§¦§©¥¤§¤§¨¨©¨¤
ïBòøéb úác ,"ìáBia Búàöa¯ïBòøéb úa åàìc ,ïéà §¥©¥§©¥¨¦§¨©¥¨

¯äãOä äéäå ...äãOä ìàâé àì íà" ,äaøcà ?àì̈©§©¨¦Ÿ¦§©©¨¤§¨¨©¨¤
ãçà dìàb" .àéä äleàb úa éîð éàäå ,"ìáBia Búàöa§¥©¥§©©¦©§¨¦§¨¨¤¨
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¯úçzî àöBé ?ãöék àä ,BlL äæ ïéàå ,BlL äfeçà£¨¤§¥¤¤¨¥©¥¦©©
.íéðäkä åéçàì ú÷lçúîe Bãéäðùîàìå ìáBé òébä ¨¦§©¤¤§¤¨©Ÿ£¦¦¦©¥§Ÿ

äìàâð¯,äéîc úà ïéðúBðå dëBúì ïéñðëð íéðäkä ¦§£¨©Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¤¨¤¨
.ïéðúBð àìå ïéñðëð :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¥¦§¨¦§Ÿ§¦
úàø÷ð àlà ,ïéðúBð àìå ïéñðëð àì :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¨¦§Ÿ§¦¤¨¦§¥
àìå éðMä ìáBiä òébä .éðMä ìáBiä ãò "ïéLeèø äãN"§¥§¦©©¥©¥¦¦¦©©¥©¥¦§Ÿ
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc oikxr(iyily meil)

àøîâ
dl`b .laeia eia`l d`vei ,[yicwnd ly] epa dl`b' :dpyna epipy
mipdkl d`vei ,ecin [yicwnd] dl`be ,miaexwdn cg` e` xg`

.'laeia
:miweqtdn el` mipic zyxecd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

z` xkn m`e ,dcVd z` l`bi `l m`e' (k fk `xwie) weqta xn`p§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤
,yexcl yie ,'cFr l`Bi `l ,xg` Wi`l dcVdúà ìàâé àì íà' ©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥¦Ÿ¦§©¤

,'äãOäd dfíéìòa,mnvr'äãOä úà øëî íàå'd dfLéàì' ,øaæéb ©¨¤§¨¦§¦¨©¤©¨¤¦§¨§¦
,'øçàdcyd dxknp m` `weecy ,wiicl yieìyi`øçà`id ixd ©¥§©¥

,mipdkl laeia z`veiàìådxknpyk,ïaìl dxkn m` `l`,epa §Ÿ©¥
:`ziixad zl`ey .mipdkl laeia z`vei dpi`e ,eia`l laeia zxfeg

øîBà äzàweqtdn yexcl yiyBðéà Bà ,ïaì àìå ,'øçàì'`ny - ©¨¥§©¥§Ÿ©¥¥
,ok yexcp `l,çàì àìå ,'øçàì' àlàdcyd z` xafbd xkn m`y ¤¨§©¥§Ÿ¨¨

`l` ,mipdkl laeia z`vei dpi` ,dcyd z` yicwnd ly eig`l
:`ziixad daiyn .yicwnl laeia zxfegàeäLk[weqtd-]øîBà §¤¥

,'Léà','xg`' mzq xn` `leøeîà çà éøäzeaxl dxezd d`a - ¦£¥¨¨
dcyd z`vei ,yicwnd ly eig`l dxkn m`e `ed xg`k g` s`y

,mipdkl laeiaíéi÷î éðà äî àäoeyldn hrnl yi dn `l` - ¨¨£¦§©¥
,'øçà',laeia z`vei eig`l e` xg`l xafbd dxkn m` wxyàìåm` ©¥§Ÿ
dxkn.ïaì©¥

:`ziixad zl`ey,ïaä úà úBaøì úéàø äîea`d oick epicy ¨¨¦¨§©¤©¥
,eia`l laeia dcyd zxfegy ,dcyd zle`b oiprlúà àéöBäìe§¦¤

çàäz`vei `idy ,dcyd z` l`ebd xf mc` lkk epicy xnele ¨¨
:`ziixad daiyn .mipdkl laeiaéðà äaøîz`,ïaäepic `diy ©§¤£¦©¥

,eia` oick epicy xg` mewna ep`vn ixdy ,eia`kí÷ ïkL`ed ¤¥¨
äãéòéì åéáà úçzdze` `yil leki ,dixar dn` mc` dpw m` - ©©¨¦¦¦¨

ok enke ,diyecw sqkk aygp dziipw sqk `l` ,oiyecw sqk `ll
,eia` ozpy df sqka el dcril epa lekiéøáò ãáòìea`d dpw m` - §¤¤¦§¦

oa z` card caer ,ezecar zepy yy jeza a`d zne ,ixar car
`dxazqn dcyd zle`b oiprl mb okl .ziriayd dpyd cr oec

zgz cner epi`y ,g`a ok oi`y dn .eia` oick oad oic `diy xnel
xazqne ,ixard ecara caer epi`e ,dixard ezn` z` criil eig`

.xf mc` oick epic `di dcyd zle`b oiprl mby
:`ziixad dywnäaøcà,df oipra dketd `xaq xnel ozip -äaøî ©§©¨©§¤
,çàä úà éðàmilrad zle`bk aygiz eci lr dcyd zle`by £¦¤¨¨

,mnvrí÷ ïkL`ed,íeaééì åéçà úçz,mipa `ll eig` zn m`y ¤¥¨©©¨¦§¦
xnel xazqne ,eig` zgz cner g`dy gkene ,ezy` z` g`d `yep

:`ziixad zvxzn .dcyd zle`b oiprl s` eizgz cenriyíeìk- §
ikeàä ,ïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lém` la` -,íeaé ïéà ,ïa Lé ¥¦¤¨¦§¤¥¥¨¥¥¥¦

lhan `ed oa yi m`y ,df xaca s` g`dn sicr oady `vnp ok m`e
.eig` ly meail ezy` dwewf oa mc`l oi`yk wxe ,meaia jxevd z`
recn :`xnbd dywn .`ziixad ixac meiq z` zx`an `xnbd
,'oa oi`y mewna `l` meai yi melk' xnel `ziixad dkxved

àãç àëäå ézøz àëäc déì ÷etéúåzegcl `ziixad dlki ixde - §¦¥§¨¨©§¥§¨¨£¨
mewn wx edf mewn lkn ,oal mcew g`d meai iabl m` s`y xnele
mbe ceria mb ,zenewn izya ep`vn g`l mcew oady dn eli`e ,cg`

.ixar cara
:`xnbd zvxznc íeMîly epic xwir,éøáò ãáòoad z` caery ¦§¤¤¦§¦
,g`d z` `ledéì à÷ôðc àeä énð àëøét éàäîef `iyewn - ¥©¦§¨©¦§¨§¨¥

oad mcew g`e oa yi m`y ep`vn ceri iably s`y ,cnlp `ed dnvr
,oad `le eig` zgz cner g`dy meai iabl ep`vn jci`ne ,eig`l
,envr meai iabl s` g`d gkn sicr oad gky epwqd mewn lkn

c,ïa ïéàL íB÷îa àlà íeaé Lé íeìkepiid `l ef `xaq `lel la` §¥¦¤¨¦§¤¥¥
epl eid `l `linne ,g`dn sicr oady ixar car iabl s` mircei
`iadl `ziixad dkxved okle ,mcew oady mdn cenll zenewn ipy
`linne ,'oa oi`y mewna `l` meai yi melk' ly `xaqd xwir z`

.oan sicr g`y meain cenll oi`
:dia` dcy z` dcetd za oica zwtzqn `xnbdéòawtzqd -äaø ¨¥©¨

äéáàì äãN ãéîòzL eäî ,úa ,deáà øazl`eb zadyk m`d - ©£©©©¤©£¦¨¤§¨¦¨
oa oick ,mipdkl `le ,laeia dia`l dcyd zxfeg dia` dcy z`
:wtqd iccv z` dea` xa dax x`ane .`l e` ,eia` dcy z` dcetd

éøèt éããä ék úáe ïa ,íeaé ïéðòìc ïåékjka md miey zade oad - ¥¨¦§¦§©¦¥©¦£¨¥¨§¦
c xn`p okle ,meain mn` z` mixhet mdyäî÷Bîs` dcinrny - §¨

.oak ,dia`l dcyd z` zadàîìéc Bà,xn`p `ny e` -ïåék ¦§¨¥¨
äìçð ïéðòìc,dyexi -àéîc øçà ék ïa íB÷îa úayiy mewna - ¦§¦§©©£¨©¦§¥¦©¥¨§¨

,xf mc`k dpice ,melk zyxei zad oi` ,oaäî÷Bî àìdpi` - Ÿ§¨
,dcyd z` dcetd xf mc`k dpic `l` ,dia`l dcy dcinrn

.mipdkl dcyd zpzip laeiay
z` `xnbd zhyet:`ziixan wtqdéaø éác àðúc ,òîL àz̈§©§¨¨§¥©¦

ìàòîLé,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa `ziixad dzpyp jky - ¦§¨¥
ìkmc`àeäLk dyexi iabl aygpíB÷îa 'øçà'yiyk -,ïaixd ¨¤©¥¦§¥

,dcyd zle`b iabl mb 'xg`' aygp `edénð àäåza s`e -íB÷îa §¨©¦¦§
àéîc øçà ék ,ïazyxei dpi` ixdy ,'xg`' mc`k zaygp `id - ¥¦©¥¨§¨

dcyd oi`e ,'xg`'k zaygp `id dfeg` dcy iabl s` `linne ,enr
.mipdkl `l` ,dia`l laeia zxfeg zad dl`by
:dcy dyicwdy dy` oica zwtzqn `xnbdéòawtzqd -éaø ¨¥©¦

äMà ,àøéæ,dly bFln dcy dyicwdy ,d`eypäãN dì ãéîòî éî ¥¨¦¨§¦©£¦¨¨¤
xefgzy ick dcyd z` dliaya l`eb [dpa e` dlra] diaexwn in -

d m`d .mipdkl wlgzz `le ,laeia dil`dì íé÷Bî ìòacinrn - ©©¦¨
,dcyd z` dlïkL`ed,dLøBéokle ,oa dl yiy mewna elit`e ¤¥§¨

.dfeg` dcyd z` dl cinrdl dnewna cenri `edàîìéc Bàe` - ¦§¨
dy xn`pydì íé÷Bî ïa,dcyd z` dl cinrn -éeàøa ìèBð ïkL ¥¦¨¤¥¥¨¨
÷æçenáksicr ezyexi gk ,yxei oade lra dl oi`y mewnay oeik - §©§¨

zwfga eidy mixac wx yxei lrad ixdy ,lrad zyexi gk lr
miwfgen eid `ly mixac s` yxei oad eli`e ,dzny drya ezy`
miaiig mixg` eidy oenn enk ,dcil `eal miie`x wx `l` ,en` cia
en` mewna cenrl egek sicr dcy zcnrd iabl s` ok m`e ,dl

:`xnbd zniiqn .lrad gkne÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp

:laeil jenq edcy yicwnd oipra dpc `xnbdøa éîø dépéî àòa§¨¦¥¨¦©
,àcñç áøî àîçydfeg` dcydLéc÷ädilraíéðL ézMî úBçt ¨¨¥©¦§¨¦§¦¨¨¦§¥¨¦

,ìáBiä éðôìmipyd itl rxbn epi` dze` l`ebdy `ed oicdy ¦§¥©¥
,(.ck) lirl x`eank ,sqk lwy miying zzl jixv `l` ,ex`ypy

,dl`be xf mc` `aeíéðäkì àözL eäîmipdkl z`vei `id m`d - ©¤¥¥©Ÿ£¦
.`l e` ,laeia

déì øîà,`cqg axézòc éàîC`vz `ly xnel jzxaq dn - ¨©¥©©§¨
Fl aXge' (gi fk `xwie) weqta xn`py oeik edf ixd ,laeia dcyd§¦©

laId zpW cr zxzFPd mipXd iR lr sqMd z` odMd,'Ekøòî òøâðå ©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤
(`k fk my) xn`p jk xg`eìáBiá Búàöa äãOä äéäå''dl Wcw §¨¨©¨¤§¥©¥Ÿ¤©

miweqtd zekinqn cenll yie ,'FzGg` didY odMl mxgd dcUM¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨
xydcy wïBòøéb úácmipyd z` dcetd rxbny ote`a zictpy - §©¥¨

,exaryïéàdcy la` ,mipdkl laeia z`vei ok` -úa åàìc ¦§¨©
,ïBòøébda jiiy oi`y ,laeil mizpy jeza dycwedy ef dcy oebke ¥¨

,mirlq miying dcetd ozep mlerl `l` ,oerxibàìz`vei dpi` - Ÿ
,el xn`e `cqg ax jiynd .laeia mipdkläaøcàyi df weqtn - ©§©¨

d`ivi oicl jenqd weqta xn`p ixdy ,jetdd oicd z` cenll
(k fk my) laeia mipdklìàâé àì íà'z`äãOäz` xkn m`e ¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤

xn`p eixg`y weqtae 'cFr l`Bi `l xg` Wi`l dcVdäãOä äéäå' ©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¤
ìáiá Búàöarnyne ,'FzGg` didY odMl mxgd dcUM 'dl Wcw §¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨

,mipdkl laeia z`vei l`bdl die`x `idy dcy lkyénð éàäå- §©©¦
ok mb ef dcye,àéä äleàb úaokle ,dze` le`bl oiicr xyt` ixdy ©§¨¦

z`vei ,l`bdl die`x `idy oeik oerxib da jiiy `l m` elit`
.mipdkl laeia
:dpyna epipy'åë íéðäkä ïî ãçà dìàb'`l eci zgz `id ixde §¨¨¤¨¦©Ÿ£¦

`id ixd ici zgz `id ixde laeia mipdkl d`vei `ide li`ed xn`i
e eci zgzn d`vei `l` ily.'mipdkd eig` lkl zwlgzn
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc oikxr(iriax meil)

,úéaä ÷ãa éLãwî,zia yicwnn dfeg` dcy micnel okle ¦¨§¥¤¤©©¦
,ziad wca zyecw ef mdipyayïéðc ïéàåedfy ,dfeg` dcy oic z` §¥¨¦

î ,úéaä ÷ãa éLã÷mdy zxvr iyak.çaæî éLãw ¨§¥¤¤©©¦¦¨§¥¦§¥©
:`xnbd zl`eyóìéð ,énð ïBòîL éaøådfeg` dcy,úéa Léc÷nî §©¦¦§©¦¥©¦©§¦©¦

oerny iax :`xnbd daiyn .minca `l` ycwdn dcyd `vz `ly
y xaeqL øác ïéðc`edL øácî íéðäkì äðzn`ed,íéðäkì äðzn ¨¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦

,dpedk zepzn mdipyy ,zxvr iyakn dfeg` dcy micnel okle
L øác ïéðc ïéàå`ed,íéðäkì äðzn,dfeg` dcykBðéàL øácî §¥¨¦¨¨¤©¨¨©Ÿ£¦¦¨¨¤¥
,íéðäkì äðzî.zia yicwnk ©¨¨©Ÿ£¦
:dpyna epipy,['åëå] ïéðúBð àìå ïéñðëð àì ,øîBà øæòéìà éaø'©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¨¦§Ÿ§¦

.'xg` dpl`biy cr dkezl oiqpkp mipdkd oi` mlerl
:`xnbd zx`anøæòéìà éaøc déîòè éàî ,äaø øîàoi`y ¨©©¨©©£¥§©¦¡¦¤¤

c oeik ,xg` ici lr l`bizy cr ,dfeg` dcyl miqpkp mipdkdøîà̈©
àø÷dcVd z` xkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e' (`k-k fk `xwie) §¨§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤©¨¤

,''dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide ,cFr l`Bi `l xg` Wi`lyie §¦©¥Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©
,jk azkp eli`k miweqtd z` yexclàì ,äãOä úà ìàâé àì íàå'§¦Ÿ¦§©¤©¨¤Ÿ

ìáBiá Búàöa äãOä äéäå ,äãOä úà øëî íàå' ,'ãBò ìàbéWcw ¦¨¥§¦¨©¤©¨¤§¨¨©¨¤§¥©¥Ÿ¤
wxe ,mipdkl laeia z`vei dpi` ,dcyd dl`bp `l m`y epiide ,''dl©

.mipdkl laeia z`vei ,xg`l xafbd dxkn m`
:`xnbd dywnéàø÷ à÷ñôî àôéøç àðékñ ,ééaà øîàoikq ike - ¨©©©¥©¦¨£¦¨©§§¨§¨¥

xkn m`e' milind z` mi`iven ok zngny ,miweqtd z` jzeg cg§¦¨©
`dide' xne`d ,`ad weqta mze` miyxece ,mnewnn 'dcVd z ¤©¨¤§¨¨

`l` ,miweqta ok xn`p `l ixde .''dl Wcw laIa Fz`vA dcVd©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©
laeid zpyay rnyne ,''dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide' xn`p§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©
.dl`bp `l m` oiae okl mcew dl`bp m` oia ,mipdkl dcyd z`vei

øæòéìà éaøc àîòè ,ééaà øîà àlà`edàéðúãkxn`p ,`ziixaa ¤¨¨©©©¥©£¨§©¦¡¦¤¤¦§©§¨
dcVd z` xkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e' (k fk my) weqta§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤©¨¤

xn`py dnne ,'cFr l`Bi `l xg` Wi`lìBëé ,'ìàbé àì'xnel ziid §¦©¥Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¥¨
xg` yi`l dxknpy xg`lyúìàâð àäz àìelit` ,llk milral Ÿ§¥¦§¤¤

oiprl `läð÷î äãNk åéðôì àäzLmc`d dpewy dcyk - ¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤
mileki milrad oi` `l` ,laeid cr wx el zipwpy ,ycwddn

,llk dzepwl,'ãBò' øîBì ãeîìzwxy jcnlläúéäL úBîëì ©§©¦§¤¨§¨
,dfeg` dcyk ,ezeyxaúìàâð ìáà ,úìàâð dðéàici lr `id ¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤

df oiprl yicwnd.äð÷î äãNk åéðôì àäzLixac z` xxal yie ¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤
:`ziixadúîéàmilrad oi`y mixeaq epiid onf dfi`a ,izn - ¥©

,dpwn dcyk zeidl elit` dcyd z` le`bl milekiàîéìéàm` - ¦¥¨
edfy xn`zaonfïBLàø ìáBéxg`ly oey`xd laeid ribdy iptl - ¦¥¦
,dyicwdy,úìàâð dðéà éànàk elit` ixdeàéåä énð äfeçà äãN ©©¥¨¦§¤¤§¥£¨©¦¨§¨

`l oiicr ixdy ,dfeg` dcyk elv` didzy dl`ebl `ed leki -
.mipdkl d`vi `le laei dilr xaràèéLt àlàxaecnyaonfìáBé ¤¨§¦¨¦¥

éðLdcyk el didzy dzectl leki epi`y ,oey`xd laeid xg`l - ¥¦
.dpwn dcyk el didzy dzectl lekiy dxezd dxn`e ,dfeg`

ïàîìe,ok xnel xyt` `pz dfi` zrcae -äãeäé éaøì àîéìéà §©¦¥¨§©¦§¨
,ïBòîL éaøåoey`xd laeid zpya xak mdixacl ixdíéðäkì §©¦¦§©Ÿ£¦

à÷ôðmileki milrad oi`e ,minca e` mpiga ,mipdkl dcyd d`vi - ¨§¨
.dl`eble xefglåàì àlàk `ziixad zxaeq i`ce -,øæòéìà éaø ¤¨¨©¦¡¦¤¤

,laeia mipdkl z`vei dpi` laeid mcew dcyd dl`bp `l m`y
milrad mileki laeid xg`ly onf eze`ay `ziixad dycige
iia` miiqn .dfeg` dcyk `le ,dpwn dcyk mdl didzy dzepwl

:exe`ia z`dpéî òîLec ,ef `ziixan gkene -øæòéìà éaøc àîòè §©¦¨©£¨§©¦¡¦¤¤
`ed,àëäîlaeia dcyd oic z` eprinydl dxezd dkxvedy jkn ¥¨¨

z`vei dpi`y gken ,dpwn dcy zeidl milral zipwp `idy ,ipy
zpzip dcyd oi` mlerly oeik epiide ,oey`xd laeia mipdkl

.xfril` iax ixack ,ycwddn xg` dpl`biy cr mipdkl
:df xe`ia lr `xnbd ddnzàøañúåx`al ozipy xeaq dz` ike - §¦§§¨

,dyw ok m` ixde ,xfril` iaxk ,`ziixad z` jkéaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦
ïBòîLdcyd zpzip laeia mdixacle ,xfril` iax lr miwlegd ¦§

,dl`bp `l m` s` mipdkldéa éLøc éàî 'ãBò' éàämd dn - ©©¨§¦¥

.weqtay 'cFr' oeyldn miyxec
:xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zx`an okléàîa àëä ,àlà¤¨¨¨§©

íéðäkì äàöiL äãNa ,ïðé÷ñò,laeiadLéc÷äådïäk,da dkfy ¨§¦©§¨¤¤¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦¨Ÿ¥
d÷øôéîì íéìòa eúàå,dzectl mipey`xd milrad e`ae -à÷ìñ §¨§¨¦§¦§§¨¨§¨

÷Bøôéz àì àðéîà Czòcleki epi`y xnel jzrca dlrn ziid - ©§¨¨¦¨Ÿ¦§
df oiprl elit` dzectl,äð÷î äãNk åéðôì àäzL`ly oeik ¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤

,mcewd laeia ,ezeyxn d`viy dpey`xd mrta d`ctãeîìz©§
øîBìl`Bi `l','ãBòwxy ,jcnll,äúéäL úBîëìdcy zeidl ©Ÿ¦¨¥¦§¤¨§¨

,dfeg`,äð÷î äãNk åéðôì àäzL úìàâð ìáà ,úìàâð dðéà¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤
.mipdkl zwlgzne ecin z`vei f`e ,laeid cr ecia zx`ype

:`ziixad zpeek efy `xnbd dgikenàéðúäåepipy mb jke - §¨©§¨
dl`be dpwn dcy yicwnd iabl weqta xn`p ,zxg` `ziixaa

,xg`'Bzàî eäð÷ øLàì äãOä áeLé ìáBiä úðLa'(ck fk my), ¦§©©¥¨©¨¤©£¤¨¨¥¦
ëéìBy weqtd zpeeky xnel ziidøBæçédcydepnî Bç÷lL ,øaæbì ¨©£©¦§¨¤§¨¦¤

,dilra dyicwdy xg`l dcyd z` epnn dpw gweldy -ãeîìz©§
,'õøàä úfeçà Bì øLàì' øîBìmilral dcyd xefgzy epiide ©©£¤£©¨¨¤

`ide ,eizea`n dyxi `edy ,dyicwdy gwell dxkny mipey`xd
:`ziixad dtiqen .dfeg` dcyk eiptløîàédcVd aEWi' wx weqtd Ÿ©¨©¨¤

,'õøàä úfeçà Bì øLàì,mipey`xd dilral dcyd zxfegy rcpe ©£¤£©¨¨¤
eøîBì ãeîìz äîxn`p dnl -,'Bzàî eäð÷ øLàì',jcnll `l` ©©§©©£¤¨¨¥¦

äãNdfeg` dcy -Le dycwedíéðäkì úàöi,laeiadøëîedïäk ¨¤¤¨¨©Ÿ£¦§¨¨Ÿ¥
,da dkfydLéc÷äådç÷Bì,odkd onøçà dìàâe,ycwddnìBëé §¦§¦¨¥©§¨¨©¥¨

`ad laeiay xnel ziidøBæçzdcyd,íéðBLàøä íéìòaìixdy ©£©§¨¦¨¦¦
mipey`xd milrade ,'ux`d zGEg` Fl xW`l' zxfeg dpwn dcy©£¤£©¨¨¤

,dfeg` dcyk eizea`n dyxiy `edeäð÷ øLàì' øîBì ãeîìz©§©©£¤¨¨
,'FY`n`l` ,mipey`xd milradn gweld d`pw `ly oeiky cnll ¥¦

zxfeg dpi` ,odkd dxkn jk xg`e ycwd ici lr ezeyxn d`vi
x`eank edfe .gwell dxkny odkl `l` mipey`xd milral laeia
dcyd z` eyicwdy mipey`xd milrad m`y ,zncewd `ziixaa

l del`b `lmilrad ,dyicwde ,laeia odkd da dkfe ,laeid ipt
,dpwn dcyk wx mdiptl zeidl xefgzy dzectl mileki mipey`xd

.dfeg` dcyk `le
xg`ly ,df oic cnll miweqt ipy ekxved recn `xnbd zxxan
.dfeg` dcyk zeidl mipey`xd milral zxfeg rwxwd oi` laeid

:`xnbd zx`anéøèöéàåCdxezd dkxvede -ìàbé àì' ázëéîì §¦§§¦§¦§©Ÿ¦¨¥
,dpey`xd `ziixaa x`eank ,'cFréøèöéàåázëéîì CmbøLàì' §¦§§¦§¦§©©£¤

,'eäð÷,jkl mrhde .dipyd `ziixaa x`eankàðîçø áúk éàcwx ¨¨§¦¨©©£¨¨
,'ìàbé àì'oi` ,dyicwde ,odkl laeia d`viy dcyy cnll Ÿ¦¨¥

dcyk el didzy dze` le`ble xefgl leki mipey`xd milrad
oeik edfy mixeaq epiid ,dfeg`ììk äøãä à÷ àìcdcyd oi`y - §Ÿ¨¨§¨§¨

da dkfyky oeik] dyicwdy odkl `l s`e ,mc` meyl ,llk zxfeg
cr dl`b `le dyicwdy oeike ,dfeg` dcyk eiptl dziidp odkd
mipey`xd milrad s`e ,[mipdkl laeia zwlgzn `id ixd ,laeid

,da mikef mpi`,àëä ìáàodkdy ,dipyd `ziixad ly ote`a £¨¨¨
mc` l`be ,gweld dyicwde ,xg`l dxkn laeid xg`l da dkfy

dpwn dcyk dcyd oicy ,dcyd z` xg`äøãä à÷czxfegy - §¨¨§¨
,dilral laeiaàn÷ døîì øcäézxefgzy xnel leki iziid - ¤§©§¨¨©¨

,dfeg` dcy el `id ixdy ,deyicwdy mipey`xd dilral dcyd
jklàðîçø áúkdcyd zxfegy,'eäð÷ øLàì'epnny odkl epiide ¨©©£¨¨©£¤¨¨

.dcyd z` oexg`d gweld dpw
:zx`ane `xnbd dkiynnàðîçø áúk éàåwx,'eäð÷ øLàì' §¦¨©©£¨¨©£¤¨¨

`le dfeg` dcy yicwnd mc`y cnlle] dipyd `ziixaa xen`k
odkd dxkne ,odkl laeia d`vie ,xg` mc` dl`be ,laeid cr dl`b
`ad laeia zxfeg dpi`y ,xg` mc` dl`be gweld dyicwde ,xg`l
mrhdy mixeaq epiid ,[odkl `l` ,deyicwdy mipey`xd milral

oeik `edéîc íéìòa éáäé à÷ àìcminc epzp `l milrady - §Ÿ¨¨£¦§¨¦§¥
,mzeyxl zxfeg dpi` okle ,dcyd zxenz,àëä ìáàly ote`a £¨¨¨

,dpey`xd `ziixadéîc éáäé à÷cminc milrad mipzepy - §¨¨£¦§¥
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המשך בעמוד טמח



קלי oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

äéäå 'åâå äãùä úà ìàâé àì íàå àø÷ øîà äáø øîà øæòéìà éáøã àîòè éàî
ìáåéá åúàöá äãùäÐ l`bi `l m`e" :ikd dil yixce ,dil yxtn xfril` iaxe Ð

."mipdkl laeia ez`va dcyd dide Ð dcyd z` xafb xkn m`e" ,"cer l`bi `l

rny `d.mipdkl witp `l Ð dcyd z` xafb xkn `l m`c dpinàôéøç àðéëñ
éàø÷ à÷ñôî`l` ,ikd iaizk `l `d Ð

dcyd dide cer l`bi `l" :iaizk ikd

`l laei ribdync rnync ,"mipdkl ez`va

dxkn `l elit` ,mipdkl wetize cer l`bz

!xafbåìéôà íéìòáì úìàâð àäú àì ìåëé
äð÷î äãùë åéðôì úåéäìyi` x`yk Ð

ecin d`veiy ,ycwd cin dl`ebd xg`

.laeia mipdkläúéäù úåîëìzeidl Ð

dpi` ,laeia ecin `vz `ly ,dfeg` dcy

.el zl`bpà÷ôð íéðäëìdcedi iaxl Ð

dilra seq seqe .mpga oerny iaxle minca

.ixnbl aey dpl`bi `làéä øæòéìà éáø åàì
e`l i` `id dle`b za inp ipy :xn`c Ð

.oey`x laeia `wxti`øæòéìà éáøã àîòèå
àëäîopireny`l "cer" i`d jixhvi`cn Ð

,dpwn dcyk eiptl zeidl el `id zl`bpc

Ð ipy laeia `l` `xw i`d mwezin `le

.l`bil `id zcner ipy laeia dpin rny

íéðäëì äúàöéùdcy mc` yicwdy Ð

,mipdkl ecin dz`vie xg` dl`be dfeg`

dwxtinl milra ez`e ,ipy laeia dyicwde

.xafb cin÷åøôéú àì àðéîà êúòã à÷ìñ
ììëoey`x ycwda dl`b `le li`ed Ð

.`ed dyicwdykãåò øîåì ãåîìúÐ

laei ribiyke .dpwn dcyk eiptl `dzy

.mipdkl wlgzze ecin `vzàéðúäåÐ

.ikd opiyxcc ,`zegipaáåùé ìáåéä úðùá
äãùädl`be ,aizk dpwn dcy yicwna Ð

.dflõøàä úæåçà åì øùàì øîåì ãåîìú
eze`l dxkny ,mipey`x milra epiidc Ð

.dyicwdyíéðåùàøä íéìòáì øåæçú ìåëé
el ixdy ,oey`x ycwd dyicwdy eze`l Ð

.ux`d zfeg`åäð÷ øùàì øîåì ãåîìú
åúàîici lr `l` ,ez`n zipwp `l ixde Ð

epnny ,zxfeg odkl `l` .ecin dzvi ycwd

,lirlc inp epiide .dyicwdy df gwel d`pw

,dfeg` el dzidy oey`x dyicwdy xg`nc

`xcd `l ez Ð mipdkl dzvie xg` dl`be

.dil wixt `l i` diláúëîì êéøèöéàå
åäð÷ øùàì`kidc ,oxn`ck opireny`l Ð

xg` dl`be ,dl`b `le dfeg` dcy yicwdc

,ipy laeia odk dxkne ,mipdkl dzvie

`xcd `lc Ð xg` dl`be gwel dyicwde

.dligz dyicwdy `nw dxnl laeia

ìàâé àì áúëéîì êéøèöéàå,dfeg` dcyk eiptl zeidl oey`x dl wixt ivn `l ez Ð odk dyicwde ,mipdkl dzvie xg` dl`be ,dyicwdc ,ikda inp lirl `pniwe`c Ð

.mipdkl oey`x ycwdn dzvic li`edììë àøãä àì àäãdidz odkl" :aizkc ,odk iabl i`ed dfeg` dcy ixdy ,mlerl mc` meyl `xcd `l odk dyicwdc `kid Ð

x`y wlgk `l` xefgz `l dyicwnd odkl la` .mipdkd lkl wlgzze laeia `vz ycwd cin xg` dpl`biykle ,dl zi` dfeg` dcy oic Ð odk dl yicwn ike ,"ezfeg`

.dfeg` dcyk eiptl zeidl i`nw milral `xcd `l inp jklde ,eig`ìáàlaei ihne ycwd cin yipi` dl wixt ike ,`ed dpwn dcy `zydc ,gwel dyicwde odk xkn Ð

oexg`d yicwn dgwly odkl epiidc ,"ez`n edpw xy`l" ol rnyn `w Ð ux`d zfeg` el ixdy ,dlgz dyicwdy `nw dxnl xcdiz `ni` ,`xcd `l` mipdkl `wtp `l

.epnnåäééãéá íå÷éúdipin `wtpe ,diabl dpwn dcy `iedc ,ycwd cin dfeg` dcy dpewd mc` x`yk .dpwn dcyk mipdkl laeia wetiz `le ,dfeg` dcyk ,mlerl Ð

.laeia mipdkläìò éåä éàî.`kidn xfril` iaxc `nrh Ðåúàöáxn`w `edda ,laeia d`veiy rwxw dpewd mc` dcy oick ,dze` l`ebd cin `vzyk :rnyn Ð

.(ziad wca gkn) laeia `vei `di ycwd `xw opirny` `l izk`c ,rnyn `l Ð ycwd cin ez`ivia la` .mipdkl iedizc
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iaxc `nl` ,oerny iaxc mrh dn l`ey jk xg`e .dey dxfb `la ith xazqn

edekd iab (a,i) `nw `aa `peeb i`d ik inp ogky`c :xnel yie !ith xazqn dcedi

,ytp lk dkiy cr Ð "ytp lk dki ik" rnyn xnlc ,zelwn xyra mc` ipa dxyr

`xwc dihytc ,`gip izyxitc dn itlc il d`xpe .ytp edc lk Ð rnyn xnle

dxifb jixhvi` `le mipdkl `viy rnzyn

dxfb jixhv` xnle ,minca `veic xnel dey

.mpga `veic deyéàîxfril` iaxc `nrh

iaxk `xwc dihyt `lde :xn`z m`e Ð

dcyd l`bi `l m`e" :rnzyn xfril`

exkny `l` ,xnelk ,"xkn m`e milrad

laeia ez`va dide" Ð xg` yi`l xafbd

m` ik mipdkl `vei epi` `nl` ,"mipdkl

cia oiicre xg` el`b `l la` ,xg`l xknpa

`nl` .mipdkl `vei epi` f` Ð xafbd

itle !rnzyn xfril` iaxk `xwc dihyt

"xkn m`e" "l`bi `l m`e"c ,izyxity dn

ipyac rnync ,`gip dfa Ð md mikxc ipy

.mipdkl `vei el`

àîéìéàzl`bp dpi` i`n` oey`x laeia

,dniz Ð `ied inp dfeg` dcy

Ð oey`x laeia `nili` :xninl dil ded

l`bi l`b m`e" aizkd!"el mwe dcyd z`

yi `d :xn`z m`e .xn`wc `d epiid `nye

xg` dl`by oebk ,oey`x laeia `nwe`l

oicd f`c ,milrad epnn dl`be xafbd cin

,laeia mipdkl zxfege dpwn dcyk `edy ea

on cg` e` xg` dl`b :(`,dk lirl) opzck

eci zgzn `vei Ð `ed dl`be ,miaexwd

`xw ixiinc `xaq oi`c :xnel yie !laeia

,milrad cil xg` cin d`ad dle`ba (ipda)

.xafb cin dle`ba `l` `xw ixiin `lc

milral dpxkni `l xg` dl`b m` ixdy

`l" ixiin `l [ikd meyne] (edine) .dvxi m`

.xafbd cin d`ad dle`ba m` ik "cer l`bi
`irai`
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`oifgeקלב mipya cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

åäì àéòáéàdl`bp `l m` `id dle`b za ipy laeia :xn`c ,xfril` iaxl Ð

.oey`xaåîã øçàë éðù ìáåéá íéìòá.mipdkl ecin d`vei dl wixt i`e Ðàì åà
åîã øçàë`zyd Ð dicia `niiw ded oey`x laeia dwxt eli`c ikid ik `l` Ð

.dicia `niiw inpà÷ôð íéðäëì.llk `id dle`b za e`l ipy laeiae Ðäðùî
àéä éøä 'åë åéáà úîå åéáàî äãù ç÷åìä

äæåçà äãùëdyicwd `ly cr ixdy Ð

Ð dzectl `a m` ,jkld .dyexia el dltp

.dfeg` dcyk mirlq miynga xek zia dcet

d`vei Ð xg` dl`be ,`ed dl`b `l m`e

.laeia mipdkläð÷î äãùëdry xzac Ð

Ð dzectl `a m` jkld ,opilf` dyicwdy

dcet`l m`e .dpwn dcy oick diieeya

,laeia el zxfeg Ð xg` dl`be `ed dl`b

,ely dteb did `l dyicwdy drya ixdy

x`y oick laeia eia`l xefgl `id dcizrc

,`ed dpwn dcy yicwn x`yke .zexikn

xy`"l laeia dxifgn xafb cin dl`ebdy

yxei dfe ,eia` epiidc ,"ux`d zfeg` el

.eia` gk z`äð÷î äãùdyicwdy Ð

,laeia mipdkl d`vei dpi` Ð xg` dl`be¥

.dyicwnl dxkny inl `l`íãà ïéàù
åìù åðéàù øáã ùéã÷î`l ef rwxwe Ð

.laeid cr `l` ely dzidíìåòì ïéùéã÷î
.`xnba yxtn Ðíìåòì ïéìàåâåm` Ð

elit` dl`eb Ð ezyexi rwxw odk yicwd

zle`b" :(dk `xwie) aizkc ,laeid xg`l

."miell didz mleràøîâøéàî éáø
úåøéô ïéð÷ øáñoal el diepw dzidy Ð

`le zexitd lek`l ,zexitl eia` iiga

oipwk Ð laeia xefgl cizr ixdy ,dtebl

`ly cr eia` zn ik ,jkld .inc sebd

iedizc `xw opireny` `l i` ,dyicwd

dcy e`l `pin` ded Ð dfeg` dcyk

diepw dzid eia` zzin e`lac ,`id dfeg`

la` .ikdl `xw jixhvi` jklid .el

zn jk xg`e dpwn dcy dcera dyicwd

,dfeg` iedizc `xw ol `iax `l Ð eia`

.`id dpwn dcy `l`éáøå äãåäé éáøå
éîã óåâä ïéð÷ë åàì éøáñ ïåòîùike Ð

zixi `wc ,`ed dyicwdy mcew eia` zn

i`dl jklde .`id dfeg` dcye ,dtebl dl

dfeg` `dc ,iieaxl `xw jixhvi` `l

.el diepw dzid `l eia` iigay ,`id dxenb

zn jk xg`e dyicwdl Ð `xw `z` ike

dcy i`ed ycwd zryac ab lr s`c ,eia`

Ð oeict mcew eia` znc `zyd ,dpwn

.`id dfeg` dcyéîã óåâä ïéð÷ëznle Ð

.`xw jixhvi` inp dyicwd jk xg`e eia`
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àéòáéàoeikc ?`l e` ,enc xg`k xfril` iaxl :yexit Ð ipy laeia milra edl

mileki Ð xafbd cia `id oiicry ,laeia mipdkl dwlgzp `le dl`b `lc

enkl zl`bp dpi`y dipin opiyxcck "cer l`bi `l" :aizkc `dc .dl`bl milrad

`l ikda Ð mipdkl mlern dwlgzp `lae .xafbd cin xg` dl`by epiid ,dzidy¥

`l` ,"cer l`bi `l"c `xw dia ixiin

.xafbd cin dl`byk milrad cia cenrz

àìàdzviy dcya opiwqr i`na `kd

dfeg` dcy oebk :yexit Ð mipdkl

,laeid iptl xg` dl`be milra dyicwdy

ribd xy` odk `ae .laeia mipdkl d`veiy

,ipy laeia epiide ,yicwde dcy eze` el

:`pin` jzrc `wlqc .wxtinl milra ez`e

wixtz `lc "l`bi `l m`" (ik) aizk `l i`

cenlz Ð dpwn dcyk elit` eiptl `dzy

,zl`bp dpi` dzidy zenkl ,"cer" xnel

:yexit .dpwn dcyk `dzy [zl`bp la`]

dide" i`w `zyde .laeia mipdkl xefgze

mikxc ipy` 'ebe "laeia ez`va dcyd

"dcyd l`bi `l m`e"` oia ,`xw eda ixiinc

`xw mlerlc ,"xg` yi`l xkn m`e"` oia

,ok m`e .lirl izyxitck ,ixii` mipipr ipya

.`ed ikd `xwc `yexit inp xfril` iaxl

,xfril` iaxc mrh i`n dil irain lirle

(`nrh i`n yexit) dlr ied i`n :wiqne

dide" :`xw xn` ,`ax xn` ?xfril` iaxc

zgzn ez`va Ð 'ebe "laeia ez`va dcyd

`veiy rnyn ez`ivia ik :yexit .xg` ici

onf lk la` ,xafbd cin dl`by xg` cin

.laeia `vi `l Ð xafbd cia `idy

äãùÐ laeia mipdkl d`vei dpi` dpwn

.ely epi`y xac yicwn mc` oi`y

xafbdn xg`d l`b m` :rnyn `hdix metl

:ely yneg yexita yxit i"yxe .laeid iptl

`id oiicry `l` ,xg` dl`b `l elit`c

milral laeia mpga `vz Ð xafbd cia

."ux`d zfeg` el xy`" mipey`xdéáøì
sebd oipwk zexit oipw oerny iaxe dcedi

.(`,gn oihib) "gleyd"a izyxit Ð 'ek `inc
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oikxr(iriax meil)

:xfril` iax zrca zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
mcew dcyd dl`bp `l m`y xne`d xfril` iax zrcl ,daiyid
`l` laeia mipdkl z`vei dpi` ,mc` mey ici lr oey`xd laeid

,ycwdd zeyxa zx`ypíéìòadcyd z` dcetdéðL ìáBéa- §¨¦§¥¥¦
m`d ,oey`xd laeid xg`leîc øçàkdcetd xg` mc` enk epic - §©¥¨

ezeyxn `vz `ad laeiae ,dpwn dcyk eiptl `idy ,dcyd z`
,mipdkl wlgzzeàì Bà`l` ,mc` lk oick milrad oic oi`y e` - Ÿ

dcyk eiptl zeidl `id zxfeg oey`xd laeid mcew d`ct m`y enk
dcyk el zeidl `id zxfeg ,ipyd laeid mcew d`ct m` jk ,dfeg`

.dfeg`
:wtqd z` heytl di`x `xnbd d`ianòîL àzdi`x rnye `a - ¨§©

`l m`e' (k fk `xwie) weqta xn`p ,(`"r) lirl d`aedy `ziixadn§¦Ÿ
xg` Wi`l dcVd z` xkn m`e dcVd z` l`biìàbé àì,'cFrìBëé ¦§©¤©¨¤§¦¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥¨

y xnel ziidúìàâð àäz àìdf oiprl elit` milrad ici lràäzL Ÿ§¥¦§¤¤¤§¥
,'ãBò' øîBì ãeîìz ,äð÷î äãNk åéðôìwxdðéà äúéäL úBîëì §¨¨¦§¥¦§¤©§©¦§¤¨§¨¥¨

,úìàâð,dfeg` dcyk eiptl zeidlúìàâð ìáà`iddf oiprl ¦§¤¤£¨¦§¤¤
.äð÷î äãNk åéðôì àäzL,xxal yieúîéàepiid onf dfi`a ,izn - ¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤¥©

dcyk zeidl elit` edcy z` le`bl leki milrad oi`y mixeaq
,dpwnïBLàø ìáBéa àîéìéà,oey`xd laeid xary mcew -éànà ¦¥¨§¥¦©©

y `ziixad dxn` recn -,úìàâð dðéàixdeàéåä énð äfeçà- ¥¨¦§¤¤£¨©¦¨§¨
`le laeid ribd `l oiicr ixdy ,milrad de`cty dcyd didz

.mipdkl dwlgzdàèéLt àlàxaecny,éðL ìáBéadycige ¤¨§¦¨§¥¥¦
,dpwn dcyk eiptl `dzy wx ,dzectl milrad lekiy `ziixad

,zxxane `xnbd dkiynn .dfeg` dcyk `leïàîìein zrcae - §©
,`ziixad dzpypïBòîL éaøå äãeäé éaøì éà,(:dk) epizpynay ¦§©¦§¨§©¦¦§

oey`xd laeia xaky mixaeq md ixdà÷ôð íéðäkìdcyd d`vi - ©Ÿ£¦¨§¨
ixde ,laeid xg`l dzectl milrad lkei cvike ,mipdkd zeyxl

.ycwd zeyxa dpi` xakåàì àlà`ziixad dxn`p i`ce -ìzrc ¤¨¨§
,øæòéìà éaødpi` xg` ici lr dcyd dl`bp `ly onf lky xne`d ©¦¡¦¤¤

oi`y xnel `ziixad dkxved ezhiy itle ,mipdkl laeia z`vei
dcyk wx `l` ,dfeg` dcyk eiptl `dzy dzectl leki milrad

.dpwndpéî òîLey ,`ziixadn gkene -íéìòadcyd z` dcetd §©¦¨§¨¦
eîc øçàk ,éðL ìáBéa`idy ,dcyd z` dcetd xg` mc`k epic - §¥¥¦§©¥¨

.dfeg` dcyk `le ,mipdkl laeia z`veid dpwn dcyk eiptl
zx`an `xnbdddnz .di`xd z` dgece ,xg` ote`a `ziixad z`

:`xnbdàøañúåzrck wx `ziixady ,xnel xeaq dz` jk ike - §¦§§¨
,dywi ok m` ixde ,xfril` iaxïBòîL éaøå äãeäé éaømiwlegd ©¦§¨§©¦¦§

,xfril` iax lrdéa éLøc éàî 'ãBò' éàäzaizn miyxec md dn - ©©¨§¦¥
.dxezd dazky 'cer'àlà,xg` ote`a `ziixad z` yxtl yi i`ce ¤¨

eíéðäkì äàöiL äãNa ,ïðé÷ñò éàîa àëä,laeiadLéc÷äådïäk ¨¨§©¨§¦©§¨¤¤¨§¨©Ÿ£¦§¦§¦¨Ÿ¥
,da dkfyd÷øôéîì íéìòa eúàåc ,dzectl milrad e`ae -à÷ìñ §¨§¨¦§¦§§¨¨§¨

àðéîà Czòc,laeid mcew milrad de`ct `ly oeiky÷Bøôéz àì ©§¨¨¦¨Ÿ¦§
df oiprl elit` dzectl leki epi` -àäzLwx eiptl,äð÷î äãNk ¤§¥¦§¥¦§¤

,'ãBò' øîBì ãeîìzwxy cnll,úìàâð dðéà äúéäL úBîëì ©§©¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤
,dfeg` dcyk zeidlúìàâð ìáàoiprl milrad ici lràäzL £¨¦§¤¤¤§¥
.äð÷î äãNk åéðôì§¨¨¦§¥¦§¤

:`ziixan `xnbd jkl zriiqnàéðúäå,`ziixaa mb epipy jke - §¨©§¨
laFId zpWA' (ck fk my) dpwn dcy iabl weqta xn`päãOä áeLé ¦§©©¥¨©¨¤

Bzàî eäð÷ øLàì,'ux`d zGg` Fl xW`lìBëéy xnel ziidøBæçé ©£¤¨¨¥¦©£¤£ª©¨¨¤¨©£
L øaæbìgweldúfeçà Bì øLàì' øîBì ãeîìz ,eðîéä dç÷l ©¦§¨¤§¨¨¥¤©§©©£¤£©
,'õøàä.yicwnl xkny ,mipey`xd milral dcyd zxfegy cnll ¨¨¤

e ,'ux`d zfeg` el xy`l' wx weqtd xn`iy jka ic dxe`kleäî©
øîBì ãeîìzdxezd dazk dn myl -,'eäð÷ øLàì',df oic cnll ©§©©£¤¨¨

yäàöiL äãNlaeiadøëîe ,íéðäkìdïäk,ewlg z` da dkfy ¨¤¤¨§¨©Ÿ£¦§¨¨Ÿ¥
dLéc÷äåddìàâe ,ç÷Bìmc`ìBëé ,øçà`ad laeiay xnel ziid §¦§¦¨¥©§¨¨©¥¨
øBæçzdcyd,'eäð÷ øLàì' øîBì ãeîìz ,íéðBLàøä íéìòaì ©£©§¨¦¨¦¦©§©©£¤¨¨

odkd da dkfyky oeik ,dcyd z` gweld dpw epnny odkl epiide
zxfeg ,xg`l dxkn m` s`y ,dfeg` dcyk eiptl dzyrp laeia

.laeia eil`

ipyn df oic yexcl zeziixad izy ekxved recn `xnbd zxxan
:mipey miweqtéøèöéàåázëéîì Caezkl dxezd dkxvede -àì' §¦§§¦§¦§©Ÿ

,'ìàbé,dpey`xd `ziixaa x`eankéøèöéàåøLàì' ázëéîì C ¦¨¥§¦§§¦§¦§©©£¤
'eäð÷z` micnln miweqtd ipyy s` ,dipyd `ziixaa x`eank ¨¨

dcyd oi` ,mipdkl dcyd dwlgzde laei xary xg`y ,oic eze`
.mipey`xd milral `ad laeia zxfegàðîçø áúk éàcz` wx §¦¨©©£¨¨

weqtd,'ìàbé àì'mipdkl laeia d`viy dfeg` dcy iabl xn`pd Ÿ¦¨¥
y dcyd z` odkd yicwdeleki milrad oi`y ,laeia da dkf

ote`a wx edfy mixeaq epiid ,dfeg` dcyk eiptl didzy dzectl
meyn ,dfììk àøãä à÷ àìcixdy ,llk laeia zxfeg dpi`y - §Ÿ¨¨§¨§¨

,dipyd `ziixaa x`eand ote`a la` .ycwd zeyxa dx`yp `id
dcydy ,dyicwd gwelde ,xg` mc`l dcyd z` xkn odkdy
jkl ,mipey`xd milral zxfegy xnel mewn did ,laeia zxfeg

,'eäð÷ øLàì' àðîçø áúkzxfeg dcydy ote`a s`y cnll ¨©©£¨¨©£¤¨¨
.odkl `l` mipey`xd milral zxfeg dpi` mewn lkn ,laeiaéàå§¦

,'eäð÷ øLàì' àðîçø áúkote`a epiide ,dpwn dcy iabl xn`pd ¨©©£¨¨©£¤¨¨
,odkl laeia dcyd zxfegy ,dyicwd gwelde gwell dxkn odkdy
zngn `ed mipey`xd milral zxfeg dpi`y mrhdy xeaq iziid

éîc íéìòa éáäé÷ àìc,rwxwd zxenz minc mipzep mpi`y -ìáà §Ÿ¨¨£¦§¨¦§¥£¨
,àëäcin dze` dcet milrade dcyd z` yicwd odkdy ote`a ¨¨

,ycwddéîc íéìòa éáäéc,rwxwd zxenz minc milrad ozepy - §¨£¦§¨¦§¥
xnel xeaq iziideäéãéa íe÷éúcdcyk ezeyxa dcyd cenrzy - §¥¦©§

jkl .dfeg`,'ìàbé àì' àðîçø áúkepzpy mewna elit`y cnll ¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥
zniiqn .dfeg` dcyk eiptl zeidl zxfeg dpi` minc milrad

:dxe`ia z` `xnbd,'ãBò' áúk àìå ,'ìàbé àì' àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¨©
àðéîà äåäcììk ÷Bøôéz àì,llk dzectl milrad lkei `ly - £¨¨¦¨Ÿ¦§§¨

,dpwn dcyk `l s`e,'ãBò' àðîçø áúkwxy cnllúBîëì ¨©©£¨¨¦§
,úìàâð dðéà äúéäL,dfeg` dcyk eiptl zeidlúìàâð ìáà`id ¤¨§¨¥¨¦§¤¤£¨¦§¤¤

df oiprl.äð÷î äãNk åéðôì àäzL¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤
zl`ey .xfril` iax zrca lirl `aedy wtql zxfeg `xnbd

:`xnbddìò éåä éàî`aedy wtqd zhiyta epicia dlr dn - ©¨¥£¨
`l` laeia mipdkl zwlgzn dcyd oi`y xfril` iax zrcl ,lirl
oey`x laei xg` dzectl milrad leki m`d ,xg` mc` dl`b ok m`

.dfeg` dcyk eiptl `dzy ,mipdkl ea d`vi `ly
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyéaø ¨§©©¦

,øîBà øæòéìàm`dìàbdéðL ìáBéa íéìòa,ipyd laeid mcew - ¡¦¤¤¥§¨¨§¨¦§¥¥¦
ìáBia íéðäkì äàöBéoicy ,yexita o`k x`ean ixd .eixg`y §¨©Ÿ£¦©¥

wx ezeyxl d`a dcydy ,xg` mc` oick oey`x laei xg` milrad
.dfeg` dcyk `le dpwn dcyk

:`xnbd dywnéëä ïðz àì ïðàä ,éMà áøì àðéáø déì øîà- ¨©¥©¦¨§©©¦¨£©Ÿ§©¨¦
dpyna epipy ixdy ,epizpyna jk epipy `l ep` ixdøæòéìà éaø'©¦¡¦¤¤

,øîBàmlerl,'øçà äpìàâiL ãò dëBúì ïéñðëð íéðäkä ïéà ¥¥©Ÿ£¦¦§¨¦§¨©¤¦§¨¤¨©¥
ok dyr m` s` ,envr milrad dl`b m`y 'xg`' oeyln rnyne
xg` dl`byk wxe ,dkezl miqpkp mipdkd oi` ,oey`x laei xg`l

.dkezl qpkdl mipdkd mileki
:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl iy` ax,éðL ìáBéa íéìòa ¨©¥§¨¦§¥¥¦

eîc øçàkxfril` iax xn`yk `linne ,xg` mc`l dey mpic - §©¥¨
milrad m` s` epiid ,mipdkd dkezl miqpkp 'xg`' dl`by xg`ly

.wtqd z` ephyty enke ,laei xg`l dl`b envr
:wtqd z` heytl `ziixaa zxg` dqxib d`ian `xnbdàkéà¦¨

éøîàcepipy ,jk `xnbd ly wtqd zhiyt z` mi`ian yi - §¨§¦
,`ziixaadìàb ,øîBà øæòéìà éaømilraäàöBé dðéà éðL ìáBéa ©¦¡¦¤¤¥§¨¨§¥¥¦¥¨§¨

,ìáBia íéðäkìmb dcyd z` milrad l`b m`y `ziixaa x`eane ©Ÿ£¦©¥
z`vei dpi`e dfeg` dcyk eiptl `id ixd ,oey`xd laeid ixg`
,mipdkl dcyd dwlgzd `ly onf lky oeik epiide .mipdkl laeia

.dfeg` dcyk eiptl `dze ,dzectl milrad leki
àðéðz énð ïðà óà ,éMà áøì àðéáø déì øîàepipy epizpyna s` - ¨©¥©¦¨§©©¦©£©©¦§¦¨

,ok,øîBà øæòéìà éaø'mlerlãò dëBúì ïéñðëð íéðäkä ïéà ©¦¡¦¤¤¥¥©Ÿ£¦¦§¨¦§¨©
,'øçà äpìàâiLdcyd zwlgzn xg` mc` dl`b m` wxy ixd ¤¦§¨¤¨©¥

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

המשך בעמוד טמק



xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc oikxr(iying meil)

,àëäå,dfeg` dcy ly df oecipaéLøãå çkLà àø÷e`vn md - §¨¨§¨©§©§¨§¦
,eyxc jke ,weqta xeziiàðîçø áBzëéìdxezd aezkz -íà' ¦§©£¨¨¦

énð éà ,'Búfeçà äãN àì øLà Búð÷î äãOîaezkzy e` - ¦§¥¦§¨£¤Ÿ§¥£¨¦©¦
dxezd,'äfeçà äãN àì øLà'iax ly epic z` mircei epiid jkne £¤Ÿ§¥£¨

,dfeg` xak `idy dcy df llkn d`viy ,xi`néàîdazk recne - ©
oeyl dxezd,'Búfeçà äãOî'xen` dpwn dcy ly df oicy cnll ¦§¥£¨

a wxäúöé ,äfeçà äãN úBéäì äéeàø dðéàL äãNdcy,Bæ ¨¤¤¥¨§¨¦§§¥£¨¨§¨
Lycwdd zryaäfeçà äãN úBéäì äéeàøs` okle ,a`d zeni m` ¤§¨¦§§¥£¨

dcyk dpic ,a`d zn jk xg` m` ,a`d zny mcew dyicwd m`
.dfeg`

:dpyna epipy'åëå íìBòì ïéLéc÷î íiåìäå íéðäkä'mil`ebe ©Ÿ£¦§©§¦¦©§¦¦§¨
.'mlerl

:`xnbd dywnàîìLay dpynd dxn`y dn oaen -ïéìàBb ¦§¨¨£¦
c ,mlerléøèöàìàøNécî é÷etàì C`ivedl dpynd dkxvedy - ¦§§¦§©¥¦§¦§¨¥

,l`xyi mzq oicn miielde mipdkd oic z`cmil`xyié÷øt àì- §Ÿ¨§¦
eyicwdy dcyd z` le`bl mileki mpi`ãò àlàd,ìáBéla` ¤¨©¥

,dzectl leki l`xyid oi`e ,mipdkl dcyd z`vei laeid xg`l
eïì òîLî à÷dpynd epl drinyd -ïéìàBb íiåìe íéðäëc ¨©§©¨§Ÿ£¦§¦¦£¦

,íìBòì.laeia z`vei dcyd oi`e laeid xg`l elit`eàlàdn §¨¤¨
dxn`ydpyndïéLéc÷î','mlerlàéøéà éàîdhwp recn - ©§¦¦©¦§¨

`wec dpynd,íiåìe íéðäkixdénð ìàøNé eléôàleki ok mb - Ÿ£¦§¦¦£¦¦§¨¥©¦
.(.ck) lirl `ziixaa x`eank ,mlerl yicwdl

:z`f dgece ,x`al dqpn `xnbdàîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨
yicwdl mileki miielde mipdkdy ,ycgl dpynd zpeeky ayiile

mb,dîöò ìáBiä úðLazpya yicwdl mileki mpi` mil`xyi eli`e ¦§©©¥©§¨
.dnvr laeidàçéðäoaene gp df xe`ia -ìixacøîàc ,ìàeîL ¨¦¨§§¥§¨©

(.ck lirl)äLã÷ àì dîöò ìáBiä úðLaleki l`xyi oi` - ¦§©©¥©§¨Ÿ¨§¨
dpi` ,dnvr laeid zpya edcy yicwnde ,edcy z` yicwdl

.llk dyecwïì òîLî à÷eprinydl dpynd dkxved -íéðäëc ¨©§©¨§Ÿ£¦
,íìBòì ïéLéc÷î íiåìe.laeia elit`eì àlàzrc,áøs`y §¦¦©§¦¦§¨¤¨§©

laeid zpya edcy yicwnde ,laeia yicwdl mileki mil`xyi
,dyw ,mirlq miyng ozepe dyecw dnvràéøéà éàîdhwp recn - ©¦§¨

`wec dpynd,íiåìe íéðäkixde ,mlerl miyicwnyìàøNé eléôà Ÿ£¦§¦¦£¦¦§¨¥
énð.laeid zpya s`e ,mlerl yicwdl mileki ok mb - ©¦

:dywne `xnbd dnicwn .lkd ixacl dpynd z` zx`an `xnbd
éîòèìeC,l`eny zrcl mipaen dpynd ixacy zxn`y ,jixacle - §©§¨

la` ,dnvr laeid zpya yicwdl mileki miiele mipdk wxy
oiicr dxe`kl ixd ,laeia dcy yicwdl mileki mpi` mil`xyi

oeyl ,dyw'ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì ïéa',dpynd dxn`y ¥¦§¥©¥¥§©©©¥
éì änìleki l`xyi mb ixde ,dfa epcnll dpynd d`a dn - ¨¨¦

.laeid ixg`e iptl yicwdlàlà,xnel yiéãééàjk ab` -àðúc ¤¨©§¥§¨¨
aàLéømibdepd mipicd z` ,mil`xyi iabl (.ck) lirl dpyna - ¥¨

,'ìáBiä øçàì'e 'ìáBiä éðôì'zegt laeid iptl miyicwn oi`y ¦§¥©¥§©©©¥
,zg` dpyn zegt laeid xg`l mil`eb `le ,mipy izynàôéñ àðz̈¨¥¨

énðmiyicwn mdy miiele mipdk iabl epizpyna mb `pzd dpy - ©¦
mil`ebee .ìáBiä éðôì ïéa ìáBiä øçàì ïéaax ixacl s` `linn ¥§©©©¥¥¦§¥©¥

c ,dpynd z` ok x`al yiéãééàjk ab`y -àLéø àðúciabl ©§¥§¨¨¥¨
(.ck lirl) mil`xyiïéLéc÷î ïéà',mipy izyn zegt laeid iptl ¥©§¦¦

ïéìàBb àìå,'zg` dpyn zegt laeid xg`àôéñ énð àðzdpy - §Ÿ£¦¨¨©¦¥¨
miiele mipdky azke ,el` zepeyl `tiqa mb `pzdïéLéc÷î©§¦¦

,ïéìàBâå,'mlerl mil`eb' ly oica wx `ed yecigd zn`ay s`e §£¦
oicd eli`e ,laeia z`vei dpi`e laeid xg`l mb dcyd z` oil`eby

.mil`xyia s` bdep 'mlerl oiyicwn' ly

ïéùéã÷î ïéà êìò ïøãä

åäãù ùéã÷îä ¯ éðéîù ÷øô
ipicae ,dycwedy dfeg` dcy oeict ipica weqrl jiynn df wxt

laeid oi`y onfa dfeg` dcy oeict xcqa zwqer epizpyne .minxg
.bdep

äðùî
eäãN úà Léc÷näezfeg` dcy -äòLa[onfa-]ìáBiä ïéàL ©©§¦¤¨¥§¨¨¤¥©¥

,bdepBì íéøîBàdcyd lr fixkny drya yicwnl mixafbd §¦
,dzectlçút[lgzd-]ïBLàø äzàdnka xen`e ,dcyd oeicta §©©¨¦

meyn epiide .dzectl dvxzíéìòaäLdfeg` dcy micetd ¤©§¨¦
,eyicwdyïéðúBð[mitiqen-]LîBç,oeictd inc lrìëåipa x`y §¦¤§¨

íãà,ef dcy zectl mi`ad,LîBç ïéðúBð ïéàycwdl geex df ixde ¨¨¥§¦¤
.dcyd z` ecti milrady

:dfeg` dcy oeicta dyrn d`ian dpyndLéc÷äL ãçàa äNòî©£¤§¤¨¤¦§¦
z`eäãN,ziad wcaldúòø éðtîze`vedd eidy meyn - ¨¥¦§¥¨¨¨

.dgiayn dzidyn xzei dilr `ivedyBì eøîà,mixafbdçút ¨§§©
ïBLàø äzàe ,dcyd oeictaøîà,yicwndøqéàa élL àéä éøä ©¨¦¨©£¥¦¤¦§¦¨

.dcyd oeicta xqi` wx zzl oken ip` -øîà àì ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥Ÿ¨©
äæily `id ixd' ,yicwndàlà ,'øqéàaily `id ixd','äöéáa ¤§¦¨¤¨§¥¨

,sqk dey `idy dviaa dcyd z` zectl leki yicwnd didy dne
meyn `edäcôð Lc÷äLoiae óñëaoia.óñk äåLa`ly oeike ¤¤§¥¦§¤§¤¤§¨¤¤¤

,milrad exn`y dnn xzeia dzectl dvexy in didBì øîà̈©
,xafbdEzòébäe ,dcyd oeicta dz` zikf -àöîðdf mc`ãéñôî ¦¦©§¦§¨©§¦
d z`øqéàdcyd oeicta ozepy,åy mbeäãNiptn da dvex epi`y ¦¨§¨¥
,dzrxzcneråéðôì.ezeyxa - §¨¨

àøîâ
:dpyna epipy'åë äòLa eäãN Léc÷nämixne` ,bdep laeid oi`y ©©§¦¨¥§¨¨

oeyl xe`iaa dpc `xnbd .dcyd oeicta oey`x dz` gzt el
wx ike :`xnbd dywn .dpynay 'el mixne`'ïéøîBàmilral §¦

,dcyd oeicta egztiyàéðúäå,(h"d c"t `ztqez) `ziixaaïéôBk §¨©§¨¦
:`xnbd zayiin .oey`x geztl milrad z`éàîoeylïéøîBà ©§¦

,`pzd hwpyezpeekénðyïéôBk.dcyd oeicta geztl milrad z` ©¦¦
:sqep aeyiiàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
àøwéòî,dligzn -ïéøîBàx`eanke ,oeicta egztiy milral ¥¦¨¨§¦
,dpynaúéàö úéàö éàmixacl eziivie elawi milrad ok` m`e - ¦¨¦¨¦

,dl eziivy ef dxin`a ic ,oeicta egztieàì éàåz` milrad elaiw §¦Ÿ
,oeicta geztl mivex mpi`e mixacdïéôBk,oeicta geztl mze` ¦

.`ziixaa x`eanke
oeicta oey`x geztl yicwnl mixne`y mrhdy :dpyna epipy

meyn `ed ,dcyd'åëå LîBç ïéðúBð íéìòaäLmipzep mixg` oi`e ¤©§¨¦§¦¤
miheyt minrh `le ,df mrh `pzd hwp recn zx`an `xnbd .yneg

:`xnbd zl`ey .xzeiàéøéà éàîmrhdy ,`pzd hwp recn - ©¦§¨
meyn `ed ,dcyd oeicta geztl milrad z` mitekyíéìòaäL¤©§¨¦

LîBç ïéðúBð,df mrh `la mb `ld ,yneg mipzep mixg` oi`e §¦¤
déì ÷etéz,xg` mrhn df oic cenll xyt` -äáéáçc éãééàc ¦¥§©§¥©£¦¨

déìò,xzeia eilr daiag mc` ly edcyy oeiky -dì ÷éøôe éôè £¥¨¥¨¦¨
dxifgdle dzectl ick dieey ickn xzei oeictd inca siqei `ed -

.ezeyxlãBòåz` oiteky ,xnel `pzd leki did sqep mrhe - §
y meyn dcyd oeicta geztl milradïBãàa äleàb úåöîxwir - ¦§©§¨¨¨

.dpl`biy milrad lr zlhen dcyd oeict zevn
mc` ly edcyy ,`ed df oicl mrhd xwir ok` :`xnbd daiyn
oke ,dieey ickn xzei s` dilr zzl dvxie xzeia eilr daiag

mle` ,oywnd ixacke ,milrad lr `id dle`bd zevn xwiryàãç£¨
øîà÷ ãBòåminrhd caln df oica sqep mrh eprinydl `a `pzd - ¨¨¨©

,xnel ezpeek jke ,miixwirdàãçixack ok` `ed cg` mrh - £¨
,oywndéãééàc[oeik-]cmc` ly edcydéìò äáéáç,xzeiaéôè §©§¥§£¦¨£¥¨¥

dì ÷éøôe.lirl x`eanke ,ezeyxl dxifgdl ick dieey ickn xzeia ¨¦¨
ãBòåmilrad z` oiteky ,oywnd ixack df oica xn`p mrh - §

y meyn oeicta geztlãBòå .àéä ïBãàa äleàb úåöîiyily mrh ¦§©§¨¨¨¦§
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המשך בעמוד כק

oifge` mipy` cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

ùåøãå çëùà àðéøçà àø÷ àëäå.dfeg` iediz eia` zn jk xg`e dyicwdc Ð

xy`" :`xw aezkip Ð dyicwd jk xg`e eia` zn `l` `xw ol iax `lc ok `l m`c

.dfeg` xak `idy ef dzvi :yixcc xi`n iaxc `d `iaxzne ,"ezfeg` `läãùî
éì äîì.eia` zn jk xg`e dyicwd yxcnl ,opixn`ckl dpin rny Ðåæ äúöéÐ

dcy zeidl die`x dzid ycwd zryay

.dfeg`éîð ìàøùé åìéôà`ipz `dc Ð

iptl oiyicwn :(`,ck oikxr) oiwxit yixa

oi` :oizipzn ipzwc meyn i`e) !'eke laeid

`d Ð laeid iptl mipy izyn zegt oiyicwn

.(ol rnyn `w daeh dvrc (my) `pniwe`

ìàåîùì àçéðä`l l`xyi iab xn`c Ð

mipdk iabc opireny`l jixhv` ,dycw

.dycwáøì àìà,ikd xninl `kil Ð

i`xwn ol iziz `kidncàùéø àðúã éãééà ?
.miel iab `tiq `pz ,l`xyi Ð

ïéùéã÷î ïéà êìò ïøãä

äðùîìáåéä ïéàù äòùá åäãù ùéã÷îä
.bdep laeid oi`y onfa Ðïåùàø äúà çúô

ly geix iptne .dzectl dvex dz` dnka Ð

.dlgz el oil`ey ycwdïéðúåð íéìòáäù
ùîåç,bdep laeid oi`y drya hwp ikdle Ð

dnka el`eyl jixv oi` bdepy onfac

xek zia Ð oiaevw dinc ixdy ,dpctz

.ixiin `w dfeg` dcyae .rlq miynga

`ipzck ,diieya zictp bdep laei oi`y onfae

`l` bdep dfeg` dcy oi` :oiwxit idliya

.bdep laeidy onfaäúòø éðôîdzidy Ð

.gayd lr daexn dz`iviäæ øîà àì
øñéàá,"dviaa ily `id ixd" :`l` Ð

.sqk deyae sqka dctp ycwdyåì øîàÐ

.xafbdêéúòâä.jly `id ixd Ðàøîâ
ïéôåë àéðúäå.oey`x geztl milrad z` Ð

ïåãàá äìåàâ úåöîãzexekac `nw wxta Ð

.(`,bi)äì ÷éøôå éôèxzei dcete siqen Ð

.mc` x`ynïåãàá äìåàâ úåöî:aizkc Ð

zevn `nl` ,"jkxra xknpe l`bi `l m`e"

.dxiknl zncew dle`bäåù ïì àîéé÷ àäå
óñëë óñë:(`,f) `nw `aaa opixn`c Ð

.oiaeq elit` ,sqk dey zeaxl Ð "aiyi"êä
àîúñipzw `le ,xqi` ciqtn :ipzwc Ð

iax `le `id opax Ð "dvia ciqtn `vnp"

.iqeiäðùîíéòìñ øùò åéñëðî ïéðëùîî
ozi Ð miyly oke .mixyr xafb cia `vnp Ð

.miyng ixd ,miylyàéä éøä ãçà øîà
ãçàå íéøùòá éìùmilra exn`y xg`l Ð

.mixyra
íéìòáä
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ùéã÷îäfa :yexit Ð bdep laeid oi`y drya edcyf`c ,bdep laeid oi`y on

iptn milrad dlgz geztl ycwdl geix ea yie ,eiieya dctp `ed

rxf zia mirlq miynga erxf itl dctp `ed Ð bdep laeidy onfa la` .ynegd

i`c .ycwdl `geex `ki`c ,ixiin ziad onfae .ixiin dfeg` dcyae ,mixery xneg

elit` dvxi m` ellgn Ð ziad onfa `ly

geix ea oi`y itl ,dhext dey lr dlgzkl

seqa onwl `zi`ck .lif` ceai`lc ,ycwdl

,diqkpl mixg`c `edd :(`,hk oikxr) oiwxit

lewy dil xn` ,dcedi axc dinwl `z`

`xdpa edpicye ediilr lig` ifef drax`

onfa `vnp j`id :xn`z m`e .jl ixzyile

elby onfa :xnel yi ?ziad onfa laeid oi`y

.dilr diayei lk opirac ,l`xyiøîàiax

inia dyrnd df did ji` :dniz Ð 'ek iqei

.ziad onfa did `l iqei iax `lde ?iqei iax

!milraa dligz geztl jxved `l ok m`e

it lr ,dlawd it lr biltc :xnel yie

onfa `ly elit` :inp i` .ziad onfa rxi`y

aizkck ,dligz milraa dle`b ziad

."xknpe l`bi `l m`" :(fk `xwie)éàî
jixvc `py i`n :xn`z m`e Ð oitek oixne`

`nw wxt seqa opzc ipd lkn ith `kd ditk

zevnl zncew diict zevn :(`,bi) zexekac

,diict zevnl zncew dciri zevn ,dtixr

zevn ,dvilg zevnl zncew meaii zevn

.mc` lkl (zevnl) zncew oec`a dle`b

diitk ogky` `le ,mzd i`xwn edlek witne

lekic ,`kd ip`yc :xnel yie !dfa m` ik

.dpnn mlerd epdi m` dlwz icil `al

éáøwxtae Ð opiwxt inp dviaka xaq iqei

`ki` (a,bp `rivn `aa) "adfd"

,eynegae ea :xn`c o`n `ki` ,`zbelt

oi`y ab lr s` ea :xn`c o`n `ki`e

.dhext dey epiid dviakc d`xpe .eynega
`xninl
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äãOî íà" àðîçø áBúëì :éLøãå çkLà àø÷ àëäå§¨¨§¨©§©§¨§¦¦§©£¨¨¦¦§¥
àì øLà" :éîð éà ,"Búfeçà äãN àì øLà Búð÷î¦§¨£¤Ÿ§¥£¨¦©¦£¤Ÿ

"Búfçà äãOî" éàî ,"äfeçà äãN¯dðéàL äãN §¥£¨©¦§¥£ª¨¨¤¤¥¨
úBéäì äéeàøL Bæ äúöé ,äfeçà äãN úBéäì äéeàø§¨¦§§¥£¨¨§¨¤§¨¦§
.'åëå "íìBòì ïéLéc÷î íiåìäå íéðäkä" .äfeçà äãN§¥£¨©Ÿ£¦§©§¦¦©§¦¦§¨

éøèöà ïéìàBb àîìLaC¯àìc ìàøNécî é÷etàì ¦§¨¨£¦¦§§¦§©¥¦§¦§¨¥§¨
íiåìe íéðäëc ïì òîLî à÷ ,ìáBé ãò àlà é÷øẗ§¦¤¨©¥¨©§©¨§Ÿ£¦§¦¦
?íiåìe íéðäk àéøéà éàî ,ïéLéc÷î àlà .íìBòì ïéìàBb£¦§¨¤¨©§¦¦©¦§¨Ÿ£¦§¦¦
dîöò ìáBiä úðLa :àîéz éëå !éîð ìàøNé eléôà£¦¦§¨¥©¦§¦¥¨¦§©©¥©§¨

¯ì àçéðäàì dîöò ìáBiä úðLa :øîàc ìàeîL ¨¦¨¦§¥§¨©¦§©©¥©§¨¨
.íìBòì ïéLéc÷î íiåìe íéðäëc ïì òîLî à÷ ,äLã÷̈§¨¨©§©¨§Ÿ£¦§¦¦©§¦¦§¨
ìàøNé eléôà ?íiåìe íéðäk àéøéà éàî ,áøì àlà¤¨§©©¦§¨Ÿ£¦§¦¦£¦¦§¨¥

!éîð¯éîòèìe"ìáBiä øçàì ïéa ìáBiä éðôì ïéa" ,C ©¦§©£¥¥¦§¥©¥¥§©©©¥
"ìáBiä éðôì" :àLéø àðúc éãééà àlà ?éì änì̈¨¦¤¨©§¥¦§¨¥¨¦§¥©¥

"ìáBiä øçàì"e¯ìáBiä øçàì ïéa" :éîð àôéñ àðz §©©©¥§¨¥¨©¦¥§©©©¥
"ïéLéc÷î ïéà" :àLéø àðúc éãééàå ;"ìáBiä éðôì ïéa¥¦§¥©¥§©§¥¦§¨¥¨¥©§¦¦
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oikxr(iying meil)

ùLå íéøNò ïéðúBð íéìòaädn cbpk dynge mixyr ,mirlq ©§¨¦§¦¤§¦¨¥
xg`d dvxy dn cbpk sqep rlqe ,yneg ztqez mr eaiigzdy

zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .dcyd oeicta siqedlíéøNòa§¤§¦
íézLe,mirlqòáLå íéøNò ïéðúBð íéìòaämixyr ,mirlq §©¦©§¨¦§¦¤§¦¨¤©

cbpk mitqep mirlq ipye ,ynegd mr eaiigzdy dn cbpk dynge
xg` `a m`e .dcyd oeicta milrad lr siqedl xg`d dvxy dn

zectl dvexy xn`eìLå íéøNòaL,mirlqïéðúBð íéìòaä §¤§¦§¨Ÿ©§¨¦§¦
äðBîLe íéøNòmr eaiigzdy dn cbpk dynge mixyr ,mirlq ¤§¦§¤

oeicta siqedl xg`d dvxy dn cbpk mitqep dylye ,ynegd
zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .dcydòaøàå íéøNòa,mirlq §¤§¦§©§©
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ìLíéLdynge ,ynegd mr eaiigzdy dynge mixyr ,mirlq §Ÿ¦

lkay :dpynd zx`ane .siqedl xg`d dvxy dn cbpk mitqep
,dligzn exn`y dn lr wx yneg mitiqen milrad elld mipte`d

xn`p yneg oicay meynïéàLmilradBéelò ìò LîBç ïéôéñBî ¤¥¦¦¤©¦
äæ ìLdvxy ztqezd lr -.siqedl xg`d ¤¤

m` mle`éøä' ãçà øîà`idLLå íéøNòa élL,'mirlqeöø íà ¨©¤¨£¥¤¦§¤§¦¨¥¦¨
ìL ïzéì íéìòaäãçàå íéLmirlq,øðéãåïéîãB÷ íéìòaäoeicta ©§¨¦¦¥§Ÿ¦§¤¨§¦¨©§¨¦§¦

.dcydBì øîBà ,åàì íàå,zectl `ay dfl xafbdEzòébäzikf - §¦¨¥¦¦©§
.dcyd oeicta

àøîâ
dctiy xn`y df z` mirlq dxyr cr mipkynny dna dpc `xnbd

:ea xfge dcyd z`eðL àì ,àcñç áø øîàmipkynny minkg ¨©©¦§¨Ÿ¨
,miynga dzectl dvexy xn`y df z` mirlq dxyraàlàote`a ¤¨

íéòaøà ïaL,mirlq mirax`a dcyd z` dctiy xn`y df -ãîBò ¤¤©§¨¦¥
BîB÷îaciqtd `l df ote`ay ,df mekqa zectl dvex oiicr - ¦§

.mirlq dxyr `l` 'miyng oa'd ly ezxfg zngn ycwddìáàm` £¨
ïéàd,BîB÷îa ãîBò 'íéòaøà ïa',zectln ea xfg `l`lLîïéL ¥¤©§¨¦¥¦§§©§¦

ïäéðéa.ea mikiiy mdipyy mekqd z` mdipia wlgl mdipy lr - ¥¥¤
mdipyy mirax` cr miylyny mirlqd zxyr z` ,xnelk
z`e .mirlq dyng ozi cg` lke mdipia ewlgi ,mlyl eaiigzd
,ecal 'miyng oa'd mlyi ,miyng cr mirax`ny mirlqd zxyr

.llk mdilr aiigzd `l ea xfgy 'mirax` oa'd ixdy
:`cqg ax ixac lr `xnbd dywnïðzm` ,epizpynaìL Ba øæç §©¨©¤

íéòaøà,mirlq mirax`a dcyd z` zectl dvexy xn`y df - ©§¨¦
ïéðkLîîeiqkpnøNò ãòqdcyd zneya siqedy dn cbpk ,mirl §©§§¦©¤¤

,dyw `cqg ax ixacle .'miyly oa'd lréànàoa'd z` mipkynn ©©
,mirlq dxyra 'mirax`déãäa ïéLîç øa ïzéì'miyng oa'dy - ¦¥©©§¦©£¥

,mirax`l miylyny mirlqd zxyr melyz z` ezi` welgi
zayiin .mirlq dyng `l` aiig 'mirax` oa'd oi`y `vnpe
ote`a xn`p ,mirlq dxyr mlyl 'mirax` oa'd lry df oic :`xnbd

íéMîç ïa àkéìcmiynga zectl dvexy xn`y in did `ly - §¥¨¤£¦¦
,ea xfge dcyd z` zectl dvexy xn`y oexg`d `ed `l` ,mirlq
,'miyng ly ea xfg' epipyy dne ,mirlq dxyr mlyn `ed ok lre
,ea xfge mirlq miynga zectl dvxy mc` did ea xg` ote` `ed
.mirlq dxyr aiig ecal `ede ea xfg oexg`d wx el` mipte` ipyae

,epizpyna epipy :dpynd jyndn dywne `xnbd zxfegïa Ba øæç̈©¤
ìL,íéL,dzectl cer dvex epi`eøNò ãò åéñëpî ïéðkLîî §Ÿ¦§©§§¦¦§¨¨©¤¤

,dyw `cqg ax ixacle .mirlqéànàdxyra eze` mipkynn ©©
,mirlqdéãäa íéòaøà ïác ïzéìåoa'd mr welgi 'mirax` oa'dy - §¦¥§¤©§¨¦©£¥

`vnpe ,miylyl mixyr oiay mirlqd zxyr melyz z` 'miyly
df oic mb :`xnbd zayiin .mirlq dyng wx aiig 'miyly oa'dy

ote`a xn`p,'íéòaøà ïa' àkéìcoexg`d `ed 'miyly oa'd `l` §¥¨¤©§¨¦
ea xfg'e 'miyng ly ea xfg' epipyy dne .dcyd z` zectl dvxy
zectl dvxy mc` did ok` mda mixg` mipte` md ,'mirax` ly

wx el` mipte`n cg` lkae ,mirlq miynga e` mirlq mirax`a
.mirlq dxyr aiig ecal `ede ea xfg oexg`d

,epizpyna epipy :dywne `xnbd zxfeg,'íéøNò ïa' Ba øæç̈©¤¤§¦
øNò ãò åéñëpî ïéðkLîîax ixacle .mirlq,dyw `cqgéànà §©§§¦¦§¨¨©¤¤©©

,mirlq dxyra eze` mipkynnìL ïác ïzéìdéãäa íéLoa'dy - ¦¥§¤§Ÿ¦©£¥
oa'dy `vnpe ,elld mirlqd zxyr melyz z` enr welgi 'miyly
df oic mb :`xnbd zayiin .mirlq dyng wx mlyl aiig 'mixyr

ote`a xn`pìL ïa' àkéìc,'íéLoexg`d `ed 'mixyr oa'd `l` §¥¨¤§Ÿ¦
ote` `ed ,'miyly ly ea xfg' epipyy dne .dcyd z` zectl dvxy
x`y lk oke ,mirlq miylya zectl dvxy mc` did ok` ea xg`
oexg`d wx ea envrl ote` `ed mdn cg` lk ,dpynay mipte`d

.mirlq dxyr aiig ecal `ede ea xfg
:`xnbd dywn,éëä éàoic `ed dpynay mipicdn cg` lky ¦¨¦

,envrl,déåLa dúBà ïéøëBî øNò ìL Ba øæç ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¨©¤¤¤§¦¨§¨§¨
,øúBnä úà øNò ìMî ïéòøôðårecn ,dyw `cqg ax ixacle §¦§¨¦¦¤¤¤¤©¨

,ezxfg zngn ciqtd ycwdy dn lk z` 'dxyr oa'dn mirxtp
déãäa íéøNò ïác áúéì'dxyr oa'd mr welgi 'mixyr oa'dy - ¥¦§¤¤§¦©£¥

lhen 'dxyr oa'd lry `vnpe ,ycwdd ciqtdy dn melyza
.cqtddn ivg wx mlylàîéz éëå,xnele ayiil dvxz m`e - §¦¥¨

cénð éëäote`a xaecn'íéøNò ïa' àkéìc,'dxyr oa' wx did `l` ¨¦©¦§¥¨¤¤§¦
,éëä éàoeyla df oic dpynd ly `pzd dpy recnìMî ïéòøôð' ¦¨¦¦§¨¦¦¤
,øNòmc` eze`ne dzectl evxy miyp` dnk eidy ezernyny ¤¤

cwdl ciqtdy dn z` mirxtp mirlq dxyra dzectl dvxyy
ixd ,ezxfgadéì éòaéî 'epnî ïéòøôð'xnel `pzl el did - ¦§¨¦¦¤¦¨¥¥

dvxy cg` eze`n mirxtpy ezernyny ,'xzend z` epnn oirxtpe'
hwpy jkne .ezxfg zngn ciqtn ycwdy dn z` ,ea xfge zectl
mc` did dyrn eze`ay rnyn 'xyr lyn oirxtpe' oeyl `pzd
mr wleg epi` `ed z`f lkae ,ea xfge mixyra zectl dvxy sqep

.`cqg ax ixack `lye ,oey`xd
z` zayiine ,dpynd z` dcinrdy dnn da zxfeg `xnbd

:`xnbd zayiin .xg` ote`a `cqg ax lr `iyewdáø øîà àlà¤¨¨©©
,àcñçdf ixac lr mirlq dxyr siqed cg` lky dpyna xaecn ¦§¨

mixg`d oi`e mirlq dxyr mlyn ea xfgy cg` lke ,el mcwy
,ok it lr s`e ,enr welgl mikixv mda exfgyàéL÷ àìepizpynn Ÿ©§¨

miylyn ea xfg 'mirax` oa'd mb m`y xn`y `cqg ax ixac lr
,mdipia,uxzl yiy meynïàk,mdipia miylyny `cqg ax ixaca ¨

mda exfg mdipyy xaecn,úçà úáamlyl enikqd mdipyy oeiky §©©©
zxyr z` ciqtn ycwd mdipy zxfg zngne ,mirax` zegtd lkl
dxyr mze` melyza miwleg md ,mirax` cr miylyny mirlqd

eli`e ,mirlqïàkmda exfgy xaecn ,epizpyna,äæ øçà äæa ¨¨¤©©¤
z` oziy 'mirax` oa'd z` gipd `ed 'miyng oa'd ea xfgy dryay
xfgyke ,mirlq dxyr `l` ezxfga ciqtn epi` ycwde x`yd lk
ciqtdy mirlqd zxyr z` ecal mlyl eilr 'mirax` oa'd ea

.ezxfga ycwdl
:df uexizl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzax ixack `ziixaa ©§¨©¦¨¦

,`cqglLî ,ãçàk ïlek eøæçíäéðéa ïéLycwdd ciqtdy dn z` ¨§¨§¤¨§©§¦¥¥¤
,`ziixad ixac lr zeywdl yie .lirl x`eanke ,mzxfgaïðà àäå§¨£©

ïðz'dxyr oa'd ea xfg m`y ,epizpynaøNò ãò åéñëpî ïéðkLîî §©§©§§¦¦§¨¨©¤¤
,mirlq.ezxfga ciqtd ycwdy dn z` ezi` miwleg mixg`d oi`e

dpéî òîL åàì àlà`ziixad ixacn gken -àcñç áøãkwligy ¤¨¨§©¦¨¦§©¦§¨
z` mdipia miwlgn zg` zaa mlek exfg m`y ,mzxfg onfa
z` mlyn cg` lk df xg` dfa exfg m`e ,`ziixad ixack melyzd

:`xnbd dwiqn .dpynd ixack ewlgdpéî òîLgikedl yi ok` - §©¦¨
.ok

:df oic xn`p ea ote`a xg` oeyl d`ian `xnbdeäì éîøc àkéà¦¨§¨¥§
àîøéîuexize `iyew jxca `cqg ax ly ef dreny exn`y yi - ¦§¨

.dnvr ipta drenyk `leïðz,dpyna epipy -øNò ìL Ba øæç §©¨©¤¤¤
,øúBnä úà øNò ìMî ïéòøôðå ,déåLa dúBà ïéøëBîrnyne §¦¨§¨§¨§¦§¨¦¦¤¤¤¤©¨
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oifge` mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

ïéðúåð íéìòáä.ogxk lr Ðùùå íéøùòexn`e li`ed dl opiadi `l i`dlc Ð

ji`dl diadi i`e ,ynge mixyrl ynegd mr oeaygd dlere mixyr milra

df siqedy rlq eze` ogxk lr epzi milrae .ciqtn ycwd `vnp Ð cg`e mixyra

.yneg etiqei `l Ð df siqedy rlq lr la` ,edcic ynge mixyre oxwd lrøîà
íéùìù íéðúåð íéìòáä ùîçå íéøùòá ãçà
i`n` :jxtinl `ki` `zyde .ogxk lr Ð

milrad z` oitek?`zyd cr `nlya

,jpdl dazinl opivn `l `dc Ð edl opitiik

ynege oxwk ied `l edcic oxwc meyn

oigxk lr jkld ,`yixa milra xen`c

Ð milra` opixcdc oeike ,milra` opixcd

ipixg` i`nyc dnk `pxw azinl ira

cg` xn`c `zyd la` .edcic `ynege

oxw `dc ,ji`dl diazil Ð ynge mixyra

milra xen`c ynege oxwk ied dicic

.dl jixt `xnbae !`yixaíéìòáä åöø íà
'åëoxwk `pxwe li`ed ,edl opitiik `le Ð

xpic i`de .`yixa edpi` xen`c ynege

.dizciar i`n `xnba yxtnàøîâàì
åðùn oipkynn oi`c Ð`l` miyng oa iqkp

enewna mirax` oay `l` ,mirlq xyr

mirax` oa ea xfg la` .ea xfeg epi`e cner

oizegtd mirlq mixyrd oiylyn Ð

miyng oac .mdipia miyly cre miyngn

`dc ,yng ozi mirax` oae ,dxyr yng ozi

oa lr xzei miyng oa xn`y xyr oze`a

dicda mirax` xa jiiy `l mirax`

lr mirax` oa siqedy xyr jpde .`ciqta

ivxi` inp oiyng xa Ð miyly xa

.mirax` miyng llka yic ,mirax`a

íéùîç øá àëéìãxzei mc` xn` `ly Ð

.ipzw ilin ilin oizipznc ,mirax` lr

äéãäá íéøùò øá áéúéìinp edi`c Ð

.ivxi` xyra[øùò ìùî]lyn" ipzwcn Ð

.`pixg` `ki`c llkn ,"xyrúáá ïäá åøæç
ïäéðéá ïéùìùî úçà.`cqg axck Ð

,df xg` dfa oda exfgy oebk Ð oizipzne

ia ixcd ik :xafbl miyng oa xn` `zydc

.mirax` xa jl iway Ðïäéðéá ïéùìùîÐ

mipye ,oixkyp mipey`x dylye mipy

dxkne ,mlek exfg m`y .oicqtp mipexg`

oizegt e`vnp Ð mirlq yng dieeya xafb

xyrd miyng oa ozi .mirlq ynge mirax`

,ivgd ozi mirax` oa ly xyrne ,ecal ely

miyly oa ly xyrne .oda evxzp mdipyy¥¤¤

miyly oae ,yilyd mirax` oae ,yilyd ozi

ly xyrde .exn` miyly ozylyy ,yilyd

ezgty yngde ,mzrax` oia epzi mixyr oa

.ozyng epzi Ð xyr oanåäì éîøã àëéà
àîøéîitp`a `cqg axc `dl ipz `le Ð

`ziixae oizipznc uexiz ici lr `l` ,dytp

.iccd` enxc][òìñá øîåà úéáä ìòáÐ

siqen ely ipy xyrn dcetd ziad lra

l`bi l`b m`e" :(fk `xwie) aizkc ,yneg

siqen oi` dcetd xg`e .'ebe "exyrnn yi`¥

drax`e mixyr ied xpice ,xpic ied rlq ynegc ,ith azinl ira ziad lrac ab lr s`e ,oxwd lr siqeny 'ek xqi`e rlqa xne` xg`e rlqa xne` ziad lra .yneg

.(`,ai) oiyecwc `nw wxta ,oixqi`íúäea epl oi`e .milyexia lkd lk`i `ede ,ely lkd Ð yneg oia oxw oia ixdy ,`ed ziad lrac `geex yneg ,ipy xyrn iab Ð

.`ed `l` dpdp oi` einc zexizia ixdy ,ol ztki` `l Ð inc ixvac ab lr s`e .`id oxwa eziict xwire ,oeict `la oileaba eplk`i `ly ,diict zevn `l`íéìòá åøîéìå
ïé÷éøçá àøáâ àúàoiitkinl ezira i`n` `zyd la` ,ycwdc `ciqt meyn Ð olr ezixcd `zyd cr `nlya !epizenk ozil dvexy ,epinewna Ðàùéøá íéìòá øåîàã ?

øðéã.ediigxk lr milra` opixcd jkld ,ycwdl `ciqt `ki` Ð i`dl opiadi i`e ,xpice ynge mixyrl ynege oxwc `payeg ihnc ,mixyr lr xzei Ðéðúéìå`yixa Ð

.xpice mixyra mixne` milrad :oizipznc÷ã àì.mirlqd oeayg `l` ,xpic ipznl Ðéðú÷ àäå!oixpica wc `nl` ,`tiqa xpic Ðíéìòá øåîàã àáø øîà àìàÐ

.wc `l zehextae ,dhext `yixaäùìùá ùã÷ä íåùéð àìù.xg`d df xn`y dnk rwxwd z` mc` ipa dyly eny `ly ÐìáàÐ df ly eixack dyly de`ny Ð

dke dryz zerwxwd :(`,a) oixcdpqa opixn`ck ,dxyr ira ycwdc `neyc ab lr s`e .dxyr opira `le ,egxk lra eielir lr yneg milra oitiqen`w `zeax `kd Ð o

.ielird lr yneg etiqeie ,dxyr` opixcdn `l Ð `zlz ixn`c oeikc ,ol rnyníéøáã äùù.lld zia ixnegne i`ny zia ilewn Ðäéúãéáò éàî øðéãåzxn` `d Ð

!df ly eielir lr yneg oitiqen oi`àø÷éòî.oey`x egztya Ðòéâîä ïåáùç ïúéì.xpice cg`e miylyl df ly eielir lr Ð
éëéäå
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àøîéîìi`n :opgl` iaxl dniz Ð rlqa xne` ziad lra idpinxe sicr ynegc

mixyra mc` lke mixyra mixne` milradc jxtinl `kil `dc ?jixt

Ð oincew milradc `dc ?`iyew i`ne ,mcew xg`c `ipz `kde ,'ek mincew milrad

`ed ixd xne` cg` :`ipzc ,jxtinl `kil inp `tiqne .xzeia edcet xg` oi`yk edf

ozepe oincew milrad Ð cg`e mixyra ily

ikd Ð mcew xg`c `ipz `kde .yye mixyr

iptn `l` `nrh `ed icinc ,`iyw `l inp

inp ikd Ð mixyr `edy oxwd lr siqeny

md mby ,milrad encwiy `ed oic oizipzna

,yye mixyr oipzepyk oxwd lr oitiqen

ynegde mixyrd lr xzei cg`d oipzepy

!zg`e mixyr `edy oxwd (yneg) liaya

oiteky `py i`n :jk dywn `ed `nye

lr eynege xg`d xn`y minc zzl milrad

oipzep milrady ipzwc ,`ed xn`y dn

:`ipz `kde .raye mixyr yye mixyr

xne` xg`de rlqa mixne` milradyk

oi`e ,mcew [xqi`e rlq ly] Ð xqi`e rlqa

mr xqi`e rlq epziy milrad z` oitek ep`

`le ,mcew xqi`e rlq ly :ipzwc ,ynegd

oxw `edy mixpic dyng oipzep milrad :ipzw

`geex `yneg `kd :ipyne !xqi`e ynege

.milrad z` oitek jkld ,sicr yneg ycwdc

.'ek ziad lrac `geex `ynegc mzdàéðú
oke ,opiqxb ikd Ð oitiqen mixne` i`ny zia

inp `ipz" :opiqxb `le .mz epiax xtqa aezk

inp `ipz :ok eyxtl yi dil opiqxb i`e ."ikd

i` ,meyipa oitiqenc xaqc o`n `ki`c ikd

cenlzd wcwcne .lld ziak i` i`ny ziak

xzei d`xp edine .`cqg axc `ail` `evnl

."ikd inp" `la ,"`ipz" qxbc
epzc
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oikxr(iying meil)

ùLå íéøNò ïéðúBð íéìòaädn cbpk dynge mixyr ,mirlq ©§¨¦§¦¤§¦¨¥
xg`d dvxy dn cbpk sqep rlqe ,yneg ztqez mr eaiigzdy

zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .dcyd oeicta siqedlíéøNòa§¤§¦
íézLe,mirlqòáLå íéøNò ïéðúBð íéìòaämixyr ,mirlq §©¦©§¨¦§¦¤§¦¨¤©

cbpk mitqep mirlq ipye ,ynegd mr eaiigzdy dn cbpk dynge
xg` `a m`e .dcyd oeicta milrad lr siqedl xg`d dvxy dn

zectl dvexy xn`eìLå íéøNòaL,mirlqïéðúBð íéìòaä §¤§¦§¨Ÿ©§¨¦§¦
äðBîLe íéøNòmr eaiigzdy dn cbpk dynge mixyr ,mirlq ¤§¦§¤

oeicta siqedl xg`d dvxy dn cbpk mitqep dylye ,ynegd
zectl dvexy xn`e xg` `a m`e .dcydòaøàå íéøNòa,mirlq §¤§¦§©§©

òLúå íéøNò ïéðúBð íéìòaämr eaiigzdy dynge mixyr ,mirlq ©§¨¦§¦¤§¦¨¥©
`a m`e .siqedl xg`d dvxy dn cbpk mitqep drax`e ,ynegd

zectl dvexy xn`e xg`Lîçå íéøNòa,mirlqïéðúBð íéìòaä §¤§¦§¨¥©§¨¦§¦
ìLíéLdynge ,ynegd mr eaiigzdy dynge mixyr ,mirlq §Ÿ¦

lkay :dpynd zx`ane .siqedl xg`d dvxy dn cbpk mitqep
,dligzn exn`y dn lr wx yneg mitiqen milrad elld mipte`d

xn`p yneg oicay meynïéàLmilradBéelò ìò LîBç ïéôéñBî ¤¥¦¦¤©¦
äæ ìLdvxy ztqezd lr -.siqedl xg`d ¤¤

m` mle`éøä' ãçà øîà`idLLå íéøNòa élL,'mirlqeöø íà ¨©¤¨£¥¤¦§¤§¦¨¥¦¨
ìL ïzéì íéìòaäãçàå íéLmirlq,øðéãåïéîãB÷ íéìòaäoeicta ©§¨¦¦¥§Ÿ¦§¤¨§¦¨©§¨¦§¦

.dcydBì øîBà ,åàì íàå,zectl `ay dfl xafbdEzòébäzikf - §¦¨¥¦¦©§
.dcyd oeicta

àøîâ
dctiy xn`y df z` mirlq dxyr cr mipkynny dna dpc `xnbd

:ea xfge dcyd z`eðL àì ,àcñç áø øîàmipkynny minkg ¨©©¦§¨Ÿ¨
,miynga dzectl dvexy xn`y df z` mirlq dxyraàlàote`a ¤¨

íéòaøà ïaL,mirlq mirax`a dcyd z` dctiy xn`y df -ãîBò ¤¤©§¨¦¥
BîB÷îaciqtd `l df ote`ay ,df mekqa zectl dvex oiicr - ¦§

.mirlq dxyr `l` 'miyng oa'd ly ezxfg zngn ycwddìáàm` £¨
ïéàd,BîB÷îa ãîBò 'íéòaøà ïa',zectln ea xfg `l`lLîïéL ¥¤©§¨¦¥¦§§©§¦

ïäéðéa.ea mikiiy mdipyy mekqd z` mdipia wlgl mdipy lr - ¥¥¤
mdipyy mirax` cr miylyny mirlqd zxyr z` ,xnelk
z`e .mirlq dyng ozi cg` lke mdipia ewlgi ,mlyl eaiigzd
,ecal 'miyng oa'd mlyi ,miyng cr mirax`ny mirlqd zxyr

.llk mdilr aiigzd `l ea xfgy 'mirax` oa'd ixdy
:`cqg ax ixac lr `xnbd dywnïðzm` ,epizpynaìL Ba øæç §©¨©¤

íéòaøà,mirlq mirax`a dcyd z` zectl dvexy xn`y df - ©§¨¦
ïéðkLîîeiqkpnøNò ãòqdcyd zneya siqedy dn cbpk ,mirl §©§§¦©¤¤

,dyw `cqg ax ixacle .'miyly oa'd lréànàoa'd z` mipkynn ©©
,mirlq dxyra 'mirax`déãäa ïéLîç øa ïzéì'miyng oa'dy - ¦¥©©§¦©£¥

,mirax`l miylyny mirlqd zxyr melyz z` ezi` welgi
zayiin .mirlq dyng `l` aiig 'mirax` oa'd oi`y `vnpe
ote`a xn`p ,mirlq dxyr mlyl 'mirax` oa'd lry df oic :`xnbd

íéMîç ïa àkéìcmiynga zectl dvexy xn`y in did `ly - §¥¨¤£¦¦
,ea xfge dcyd z` zectl dvexy xn`y oexg`d `ed `l` ,mirlq
,'miyng ly ea xfg' epipyy dne ,mirlq dxyr mlyn `ed ok lre
,ea xfge mirlq miynga zectl dvxy mc` did ea xg` ote` `ed
.mirlq dxyr aiig ecal `ede ea xfg oexg`d wx el` mipte` ipyae

,epizpyna epipy :dpynd jyndn dywne `xnbd zxfegïa Ba øæç̈©¤
ìL,íéL,dzectl cer dvex epi`eøNò ãò åéñëpî ïéðkLîî §Ÿ¦§©§§¦¦§¨¨©¤¤

,dyw `cqg ax ixacle .mirlqéànàdxyra eze` mipkynn ©©
,mirlqdéãäa íéòaøà ïác ïzéìåoa'd mr welgi 'mirax` oa'dy - §¦¥§¤©§¨¦©£¥

`vnpe ,miylyl mixyr oiay mirlqd zxyr melyz z` 'miyly
df oic mb :`xnbd zayiin .mirlq dyng wx aiig 'miyly oa'dy

ote`a xn`p,'íéòaøà ïa' àkéìcoexg`d `ed 'miyly oa'd `l` §¥¨¤©§¨¦
ea xfg'e 'miyng ly ea xfg' epipyy dne .dcyd z` zectl dvxy
zectl dvxy mc` did ok` mda mixg` mipte` md ,'mirax` ly

wx el` mipte`n cg` lkae ,mirlq miynga e` mirlq mirax`a
.mirlq dxyr aiig ecal `ede ea xfg oexg`d

,epizpyna epipy :dywne `xnbd zxfeg,'íéøNò ïa' Ba øæç̈©¤¤§¦
øNò ãò åéñëpî ïéðkLîîax ixacle .mirlq,dyw `cqgéànà §©§§¦¦§¨¨©¤¤©©

,mirlq dxyra eze` mipkynnìL ïác ïzéìdéãäa íéLoa'dy - ¦¥§¤§Ÿ¦©£¥
oa'dy `vnpe ,elld mirlqd zxyr melyz z` enr welgi 'miyly
df oic mb :`xnbd zayiin .mirlq dyng wx mlyl aiig 'mixyr

ote`a xn`pìL ïa' àkéìc,'íéLoexg`d `ed 'mixyr oa'd `l` §¥¨¤§Ÿ¦
ote` `ed ,'miyly ly ea xfg' epipyy dne .dcyd z` zectl dvxy
x`y lk oke ,mirlq miylya zectl dvxy mc` did ok` ea xg`
oexg`d wx ea envrl ote` `ed mdn cg` lk ,dpynay mipte`d

.mirlq dxyr aiig ecal `ede ea xfg
:`xnbd dywn,éëä éàoic `ed dpynay mipicdn cg` lky ¦¨¦

,envrl,déåLa dúBà ïéøëBî øNò ìL Ba øæç ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¨©¤¤¤§¦¨§¨§¨
,øúBnä úà øNò ìMî ïéòøôðårecn ,dyw `cqg ax ixacle §¦§¨¦¦¤¤¤¤©¨

,ezxfg zngn ciqtd ycwdy dn lk z` 'dxyr oa'dn mirxtp
déãäa íéøNò ïác áúéì'dxyr oa'd mr welgi 'mixyr oa'dy - ¥¦§¤¤§¦©£¥

lhen 'dxyr oa'd lry `vnpe ,ycwdd ciqtdy dn melyza
.cqtddn ivg wx mlylàîéz éëå,xnele ayiil dvxz m`e - §¦¥¨

cénð éëäote`a xaecn'íéøNò ïa' àkéìc,'dxyr oa' wx did `l` ¨¦©¦§¥¨¤¤§¦
,éëä éàoeyla df oic dpynd ly `pzd dpy recnìMî ïéòøôð' ¦¨¦¦§¨¦¦¤
,øNòmc` eze`ne dzectl evxy miyp` dnk eidy ezernyny ¤¤

cwdl ciqtdy dn z` mirxtp mirlq dxyra dzectl dvxyy
ixd ,ezxfgadéì éòaéî 'epnî ïéòøôð'xnel `pzl el did - ¦§¨¦¦¤¦¨¥¥

dvxy cg` eze`n mirxtpy ezernyny ,'xzend z` epnn oirxtpe'
hwpy jkne .ezxfg zngn ciqtn ycwdy dn z` ,ea xfge zectl
mc` did dyrn eze`ay rnyn 'xyr lyn oirxtpe' oeyl `pzd
mr wleg epi` `ed z`f lkae ,ea xfge mixyra zectl dvxy sqep

.`cqg ax ixack `lye ,oey`xd
z` zayiine ,dpynd z` dcinrdy dnn da zxfeg `xnbd

:`xnbd zayiin .xg` ote`a `cqg ax lr `iyewdáø øîà àlà¤¨¨©©
,àcñçdf ixac lr mirlq dxyr siqed cg` lky dpyna xaecn ¦§¨

mixg`d oi`e mirlq dxyr mlyn ea xfgy cg` lke ,el mcwy
,ok it lr s`e ,enr welgl mikixv mda exfgyàéL÷ àìepizpynn Ÿ©§¨

miylyn ea xfg 'mirax` oa'd mb m`y xn`y `cqg ax ixac lr
,mdipia,uxzl yiy meynïàk,mdipia miylyny `cqg ax ixaca ¨

mda exfg mdipyy xaecn,úçà úáamlyl enikqd mdipyy oeiky §©©©
zxyr z` ciqtn ycwd mdipy zxfg zngne ,mirax` zegtd lkl
dxyr mze` melyza miwleg md ,mirax` cr miylyny mirlqd

eli`e ,mirlqïàkmda exfgy xaecn ,epizpyna,äæ øçà äæa ¨¨¤©©¤
z` oziy 'mirax` oa'd z` gipd `ed 'miyng oa'd ea xfgy dryay
xfgyke ,mirlq dxyr `l` ezxfga ciqtn epi` ycwde x`yd lk
ciqtdy mirlqd zxyr z` ecal mlyl eilr 'mirax` oa'd ea

.ezxfga ycwdl
:df uexizl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzax ixack `ziixaa ©§¨©¦¨¦

,`cqglLî ,ãçàk ïlek eøæçíäéðéa ïéLycwdd ciqtdy dn z` ¨§¨§¤¨§©§¦¥¥¤
,`ziixad ixac lr zeywdl yie .lirl x`eanke ,mzxfgaïðà àäå§¨£©

ïðz'dxyr oa'd ea xfg m`y ,epizpynaøNò ãò åéñëpî ïéðkLîî §©§©§§¦¦§¨¨©¤¤
,mirlq.ezxfga ciqtd ycwdy dn z` ezi` miwleg mixg`d oi`e

dpéî òîL åàì àlà`ziixad ixacn gken -àcñç áøãkwligy ¤¨¨§©¦¨¦§©¦§¨
z` mdipia miwlgn zg` zaa mlek exfg m`y ,mzxfg onfa
z` mlyn cg` lk df xg` dfa exfg m`e ,`ziixad ixack melyzd

:`xnbd dwiqn .dpynd ixack ewlgdpéî òîLgikedl yi ok` - §©¦¨
.ok

:df oic xn`p ea ote`a xg` oeyl d`ian `xnbdeäì éîøc àkéà¦¨§¨¥§
àîøéîuexize `iyew jxca `cqg ax ly ef dreny exn`y yi - ¦§¨

.dnvr ipta drenyk `leïðz,dpyna epipy -øNò ìL Ba øæç §©¨©¤¤¤
,øúBnä úà øNò ìMî ïéòøôðå ,déåLa dúBà ïéøëBîrnyne §¦¨§¨§¨§¦§¨¦¦¤¤¤¤©¨
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המשך בעמוד טנ

oifge` mipya cenr fk sc ± oey`x wxtzereay

ïéðúåð íéìòáä.ogxk lr Ðùùå íéøùòexn`e li`ed dl opiadi `l i`dlc Ð

ji`dl diadi i`e ,ynge mixyrl ynegd mr oeaygd dlere mixyr milra

df siqedy rlq eze` ogxk lr epzi milrae .ciqtn ycwd `vnp Ð cg`e mixyra

.yneg etiqei `l Ð df siqedy rlq lr la` ,edcic ynge mixyre oxwd lrøîà
íéùìù íéðúåð íéìòáä ùîçå íéøùòá ãçà
i`n` :jxtinl `ki` `zyde .ogxk lr Ð

milrad z` oitek?`zyd cr `nlya

,jpdl dazinl opivn `l `dc Ð edl opitiik

ynege oxwk ied `l edcic oxwc meyn

oigxk lr jkld ,`yixa milra xen`c

Ð milra` opixcdc oeike ,milra` opixcd

ipixg` i`nyc dnk `pxw azinl ira

cg` xn`c `zyd la` .edcic `ynege

oxw `dc ,ji`dl diazil Ð ynge mixyra

milra xen`c ynege oxwk ied dicic

.dl jixt `xnbae !`yixaíéìòáä åöø íà
'åëoxwk `pxwe li`ed ,edl opitiik `le Ð

xpic i`de .`yixa edpi` xen`c ynege

.dizciar i`n `xnba yxtnàøîâàì
åðùn oipkynn oi`c Ð`l` miyng oa iqkp

enewna mirax` oay `l` ,mirlq xyr

mirax` oa ea xfg la` .ea xfeg epi`e cner

oizegtd mirlq mixyrd oiylyn Ð

miyng oac .mdipia miyly cre miyngn

`dc ,yng ozi mirax` oae ,dxyr yng ozi

oa lr xzei miyng oa xn`y xyr oze`a

dicda mirax` xa jiiy `l mirax`

lr mirax` oa siqedy xyr jpde .`ciqta

ivxi` inp oiyng xa Ð miyly xa

.mirax` miyng llka yic ,mirax`a

íéùîç øá àëéìãxzei mc` xn` `ly Ð

.ipzw ilin ilin oizipznc ,mirax` lr

äéãäá íéøùò øá áéúéìinp edi`c Ð

.ivxi` xyra[øùò ìùî]lyn" ipzwcn Ð

.`pixg` `ki`c llkn ,"xyrúáá ïäá åøæç
ïäéðéá ïéùìùî úçà.`cqg axck Ð

,df xg` dfa oda exfgy oebk Ð oizipzne

ia ixcd ik :xafbl miyng oa xn` `zydc

.mirax` xa jl iway Ðïäéðéá ïéùìùîÐ

mipye ,oixkyp mipey`x dylye mipy

dxkne ,mlek exfg m`y .oicqtp mipexg`

oizegt e`vnp Ð mirlq yng dieeya xafb

xyrd miyng oa ozi .mirlq ynge mirax`

,ivgd ozi mirax` oa ly xyrne ,ecal ely

miyly oa ly xyrne .oda evxzp mdipyy¥¤¤

miyly oae ,yilyd mirax` oae ,yilyd ozi

ly xyrde .exn` miyly ozylyy ,yilyd

ezgty yngde ,mzrax` oia epzi mixyr oa

.ozyng epzi Ð xyr oanåäì éîøã àëéà
àîøéîitp`a `cqg axc `dl ipz `le Ð

`ziixae oizipznc uexiz ici lr `l` ,dytp

.iccd` enxc][òìñá øîåà úéáä ìòáÐ

siqen ely ipy xyrn dcetd ziad lra

l`bi l`b m`e" :(fk `xwie) aizkc ,yneg

siqen oi` dcetd xg`e .'ebe "exyrnn yi`¥

drax`e mixyr ied xpice ,xpic ied rlq ynegc ,ith azinl ira ziad lrac ab lr s`e ,oxwd lr siqeny 'ek xqi`e rlqa xne` xg`e rlqa xne` ziad lra .yneg

.(`,ai) oiyecwc `nw wxta ,oixqi`íúäea epl oi`e .milyexia lkd lk`i `ede ,ely lkd Ð yneg oia oxw oia ixdy ,`ed ziad lrac `geex yneg ,ipy xyrn iab Ð

.`ed `l` dpdp oi` einc zexizia ixdy ,ol ztki` `l Ð inc ixvac ab lr s`e .`id oxwa eziict xwire ,oeict `la oileaba eplk`i `ly ,diict zevn `l`íéìòá åøîéìå
ïé÷éøçá àøáâ àúàoiitkinl ezira i`n` `zyd la` ,ycwdc `ciqt meyn Ð olr ezixcd `zyd cr `nlya !epizenk ozil dvexy ,epinewna Ðàùéøá íéìòá øåîàã ?

øðéã.ediigxk lr milra` opixcd jkld ,ycwdl `ciqt `ki` Ð i`dl opiadi i`e ,xpice ynge mixyrl ynege oxwc `payeg ihnc ,mixyr lr xzei Ðéðúéìå`yixa Ð

.xpice mixyra mixne` milrad :oizipznc÷ã àì.mirlqd oeayg `l` ,xpic ipznl Ðéðú÷ àäå!oixpica wc `nl` ,`tiqa xpic Ðíéìòá øåîàã àáø øîà àìàÐ

.wc `l zehextae ,dhext `yixaäùìùá ùã÷ä íåùéð àìù.xg`d df xn`y dnk rwxwd z` mc` ipa dyly eny `ly ÐìáàÐ df ly eixack dyly de`ny Ð

dke dryz zerwxwd :(`,a) oixcdpqa opixn`ck ,dxyr ira ycwdc `neyc ab lr s`e .dxyr opira `le ,egxk lra eielir lr yneg milra oitiqen`w `zeax `kd Ð o

.ielird lr yneg etiqeie ,dxyr` opixcdn `l Ð `zlz ixn`c oeikc ,ol rnyníéøáã äùù.lld zia ixnegne i`ny zia ilewn Ðäéúãéáò éàî øðéãåzxn` `d Ð

!df ly eielir lr yneg oitiqen oi`àø÷éòî.oey`x egztya Ðòéâîä ïåáùç ïúéì.xpice cg`e miylyl df ly eielir lr Ð
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àøîéîìi`n :opgl` iaxl dniz Ð rlqa xne` ziad lra idpinxe sicr ynegc

mixyra mc` lke mixyra mixne` milradc jxtinl `kil `dc ?jixt

Ð oincew milradc `dc ?`iyew i`ne ,mcew xg`c `ipz `kde ,'ek mincew milrad

`ed ixd xne` cg` :`ipzc ,jxtinl `kil inp `tiqne .xzeia edcet xg` oi`yk edf

ozepe oincew milrad Ð cg`e mixyra ily

ikd Ð mcew xg`c `ipz `kde .yye mixyr

iptn `l` `nrh `ed icinc ,`iyw `l inp

inp ikd Ð mixyr `edy oxwd lr siqeny

md mby ,milrad encwiy `ed oic oizipzna

,yye mixyr oipzepyk oxwd lr oitiqen

ynegde mixyrd lr xzei cg`d oipzepy

!zg`e mixyr `edy oxwd (yneg) liaya

oiteky `py i`n :jk dywn `ed `nye

lr eynege xg`d xn`y minc zzl milrad

oipzep milrady ipzwc ,`ed xn`y dn

:`ipz `kde .raye mixyr yye mixyr

xne` xg`de rlqa mixne` milradyk

oi`e ,mcew [xqi`e rlq ly] Ð xqi`e rlqa

mr xqi`e rlq epziy milrad z` oitek ep`

`le ,mcew xqi`e rlq ly :ipzwc ,ynegd

oxw `edy mixpic dyng oipzep milrad :ipzw

`geex `yneg `kd :ipyne !xqi`e ynege

.milrad z` oitek jkld ,sicr yneg ycwdc

.'ek ziad lrac `geex `ynegc mzdàéðú
oke ,opiqxb ikd Ð oitiqen mixne` i`ny zia

inp `ipz" :opiqxb `le .mz epiax xtqa aezk

inp `ipz :ok eyxtl yi dil opiqxb i`e ."ikd

i` ,meyipa oitiqenc xaqc o`n `ki`c ikd

cenlzd wcwcne .lld ziak i` i`ny ziak

xzei d`xp edine .`cqg axc `ail` `evnl

."ikd inp" `la ,"`ipz" qxbc
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc oikxr(iyiy meil)

e :`xnbd zxxanéîc éëéäcg`e miyly zzl milrad eaiigziy ¥¦¨¥
oebk :`xnbd daiyn .dcyd oeicta xpice mirlqøeîàcmilrad §¨

dzectl mivexy dligznãçàå íéøNòax`yk `le ,mirlq §¤§¦§¤¨
eaiigzd mzxin`ae ,mixyra zectl evxy dpynay mipte`d
,df ote`ae ,yneg siqedl mdilry oeik xpice mirlq dyye mixyr

ïéîãB÷ íéìòaäzectl dvex ipydyk mby meyn ,dcyd oeicta ©§¨¦§¦
inewna xg` izcnrd xnel mileki milrad oi` ,dyye mixyra
miyly zzl mdilr jk meyne ,xpica eaeign daexn maeig ixdy
mr ,eaiigzdy xpice mirlq dyye mixyr mdy ,xpice mirlq cg`e

.df ly eielr cbpk mirlq dyng ztqezåàì íàåm` mle` - §¦¨
wx `l` ,mirlq cg`e mixyra zectl dligzn evx `l milrad
milrad mixne`e ,milradn xzei aiigzd ipydy ixd ,mixyra
,epnewna zectl xg` `a ,xnelk ,'i`wixga `xab `z`' xafbl

eBì íéøîBà,xg`l mixafbdEúòéâä.dcyd oeicta zikf - §¦¦¦¨§

äðùî
äîã÷äë`al yi ,ze`ad zeibeqldxeza xn`p :'mxg'd oipr z` x

mc`n ,Fl xW` lMn 'dl Wi` mxgi xW` mxg lM K`' ,(gk fk `xwie)©¨¥¤£¤©£¦¦©¦¨£¤¥¨¨
`Ed miWcw Wcw mxg lM ,l`Bi `le xkOi `l FzGg` dcVnE dndaE§¥¨¦§¥£ª¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥¨¥¤Ÿ¤¨¨¦
lM K`' weqtd zligzy ,(b"id c"t `ztqez) minkg eyxce .''dl©©¨
xn`y mc`a ,xnelk ,mipdk inxga wqer ,''dl Wi` mxgi xW` mxg¥¤£¤©£¦¦©
oi`e odkl mpzil jixve miqkpd eycwy ,'mipdkl mxg el` miqkp'
mpzpy xg`le .lrn milrad ziaa mcera mdn dpdpde ,oeict mdl
.(.hk) onwl x`eank odk ly epenn miyrpe oilegl mi`vei md ,odkl
,deab inxga wqer ,''dl `Ed miWcw Wcw mxg lM' weqtd jynde¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©
mxg' e` 'ziad wcal mxg md ixd el` miqkp' xn`y mc`a ,xnelk
wcal ycwedy xac lkk ziad wca oenn mde miqkpd eycwy ,''dl
,xafbd cil mzxiqna zrwet mzyecw oi`e ,lrn mdn dpdpde ,ziad
oldl mi`pz ewlgp ,mzq 'mxg df ixd' xn` m`e .mzectl ozip mle`

.deab inxg e` mipdk inxg md m`d (a"r)
`ibeqde ,oilhlhne zecy mixgn oica zewqer oldl zeibeqd

.(:gl) oihib zkqna dzpyp ,ecar mixgna zwqerd
onfa `l` oibdep oinxg dcy oi`' (.hk) onwl epipy ,dfd onfae

eane ,'bdep laeidy,l`xyi ux`ay zerwxwa wx epiidy ,my x`
mxg oic ,oilhlhnk mpicy ux`l ueg zerwxw oke oilhlhna mle`

.bdep laeid oi`yk s` bdep
dfd onfa oikixrn oi`e oinixgn oi`e oiyicwn oi`' (.bi f"r) epipy cer
,eawxi zeqk zexit ,xwriz dnda ,jixrde mixgde yicwd m`e
,(oi`e d"c my) i"yx yxite ,'glnd mil mkilei zekzn ilke zern
onwl d`x] ziad wcal mxg `ed 'mxg mzq'y xaeq df `pzy
epdiy dlwz icil `eaiy yeygl yi ,miiw ziad oi`y oeike ,[(a"r)
d"c .eq `nei) zetqezd mpn` .dlirn xeqi`a exarie ycwddn
xn`c o`nl s` `ziixad z` x`al ozipy ,i"x mya eazk (oi`e
cil e`a `ly onf lk dlwz mda jiiy ixdy ,mipdkl mxg mzqy
mi`iwa eid mleke miievn miycw eid ziad onfay `l` .odkd
zelibx oi` ,miievn miycwd oi`y dfd onfae ,dyecw ipiipra mixidfe
eid `le ,miievn xzei eid mipdkd ziad onfay oke .mda xdfdl

.odkl cin eze` mipzep `l` ,mcia mxgd z` midyn milrad
lg `l l`xyi ux`a rwxwa ,dfd onfa mipdkl mixgde xar m`e
oke mewn eze`ay mipdkl dpzep ux`l uega eli`e ,mxgd
ux`ay rwxwa ,deabl mixgde xar m`e .mewn lka oilhlhna
oilhlhnk dpic ux`l uegay rwxwae ,mxgd lg `l l`xyi
e` ,(my) dxf dceara x`eank oca`l el yi oilhlhnae ,jenqay

.hren xaca mze` dcet
:mipdkl eiqkp lk z` mixgn oica zwqer epzpyníãà íéøçî- ©£¦¨¨

mixgdl mc` lekiíéðòðkä åéúBçôMîe åéãáòîe Bø÷aîe Bðàvî¦Ÿ¦§¨¥£¨¨¦¦§¨©§©£¦
,Búfeçà äãOîez` mixgdl el xeq` la` ,eiqkpn zvwn ,xnelk ¦§¥£¨

.eiqkp lkílek úà íéøçä íàå,melk envrl xiiy `leíðéà §¦¤¡¦¤¨¥¨

íéîøçeî,mzvwn lr elit`e llk eiqkp lr mxg oic lg `l -éøác §¨¦¦§¥
,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà .øæòéìà éaølw cenll yi df oicn ©¦¡¦¤¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨

e ,xnegeíà äîmixgnd iabldBáâìy `ed oicd ,ycwdl -ïéà ¨¦§¨©¥
íéøçäì éàMø íãàz`åéñëð ìk,mxgd lg `l mnixgd m`eìò ¨¨©©§©£¦¨§¨¨©

åéñëð ìò ñç íãà àäiL änëå änk úçàlr qegl mc` aiigy - ©©©¨§©¨¤§¥¨¨¨©§¨¨
ick zegtd lkl envrl xiiyi `l` ,heicdl mlek z` ozi `le eiqkp

.eiig

àøîâ
:`xnbd zxxan .epzpyn ly oicl xewnd z` zx`an `xnbdàðî§¨

éléî éðädf oic :`xnbd zx`an .miqkpd lk z` mixgdl ozip `ly ¨¥¦¥
k cnlpïðaø eðúc(gk fk `xwie) dxeza xn`p ,`ziixaalM K`' , §¨©¨¨©¨

'FzGg` dcVnE dndaE mc`n Fl xW` lMn 'dl Wi` mxgi xy` mxg¥¤£¤©£¦¦©¦¨£¤¥¨¨§¥¨¦§¥£ª¨
aezkd oeyln yexcl yie ,'ebe,'Bì øLà ìkî'mixgd m` wxy ¦¨£¤

mxgd lg eilhlhnn zvwnàìåz` mixgd m`Bì øLà ìkz` - §Ÿ¨£¤
aezkd oeylne .eilhlhn lk'íãàî'mixgd m` wxy ,yexcl yi ¥¨¨

,mxgd lg miprpkd eicarn zvwnàìåz` mixgd m`ìkdíãà §Ÿ¨¨¨
aezkd oeylne .ezeyxay'äîäaî'mixgd m` wxy ,yexcl yi ¦§¥¨

,mxgd lg eizendan zvwnàìåz` mixgd m`ìkdäîäa §Ÿ¨§¥¨
aezkd oeylne .ezeyxay['Búfeçà äãOîe'] (äæåçà äãùî)yi ¦§¥£¨

,mxgd lg eizecyn zvwn mixgd m` wxy ,yexclàìåmixgd m` §Ÿ
z`.[Búfeçà] (äæåçà) äãN ìk:`ziixad zl`eyìBëéidzi ¨§¥£¨¨

dligzkly `id weqtd zpeeky ,yxtlíéøçé àì,eiqkp lk z` Ÿ©£¦
emewn lkníàe xar.ïéîøçeî eäé ,íéøçä:`ziixad daiyn ¦¤¡¦§§¨¦

Cà' ,øîBì ãeîìz,lg mxgd oi` carica s`y hrnl ,'mxg lM ©§©©¨¥¤
,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà .øæòéìà éaø éøáccenll yi df oicn ¦§¥©¦¡¦¤¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨

e ,xnege lwíà äîeiqkp znxgda,dBáâìy `ed oicdíãà ïéà ¨¦§¨©¥¨¨
íéøçäì éàMøz`,åéñëð ìk,minxgen mpi` mnixgd m`eìò ©©§©£¦¨§¨¨©

åéñëð ìò ñç íãà àäiL änëå änk úçàmlek z` ozi `le ©©©¨§©¨¤§¥¨¨¨©§¨¨
.heicdl

:`xnbd zx`aneàëéøöemipte`d lk z` epcnll aezkd jxvede - §¦¨
meyn ,el`dàðîçø áúk éàcoeyla df oic'Bì øLà ìkî'xn`py §¦¨©©£¨¨¦¨£¤

,oilhlhn iabl,àðéîà äåäy wx `ed xeqi`dyìkmiqkpdúéàc £¨¨¦¨¨§¦
ãçà ïéî ìáà ,íéøçì àì ,déì,eiqkpndéìek déîøçéìxzen - ¥Ÿ©£¦£¨¦¤¨¦§§¥¥

jkl ,eicar lk z` mixgiy oebke ,elek z` mixgdlàðîçø áúk̈©©£¨¨
,'íãàî'eicarn wlg wx mixgdl xzeny epcnllàìåz`ìk ¥¨¨§Ÿ¨

díãàmiqkp el yiy elit`e ,ezeyxay.mitqep ¨¨
'íãàî' àðîçø áúk éàådcyn' aezk did `le ,micar iabl §¦¨©©£¨¨¥¨¨

z` mixgdl ozip `l micara `weecy xnel iziid leki ,'dfeg`
meyn ,mlekäãBáò àìa déì àéâñ àìcly ewetiq ick oi`y - §Ÿ©§¨¥§Ÿ£¨

,micar el eidi `l m` mc`äãN ìáàs` miiwzdl ozipy dfeg` £¨§¤
ixdy ,el zkiiyy dcy el didz `l m`ïøezñéãa déì àéâñic - ©§¨¥§¦§¨

ote`a ,zexita ewlg z` lawie mixg` lv` qix` didiy mc`l el
dfeg` dcya s`y ,aezkd epcnln jkl .mlek z` mixgdl xzen df

.olek z` `le owlg z` wx mixgdl ozip
ïðéòîLà éàå]iabl wx df oic aezkdäãN,micar iabl `le dfeg` §¦©§§¦©§¤

,elek oind z` mixgdl ozip `l dfa `weecy xnel iziid lekiíeMî¦
äéúeiçcmiiwzdl leki epi`e da dielz mc`d ly ezeigy - §©¥
,dicrlaíãà ìáàdielz milrad ly ezeig oi`y ,iprpk car - £¨¨¨

ixdy ,dfaàîìòa àòîLa déì éâñ,car epi`y ynya s` el ic - ©¦¥§©¨¨§£§¨
ozip `l dfa s`y aezkd epcnln jkl ,mlek z` mixgdl ozip dfa

.mzvwn wx `l` mlek z` mixgdl[
ïðéòîLà éàåiabl df oicézøz éðädcye miprpk micar ,el` ipy - §¦©§§¦©¨¥©§¥

l el`a `weecy xnel iziid leki ,dfeg`oind z` mixgdl ozip `
,elekàúeiç àëäå àúeiç àëäc íeMîiprpk cara oiay meyn - ¦§¨¨©¨§¨¨©¨

zepwl dvxi m`e ,mda dielz mc`d ly ezeig dfeg` dcya oiae
,mzepwl cinz miievn mpi` ,mnewna mixg`ïéìèìhî ìáàm`y £¨¦©§§¦

,mzepwl cinz md miievn ,mnewna mixg` zepwl dvxieäðéîøçéì¦§§¦§
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קלט oifge` mipy` cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

ãçàå íéøùòá éøîàã ïåâë éîã éëéäå,xpice yye mixyr yneg oia oxw oia iedc Ð

.xpice cg`e miyly epiid ,dyng siqen dfeïéîãå÷ íéìòáädil opiadi ded i`c Ð

.ediigxk lr milra` ixcd jkld ,`yixa xen`c i`nn xpic ycwd ciqt ded i`dl

êéúòâä äæì åì øîåà åàì íàå.owixga `xab `z` :milra ixn`c Ðäðùî
åðàöî"mxg od ixd" :xne` ,ep`v zvwn Ð

.odkl opzepeíìåë úàenvrl xiiy `ly Ð

.melkåéñëð ìò ñç úåéäìmfafai `ly Ð

.heicdlàøîâåì øùà ìëîepiid Ð

.oilhlhn lk `le ,oilhlhníãàîmicar Ð

.miprpkdíøç ìë êà.oiherin oiwxe oik` Ð

ïøåúñéãálawie ,mixg`l qix` `diy Ð

.riaxle yilyle dvgnl zecyìáà
åäìåë åäðéîøçéì àîéà ïéìèìèîazk Ð

,el xy` lk `le Ð "el xy` lkn" :`pngx

.oilhlhn epiidcäøëåîì úåùø åì ùé åúá
.dzexrpa `le dzephwa ÐæáæáîäÐ

.miiprlùîåçdia aizkc ,awrin opixnbc Ð

dil zi` dixfr oa xfrl` iax .oixeyir oixz

`diy opireny`l `z` `dc ,`li` iaxc

iaxc dil zil xfril` iax .eiqkp lr qg mc`

`l` ,ol ztki` `l `aeh fafa i`c ,`li`

.mxgc `inec zvw envrl xiiyyäðùî
íäìù íéîøçäùmxg lk" :aizkc Ð

d`pd dn Ð `ed dicicc oeike ,'ebe "l`xyia

jka?,dia ikf diteb edi` mixgn ded i`

.xg` odkl dil adi `leéáø éøáã ïéàøð
äãåäé.zerwxwa ,oinixgn oi` mielc Ð

ïéìèìèîá ïåòîù éáø éøáãåoi` ixdy Ð

oilhlhn inixgn i` ,jkld .odly minxgd

.mipdkl edl iadie ,mxg ediilr `liig Ð

àøîâøîéîì éáøì äéì êéøèöéàãî
ïéìèìèîá,oerny iax ixac oi`xp Ð

Ð eixac oi`xp oi` zerwxwa la` :rnync

.ibilt inp zerwxw`c llknéáø óàù
'åë åéìò ÷ìçð àì ïåòîùrnyn ikde Ð

iaxl dcedi iax ixac oi`xp :iaxc dizlin

oerny iax ixacy ,zerwxwa oerny

.oilhlhna
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åðúãmxga `xw i`d `de :xn`z m`e Ð el xy` lk `le el xy` lkn opax

eli`e ,"l`bi `le xkni `l" :aizk `xwc ditiqa `dc ,aizk mipdkl ozipd

"deabl m` dne" :oizipzna xn`w ikide ,ycwdk oeict mdl yi ziad wca inxg

oihib) "gleyd" wxta `ki`c :cere !mipdkl m` ik `ed deabl e`l `de ?'ek

eizegtye eicar el` Ð "mc`n" :(a,gl

yicwnd :xn`c axl dpin jixte .miprpkd

yecw mr iedinlc ,zexigl `vi ecar

oda oi` minxga `de ?jixtw i`ne .xn`w

xnel ,yicwnl inc `le ,sebd zyecw

elit`c :xnel yie !xn`w yecw mr iedinlc

zyecw oda yi mipdkl oipzipd minxga

minxg :(`,hk) oiwxita onwl ipzck ,sebd

ycwdk od ixd milra ziaa ody onf lk

.oilegk od ixd Ð odkl mpzp ,mdixac lkl

.sebd zyecw eda zi` `nl`(àìà)
el yi dnda dn dnda [xnel cenlz]

ok m` :xn`z m`e Ð mlerl xeknl zeyx

zxfeg dxkn m` ixdy ,inp dfeg` dcy

yi mewn lknc :xnel yie !laeia milral

m` oebk ,mlerl ecin `ivedl zeyx el

mipdkl zwlgzny ,xg` dl`be dyicwd

dn :eyexit ikdc xnel yi ,inp i` .laeia

dfeg` dcye ,dxkenl zeyx el yi dnda

dxkenl `ed leki ecia `idy onf lk inp

el oi` licbzync ezaa ok oi`y dn Ð

.dxkenl zeyxíéøçäopzep oilhlhn

l`xyia mxg lk xn`py dvxiy odk lkl

`xw `dc ,yxc xwir df oi` Ð didi jl

Ð odkl epzp :dinwl dil yixcck jixhvi`

lk" :xn`py ,eixac lkl oilegk `ed ixd

:`kd xn`c `de ."didi jl l`xyia mxg

enk ,`ed `xaqn Ð dvxiy odk lkl opzep

dpzil jixv oi`e ,odk lkl dpzepy dnexz

xwir ied i` ,cere .xnyn eze`ay odkl

yiwil :onwl jixtc `d i`n ,`yxc

aezkd zxifb `lde ?zerwxwl oilhlhn

dyxc xwir e`lc dpin rny `l` !`id

.df `ed
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ãçàå íéøNòa øeîàc ?éîc éëéä¯íàå ,ïéîãB÷ íéìòaä ¥¦¨¥©£§¤§¦§¤¨©§¨¦§¦§¦
åàì¯ézòbä :Bì øîBà.EäðùîBðàvî íãà íéøçî ¨¥¦©§¦©£¦¨¨¦Ÿ

,Búfeçà äãOîe ,íéðòðkä åéúBçôMîe åéãáòîe ,Bø÷aîe¦§¨¥£¨¨¦¦§¨©§©£¦¦§¥£¨
ílek úà íéøçä íàå¯éaø éøác ,íéîøçeî íðéà §¦¤¡¦¤¨¥¨§¨¦¦§¥©¦

ïéà dBábì íà äî :äéøæò ïa øæòìà éaø øîà .øæòéìà¡¦¤¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¦©¨©¥
änëå änk úçà ìò ,åéñëð ìk íéøçäì éàMø íãà̈¨©©§©£¦¨§¨¨©©©©¨§©¨

!åéñëð ìò ñç íãà àäiLàøîâeðúc ?éléî éðä àðî ¤§¥¨¨©©§¨¨§¨¨¥¦¥§¨
"Bì øLà ìkî" :ïðaø¯"íãàî" ,Bì øLà ìk àìå¯àìå ©¨©¦¨£¤§Ÿ¨£¤¥¨¨§Ÿ
"äîäaî" ,íãà ìk¯"äfçà äãOî" ,äîäa ìk àìå¯ ¨¨¨¦§¥¨§Ÿ¨§¥¨¦§¥£ª¨

eäé íéøçä íàå ,íéøçé àì ìBëé ;äfeçà äãN ìk àìå§Ÿ¨§¥£¨¨Ÿ©£¦§¦¤¡¦§
øîà .øæòéìà éaø éøác ,"Cà" :øîBì ãeîìz ?ïéîøçeî§¨¦©§©©¦§¥©¦¡¦¤¤¨©
éàMø íãà ïéà dBábì íà äî :äéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¦©¨©¥¨¨©©
ñç íãà àäiL änëå änk úçà ìò ,åéñëð ìk íéøçäì§©£¦¨§¨¨©©©©¨§©¨¤§¥¨¨©
,"Bì øLà ìkî" :àðîçø áúk éàc ,àëéøöe !åéñëð ìò©§¨¨§¦¨§¦¨©©£¨¨¦¨£¤
ãçà ïéî ìáà ,íéøçì àì déì úéàc ìk :àðéîà äåä£¨¨¦¨¨§¦¥¨©£¦£¨¦¤¨

délek déîøçéì¯"íãàî" :àðîçø áúk¯;íãà ìk àìå ¦§§¥¥¨©©£¨¨¥¨¨§Ÿ¨¨¨
,äãBáò àìa déì àéâñ àìc ,"íãàî" àðîçø áúk éàå§¦¨©©£¨¨¥¨¨§¨©§¨¥§¨£¨

äãN ìáà¯éðä ïðéòîLà éàå ;ïøBzñéãa déì àéâñ £¨¨¤©§¨¥§¦§¨§¦©§§¦©¨¥
ézøz¯ïéìèìhî ìáà ,àúeiç àëäå àúeiç àëäc íeMî ©§¥¦§¨¨¦¨§¨¨¦¨£¨¦©§§¦

¯:àéðúãëì ?éì änì "äîäa" .éëéøö ,eälek eäðéîøçéì¦§§¦§§§¦¦§¥¨¨¨¦§¦§©§¨
,íéiøáòä BúçôLå Bãáò ,Bzáe Bða íãà íéøçé ìBëé̈©£¦¨¨§¦©§§¦§¨¨¦§¦¦
Bì Lé äîäa äî ,"äîäa" :øîBì ãeîìz ?Búð÷î äãNe§¥¦§¨©§©§¥¨©§¥¨¥

døëBîì úeLø¯àìäå .døëBîì úeLø Bì LiL ìk óà §§§¨©¨¤¥§§§¨©£Ÿ
ãeîìz ?äpîéøçé ìBëé ,døëBîì úeLø Bì Lé äpè÷ Bza¦§©¨¥§§§¨¨©£¦¤¨©§
íìBòì døëBîì úeLø Bì Lé äîäa äî ,"äîäa" :øîBì©§¥¨©§¥¨¥§§§¨§¨

¯.íìBòì døëBîì úeLø Bì LiL ìk óàéaø øîà" ©¨¤¥§§§¨§¨¨©©¦
eðééä .'åë "éàMø íãà ïéà dBábì íà :äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨¦©¨©¥¨¨©©©§

æaæáì LwaL ãçàa äNòî .LîBçî øúBé æaæáé ìà æaæáîä ,eðé÷úä àLeàa :àléà éaø øîàc ,àléà éaøc eäééðéa àkéà !àn÷ àpz©¨©¨¦¨¥©§§©¦¦¨§¨©©¦¦¨§¨¦§¦©§©§¥©§©§¥¥¥¤©£¤§¤¨¤¦¥§©§¥
.àáé÷ò éaø ?epîe ,åéøéáç Bì eçépä àìå ,ááLé éaø :dì éøîàå ;ááLé éaø ?epîe ,åéøáç Bì eçépä àìå ,LîBçî øúBéäðùîíéøçnä ¥¥¤§Ÿ¦¦£¥¨©©¦§¥¨§¨§¦¨©¦§¥¨§Ÿ¦¦£¥¨©©¦£¦¨©©£¦

Búð÷î äãNe ,íéøáòä BúçôLå Bãáòå ,Bzáe Bða¯,ïéîéøçî ïéà íiåìäå íéðäkä .BlL BðéàL øác íéøçî íãà ïéàL ,ïéîøçeî ïéà §¦§©§§¦§¨¨¦§¦§¥¦§¨¥£¨¦¤¥¨¨©£¦¨¨¤¥¤©Ÿ£¦§©§¦¦¥©£¦¦
ïéîéøçî ïéà íéðäkä :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác¯ïéîéøçî íiåìäå ,ïälL ïéîøçäL¯ïéàøð :éaø øîà .ïälL ïéîøçä ïéàL ¦§¥©¦§¨©¦¦§¥©Ÿ£¦¥©£¦¦¤©£¨¦¤¨¤§©§¦¦©£¦¦¤¥©£¨¦¤¨¤¨©©¦¦§¦

.ïälL ïéîøçä ïéàL ,ïéìèìhna ïBòîL éaø éøáãå ,"íäì àéä íìBò úfçà ék" :øîàpL ,úBò÷øwa äãeäé éaø éøácàøîâéaøå ¦§¥©¦§¨©©§¨¤¤¡©¦£ª©¨¦¨¤§¦§¥©¦¦§©¦©§§¦¤¥©£¨¦¤¨¤§©¦
ïéîéøçî ïéà íéðäk àîìLa ,äãeäé¯éîøçî àì éò÷ø÷î àîìLa ,íiåì àlà ,ïälL ïéîøçL¯,"íäì àéä íìBò úfçà ék" :áéúëc §¨¦§¨¨Ÿ£¦¥©£¦¦¤£¨¦¤¨¤¤¨§¦¦¦§¨¨§©§§¥¨©§§¦¦§¦¦£ª©¨¦¨¤

!éîøçéì éìèìhî àlà¯íéðäk àîìLa ,ïBòîL éaøå .úBò÷ø÷ì ïéìèìhî Léwî ,"Búfçà äãOîe ...Bì øLà ìkî" :àø÷ øîà¯ ¤¨¦©§§¥¦§§¥¨©§¨¦¨£¤¦§¥£ª¨©¦¦©§§¦§©§¨§©¦¦§¦§¨¨Ÿ£¦
íéøçì íéìèìhî àîìLa ,íiåì àlà ;ïøîàãk¯!"íäì àéä íìBò úfçà" :áéúëä ?éànà éò÷ø÷î àlà ,Léwî àìc¯ïéîéøçî éàî §©£©¨¤¨§¦¦¦§¨¨¦©§§¦©£¦§¨©¦¤¨§©§§¥©©¨§¦£ª©¨¦¨¤©©£¦¦

øîà÷c éîð¯.éìèìhî¯øîà ,àôéñ éðú÷cî àäåéaøc ììkî ,éìèìhîa ïBòîL éaø éøáãå éò÷ø÷îa äãeäé éaø éøác ïéàøð :éaø ©¦§¨¨©¦©§§¥§¨¦§¨¨¥¥¨¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨¦§©§§¥§¦§¥©¦¦§§¦©§§¥¦§¨§©¦
!øîà÷ éîð éò÷ø÷î ïBòîL¯àlà ÷ìçð àì ïBòîL éaø óàL ,úBò÷ø÷a ïBòîL éaøì äãeäé éaø éøác ïéàøð :éaø øîà ,øîà÷ éëä ¦§§©§§¥©¦¨¨©¨¦¨¨©¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨§©¦¦§§©§¨¤©©¦¦§Ÿ¤¡©¤¨

ïéìèìhî íéøçä :ïéáà øa àéiç éaø øîà .déì äãBî úBò÷øwa ìáà ,ïéìèìhna¯ìàøNéa íøç ìk" :øîàpL ,äöøiL ïäk ìëì ïðúBð ©¦©§§¦£¨©©§¨¤¥¨©©¦¦¨©¨¦¤¡¦¦©§§¦§¨§¨Ÿ¥¤¦§¤¤¤¡©¨¥¤§¦§¨¥
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oikxr(iyiy meil)

,'äéäé Eìmze` zzl lekie ,mipdkl minxgd z` zzl jixvy ,epiide §¦§¤
m`e .dvxiy odk lklíéøçänBúBàaL ïäëì ïðúBð ,åéúBãN ¤¡¦§¨§¨§Ÿ¥¤§

,øîLî,dvxiy odk lkl `leøîàpL`xwie) dfeg` dcy zyxta ¦§¨¤¤¡©
,(`k fkøîâå ,'Búfeçà äéäz ïäkì íøçä äãNk'df oic cnlpe - ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨§¨©

dey dxifba,øbä ìæbî 'ïäkì' 'ïäkì'ly my`e oxw iably ,epiide ©Ÿ¥©Ÿ¥¦¤¤©¥
(g d xacna) aezk xbd lfbdcy iable ,'odMl 'dl aWEOd mW`d'¨¨¨©¨©©Ÿ¥

yie ,'FzGEg` didY odMl mxgd dcUM' (my `xwie) aezk mxgd¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨
eze`ay odkl mipzip xbd lfb ly my`e oxwy myk ,cenll

.xnyn eze`ay odkl mipzip mxgd zecy jk ,xnynd
:`xnbd zl`eyíúäå,xbd lfbaïìðîynegde oxwdy oipn - §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .xnyn eze`ay odkl wx mipzipàéðúc`ziixaa §©§¨
l`B Wi`l oi` m`e' ,(my xacna) xbd lfb zyxta xn`p ,(:hw w"a)§¦¥¨¦Ÿ¥

aWEOd mW`d ,eil` mW`d aiWdl,'ïäkì 'äìdxizq yi dxe`kle §¨¦¨¨¨¥¨¨¨¨©¨©©Ÿ¥
eli`e ,ycwdl epiidc ,'dl `edy rnyn dligzay ,weqta

,weqtd z` yexcl yi jk `l` .odkl ozipy rnyn jynddnBàð÷§¨
íMä,ynegde oxwd z` 'd dpw -Bðúðe'd.øîLî BúBàaL ïäkì ©¥§¨©Ÿ¥¤§¦§¨

:`ziixad zl`eyøîBà äzàepzpyBà ,øîLî BúBàaL ïäkì ©¨¥©Ÿ¥¤§¦§¨
`nyBðéà,jkàlàzzl ozipäöøiL ïäk ìëì`ly s`e ,olfbd ¥¤¨§¨Ÿ¥¤¦§¤

:`ziixad daiyn .xnyn eze`aøîBà àeäLkweqtd jynda §¤¥
(my)' ,,'åéìò Ba øtëé øLà íéøetékä ìéà ãálîolfbdy ,epiide ¦§©¥©¦¦£¤§©¤¨¨

ea xtkiy el ozepy my`d oaxw caln ynegde oxwd z` odkl ozep
,eilréøäy,øaãî áeúkä øîLî BúBàaL ïäëaodkd ixdy £¥§Ÿ¥¤§¦§¨©¨§©¥

.xnynd eze`n `ed ,my`d z` aixwnd
:oia` xa `iig iax xn`y sqep oic d`ian `xnbdäàöBiä äãN̈¤©§¨

ìáBia íéðäkìdl`ebl milrad evx `le dycwedy dfeg` dcy - ©Ÿ£¦©¥
laeia milrad zeyxn z`vei `ide ,ycwdn xg` d`pwy e`

,(a"re `"r dk lirl) mipdkl zwlgzneì dðúBðd ipdkøîLî §¨§¦§¨
ìáBé Ba òâtL.mzcear onfa laeid lgy - ¤¨©¥

:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipalBa òâtly xetik mei ¦©§¨§¨©
laeiúaMaea micaery,zexnyn izyéàîm`d ,oicd dn - §©¨©

xnynd e` ,dcya dkef sqen oaxw xg` cr caery xnynd
:`xnbd daiyn .jk xg` ezcear z` ligznyøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©

àöBiä øîLîì dðúBð ,àðôìeçc déîMî énàz` miiqnd - ©¦¦§¥§§¨¨§¨§¦§¨©¥
f` ea ekfe dlild zligza lg laeidy meyn ,zayd dze`a ezcear

.`veid xnynd ipdk
:in` xa `iig iax ixacl di`x d`ian `xnbdøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

[éëä énð] àéðz ,÷çöé,dlild zlgza lg laeidy `ziixaa ¦§¨©§¨©¦¨¦
dpyde ,dhiny `id ryze mirax` zpyy oeiky ,`ziixaa epipyy

,laei `id dixg`ly,øîBà äzà úàöîðyãçàå ìáBé ãçà ¦§¥¨©¨¥¤¨¥§¤¨
úéòéáL,dhinyd oiae laeid oia -ìáBiL àlà ,ãçàk ïéènLî §¦¦§©§¦§¤¨¤¨¤¥

zerwxwd z` hnynBúléçúa,dpyd zligza -åeli`ähîMä ¦§¦¨§©§¦¨
mitqkd z` zhnyndôBñaoeyln :`xnbd dywn .dpyd seqa - §¨

,cg` onfa mihnyny jka minec dhinye laeiy ,rnyn `ziixad
zhnyn dhinyde ezligza hnyn laeidy jka miwelgy `l`

ixde ,dteqa,äaøcà,cg` onfa mihnyny dfl df minecy dn lk ©§©¨
éàåä éëä íeMîdhinyde ezligza hnyn laeidy zngn `ed - ¦¨¦£©¦

,laeid zpy zligz `ed dhinyd zpy seqy meyn ,dteqa zhnyn
`l` :`xnbd zayiin .onf eze`a mihnyn mdipyy `vnpeàîéà¥¨

ziriay cg`e laei cg` xne` dz` z`vnp' ,jk `ziixad oeyla
cg`k oihnynìáBiäL éðtîe'åëdhinyde ezligza hnyn ¦§¥¤©¥

.dhinyd seq `edy ,dlild zligza lg laeidy ixd .dteqa
:`ziixad lr `xnbd dywn,úéòéáL àîìLaoaenepipyy dn ¦§¨¨§¦¦

zhnyny,dôBñameynáéúëc,(` eh mixac) dhiny zyxta §¨¦§¦
,'ähîL äNòz íéðL òáL õwî'ziriayd dpyd seqay ,rnyne ¦¥¤©¨¦©£¤§¦¨

.dhinyd legzàlàdy df oicìáBéhnynBúléçúa,oaen epi` ¤¨¥¦§¦¨
ixdyàeä íéøetékä íBéa,dpyd y`xa `le hnynáéúëc §©¦¦¦§¦

,(i-h dk `xwie) laeid zyxtaìëa øôBL eøéáòz íéøetékä íBéa'§©¦¦©£¦¨§¨
,íëöøàl` Wi` mYaWe 'ebe dpW miXngd zpW z` mYWCwe ©§§¤§¦©§¤¥§©©£¦¦¨¨§©§¤¦¤

mixfeg f`e ,xteya mirwez mixetikd meiay epiide ,'FzGg £̀ª¨
:`xnbd zayiin .mdilral zerwxwdépî àädpyy `pzd edin - ¨©¦

,ezligza lg laeidy ef `ziixaïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨

øîàc ,àéä ä÷Bøa ïa,(:g d"x)ìééçc àeä äðMä Làøîd,ìáBé ¤§¨¦§¨©¥Ÿ©¨¨§¨¦¥
laeid zpy zqipka milg laeid zrwtde mitqk zhiny ,ezhiyle

.laeid zligze dhinyd seq `edy
:`xnbd zxne`eèåìéa øa äi÷æç dòîL`iig iax ly ef drenyl ©§¨¦§¦¨©¦§¨

,oia` xaeäáà éaøc dén÷ døîà ìæàåiax iptl dxn`e jlde - ©£©©§¨©¥§©¦£¨
,eda`oia oia` xa `iig iax wlig recn ,eixac lr dywd `ede

,zerwxwl oilhlhnúBò÷ø÷ì éìèìhî Léwéìåeywed ixd - §¥¦¦©§§¦§©§¨
fk `xwie) minxg dcy zyxta aezky ,epiide ,zerwxwl oilhlhn
aezkdy (`"r) lirl x`azde ,'FzGg` dcVnE 'ebe Fl xW` lMn' (gk¦¨£¤¦§¥£ª¨
oilhlhn aezkd yiwdy oeike ,oilhlhn lr yxcp 'Fl xW` lMn'¦¨£¤

ike ,el aiyde .df oica mb mzeeydl el did ,zerwxwlåàìzwelgn ¨
àkéàc ,àéä éàpz`pz yiy -Léwîczerwxwl oilhlhnàkéàå ©¨¥¦§¦¨§©¦§¦¨

,Léwî àìc`iig iax lr zeywdl oi` ,df oica mi`pz ewlgpy oeike §Ÿ©¦
epic z` xn` `ed ixdy ,oia` xaøîàc ïàîkyïðéLwî àì §©§¨©Ÿ©§¦©

.zerwxwl oilhlhn

äðùî
:mipdk inxg oic zx`ane ,minxg oica weqrl dkiynn epzpyn

íéðäk éîøç,mipdkl mze` zzl ick enxgedy miqkp -íäì ïéà ¤§¥Ÿ£¦¥¨¤
ïBéãt`le xkOi `l' (my) mda xn`py meyn ,mzectl ozip `l - ¦§Ÿ¦¨¥§Ÿ
,'l`BiíéðúBð àlàmze`,äîeøúk íéðäkìcil e`ay xg`le ¦¨¥¤¨§¦©Ÿ£¦¦§¨

x`eanke ,xac lkl epennk md ixde ,oilegl mi`vei md odkd
.`xnba

e` mipdkl `ed m`d yxtzd `ly mxga zwelgn d`ian dpynd
:ziad wcalíéîøç íúñ ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaømc` - ©¦§¨¤§¥¨¥§¨£¨¦

e` ziad wcal mixgn m`d yxit `le ,mzqa eiqkpn mixgnd
minxgen md ixd ,mipdkløîàpL ,úéaä ÷ãáìminxg zyxta §¤¤©©¦¤¤¡©

,(gk fk `xwie),''äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk'mxg lky ,rnyne ¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©
.mipdkl `edy ea yxit m` `l` ,ziad wcal `edíéîëçå©£¨¦

íéîøç íúñ ,íéøîBàmd ixdøîàpL ,íéðäkìdfeg` dcya §¦§¨£¨¦©Ÿ£¦¤¤¡©
(`k fk my) laeia mipdkl z`veiyäéäz ïäkì íøçä äãNk'¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤

,'Búfeçà:dpynd zl`ey .mipdkl `id mxgd dcy mzqy ,rnyne £¨
ïk íà,mipdkl md minxg mzqyøîàð änìminxg zyxtaìk' ¦¥¨¨¤¡©¨

,''äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç.ziad wcal `ed mzq mxgy rnyny ¥¤Ÿ¤¨¨¦©
:dpynd daiyn,epcnll `a df weqtLmxgdìçmbéLã÷ ìò ¤¨©¨§¥

íél÷ íéLã÷ ìòå íéLã÷.jenqa x`eanke ¨¨¦§©¨¨¦©¦
:mpeict ipic z`e eycwedy miqkp znxgd oic z` zx`an dpynd

íãà íéøçîmixgdl mc` leki -åéLã÷ úà,yicwd xakyïéa ©£¦¨¨¤¨¨¨¥
,íéLã÷ éLã÷e ,my`e z`hg e` ,dler oebke,íél÷ íéLã÷ ïéaoebke ¨§¥¨¨¦¥¨¨¦©¦

,eaeiga welig yi mle` .gqt oaxwe xeka ,dnda xyrn ,dcezíà¦
a dyicwdy dnda mixgd,øãð'dler ilr ixd' xn`y ,xnelk ¤¤

epennk `id ,dndad zeixg`a aiigy oeik ,ezlerl dnda yixtde
e ,dndad ieey lk lr mxgd lgeïúBðodklïäéîclk cbpk zern - ¥§¥¤

.excpl aixwi dndad z`e ,dndad ieeyíàådnda mixgd §¦
a dyicwdy,äáãðaiig epi` df ote`a ,'dler ef ixd' xn`y oebke §¨¨

e ,dndad zeixg`aïúBðodklïúáBè úàzaeh cbpk zern - ¥¤¨¨
yicwdy dryay oeik ,jenqa x`eanke ,ef dndan el yiy d`pdd

.dnixgdl leki epi`e ycwd zeyxl d`vi `id ,dndad z`
xn` m`y ,epiid ,'ozaeh z` ozep' epipyy dn :dpynd zx`aneøBL'

æïéãîBà ,'äìBò ä,[mixryn-]änkzerna ïzéì äöBø íãàlef ¤¨§¦©¨¨¨¤¦¥§
xear,äæ øBLlkeiy ickäìBò BúBìòäì,epewl oexeckét ìò óà ¤§©£¨©©¦

éàMø BðéàLdler aiig epi`y mc` ,xnelk ,df oaxw `iadl [aiig-] ¤¥©©
milrad epzi df mekqe ,epewl oexec aixwdl elhep lefa `vni m`

.odkl
:dndad inca `ly mxgd zneyl sqep ote` d`ian dpyndøBëaä©§

,dnda xeka -ïéa`ed m`íze ,gafnl ie`xe [mly-]ïéa`ed m` ¥¨¥
íeî ìòa,gafnl ie`x epi`eBúBà ïéîéøçîs` lr ,enixgdl ozip - ©©©£¦¦

zl`ey .xeka oicn odkl epzil aiegn did xake yecw eteby
:dpynd.BúBà íéãBt ãöéëå:dpynd daiyníãà änk ïéãîBà §¥©¦§¦©¨¨¨

did l`xyinïzéì äöBømilraläæ øBëáaickBza ïáì Bðzéì ¤¦¥¦§¤¦§§¤¦
odk `edyBúBçà ïáì Bà.odkl l`xyid ozi df mekqe ,odk `edy §¤£
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oifge` mipya cenr gk sc ± oey`x wxtzereay

äéäé êì.llka erxf lke ,`pngx dil xn`w oxd`l Ðïäëì 'äì áùåîä íùàä
.oil`eb el oi`y l`xyin mc` jl oi` l`xyia ixdy ,xacn aezkd xbd lfba Ð

z` lfebd `l`my`e odkl ynege oxw mlyn Ð zn jk xg`e dcede raype xbd

Ð "ayend" ,oxwd df Ð "my`d" :(`,iw) `nw `aaa "lfebd" wxta opixn`e .gafnl

li` df Ð "mixetikd li` caln" ,ynegd df

.raypy xwy zreay lr `iany my`éøä
øîùî åúåàáù ïäëá:`xw xn`w ikdc Ð

oxw `di Ð mixetkd li`a ea xtknd odkly

.ynege'åë äàöåéä äãùxa `iig ax Ð

.dl xn`w oia`úáùá ìáåé åá òâôÐ

mixetikd mei ea lge ,zetlgzn zexnync

ozi efi`l ,meia eaàöåéä øîùîì ?Ð

.yn` laeid ligzd ezeyxayïîçð áø øîà
éëä éîð àéðú ÷çöé øádlgzd xzac Ð

.opilf`øîåà úàöîðzpye li`ed Ð

ly dpye ,ziriay ligzd ryze mirax`

.laei dixg`úéòéáù ãçàå ìáåé ãçà
ãçàë ïéèîùîziriay ,cg` meia Ð

zxikn laeie ,mitqk z`eld zhnyn

.'ek laeidy `l` ,zerwxwäáøãà`nrh Ð

,ikd meyn cg` meia mihnyn mdipyc

`zydc ,ezligza laeie dteqa ziriayc

laei zay axr ly [zeynyd] oiac gkzy`

ediiexz `zry `idde ,ziriay `wtp

!oihnynéëä éðú àìàcg`k oihnyn Ð

.dteqa ziriaye ezligza laeidy iptn

ìàòîùé éáøãdpyd y`xc `nw wxta Ð

.(a,g)éèåìéá øá äé÷æç äòîùaxc `dl Ð

.oia` xa `iigïéìèìèî ùé÷éìå.mxgc Ð

úåò÷ø÷ì:aizkc ,yiwzi` `dc ,mxgc Ð

`nile ,"ezfeg` dcyne el xy` lkn"

!xnyn eze`ay odkl oilhlhn inp eazilc

àéä éàðú åàìoerny iaxe dcedi iax Ð

iaxe yiwn dcedi iaxc ,`da lirl iblti`

.yiwn `l oernyäðùîíéðäë éîøçÐ

mdl oi` ,odkl mzzl ick mnixgdy minxg

`le xkni `l" :(fk `xwie) aizkc ,oeict

,oeict mdl yi ziad wca inxg la` ."l`bi

ie`x oi` `dc ,edpinxg` ikdc `zrc`c

.zern `l` ziad wcalìò íøçä ìçù
'åë íéùã÷ éùã÷mc` mixgn :yxtnck Ð

minxgen j`ide .'eke eiycw z`?epi` `lde

ilr ixd" :xn`c ,od xcp m` `l` !ely

jk xg`e ,excpl dnda yixtde "dler

m` dzeixg`a aiig `ede li`ed ,dnixgd

`ede ,`id ely z`vnp Ð dapbp e` dzn

aixwi dndad z`e .odkl dinc lk ozep

dteb e`lc ,oeict dil zi` i`ce `dc ,excpl

.`ed dicic e`lc ,mxgi`àéä äáãð íàå.dicic e`lc ,mxg liig `l i`ce `d ,dzn dzid m` dzeixg`a aiig epi`c Ðäúáåè éãëá àìàozi da el yiy d`pd zaeh Ð

cvik .odkl?aixwdl elhep Ð lefa `vni m` ,dler aiig epi`y mc` ,xnelk .aiig epi`y dler eaixwdl df xeya ozil dvex mc` dnk oicne` Ð enixgde ,"dler df xey"

epi` Ð ca`z m` ,dzrne ,ezaeg ici `vi dyixtdyne ,dzeixg`a aiig epi` dapbp e` dzn m` ixdy ,da el yiy d`pd zaeh `id efy ,df ozi minc oze`ke .epewl oexec

.`id `ide ,i`yx epi`y dler zelrdl :oda azkc mixtq zi`e .aiig epi`y dler z`lrd ciqtdy ixd ,epewl oexec aixwd `ly `l` ,ciqtnéàùø"dyep" ,aiig oeyl Ð

.`iyx :opinbxzn (ak zeny)åúåà ïéãåô ãöéëå.odkl `l` ely epi` ixdy ,mxgen epi` eteb xekadc Ðïúéì äæ úéáä ìòáì ïúéì äöåø ìàøùéî íãà äîë ïéãîåà àìà
åøåëáiedil d`pd zaeh jdl dl aidic `iddc ,odk ezeg` oae eza oa hwp `wece .mxgd liaya odkl df ziad lra ozi d`pd zaeh dze`e ,ezeg` oal e` odk eza oal Ð

` .l`xyiifg inp diciclc oeik ,dil aidi dicic meyn e`lc ab lr s`e .`xb` dil aidi ivn `l Ð odk ied d`pd zaeh jdl dl aidic i`dc ,odk eig` oae odk epa oa la

zexekaa opixn` ikde .xky zxeza `l` dnexz zxeza liwy `lc gkzy`e ,exkya eizenexz el epziy ick ,zexfle yecl zepxbd ziaa riiqnd odkk d`xp Ð xekad

.(a,ek) "dnk cr" wxtaàøîâùã÷äë ïä éøä.dlirn oda yie Ð
éøä
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äãù`zln i`d Ð laei ea rbty [xnynl] (inl) oipzep laeia mipdkl d`veid

.`cqg ax xn` oia` xa `iig iaxc `zlinn `l` ,`ziixad on epi`

ïàîëoinixgn oi` mipdk `nlya :lirl oxn`c `d ,xn`z m`e Ð yiwn `lc

m` ok m`e ,xnyn eze`ay odkl mpzil jixv minxg dcy `lde .mdly minxgc

i`n` ,ezxnyna epi` m` ,edcy odk mixgd

?xnyn eze`ay odkl dpzil jixv epi`

,ikd xn` `zlinc `geexlc :xnel jixve

,mxg epi` edcy odk mixgd m` ixdy

ab lr s`e ."mdl `ed mler zfeg`" :aizkc

inp mipdkl `nzqn ,aizkc `ed miel iabc

o`nl ,milhlhn odkd mixgd m`e .`ed ikd

.mixgdl leki epi`c `hiyt Ð yiwnc

odly minxgd Ð yiwn `lc o`nl elit`e

inp `gipe .dvxiy odk lkl epzep oxn`ck

mipdk `nlya ,oerny iaxe :lirl xn`c `d

,ikd xn`c `ed oilhlhn meyne ,opixn`ck

minxgd mewn lkn ,yiwn oi`c ab lr s`

aizkc "mler zfeg`" zerwxwa la` .mdly

.ok mipdkl oicd `ed Ð miel iab

éîøç(ozil) minxg :yexit Ð mipdk

aizkck ,oeict odl oi` Ð mipdkl mipzipd

jgxk lre ."l`bi `le xkni `l" :(fk `xwie)

.aizk `nzqc ab lr s` ,ixii` mipdk inxga

od oictpc `hiyt Ð ziad wca inxga i`c

.ziad wca ikxv odn zeyrl ick

ïéãîåàdf xeya ozil dvex mc` dnk

Ð i`yx epi`y it lr s` dler ezelrdl

"dyep" enk ,aiig epi`y :yexit (ozil)

df itle .i"yx yxit jk ,`iyx :opinbxznc

`zi`c `d :oeyny xa awri iax axd xne`

ilra oi` :(`,bl) oiyecwc `nw wxta

minkg icinlz ipta cenrl oi`yx zeipne`

elit` ixiin Ð ozk`lna miwqery drya

:xnel dvex "oi`yx"e ,mzk`lna oiweqra

,`kdc "i`yx epi`y it lr s`" enk ,oiaiig

ixiin i`e .aiig epi`y it lr s` :xnel dvex

oi`yx xninl `gip Ð mixg` zk`lna

.ynnïáì`le Ð odk ezeg` oal e` eza

oeikc ,eig` oal e` epa oal xninl ivn

ziaa riiqnd odkk dil ied dil `ifgc

zexeka) "dnk cr" wxta `zi`ck ,zepxbd

.i"yx yxit oke .(a,ek
lewy
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åéúBãN íéøçä ."äéäé El¯,øîLî BúBàaL ïäkì ïðúBð §¦§¤¤¡¦§¨§¨©Ÿ¥¤§¦§¨
øîâå ,"Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk" :øîàpL¤¤¡©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨§¨©
'äì" :àéðúc ?ïìðî íúäå .øbä ìæbî "ïäkì" "ïäkì"©Ÿ¥©Ÿ¥¦¥¤©¥§¨¨§¨¨§©§¨©

"ïäkì¯äzà ;øîLî BúBàaL ïäkì Bðúðe íMä Bàð÷ ©Ÿ¥§¨©¥§¨©Ÿ¥¤§¦§¨©¨
ïäk ìëì àlà Bðéà Bà ?øîLî BúBàaL ïäkì :øîBà¥©Ÿ¥¤§¦§¨¥¤¨§¨Ÿ¥
øtëé øLà íéøtékä ìéà ãálî" :øîBà àeäLk !äöøiL¤¦§¤§¤¥¦§©¥©¦ª¦£¤§©¥

"åéìò Ba¯.øaãî áeúkä øîLî BúBàaL ïäka éøä ¨¨£¥©Ÿ¥¤§¦§¨©¨§©¥
ìáBia íéðäkì äàöBiä äãN¯òâtL øîLnì dðúBð ¨¤©§¨©Ÿ£¦©¥§¨©¦§¨¤¨©

áø øîà ?éàî ,úaLa Ba òât :eäì àéòaéà .ìáBé Ba¥¦©£¨§¨©§©¨©¨©©
.àöBiä øîLnì dðúBð :àðôìeçc déîMî éîà øa àéiç¦¨©©¦¦§¥§§¨¨§¨©¦§¨©¥
:øîBà äzà úàöîð ,àéðz :÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨©§¨¦§¥¨©¨¥
ìáBiL àlà ,ãçàk ïéènLî úéòéáL ãçàå ìáBé ãçà¤¨¥§¤¨§¦¦§©§¦§¤¨¤¨¤¥

.dôBña ähîMäå Búléçúa¯!éàåä éëä íeMî ,äaøcà ¦§¦¨§©§¦¨§¨©§©¨¦¨¦£©
¯dôBña úéòéáL àîìLa .'åë ìáBiäL éðtî :àîéà¥¨¦§¥¤©¥¦§¨¨§¦¦§¨
¯àlà ,"ähîL äNòz íéðL òáL õwî" :áéúëc¦§¦¦¥¤©¨¦©£¤§¦¨¤¨

íBéa" :áéúëc ,àeä íéøetékä íBéa ?Búléçúa ìáBé¥¦§¦¨§©¦¦¦§¦§
!"íëöøà ìëa øôBL eøéáòz íéøtkä¯éaø ?épî àä ©¦ª¦©£¦¨§¨©§§¤¨©¦©¦

:øîàc ,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦§¨©
Bèeìéa øa äi÷æç dòîL .ìáBé ìééçc àeä äðMä Làøî¥Ÿ©¨¨§¨¥¥§©¨¦§¦¨©¦
!úBò÷ø÷ì éìèìhî Lé÷éìå :eäaà éaøc dén÷ øîà ìæàå©£©£©©¥§©¦©¨§¥¦¦©§§¥§©§¨

¯,Léwî àìc àkéàå Léwîc àkéàc ?àéä éàðz åàì̈©¨¥¦§¦¨§©¦§¦¨§¨©¦
.ïðéLwî àì øîàc ïàîkäðùîïéà íéðäë éîøç §©§¨©¨©§¦©¤§¥Ÿ£¦¥

äãeäé éaø .äîeøúk íéðäkì íéðúBð àlà ,ïBéãt íäì̈¤¦§¤¨§¦©Ÿ£¦¦§¨©¦§¨
:øîàpL ,úéaä ÷ãáì íéîøç íúñ :øîBà àøéúa ïa¤§¥¨¥§¨£¨¦§¤¤©©¦¤¤¡©

'äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk":íéøîBà íéîëçå ." ¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©©£¨¦§¦
ïäkì íøçä äãNk" :øîàpL ,íéðäkì íéîøç íúñ§¨£¨¦©Ÿ£¦¤¤¡©¦§¥©¥¤©Ÿ¥
Lã÷ íøç ìk" øîàð änì ,ïk íà ;"Búfçà äéäz¦§¤£ª¨¦¥¨¨¤¡©¨¥¤Ÿ¤

'äì àeä íéLã÷"¯íéLã÷ ìòå íéLã÷ éLã÷ ìò ìçL ¨¨¦©¤¨©¨§¥¨¨¦§©¨¨¦
ïéa íéLã÷ éLã÷ ïéa ,åéLã÷ úà íãà íéøçî .íél÷©¦©£¦¨¨¤¨¨¨¥¨§¥¨¨¦¥

øãð íà ;íél÷ íéLã÷¯äáãð íàå ,ïäéîc ïúBð¯ ¨¨¦©¦¦¥¤¥§¥¤§¦§¨¨
"äìBò äæ øBL" .ïúáBè úà ïúBð¯BúBìòäì äæ øBLa ïzéì äöBø íãà änk ïéãîBà ¥¤¨¨¤¨§¦©¨¨¨¤¦¥§¤§©£

íeî ìòa ïéa íz ïéa ,øBëaä .éàMø BðéàL ét ìò óà äìBò¯ãöéëå ;BúBà ïéîéøçî ¨©©¦¤¥©©©§¥¨¥©©©£¦¦§¥©
.BúBçà ïáì Bà Bza ïáì Bðzéì äæ øBëáa ïzéì äöBø íãà änk ïéãîBà ?BúBà íéãBt¦§¦©¨¨¨¤¦¥¦§¤¦§§¤¦§¤£
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc oikxr(iyiy meil)

,'äéäé Eìmze` zzl lekie ,mipdkl minxgd z` zzl jixvy ,epiide §¦§¤
m`e .dvxiy odk lklíéøçänBúBàaL ïäëì ïðúBð ,åéúBãN ¤¡¦§¨§¨§Ÿ¥¤§

,øîLî,dvxiy odk lkl `leøîàpL`xwie) dfeg` dcy zyxta ¦§¨¤¤¡©
,(`k fkøîâå ,'Búfeçà äéäz ïäkì íøçä äãNk'df oic cnlpe - ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨§¨©

dey dxifba,øbä ìæbî 'ïäkì' 'ïäkì'ly my`e oxw iably ,epiide ©Ÿ¥©Ÿ¥¦¤¤©¥
(g d xacna) aezk xbd lfbdcy iable ,'odMl 'dl aWEOd mW`d'¨¨¨©¨©©Ÿ¥

yie ,'FzGEg` didY odMl mxgd dcUM' (my `xwie) aezk mxgd¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£¨
eze`ay odkl mipzip xbd lfb ly my`e oxwy myk ,cenll

.xnyn eze`ay odkl mipzip mxgd zecy jk ,xnynd
:`xnbd zl`eyíúäå,xbd lfbaïìðîynegde oxwdy oipn - §¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .xnyn eze`ay odkl wx mipzipàéðúc`ziixaa §©§¨
l`B Wi`l oi` m`e' ,(my xacna) xbd lfb zyxta xn`p ,(:hw w"a)§¦¥¨¦Ÿ¥

aWEOd mW`d ,eil` mW`d aiWdl,'ïäkì 'äìdxizq yi dxe`kle §¨¦¨¨¨¥¨¨¨¨©¨©©Ÿ¥
eli`e ,ycwdl epiidc ,'dl `edy rnyn dligzay ,weqta

,weqtd z` yexcl yi jk `l` .odkl ozipy rnyn jynddnBàð÷§¨
íMä,ynegde oxwd z` 'd dpw -Bðúðe'd.øîLî BúBàaL ïäkì ©¥§¨©Ÿ¥¤§¦§¨

:`ziixad zl`eyøîBà äzàepzpyBà ,øîLî BúBàaL ïäkì ©¨¥©Ÿ¥¤§¦§¨
`nyBðéà,jkàlàzzl ozipäöøiL ïäk ìëì`ly s`e ,olfbd ¥¤¨§¨Ÿ¥¤¦§¤

:`ziixad daiyn .xnyn eze`aøîBà àeäLkweqtd jynda §¤¥
(my)' ,,'åéìò Ba øtëé øLà íéøetékä ìéà ãálîolfbdy ,epiide ¦§©¥©¦¦£¤§©¤¨¨

ea xtkiy el ozepy my`d oaxw caln ynegde oxwd z` odkl ozep
,eilréøäy,øaãî áeúkä øîLî BúBàaL ïäëaodkd ixdy £¥§Ÿ¥¤§¦§¨©¨§©¥

.xnynd eze`n `ed ,my`d z` aixwnd
:oia` xa `iig iax xn`y sqep oic d`ian `xnbdäàöBiä äãN̈¤©§¨

ìáBia íéðäkìdl`ebl milrad evx `le dycwedy dfeg` dcy - ©Ÿ£¦©¥
laeia milrad zeyxn z`vei `ide ,ycwdn xg` d`pwy e`

,(a"re `"r dk lirl) mipdkl zwlgzneì dðúBðd ipdkøîLî §¨§¦§¨
ìáBé Ba òâtL.mzcear onfa laeid lgy - ¤¨©¥

:`xnbd zwtzqneäì àéòaéà,daiyid ipalBa òâtly xetik mei ¦©§¨§¨©
laeiúaMaea micaery,zexnyn izyéàîm`d ,oicd dn - §©¨©

xnynd e` ,dcya dkef sqen oaxw xg` cr caery xnynd
:`xnbd daiyn .jk xg` ezcear z` ligznyøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©

àöBiä øîLîì dðúBð ,àðôìeçc déîMî énàz` miiqnd - ©¦¦§¥§§¨¨§¨§¦§¨©¥
f` ea ekfe dlild zligza lg laeidy meyn ,zayd dze`a ezcear

.`veid xnynd ipdk
:in` xa `iig iax ixacl di`x d`ian `xnbdøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

[éëä énð] àéðz ,÷çöé,dlild zlgza lg laeidy `ziixaa ¦§¨©§¨©¦¨¦
dpyde ,dhiny `id ryze mirax` zpyy oeiky ,`ziixaa epipyy

,laei `id dixg`ly,øîBà äzà úàöîðyãçàå ìáBé ãçà ¦§¥¨©¨¥¤¨¥§¤¨
úéòéáL,dhinyd oiae laeid oia -ìáBiL àlà ,ãçàk ïéènLî §¦¦§©§¦§¤¨¤¨¤¥

zerwxwd z` hnynBúléçúa,dpyd zligza -åeli`ähîMä ¦§¦¨§©§¦¨
mitqkd z` zhnyndôBñaoeyln :`xnbd dywn .dpyd seqa - §¨

,cg` onfa mihnyny jka minec dhinye laeiy ,rnyn `ziixad
zhnyn dhinyde ezligza hnyn laeidy jka miwelgy `l`

ixde ,dteqa,äaøcà,cg` onfa mihnyny dfl df minecy dn lk ©§©¨
éàåä éëä íeMîdhinyde ezligza hnyn laeidy zngn `ed - ¦¨¦£©¦

,laeid zpy zligz `ed dhinyd zpy seqy meyn ,dteqa zhnyn
`l` :`xnbd zayiin .onf eze`a mihnyn mdipyy `vnpeàîéà¥¨

ziriay cg`e laei cg` xne` dz` z`vnp' ,jk `ziixad oeyla
cg`k oihnynìáBiäL éðtîe'åëdhinyde ezligza hnyn ¦§¥¤©¥

.dhinyd seq `edy ,dlild zligza lg laeidy ixd .dteqa
:`ziixad lr `xnbd dywn,úéòéáL àîìLaoaenepipyy dn ¦§¨¨§¦¦

zhnyny,dôBñameynáéúëc,(` eh mixac) dhiny zyxta §¨¦§¦
,'ähîL äNòz íéðL òáL õwî'ziriayd dpyd seqay ,rnyne ¦¥¤©¨¦©£¤§¦¨

.dhinyd legzàlàdy df oicìáBéhnynBúléçúa,oaen epi` ¤¨¥¦§¦¨
ixdyàeä íéøetékä íBéa,dpyd y`xa `le hnynáéúëc §©¦¦¦§¦

,(i-h dk `xwie) laeid zyxtaìëa øôBL eøéáòz íéøetékä íBéa'§©¦¦©£¦¨§¨
,íëöøàl` Wi` mYaWe 'ebe dpW miXngd zpW z` mYWCwe ©§§¤§¦©§¤¥§©©£¦¦¨¨§©§¤¦¤

mixfeg f`e ,xteya mirwez mixetikd meiay epiide ,'FzGg £̀ª¨
:`xnbd zayiin .mdilral zerwxwdépî àädpyy `pzd edin - ¨©¦

,ezligza lg laeidy ef `ziixaïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨

øîàc ,àéä ä÷Bøa ïa,(:g d"x)ìééçc àeä äðMä Làøîd,ìáBé ¤§¨¦§¨©¥Ÿ©¨¨§¨¦¥
laeid zpy zqipka milg laeid zrwtde mitqk zhiny ,ezhiyle

.laeid zligze dhinyd seq `edy
:`xnbd zxne`eèåìéa øa äi÷æç dòîL`iig iax ly ef drenyl ©§¨¦§¦¨©¦§¨

,oia` xaeäáà éaøc dén÷ døîà ìæàåiax iptl dxn`e jlde - ©£©©§¨©¥§©¦£¨
,eda`oia oia` xa `iig iax wlig recn ,eixac lr dywd `ede

,zerwxwl oilhlhnúBò÷ø÷ì éìèìhî Léwéìåeywed ixd - §¥¦¦©§§¦§©§¨
fk `xwie) minxg dcy zyxta aezky ,epiide ,zerwxwl oilhlhn
aezkdy (`"r) lirl x`azde ,'FzGg` dcVnE 'ebe Fl xW` lMn' (gk¦¨£¤¦§¥£ª¨
oilhlhn aezkd yiwdy oeike ,oilhlhn lr yxcp 'Fl xW` lMn'¦¨£¤

ike ,el aiyde .df oica mb mzeeydl el did ,zerwxwlåàìzwelgn ¨
àkéàc ,àéä éàpz`pz yiy -Léwîczerwxwl oilhlhnàkéàå ©¨¥¦§¦¨§©¦§¦¨

,Léwî àìc`iig iax lr zeywdl oi` ,df oica mi`pz ewlgpy oeike §Ÿ©¦
epic z` xn` `ed ixdy ,oia` xaøîàc ïàîkyïðéLwî àì §©§¨©Ÿ©§¦©

.zerwxwl oilhlhn

äðùî
:mipdk inxg oic zx`ane ,minxg oica weqrl dkiynn epzpyn

íéðäk éîøç,mipdkl mze` zzl ick enxgedy miqkp -íäì ïéà ¤§¥Ÿ£¦¥¨¤
ïBéãt`le xkOi `l' (my) mda xn`py meyn ,mzectl ozip `l - ¦§Ÿ¦¨¥§Ÿ
,'l`BiíéðúBð àlàmze`,äîeøúk íéðäkìcil e`ay xg`le ¦¨¥¤¨§¦©Ÿ£¦¦§¨

x`eanke ,xac lkl epennk md ixde ,oilegl mi`vei md odkd
.`xnba

e` mipdkl `ed m`d yxtzd `ly mxga zwelgn d`ian dpynd
:ziad wcalíéîøç íúñ ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaømc` - ©¦§¨¤§¥¨¥§¨£¨¦

e` ziad wcal mixgn m`d yxit `le ,mzqa eiqkpn mixgnd
minxgen md ixd ,mipdkløîàpL ,úéaä ÷ãáìminxg zyxta §¤¤©©¦¤¤¡©

,(gk fk `xwie),''äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk'mxg lky ,rnyne ¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©
.mipdkl `edy ea yxit m` `l` ,ziad wcal `edíéîëçå©£¨¦

íéîøç íúñ ,íéøîBàmd ixdøîàpL ,íéðäkìdfeg` dcya §¦§¨£¨¦©Ÿ£¦¤¤¡©
(`k fk my) laeia mipdkl z`veiyäéäz ïäkì íøçä äãNk'¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤

,'Búfeçà:dpynd zl`ey .mipdkl `id mxgd dcy mzqy ,rnyne £¨
ïk íà,mipdkl md minxg mzqyøîàð änìminxg zyxtaìk' ¦¥¨¨¤¡©¨

,''äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç.ziad wcal `ed mzq mxgy rnyny ¥¤Ÿ¤¨¨¦©
:dpynd daiyn,epcnll `a df weqtLmxgdìçmbéLã÷ ìò ¤¨©¨§¥

íél÷ íéLã÷ ìòå íéLã÷.jenqa x`eanke ¨¨¦§©¨¨¦©¦
:mpeict ipic z`e eycwedy miqkp znxgd oic z` zx`an dpynd

íãà íéøçîmixgdl mc` leki -åéLã÷ úà,yicwd xakyïéa ©£¦¨¨¤¨¨¨¥
,íéLã÷ éLã÷e ,my`e z`hg e` ,dler oebke,íél÷ íéLã÷ ïéaoebke ¨§¥¨¨¦¥¨¨¦©¦

,eaeiga welig yi mle` .gqt oaxwe xeka ,dnda xyrn ,dcezíà¦
a dyicwdy dnda mixgd,øãð'dler ilr ixd' xn`y ,xnelk ¤¤

epennk `id ,dndad zeixg`a aiigy oeik ,ezlerl dnda yixtde
e ,dndad ieey lk lr mxgd lgeïúBðodklïäéîclk cbpk zern - ¥§¥¤

.excpl aixwi dndad z`e ,dndad ieeyíàådnda mixgd §¦
a dyicwdy,äáãðaiig epi` df ote`a ,'dler ef ixd' xn`y oebke §¨¨

e ,dndad zeixg`aïúBðodklïúáBè úàzaeh cbpk zern - ¥¤¨¨
yicwdy dryay oeik ,jenqa x`eanke ,ef dndan el yiy d`pdd

.dnixgdl leki epi`e ycwd zeyxl d`vi `id ,dndad z`
xn` m`y ,epiid ,'ozaeh z` ozep' epipyy dn :dpynd zx`aneøBL'

æïéãîBà ,'äìBò ä,[mixryn-]änkzerna ïzéì äöBø íãàlef ¤¨§¦©¨¨¨¤¦¥§
xear,äæ øBLlkeiy ickäìBò BúBìòäì,epewl oexeckét ìò óà ¤§©£¨©©¦

éàMø BðéàLdler aiig epi`y mc` ,xnelk ,df oaxw `iadl [aiig-] ¤¥©©
milrad epzi df mekqe ,epewl oexec aixwdl elhep lefa `vni m`

.odkl
:dndad inca `ly mxgd zneyl sqep ote` d`ian dpyndøBëaä©§

,dnda xeka -ïéa`ed m`íze ,gafnl ie`xe [mly-]ïéa`ed m` ¥¨¥
íeî ìòa,gafnl ie`x epi`eBúBà ïéîéøçîs` lr ,enixgdl ozip - ©©©£¦¦

zl`ey .xeka oicn odkl epzil aiegn did xake yecw eteby
:dpynd.BúBà íéãBt ãöéëå:dpynd daiyníãà änk ïéãîBà §¥©¦§¦©¨¨¨

did l`xyinïzéì äöBømilraläæ øBëáaickBza ïáì Bðzéì ¤¦¥¦§¤¦§§¤¦
odk `edyBúBçà ïáì Bà.odkl l`xyid ozi df mekqe ,odk `edy §¤£
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oikxr(ycew zay meil)

àøîâ
oi` mipdk inxg' dpyna epipyy dn oipra `ziixa d`ian `xnbd

:'oeict mdlïðaø eðz,`ziixaaïBéãt ïäì ïéà ,íéðäk éîøç`l - ¨©¨¨¤§¥Ÿ£¦¥¨¤¦§
,mzectl ozipïéðúBðåmze`.ïäkì,sqep oicíéîøçenxgedy §§¦©Ÿ¥£¨¦

,mipdklúéáa ïäL ïîæ ìkd,ïäéøác ìëì Lc÷äk ïä éøä ,íéìòa ¨§©¤¥§¥§¨¦£¥¥§¤§¥§¨¦§¥¤
,lrn mdn dpdpde ,d`pda mixeq`eøîàpL(gk fk `xwie)íøç ìk' ¤¤¡©¨¥¤
,''äì àeä íéLã÷ Lã÷ (ìàøNéa)mda qtzp minxgd lky ,epiide §¦§¨¥Ÿ¤¨¨¦©
y xg`l mle` .miycwk dyecwïäéøác ìëì ïä éøä ,ïäkì ïðúð§¨¨©Ÿ¥£¥¥§¨¦§¥¤

ïéleçk,odk ly epenn x`yk -øîàpL(ci gi xacna)íøç ìk' §¦¤¤¡©¨¥¤
,'äéäé Eì ìàøNéaely `ed ixd ,mxga dkef odkdyky ,epiide §¦§¨¥§¦§¤

.epenn x`yk
:dpyna epipyàøéúa ïa äãeäé éaø,øîBàíéîøç íúñ`ly - ©¦§¨¤§¥¨¥§¨£¨¦

lg df ixd ,ziad wcal e` mipdkl m` yxitúéaä ÷ãáìe'åë §¤¤©©¦
.mipdkl minxg mzq mixne` minkgemi`pzd zehiya dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .minxg mzq oicaàîìLaly df oic,ïðaømzqy ¦§¨¨©¨¨
,oaen ,mipdkl minxgäãeäé éaøc àîòèå eäééîòè éLøôî à÷ãk¦§¨§¨§¦©§©§§©£¨§©¦§¨

àøéúa ïaxg` ote`a eyxc oke mnrh z` eyxit minkgy meyn - ¤§¥¨
wcal minxg mzqy `xiza oa dcedi iax yxc epnn weqtd z`

.ziadàlàly oicdàøéúa ïa äãeäé éaøwcal minxg mzqy ¤¨©¦§¨¤§¥¨
,dyw eixacl ixdy ,oaen epi` ,ziadéàäea xn`py df weqt - ©
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המשך בעמוד טמח

oifge` mipy` cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

ïéìåçë ïä éøä.odk ly epenn x`yk Ðùáïðáø àîì`nrh iyxtn ,oizipznc Ð

.'ek "mxg lk" xn`p dnl ok m` :ipzwck ,dcedi iaxc `xweåîøç äãù ùéã÷äù
,laei ribiyke li`ed :xn`i `ly ,dcy odk wlgl ribde l`xyi mixgdy dcy Ð

laeia mipdkl wlgzz Ð xg` dpl`bie xafb cin ip` dpct` `l m`yicwn oick

odk iabl mxg dcy `dc ,dfeg` dcy

odkl mxgd dcyk" :aizkck ,`id dfeg`

Ð da wfgen ip`y eiykre ,"ezfeg` didz

ip` mixg` lya :`ed oic ixdy ,ily `dz

ezfeg` dcy yicwn l`xyi did m` ,dkef

lk `l invr lya ,il wlgzz laei ribiyk

oky'åë íøçä äãùë øîåì ãåîìú ?Ð

.aizk dfeg` dcy yicwna `xw i`dcäî
'åë äæåçà äãù ìò íøçä äãùî åðãîì
dl`be l`xyi yicwdy dfeg` dcy dn Ð

laeia ecin `vz Ð mipdkd on cg`

oiwxita xn`ck ,xnynd ipa lkl wlgzze

s` Ð ely ef oi`e ely ezfeg` :lirlc

.'ek enxg dcyìàòîùé éáøë äì øáñÐ

l`"e "yicwi"n oizipzna dl witnc

."yicwzàøéúá ïá äãåäé éáøë äëìäÐ

.ziad wcal minxg mzqcàëôéà àúééøá
àéðúiaxe ,ziad wcal ixn` opaxc Ð

.mipdkl dcediøéîâ äéøîâ áø,diaxn Ð

.`id `zyayn oizipznc dixnb` diaxc

àøäðá éæåæ òáøàì åäðéãùåod ycwdc Ð

,oeict edl zil Ð odkl i`c .ziad wcal

.edpiazin ira odkleäæä ïîæá`kilc Ð

`ed `xeqi` `l` ,`ciqt `kile ,zia

.inp dlgzkl elit` Ð ediilr `riaxcïéà
âäåð éøáò ãáò.dfd onfa xknp epi`c Ð

äæåçà äãù ïéàå`dzy ,dfeg` dcy oic Ð

gweld dvxi m` `l` .rexiba zl`bp

m`e ,xifgn Ð dvxiy minca el dxifgdl

dcy yicwn oic oke .eze` oitek oi` Ð e`l

oebk ,bdep laeid oi`e ziad onfa dfeg`

cbe oae`x hay elbynÐ zelaeid elhay ,

.dieya `l` zl`bp oi`äîåç éøò éúá ïéà
ïéâäåð`a m` ,gwell dil opitiik `lc Ð

.dpy jeza elit` ,dl`bl xkenøâ ïéà
âäåð áùåú.ezeigdl deevn l`xyi `diy Ð

dcear cearl `ly eilr laiwy Ð ayez xb

.zeliap lke`e ,dxfáéúëik" :ixar cara Ð

"ayi jnr" :ayez xba aizke ,"jnr el aeh

ayez xba "eipec` l` car xibqz `l"c .'ebe

oihib zkqna dl opinwen ikdc ,irzyn

:dixza aizke ,(`,dn) "hb gleyd" wxta

ediiexzl mewn lkn .'ebe "jaxwa ayi jnr"

`l` bdep minxg dcy oi` :ipzwc ,`iyw

.laei onfaéò÷ø÷î:aizkck ,oibdep oi` Ð

."mxgd dcyk laeia ez`va"äðùîáåúë
ùéã÷ú øîåà ãçàlk" :aizkc ,xeka iab Ð

.(eh mixac) "yicwz ['ebe] xekadãçà áåúëå
ùéã÷é àì øîåàxkeai xy` xeka j`" Ð

`xwie) 'ebe "eze` yi` yicwi `l dndaa 'dl

.(fkéåìéò ùã÷äozie ,minca ezelrdl Ð

.odkl ez`pd zaehùã÷ä åùéã÷î äúà éàå
çáæî.eilr lg xg` gaf my `diy Ð¥

àøîâïðáøå`yxc jd edl `wtpc Ð

."miycw ycw mxg lk"n (a,gk oikxr)ìà
åàìì äéì éòáéî ùéã÷ú.e`la xaer Ð xg` gaf myl eqitzn m`y Ðåùéã÷äì äåöîù.eil`n yecw `edy it lr s`e ,xeka myl Ðìàòîùé éáøå`l i` :jl xn` Ð

yicw `l dil yicwn?.dinzaäéùåã÷àì êéøö àì.`yxc jd l`rnyi iaxl dil zile Ð
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xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oikxr(ycew zay meil)

éòéùú ÷øô ¯ åäãù øëåîä
`xwie) dxeza mixen`d ,mizae zecy zle`b ipic ex`azi df wxta

.bdep laeidy onfa l`xyi ux`a mibdepd ,(cl-ci dk

äðùî
dyxiy dcy-] dfeg` dcy zle`b ipica zwqer epiptly dpynd
:dcyd z` le`bl xkend i`yx izni`n zx`an epzpyn .[eizea`n

ìáBiä úòLa eäãN úà øëBnä,bdep laeidy onfa -øzeî Bðéà ©¥¤¨¥¦§©©¥¥¨
ìBàâìexar m` ,gweld on edcy z` le`bl i`yx xkend oi` - ¦§

dxiknd onfnøîàpL ,íéðL ézMî úBçt(eh dk `xwie)øtñîa' ¨¦§¥¨¦¤¤¡©§¦§©
,'Cì økîé úàeáú éðL,mipW miax herine 'mipW' oeyln 'ipy' §¥§−¦§¨¨¨¦§©¦

.gweld cia dcyd ddyz mipy izy zegtly epiidc
okle ,d`eazl zeie`xd mipy jixvy micnl 'ze`eaz' xn`py jkn

elld mipyd izyn zg` m`,ïB÷øéå ïBôcL úðL äúéäxxazne ¨§¨§©¦¨§¥¨
`ly,leai zzl die`x dcyd dzidBàel` mipyn zg`ydzid

úéòéáL úðL,dcyd z` rexfl xeq` day.ïéðnä ïî äìBò Bðéà §©§¦¦¥¤¦©¦§¨
wx gweld j` ,d`eazl die`xd dpy dzid m` la`døð-dyxg ¨¨

,drxf `ledøéáBä Bà-,dyxg `l elit`e znney dxizeddpy ¦¨
efïéðnä ïî Bì äìBò,mipyd izy lyciqtdy df `ed gweldy oeik ¨¦©¦§¨

.el` mipya rxf `ly jka envrl
:sqep oic d`ian dpyndLàø éðôì Bì døëî ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¨¨¦§¥Ÿ

àéäå äðMä[dcyd-]úBøét äàìî,dxvwp mxhy d`eaz -éøä ©¨¨§¦§¥¨¥£¥
äæ,gweldìL äpnî ìëBàúBàeáz Lileai dyly lek`l i`kf - ¤¥¦¤¨¨Ÿ§

,d`eazíéðL ézLaezeyxa dcydy mipyd izy jeza - ¦§¥¨¦
ly ze`eaz izy cere ,dipw zrya dcya dzidy d`eazd-]

.[ezeyxa `dz dcydy miizpy

àøîâ
:dpyna epipy'åëå ìáBiä úòLa eäãN øëBnä.le`bl xzen epi` ©¥¨¥¦§©©¥

:`xnbd zwiicnéðz÷ àì ìàBb Bðéàepi`' epzpyna azkp `l - ¥¥Ÿ¨¨¥
rnyny ,'l`ebjknwxj` ,xifgdl gweld z` zetkl ozip `ly

,xaca xeqi` oi`àlàazkpàîìà ,'ìBàâì øzeî Bðéà'-gken ¤¨¥¨¦§©§¨
c ,ef oeylnàkéà énð àøeqéà øáñ÷-dpynd ly `pzd xaeqy ¨¨©¦¨©¦¦¨

,xeqi`d llkae ,mipy izy exariy mcew le`bl xeqi` mb yiy
éæeæ éLe÷ø÷ eléôàc,zerahn lew rinydl -.øeñà énðxnelk ©£¦©§¥¥©¦¨

.el xifgdl dvxziy ick sqk gwell ze`xdl elit` xkenl xeq`
äNòa éà÷c øëBî àéòaéî àìå-df dyra deevn xkend wx `le §Ÿ¦©§¨¥§¨¥©£¥
mipyd izy jeza le`bl `lyáéúëc(eh dk `xwie)éðL øtñîa' ¦§¦§¦§©§¥

,'Cì økîé úBàeáúzegtl gwell xknd miiwziy ,xkenl ieeiv edfe §−¦§¨¨
,mipy izyäNòa éà÷ énð ç÷Bì eléôà àlà-deevn `ed mb ¤¨£¦¥©©¦¨¥©£¥

meyn ,df xeqi`aïðéòácweqtd miiwziy jixvy -,äð÷z íéðL §¨¦©¨¦¦§¤
dcyd `dzy rnyne 'dpwY laFId xg` mipW xRqnA' xn`py§¦§©¨¦©©©¥¦§¤

,mipy izy zegtl el diepwàkéìå-xifgn m` miiwzn df weqt oi`e §¥¨
.okl mcew dcyd z`

:lg xknd m`d ,dnvr laeid zpya edcy xkena dpc `xnbd
øîzéà,yxcnd ziaa xn`p -,dîöò ìáBiä úðLa eäãN øëBnä ¦§©©¥¨¥¦§©©¥©§¨

äàöBéå äøeëî øîà áø-zxfeg cin dcyd j` ,lg xknd ©¨©§¨§§¨
,dilral,eizern ciqtd gweldeìk äøeëî dðéà øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨§¨¨

øwéò-.zexfeg gweld ozpy zernde ,dlg `l dcyd zxikn ¦¨
:`xnbd zxxanìàeîLc àîòè éàî-l`eny ly mrhd dn ©©£¨¦§¥

z`f cenll yi :`xnbd daiyn .llk dlg `l laeia dcy zxikny
aäàöBé øák äøeën äîe ,øîBçå ì÷-eid mcew dxknpy dcy,la ©¨¤©§¨§¨§¨

z`veigweld on dcy `ivedl laeid ly egek dtiy ,laeia
dcy ,dilral dxifgdleïéc Bðéà ,äøeëî dðéàLoicd oi` m`d - ¤¥¨§¨¥¦

zeidl jixvøënéz àlL.laeid zpya ¤Ÿ¦¨¥
axy ,`vnp ok m` ,l`eny ly ezxaq `id efy x`azdy xg`ne
:`ziixan jk lr dywn `xnbd .df xnege lw cenll oi`y xaq

áøìe,dxekn dcydy xaeqdm`déàä ék øîBçå ì÷ ïðéøîà àì §©Ÿ¨§¦©©¨¤¦©

àðåeb-ike,l`eny xn`y df oirk xnege lw mixne` ep` oi` ©§¨
àéðúäå-zeny) dxeza xn`p ,`ziixaa dfk xnege lw epipy ixde §¨©§¨

,'sqM oi` mPg d`vie 'ebe dn`l FYA z` Wi` xMni ike' (`i ,f `k§¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨§¨§¨¦¨¥¨¤
dn`y zeaxl d`a dxezd df weqtay ,(.c oiyecw) minkg eyxce
yxtzd `l mpn` ,zexrp ipniq d`iadyn oec`dn z`vei dixar
lre ,zexrp ipniq d`iady xg`l dxkenl i`yx a`d m`d dxeza

,`ziixad zxne` jkäøòð àéäLk Bza úà íãà øBkîé ìBëé- ¨¦§¨¨¤¦§¤¦©£¨
ipniq d`iadyn dn`l ezia z` xeknl i`yx mc`y xn`z `ny

,zexrpøîBçå ì÷ zøîà,ok oicd oi`y xnege lwn cenll yi - ¨©§¨©¨¤
øák äøeën äîe-zadxknpy,dzephwaåéLëò äàöBé-z`vei ©§¨§¨§¨©§¨

,zexrp ipniq d`iadyk zexigläøeëî dðéàL`ly dxrp - ¤¥¨§¨
,dzephwa dxknpøënéz àlL ïéc Bðéàipniq d`iady xg`l ¥¦¤Ÿ¦¨¥

lwn cnlpd ,l`eny ly oicd lr wleg recn ax lr dywe .zexrp
.`ziixad ly df oirk xnege

xnege lwl `ziixad ly xnege lwd oia welig yi :`xnbd zvxzn
,l`eny lycíúä,`ziixaaàðacæéî àøãä àì-dziidpyn ¨¨Ÿ¨§¨¦§©§¨

aey zexigl d`vie dxrpoeikne ,mlerl zxknpe zxfeg dpi`
lwa dpnn cenll xyt` ,`id dxenb d`ivi mixerpd ly d`ividy

la` ,dxrp `idy xg`l dxkenl leki a`d oi`y ,xnegeàëä̈¨
,laeia milral zxfegd dcyaàðacæéî àøãäxefgl xyt` - ¨§¨¦§©§¨

z` milradn riwtn epi` laeidy xg`ne ,laeid xg` dxknle
i`y ,xnege lwa cenll oi`y ax xaeq ,dcyd z` xeknl zexyt`d

.z`veie dxekn dcyd `l` ,laeid zpya xeknl xyt`
:ax zhiy lr ztqep `ziixan dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
xn`p ,`ziixaa epipy ,ax ixac lr daiyidíéðL ìáBiä øçà'©©©¥¨¦

ð÷zìáBiì Ceîñ ïéøëBnL ãnìî ,'ä-'laeid xg`' xn`py dnn ¦§¤§©¥¤§¦¨©¥
mipy' xn`py dnne ,laeid xary xg`l cin dcy mixkeny rnyn
xkend oi`e mipy izy jcia `dz dcy dpwz m`y micnl 'dpwz

:`ziixad zxxan .okl mcew dzectl i`yxìáBiä ïî âìôeîonf - §¨¦©¥
,laeid xary ixg` axïépî:`ziixad daiyn .dcy xeknl ozipy ¦©¦

øîBì ãeîìz(fh dk my)íéðMä áø éôì'Fzpwn dAxYèBòî éôìe ©§©§¦Ÿ©¨¦©§¤¦§¨§¦§
íéðMädcyd xigny aezkd cnlny jkn epiidc ,'Fzpwn hirnY ©¨¦©§¦¦§¨

md m` ,laeid cr exzepy mipyd xtqn itl rawp dzxikn zrya
`linn ,exiag z` dp`i `ly ick ,lefa zehrn md m`e xweia zeax
.laeid on ax onf xg`l oiae laeil jenq oia mixkeny rnyn

,`ziixad zniiqneøëî íàå ,øBkîé àì dîöò ìáBiä úðLáe¦§©©¥©§¨Ÿ¦§§¦¨©
.äøeëî dðéàlaeia dcy xkendy xaeqd ,ax ixac lr dyw o`kne ¥¨§¨

.d`veie dxekn `id ixd
:`xnbd daiynáø Cì øîàdcydy `ziixad zpeeky yxti ax - ¨©¨©
ì äøeëî dðéàoipr,úBàeáú éðL øtñîx`yp dpewd oi`y epiidc ¥¨§¨§¦§©§¥§

,d`eaz zepy izy jynl dcyaäàöBéå àéä äøeëî ìáà-j` £¨§¨¦§§¨
dxiknd.eizern cai` gweldy oiprl ,dlg

:ax ixac lr `xnbd dywnäðaféî éðeacæéà éàåax zrcl - §¦¦§©¥¦©§¨
,laeia cin z`vei recn ,dxenb dxikn dpid laeia dcy zxikny

c oicd zeidl jixv dxe`kl `ldedéúeLøa íe÷éz-x`yzy ¥¦§¥
gweld zeyxa dcydìáBé øúa ãò-,laeid xg`l crìáBé øúáe ©¨©¥¨©¥
úBàeáú éðL déìëéð-laeid xg`lezepy izy gweld lk`i ¥§¥§¥§

,d`eazdøcäéðå-,minc `ll xkenl dcyd z` xifgi okn xg`le §¦©§¨
zeidl jixv jky xewn `xnbd d`iane .xary laeid zrwtd zngn

,oky ,oicdàéðz àì éî-,`ziixaa jk epipy `l m`ddìëà ¦Ÿ©§¨£¨¨
gweld,ìáBiä éðôì úçà äðLdpyd z` lek`l witqd `le ¨¨©©¦§¥©¥
,dipydúøçà äðL Bì ïéîéìLî-d`eaz zlik` ly ztqep dpy ©§¦¦¨¨©¤¤

.ìáBiä øçàlaeia mirwet mpi` d`eazd zepy izyy ,jkn gken ©©©¥
dcyd recn ,ax lr dyw ok m` ,laeid xg`l mniiwl yi `l`
d`eaz zepy izy lk`iy cr gweld zeyxa zx`yp `le cin z`vei

.laeid xg`l
:`xnbd zvxzníúä-mcew zg` dpy dlk`a zxacnd `ziixaa ¨¨

,laeidúéçð[cxi-]äìéëàìgweld -d`eaz lek`l xak ligzd §¦©£¦¨
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oifge` mipya cenr hk sc ± oey`x wxtzereay

äðùîìáåéä úòùá øëåîä.bdep laeidy onfa Ðíéðù éúùî úåçôla` Ð

ozepe ,gwel ly egxk lra dcet Ð dzectl dvex m` ,mipy izy xg`l

mipy dnk aygny ,"exknn ipy z` ayge" :(dk `xwie) aizkck .dxkny dn itl el

xyr laeid mcew dxkn m` oebk .mipyd itl mincd wlgne ,laeid cr dxknyn

zexit xkny `vnp Ð oixhil xyra mipy

mzq ixdy ,`xhila dpye dpy lk ly

m` ,jkld .laeid cr `l` dpi` dxikn

`a jk xg`e ,mipy yng gwel cia dzdy

,oixhil yng gwel el dkpn Ð dl`bl xken

oeayg dlr jky ,dlk`y dpy lkl `xhil

.dligzn `veiykïéðîä ïî äìåò åðéàÐ

izy ,aizk "ze`eaz ipy" `dc ,mipy izyd

.gwel cia ddyz d`eazl oiie`xd mipy

`le dxpe d`eazl die`xd dpy dzid la`

elit`y ,dxea dgipdy Ð dxiaed e` ,drxf

,diytp` ciqt` edi` Ð da dyr `l xip

.mipyd izy oipna el dlereùìùúåàåáú
izye ,diipw zrya da zcnerd dze` Ð

.ecia `dzy mipy izya ze`eazàøîâ
éðú÷ àì ìàåâ åðéàepi` :rnyn iedilc Ð

oeicta el xifgdl gweld z` etekiy oic

.mipy izyn zegtaéîð éùå÷ø÷ åìéôàã
øåñàick gwell oifef ze`xdl ,xkenl Ð

.el dxifgdl eipira ahiiyäð÷ú íéðùÐ

rnync ,"dpwz laeid xg` mipy xtqna"

dil xcdn i`e .mipy izy el diepw `dzy

.dyra xaer Ð ikd inwnäàöåéå äøåëî
.eizern cai` gweld dfe ,laeia Ðäðéà

ø÷éò ìë äøåëî.oixfeg zernde Ðäøåëî
øáë.laeid mcew Ðäééøáòä äîàÐ

oiyecw) `ipzck ,zexrp ipniqa d`vei

.zexrp ini el` Ð "mpg d`vie" :(`,cíúä
oixeg za d`vie dzephwa xkny eza Ð

,mlerl `pacfne `xcd `l Ð zexrp ipniqa

eza xken mc` oi`e :(`,gi oiyecw) opixn`ck

`wtpc ,zegty xg` zegtylecbaa"n ol

aey ,zegtyl dxkny ,da cbay oeik Ð "da

,`id dxenb d`ivi ,jkld .dxkenl leki epi`

inia dl oiacfn i`c ,xnege lw xninl `ki`e

d`veid dcy la` .dxekn dpi`c zexrp

xg`l `pacfne `xcd Ð laeia milral

inp laeid zpya jkld ,dvxi m` laeid

.mpga el d`veie ,dxkenl i`yxìáåéä øçà
.cin laeid xg` :rnyn Ðäð÷ú íéðùÐ

lra mipy izy jcia `dz dcy dpwz m`y

.dzectl dvex `ed elit`e ,xken ly egxk

íéðùä áåø éôìÐ laeid cr didiy Ð

oia oixkenc i`xw jpdn opirnye .jxiag z` dpez `ly ick ,lefa dpxknz mipyd hern itle .dpcti `l m` el diepw `dz laeid cr ixdy ,xweia dpxknz ,ezpwn daxz

.mipy dnk epnn blten oia ,xary laeil jenqaúåàåáú éðù øôñîìca`iy jkl `id dxekn la` ,ecin dgwl dnvr dpy dze`a ixdy ,melk gweld cia ddyz `ly Ð

:opikxte .eizernàðáãæî éðåáãæà éàå'eke `ipz `l in ,dilr xary laei liaya mpga dxcdil ,mipy izy xg`l Ðäìéëàì úéçð ?,dlke`l ligzd laeid mcew ixdy Ð

.dlik`l zigp `l laeid zpya dpewd la` ."ze`eaz ipy" aizkck `xw dil `piniiwn jkldàä àãç.xwir lk dxekn dpi` :l`eny xn`c Ðúåøéçì àöéxkendc Ð

.zexigl `vi Ð ux`l dvega ,l`xyil elit` ,ecar xkend oke .zevnn dirwt`c meyn zexigl epxhtie ,ezectl eze` oiqpew iebl ecaréðéáæ éøãä àãçjpdn `cgn Ð

.ux`l dvega l`xyil ecar xkendc jdn e` ,dnvr laeid zpya edcy xkendc jdn e` ,oixfeg zernde lha gwndy l`eny xnc dipin zirny izxzéøãä àì àãçå
éðéáæ,oixfeg zernde lha gwndc l`eny xn`w laeid zpya edcy xkendc jdnc `hiyt :`iyw i`e .lha gwnd ediipin ida `prci `le .zernd ciqtn gweld `l` Ð

l`enyl ax oia `ki` i`n Ð oicea` zern m`c?l`enyl .uw uwc zepli`e `xcd dcy Ð `id dxekn xn`c axl ,da eidy zepli` ovvwe gwel hiny i` ediipia `ki`

`niiwc ,oilhlhnd jyn `le zerwxwa gwel wifgde ,oilhlhn dnr xkny oebk ,inp i` .ifef lwy `l gwelc ab lr s`e ,zepli` ixcd Ð dpzn zerne dxekn dpi` xn`c

oilhlhne `xcd dcy Ð d`veie dxekn xn`c axl .dkiyn jixv oi`e ,dwfgae xhya sqka zeixg` mdl yiy miqkp mr oipwp zeixg` mdl oi`y miqkp :(`,ek oiyeciw) ol

.dwfg `ied `l rwxwc dwfgc ,ilhlhn epwin `l Ð dpzn zerne ,dxekn dpi` xn`c l`enyl .epwinéðéáæ àøãä àì àîìà`lc opifg `iddac oeike .ciqtn gwelde Ð

.oixfeg zerne dxekn dpi` :`da l`eny xn` ik i`ce ,ipiaf ixcd
áøå
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øëåîäwxta Ð oipnd on el dler dpi` ziriay e` oewxie oetcy zpy dzid

lka ok enk inp ded oewxie oetcydy yxtn (`,ew `rivn `aa) "lawnd"

ipzwc inp `wic .oipnd on el dlerc opz `l ikda Ð `b`aa oetcyd i`c ,mlerd

.(mlerd lka) ea rexfl xeq`y ,ziriayc `inecäøðoipnd on el dler dxiaed e`

`pzc oeik ,dxp `pz i`n` yxtn `xnba Ð

ivn dede ,dxp oky lk Ð dlerc dxiaed

.ipzw "ef s` ef `l" :xninlíúä`xcd `l

dzephwa dxkny eza :i"yx yxit Ð `pafne

`xcd `l zexrp ipniqa oixeg za d`vie

mc` oi`c (`,gi) oiyecwa xn`ck ,`pafne

ol `wtpck ,zegty xg` zegtyl eza xken

dxkny da cbay oeik "da ecbaa"n

jkld ,dxkenl leki epi` aey zegtyl

,xnege lw xninl `ki`e ,`id dxenb d`ivi

`zbelt `dc ,d`xp `le .epeyl o`k cr

:wgvi epiax yxit jkl .mzd `id i`pzc

xken mc`c `nlra xn`c o`nl elit`c

d`iadc `kid Ð zegty xg` zegtyl eza

lw `ki` [`pacfn `lc dcen] `din mipniq

iab :dyw zvw ,edin .(`pacfn `lc) xnege

`lc xnege lw i`dn `iz` inp edcy xken

yi edin !cer xknizlwl `inc `lc ,wlgl

`l zexrp ipniq dl e`ay oeik ,ezac xnege

zrya edcy xken la` .dilrn cer ewxti

iab enk jk lk aeh xnege lwd oi` Ð laeid

didie xeari laeid ixdy ,eza xken

:i"yx yxity enk yxtl yi cere .dlgzak
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oikxr(ycew zay meil)

éòéùú ÷øô ¯ åäãù øëåîä
`xwie) dxeza mixen`d ,mizae zecy zle`b ipic ex`azi df wxta

.bdep laeidy onfa l`xyi ux`a mibdepd ,(cl-ci dk

äðùî
dyxiy dcy-] dfeg` dcy zle`b ipica zwqer epiptly dpynd
:dcyd z` le`bl xkend i`yx izni`n zx`an epzpyn .[eizea`n

ìáBiä úòLa eäãN úà øëBnä,bdep laeidy onfa -øzeî Bðéà ©¥¤¨¥¦§©©¥¥¨
ìBàâìexar m` ,gweld on edcy z` le`bl i`yx xkend oi` - ¦§

dxiknd onfnøîàpL ,íéðL ézMî úBçt(eh dk `xwie)øtñîa' ¨¦§¥¨¦¤¤¡©§¦§©
,'Cì økîé úàeáú éðL,mipW miax herine 'mipW' oeyln 'ipy' §¥§−¦§¨¨¨¦§©¦

.gweld cia dcyd ddyz mipy izy zegtly epiidc
okle ,d`eazl zeie`xd mipy jixvy micnl 'ze`eaz' xn`py jkn

elld mipyd izyn zg` m`,ïB÷øéå ïBôcL úðL äúéäxxazne ¨§¨§©¦¨§¥¨
`ly,leai zzl die`x dcyd dzidBàel` mipyn zg`ydzid

úéòéáL úðL,dcyd z` rexfl xeq` day.ïéðnä ïî äìBò Bðéà §©§¦¦¥¤¦©¦§¨
wx gweld j` ,d`eazl die`xd dpy dzid m` la`døð-dyxg ¨¨

,drxf `ledøéáBä Bà-,dyxg `l elit`e znney dxizeddpy ¦¨
efïéðnä ïî Bì äìBò,mipyd izy lyciqtdy df `ed gweldy oeik ¨¦©¦§¨

.el` mipya rxf `ly jka envrl
:sqep oic d`ian dpyndLàø éðôì Bì døëî ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥§¨¨¦§¥Ÿ

àéäå äðMä[dcyd-]úBøét äàìî,dxvwp mxhy d`eaz -éøä ©¨¨§¦§¥¨¥£¥
äæ,gweldìL äpnî ìëBàúBàeáz Lileai dyly lek`l i`kf - ¤¥¦¤¨¨Ÿ§

,d`eazíéðL ézLaezeyxa dcydy mipyd izy jeza - ¦§¥¨¦
ly ze`eaz izy cere ,dipw zrya dcya dzidy d`eazd-]

.[ezeyxa `dz dcydy miizpy

àøîâ
:dpyna epipy'åëå ìáBiä úòLa eäãN øëBnä.le`bl xzen epi` ©¥¨¥¦§©©¥

:`xnbd zwiicnéðz÷ àì ìàBb Bðéàepi`' epzpyna azkp `l - ¥¥Ÿ¨¨¥
rnyny ,'l`ebjknwxj` ,xifgdl gweld z` zetkl ozip `ly

,xaca xeqi` oi`àlàazkpàîìà ,'ìBàâì øzeî Bðéà'-gken ¤¨¥¨¦§©§¨
c ,ef oeylnàkéà énð àøeqéà øáñ÷-dpynd ly `pzd xaeqy ¨¨©¦¨©¦¦¨

,xeqi`d llkae ,mipy izy exariy mcew le`bl xeqi` mb yiy
éæeæ éLe÷ø÷ eléôàc,zerahn lew rinydl -.øeñà énðxnelk ©£¦©§¥¥©¦¨

.el xifgdl dvxziy ick sqk gwell ze`xdl elit` xkenl xeq`
äNòa éà÷c øëBî àéòaéî àìå-df dyra deevn xkend wx `le §Ÿ¦©§¨¥§¨¥©£¥
mipyd izy jeza le`bl `lyáéúëc(eh dk `xwie)éðL øtñîa' ¦§¦§¦§©§¥
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dcyd `dzy rnyne 'dpwY laFId xg` mipW xRqnA' xn`py§¦§©¨¦©©©¥¦§¤

,mipy izy zegtl el diepwàkéìå-xifgn m` miiwzn df weqt oi`e §¥¨
.okl mcew dcyd z`

:lg xknd m`d ,dnvr laeid zpya edcy xkena dpc `xnbd
øîzéà,yxcnd ziaa xn`p -,dîöò ìáBiä úðLa eäãN øëBnä ¦§©©¥¨¥¦§©©¥©§¨
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dcy ,dilral dxifgdleïéc Bðéà ,äøeëî dðéàLoicd oi` m`d - ¤¥¨§¨¥¦

zeidl jixvøënéz àlL.laeid zpya ¤Ÿ¦¨¥
axy ,`vnp ok m` ,l`eny ly ezxaq `id efy x`azdy xg`ne
:`ziixan jk lr dywn `xnbd .df xnege lw cenll oi`y xaq

áøìe,dxekn dcydy xaeqdm`déàä ék øîBçå ì÷ ïðéøîà àì §©Ÿ¨§¦©©¨¤¦©

àðåeb-ike,l`eny xn`y df oirk xnege lw mixne` ep` oi` ©§¨
àéðúäå-zeny) dxeza xn`p ,`ziixaa dfk xnege lw epipy ixde §¨©§¨

,'sqM oi` mPg d`vie 'ebe dn`l FYA z` Wi` xMni ike' (`i ,f `k§¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨§¨§¨¦¨¥¨¤
dn`y zeaxl d`a dxezd df weqtay ,(.c oiyecw) minkg eyxce
yxtzd `l mpn` ,zexrp ipniq d`iadyn oec`dn z`vei dixar
lre ,zexrp ipniq d`iady xg`l dxkenl i`yx a`d m`d dxeza

,`ziixad zxne` jkäøòð àéäLk Bza úà íãà øBkîé ìBëé- ¨¦§¨¨¤¦§¤¦©£¨
ipniq d`iadyn dn`l ezia z` xeknl i`yx mc`y xn`z `ny

,zexrpøîBçå ì÷ zøîà,ok oicd oi`y xnege lwn cenll yi - ¨©§¨©¨¤
øák äøeën äîe-zadxknpy,dzephwaåéLëò äàöBé-z`vei ©§¨§¨§¨©§¨

,zexrp ipniq d`iadyk zexigläøeëî dðéàL`ly dxrp - ¤¥¨§¨
,dzephwa dxknpøënéz àlL ïéc Bðéàipniq d`iady xg`l ¥¦¤Ÿ¦¨¥

lwn cnlpd ,l`eny ly oicd lr wleg recn ax lr dywe .zexrp
.`ziixad ly df oirk xnege

xnege lwl `ziixad ly xnege lwd oia welig yi :`xnbd zvxzn
,l`eny lycíúä,`ziixaaàðacæéî àøãä àì-dziidpyn ¨¨Ÿ¨§¨¦§©§¨

aey zexigl d`vie dxrpoeikne ,mlerl zxknpe zxfeg dpi`
lwa dpnn cenll xyt` ,`id dxenb d`ivi mixerpd ly d`ividy

la` ,dxrp `idy xg`l dxkenl leki a`d oi`y ,xnegeàëä̈¨
,laeia milral zxfegd dcyaàðacæéî àøãäxefgl xyt` - ¨§¨¦§©§¨

z` milradn riwtn epi` laeidy xg`ne ,laeid xg` dxknle
i`y ,xnege lwa cenll oi`y ax xaeq ,dcyd z` xeknl zexyt`d

.z`veie dxekn dcyd `l` ,laeid zpya xeknl xyt`
:ax zhiy lr ztqep `ziixan dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
xn`p ,`ziixaa epipy ,ax ixac lr daiyidíéðL ìáBiä øçà'©©©¥¨¦

ð÷zìáBiì Ceîñ ïéøëBnL ãnìî ,'ä-'laeid xg`' xn`py dnn ¦§¤§©¥¤§¦¨©¥
mipy' xn`py dnne ,laeid xary xg`l cin dcy mixkeny rnyn
xkend oi`e mipy izy jcia `dz dcy dpwz m`y micnl 'dpwz

:`ziixad zxxan .okl mcew dzectl i`yxìáBiä ïî âìôeîonf - §¨¦©¥
,laeid xary ixg` axïépî:`ziixad daiyn .dcy xeknl ozipy ¦©¦

øîBì ãeîìz(fh dk my)íéðMä áø éôì'Fzpwn dAxYèBòî éôìe ©§©§¦Ÿ©¨¦©§¤¦§¨§¦§
íéðMädcyd xigny aezkd cnlny jkn epiidc ,'Fzpwn hirnY ©¨¦©§¦¦§¨

md m` ,laeid cr exzepy mipyd xtqn itl rawp dzxikn zrya
`linn ,exiag z` dp`i `ly ick ,lefa zehrn md m`e xweia zeax
.laeid on ax onf xg`l oiae laeil jenq oia mixkeny rnyn

,`ziixad zniiqneøëî íàå ,øBkîé àì dîöò ìáBiä úðLáe¦§©©¥©§¨Ÿ¦§§¦¨©
.äøeëî dðéàlaeia dcy xkendy xaeqd ,ax ixac lr dyw o`kne ¥¨§¨

.d`veie dxekn `id ixd
:`xnbd daiynáø Cì øîàdcydy `ziixad zpeeky yxti ax - ¨©¨©
ì äøeëî dðéàoipr,úBàeáú éðL øtñîx`yp dpewd oi`y epiidc ¥¨§¨§¦§©§¥§

,d`eaz zepy izy jynl dcyaäàöBéå àéä äøeëî ìáà-j` £¨§¨¦§§¨
dxiknd.eizern cai` gweldy oiprl ,dlg

:ax ixac lr `xnbd dywnäðaféî éðeacæéà éàåax zrcl - §¦¦§©¥¦©§¨
,laeia cin z`vei recn ,dxenb dxikn dpid laeia dcy zxikny

c oicd zeidl jixv dxe`kl `ldedéúeLøa íe÷éz-x`yzy ¥¦§¥
gweld zeyxa dcydìáBé øúa ãò-,laeid xg`l crìáBé øúáe ©¨©¥¨©¥
úBàeáú éðL déìëéð-laeid xg`lezepy izy gweld lk`i ¥§¥§¥§

,d`eazdøcäéðå-,minc `ll xkenl dcyd z` xifgi okn xg`le §¦©§¨
zeidl jixv jky xewn `xnbd d`iane .xary laeid zrwtd zngn

,oky ,oicdàéðz àì éî-,`ziixaa jk epipy `l m`ddìëà ¦Ÿ©§¨£¨¨
gweld,ìáBiä éðôì úçà äðLdpyd z` lek`l witqd `le ¨¨©©¦§¥©¥
,dipydúøçà äðL Bì ïéîéìLî-d`eaz zlik` ly ztqep dpy ©§¦¦¨¨©¤¤

.ìáBiä øçàlaeia mirwet mpi` d`eazd zepy izyy ,jkn gken ©©©¥
dcyd recn ,ax lr dyw ok m` ,laeid xg`l mniiwl yi `l`
d`eaz zepy izy lk`iy cr gweld zeyxa zx`yp `le cin z`vei

.laeid xg`l
:`xnbd zvxzníúä-mcew zg` dpy dlk`a zxacnd `ziixaa ¨¨

,laeidúéçð[cxi-]äìéëàìgweld -d`eaz lek`l xak ligzd §¦©£¦¨
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קמו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc oikxr(iyiy meil)

l.eälekjkléëéøöozip dfa s`y ,epcnll aezkd jxved - §§¦¦
.ozvwn wx mixgdl
E' :`xnbd zl`ey'äîäa,df weqta xn`pyéì änìdazkp recn - §¥¨¨¨¦

dkxvp ef daiz :`xnbd daiyn .ef daizàéðúãëì,`ziixaaìBëé §¦§©§¨¨
y ,xnel ziidíãà íéøçéz`BðaBzáez` e`BúçôLå Bãáò ©£¦¨¨§¦©§§¦§¨

,íéiøáòä,'äîäa' øîBì ãeîìz .Búð÷î äãNe,yexcl yieäî ¨¦§¦¦§¥¦§¨©§©§¥¨©
døëBîì úeLø Bì Lé ,äîäazeyx el yi ok enke ,ely `idy oeik §¥¨¤§§§¨

,dnixgdlìk óàxacdøëBîì úeLø Bì LiLely `edy aygp ©Ÿ¤¤§§§¨
el oi` ixdy ely mpi`y ,el` ehrnzde ,enixgdl zeyx el yie

ki epi` jk meyne mxkenl zeyx:`xnbd dywn .mnixgdl leàìäå©£Ÿ
z`BzadBì Lé äpè÷mc`l,døëBîì úeLøikeìBëéyxtl ziid ¦§©¨¤§§§¨¨

df zngny.äpîéøçé:xg` ote`a `xnbd daiynøîBì ãeîìz ©£¦¤¨©§©
E','äîäa,yxtl yi jkeíìBòì døëBîì úeLø Bì Lé äîäa äî §¥¨©§¥¨¤§§§¨§¨

,dnixgdl leki oke ,ely `idy oeikìk óàxacúeLø Bì LiL ©Ÿ¤¤§
íìBòì døëBîìmb dfa dhrnzpe ,enixgdl lekie ely `edy aygp §§¨§¨

,dzephwa `weec `l` cinz dxkenl zeyx el oi`y ,dphwd eza
.dnixgdl leki epi` jk meyne

:dpyna epipyíãà ïéà dBáâì íà ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§¨©¥¨¨
éàMøe'åëmc` `diy dnke dnk zg` lr ,eiqkp lk z` mixgdl ©©

lr dixfr oa xfrl` iax wlgp dna zx`an `xnbd .eiqkp lr qg
.xfril` iax,dixfr oa xfrl` iax siqed dn :`xnbd zl`eyeðééä©§
àn÷ àpzleki epi` mc`y ,xfril` iaxk xaeq `ed dxe`kl ixd - ©¨©¨

:`xnbd daiyn .eiqkp lk z` mixgdlàléà éaøc eäééðéa àkéà- ¦¨¥©§§©¦¦¨
iax ixacl miyyeg m`d ,ewlgp dixfr oa xfrl` iaxe xfril` iax

.`l e` `li`eðé÷úä àLeàa ,àléà éaø øîàcy ,minkgæaæáîä §¨©©¦¦¨§¨¦§¦©§©§¥
,miiprl eiqkpn wlgnd -LîBçî øúBé æaæáé ìà`ly ick ,eiqkpn ©§©§¥¥¥¤

`l xfril` iax ,el` mi`pz ewlgp dfae .zeixal envr `ed jxhvi
calae ynegn xzei s` fafal ozipy xaq `l` ,`li` iaxk xaq
m` eiqkp lk z` mixgdl leki eiqkp mixgn oke ,hrn envrl xiiyiy
s` jkle ,`li` iaxk xaeq dixfr oa xfrl` iax eli`e .hrn xiiyn

.eiqkpn ziyingn xzei fafai `l mxg jxevl
:devn xacl oenn feafa oipra dyrn d`ian `xnbdãçàa äNòî©£¤§¤¨

æaæáì LwaLdevn xaclLîBçî øúBé,eiqkpnBì eçépä àìå ¤¦¥§©§¥¥¥¤§Ÿ¦¦
åéøáç,ok zeyrlepîe,ok zeyrl el egipd `ly eixag md ine - £¥¨©

dì éøîàå .ááLé éaødyrn ,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie ©¦§¥¨§¨§¦¨
aááLé éaøynegn xzei fafal ywayåéøéáç Bì eçépä àìåzeyrl ©¦§¥¨§Ÿ¦¦£¥¨

,okepîe,eixag.àáé÷ò éaøiax ixack xaeqd sqep `pz yiy ixd ©©¦£¦¨
.`li`

äðùî
:mnixgdl leki epi` mc`y mixac dnk d`ian dpyndíéøçnäz` ©©£¦

,Bzáe Bðaåz`,íéøáòä BúçôLå Bãáòïéà ,Búð÷î äãNemd §¦§©§§¦§¨¨¦§¦§¥¦§¨¥
ïéîøçeîmeyn ,llk,BlL BðéàL øác íéøçî íãà ïéàLel` lke §¨¦¤¥¨¨©£¦¨¨¤¥¤

.ely mpi`
:mdiqkp znxgd oiprl miele mipdk oic z` zx`an dpyndíéðäkä©Ÿ£¦

ïéîéøçî ïéà íiåìäå,mdiqkpn,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác §©§¦¦¥©£¦¦¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
mpn`,ïéîéøçî ïéà íéðäkämeynïälL ïéîøçäLmikef mdy - ©Ÿ£¦¥©£¦¦¤©£¨¦¤¨¤

,envrl odkd ea dkfi mxgd legiyk skize ,minxgd lkaåmle` §
ïéîéøçî íiåìä,mdiqkp z` mixgdl mileki -meynïéîøçä ïéàL ©§¦¦©£¦¦¤¥©£¨¦

ïälLly mxg lkk mxgd lg `linne minxga mikef mpi` md - ¤¨¤
.l`xyi

ïéàøð ,éaø øîà[mixazqn-]äãeäé éaø éøácmpi` mieldy ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨
wx ,minixgn,úBò÷øwameynøîàpL`xwie) mield ixr zwelga ©©§¨¤¤¡©

(cl dk,'íäì àéä íìBò úfeçà ék'mileki mpi` mdy ,epiide ¦£©¨¦¨¤
,mzlgpa elaiwy zerwxwde mixrd z` mzeyxn `ivedlåmi`xp §

ïBòîL éaø éøáãwx ,minixgn mieldy,ïéìèìhnameynïéàL ¦§¥©¦¦§§¦©§§¦¤¥
ïälL ïéîøçä.l`xyin mc` ly mxg lkk legl mxgd lekie ©£¨¦¤¨¤

àøîâ
mipdk ly mxg oica dpynay mi`pzd zehiy z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .mieleäãeäé éaøåmpi` miele mipdky xaeqy §©¦§¨
,minixgn,íéðäk àîìLay dn oaen,ïéîéøçî ïéàmrhdy meyn ¦§¨¨Ÿ£¦¥©£¦¦
`ed dfaïälL ïéîøçLodkdyk cine ,minxgd lka mikef mdy - ¤£¨¦¤¨¤

.mixgdy dna envrl dkef `ed mixgnàlày df oicíiåìmpi` ¤¨§¦¦
e ,minxga mikef mpi` md ixdy ,oaen epi` ,minixgnàîìLa¦§¨¨

,éò÷ø÷îmieldy dn oaen,éîøçî àìmeynáéúëcixr iabl §©§§¥Ÿ¦§§¥¦§¦
,(my) mield,'íäì àéä íìBò úfeçà ék'`id weqtd zernyne ¦£©¨¦¨¤

mileki mpi` mde ,mdly mlerl eidi mdiyxbne mield ixry
,mzeyxn m`ivedléìèìhî àlàxn`p `l mdilry [oilhlhn-] ¤¨¦©§§¦

,weqtdéîøçéì:`xnbd daiyn .mixgdl mileki mield oi` recn - ¦§§¥
c meyn ,`ed dcedi iax ly enrhàø÷ øîà,(gk fk my) mxg oica ¨©§¨

Bì øLà ìkî'dndAE mc`n,'Búfeçà äãOîeweqtdy ixdLéwî ¦¨£¤¥¨¨§¥¨¦§¥£¨©¦
oic z`ïéìèìhî'Fl xW` lMn'n cnlpdìoicúBò÷ø÷cnlpd ¦©§§¦¦¨£¤§©§¨

mileki mield oi`y enky ,df ywidn cenll yie ,'FzGEg` dcVnE'n¦§¥£¨
.oilhlhn mixgdl mileki mpi` jk ,zerwxw mixgdl

:`xnbd zl`eyïBòîL éaøåmiele minixgn mpi` mipdky xaeqy §©¦¦§
,minixgnàîìLaiabl,íéðäkmixgdl mileki mpi`y dn oaen ¦§¨¨Ÿ£¦
,mdiqkpnïøîàãk,cin mxga mikef mdy ,dpynaàlàdf oic §©£¨¨¤¨

dyíiåìixdy ,oaen epi` mdiqkp mixgdl milekiàîìLa §¦¦¦§¨¨
íéøçì ,íéìèìhîxyt`y meyn ,mixgdl mileki mdy dn oaen - ¦©§§¦©£¦

Léwî àìcmd mield ixde ,dcedi iaxk rwxwl oilhlhn oerny iax §Ÿ©¦
.mil`xyi x`ykàlàmixgdl mileki mdy dnéò÷ø÷î,oaen epi` ¤¨§©§§¥

éànàe ,mnixgdl mileki mdáéúkä(cl dk my) mield ixr iabl ©©¨§¦
iM','íäì àéä íìBò úfeçàdpzip rwxwdy `id weqtd zernyne ¦£©¨¦¨¤

ici lre ,mixg`l zelrad z` xiardl mdl xeq`e mlerl mdl
:`xnbd daiyn .odkd zeyxl rwxwd xaer mxgdïéîéøçî éàî©©§¦¦

øîà÷c énðmieldy xn`y dna oerny iax zpeek `id dn ok` - ©¦§¨¨©
wx mixgdl milekiy `id ezpeek jgxk lr ,minixgn,éìèìhî¦©§§¦

`ed zerwxwa la` ,zerwxwl oilhlhn yiwdl oi`y xaqy meyn
.mixgdl mileki mpi` mdy dcedi iaxl dcen

:`xnbd zl`eyéðz÷cî àäåa epipyy dnn -,éaø øîà' ,àôéñ §¨¦§¨¨¥¥¨¨©©¦
,'éìèìhîa ïBòîL éaø éøáãå éò÷ø÷îa äãeäé éaø éøác ïéàøð¦§¦¦§¥©¦§¨¦§©§§¥§¦§¥©¦¦§§¦©§§¦

ììkî,ef oeyln rnyn -ïBòîL éaøc,'oinixgn mielde' xn`y ¦§¨§©¦¦§
øîà÷ énð éò÷ø÷îlre ,zerwxwe oilhlhn minixgn mdy ezpeek - §©§§¥©¦¨¨©

:`xnbd daiyn .oilhlhna wx eixac mi`xpy iax xn` dféëä̈¦
øîà÷,xnel `pzd zpeek jk -äãeäé éaø éøác ïéàøð ,éaø øîà ¨¨©¨©©¦¦§¦¦§¥©¦§¨

,úBò÷ø÷a ïBòîL éaøìmeyn[åéìò] ÷ìçð àì ïBòîL éaø óàL §©¦¦§§©§¨¤©©¦¦§Ÿ¤¡©¨¨
déì äãBî úBò÷ø÷a ìáà ,ïéìèìhîa àlàdcedi iaxl oerny iax ¤¨§¦©§§¦£¨§©§¨¤¥

.mixgdl mileki mpi` mdy
:minxgd mipzip inl zx`an `xnbd,ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦

y l`xyiøîàpL ,äöøiL ïäk ìëì ïðúBð ,ïéìèìhî íéøçäiabl ¤¡¦¦©§§¦§¨§¨Ÿ¥¤¦§¤¤¤¡©
,(ci gi xacna) dpedk zepznìàøNéa íøç ìk'¨¥¤§¦§¨¥
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שישי עמ' א
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oikxr(ipy meil)

.dpy lkl zepeicpet izye
ok`y :`xnbd zxne`ì Cçøk ìòitàøéáñ ïðaøk éaø ,ìàeîL ©¨§¨§§¥©¦§©¨¨§¦¨

déì.`ad laeid zepy oeayga dpi` dxary laeid zpyy mixne`d ¥
:(`"r) epzpynn ax lr dywn `xnbdòîL àz,ax lr `iyew ¨§©

,dpyna epipyïéìàBb àìåcy micet oi`e -dúBçt ìáBiä øçà §Ÿ£¦©©©¥¨
äðMî.zg`àîìLazpaen dpynd -ììàeîLyicwndy xaeqd ¦¨¨¦§¨¨§§¥

y epipyy epiid ,lg ycwdd oi` laeid zpyaøçàì ïéìàBb àìŸ£¦§©©
d,äðMî úBçt ìáBélaeid zpya dyicwd m`y ,dpynd zpeeke ¥¨¦¨¨

.llk dycw `ly meyn ,l`bil dkixv dpi` dnvráøì àlà¤¨§©

jixv dzectl `ade ,lg ycwdd laeid zpya yicwndy xne`d
,dpeicta mirlq miyng ycwdl oziléàîdxn`a dpynd zpeek ©

l dcy micet oi`yìáBé øçàn zegt,äðLzpya dyicwd m` ixd ©©¥¨¨
.cin dzectl xyt` dnvr laeid

:`xnbd zvxznúøáñ éîdpynd zpeek ax itly ,jl d`xp ike - ¦¨§©
l `idøçàdLnî ìáBézpy hrnl `ae ,laeil dkenqd dpy - ©©¥©¨

`l` ,jk yexitd oi` ,da micet oi`y dnvr laeidéàîzpeek edn - ©
la dpynd,ìáBé øçà©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oikxr(iyily meil)

.miieya mictp md ixd ,xek zia zrixfl ie`xd xeriy eaàéðúäå§¨©§¨
m`e' (hi fk my) xn`py ,dyecw dlg ohw mewna s`y `ziixaa§¦
m`' xnel dxezd dlki ixde ,''dl Wi` WiCwi FzGg` dcVn¦§¥£ª¨©§¦¦©

oeylae ,'yicwi ezfeg`näãN''FzGg`øîBì ãeîìz äîd`a dn - §¥£ª¨©©§©
,`ziixad zx`ane ,cnll dxezdøîàpL éôìxeriyy weqt eze`a §¦¤¤¡©

itl `ed dfeg` dcy oeict,'óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ'¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤
ok m`éì ïéàef oeyln cenllàlàote`Léc÷äLrwxw mc`d ¥¦¤¨¤¦§¦
`idyäfä ïéðòk,mixery xek da rexfl ie`xy ,dfd xeriyk -ïépî ¨¦§¨©¤¦©¦
úBaøìwx da rexfl die`xd dcy yicwd m` elit`Cúìivg - §©¤¤

,xekCúì éöçå,xek rax -äàñ,xeka miylyn cg` -á÷øúå- ©£¦¤¤§¨§©§©
ivg,xeka miyyn cg` `ede ,d`q,á÷øz éöçåd`nn cg` `edy ©£¦©§©

mixery xneg rxf itl dcyd z` micet dfa elit`y ,xeka mixyre
.sqk lwy miyingaíB÷î ìkî ,'äãN' øîBì ãeîìzote` lka - ©§©§¥¦¨¨

zxfeg ok m`e .ef dyxt da dxn`p ,xzeia dphw dcy elit`e ,`edy
mpi`e ,miieya mictp dxyr miwenrd mirwp mze` recn `iyewd

.sqk lwy miyinga mixery xneg rxf itl mictp
:`xnbd zvxznàëä ,àîç øa àá÷eò øî øîà,epizpyna o`k - ¨©©§¨©¨¨¨¨

xaecneäðéð äòéøæ éða åàìc ,íéî íéàìî íéò÷ðamiie`x mpi`y - ¦§¨¦§¥¦©¦§¨§¥§¦¨¦§
xneg rxf xeriya zictp dpi` drixfl die`x dpi`y rwxwe ,drixfl
oi`y dpynd dxn` okle .dieeya `l` ,sqk lwy miyinga mixery
`l` ,sqk lwy miyinga mixery xneg rxf itl mictp el` zenewn

.miiey itl
:df uexizl di`x `xnbd d`ianénð à÷écmb wcwecn ok` jk - ©§¨©¦

,dpynd oeylníéòìñc àéîec éðz÷cly df oic dpynd dazky - §¨¨¥§¨¦§¨¦
ote`a miwqer mdipyy rnyne ,mirlq ly oicd mr cgi mirwp
mb jk ,md miyw ixdy drixfl miie`x mpi` mirlqdy myke ,dnec
zniiqn .min mi`ln mdy epiide ,drixfl miie`x mpi` mirwpd

:`xnbddpéî òîL.df weicn ok cenll yi ok` - §©¦¨
:`xnbd dywnéëä éàllk miie`x mpi` mirwpdy ,jk m` - ¦¨¦

xeriya mirlqd e` mirwpd eid m` elit` ,drixflïàkî úBçt- ¨¦¨
migth dxyrn zegténðmr cgi miccnp mpi`y xn`p ok mb - ©¦

:`xnbd zvxzn .drixfl miie`x mpi`y oeik ,dlek dcydeäðä- ©§
mewnk miaygp mpi` migth dxyrn miphwd mirlqe mirwp mze`

,mirwp mze` `l` ,envr iptaeøwéî 'àòøàc éðàâð'mipekn md - §¨¥§©§¨¦§
mirlq mze`e ,my mitq`p mindy ,'rwxwd ly miltq'éøãéL'¦§¥

eøwéî 'àòøàcly dxcy oirk epiide ,'rwxwd zexcy' mipekn md - §©§¨¦§
mnvr ipta my mdl oi`y oeike ,dtebn zehlea zenvrdy ,dnda

.dnr miccnp ,rwxwl milha md `l`
:dpyna epipyìLå íézL dLéc÷ä''åëå Lozep ,laeid iptl mipy ¦§¦¨§©¦§¨Ÿ

.'dpyl oeicpete rlq
:rwxwd zney oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

mipXd iR lr sqMd z` odMd Fl aXge' (gi fk my) weqta xn`p§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦
laId zpW cr zxzFPd,'Ekøòî òøâðåzrixby dxezd jka dcnile ©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤

.dyicwdy mcew yicwnd dlk`y mipy mze`n wx dpi` jxrd

`l`Lc÷ää ïî óàmcew ,ycwdd cia dcyd dzidy onfdn mb - ©¦©¤§¥
,oeictd,íézL Bà äðL Lc÷ä dìëà íàLzexit zlik` ici lr ¤¦£¨¨¤§¥¨¨§©¦

,mixg`l rwxwd zxkyd e` rwxwdénð éàm` ok enke -dìëà àì ¦©¦Ÿ£¨¨
,mipy mze`a llk ycwddåéðôì äúéäL àlà.ycwdd zeyxa - ¤¨¤¨§¨§¨¨

cre dycwdd zrn exary mipy mze` lr mlyl jixv dcetd oi`
`l` ,oeictd zrì ïBécðeôe òìñ ïúBðlkäðL.laeid cr dx`ypy ¥¤©§§§¨¨

:dpyna epipy'åë ïúBð éðéøä øîà íàå'oirney oi` dpya dpy xac §¦¨©£¥¦¥
.'cg`k elek z` ozep `l` el

:df oic cnlp okidn zx`an `xnbdïépî ,ïðaø eðzmicnel ep` ¨©¨¨¦©¦
äðLa äðL øác ïéðúBð eðéøä íéìòa eøîà íàLoeicpete rlq - ¤¦¨§§¨¦£¥§¦§©¨¨§¨¨

,dpyl,íäì ïéòîBL ïéàLcgi lkd z` mlyl mdilr `l` ¤¥§¦¨¤
,dligza'óñkä úà ïäkä Bì áMçå' øîBì ãeîìz(my),d`ae ©§©§¦©©Ÿ¥¤©¤¤

,xnel dxezd.ãçàk Blek óñk àäiL ãò:`ziixad zniiqnãçà ©¤§¥¤¤§¤¨¤¨
ïéðúBð íéìòaäL ,íãà ìëì íéìòa ïéa äî ,íãà ìk ãçàå íéìòa§¨¦§¤¨¨¨¨©¥§¨¦§¨¨¨¤©§¨¦§¦

,LîBç ïéðúBð ïéà íãà ìëå LîBç.epizpyna epipyy oicke ¤§¨¨¨¥§¦¤

äðùî
dcyd lra ici lr dzctp `ly dfeg` dcy iabl dxeza xn`p
dcVd z` l`bi l`B m`e' ,xg` mc` ici lr `l` dyicwdy§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤
z` l`bi `l m`e ,Fl mwe eilr LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨§¨§¦Ÿ¦§©¤
dcVd dide ,cFr l`Bi `l xg` Wi`l dcVd z` xkn m`e dcVd©¨¤§¦¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¤

xgd dcUM 'dl Wcw laIa Fz`vAfk `xwie) 'FzGg` didY odMl m §¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨
mdl zxfeg `id ixd dcyd z` micet milrad m`y epiide ,(`k-hi
,ycwddn dcyd z` dcet xf mc` m` la` .dfeg` dcy zeidl

.mipdkl zwlgzn `id laeiae ,laeid cr da wifgn
iptl ycwdd cin dzctpy dcy ly dpic z` zxxan epizpyn

y dcy :laeiddLéc÷ä,milraddìàâe,ycwdd cin envradðéà ¦§¦¨§¨¨¥¨
,ìáBia Bãiî äàöBém` oke .mlerl ecia zx`yp `l`Bða dìàbly §¨¦¨©¥§¨¨§

dcyd ixd ,yicwndì äàöBéciìáBia åéáà,mipdkl zpzip dpi`e §¨§¨¦©¥
.envra a`d d`ct eli`ke

dìàbmc`íéáBøwäî ãçà Bà ,øçà,epa epi`y ,dcyd lra ly §¨¨©¥¤¨¥©§¦
dìàâedcyd lraBãiî`id ixd ,laeid mcew dpewd lyäàöBé §¨¨¦¨§¨

.ìáBia íéðäkìdzid oey`xd dcetd cia zx`yp dzid m` ixdy ©Ÿ£¦©¥
gkn milral dcyd d`ay oeik dzr s`e ,laeia mipdkl zwlgzn
mipdkl laeia z`vei dcydy enk ok m` ,envr gkn `le gweld

.egekn `ad milrad cin z`vei `id jk ,gweld cin
m` :odk did dcyd z` dcetdy ote`a oicd z` zx`an dpynd

dìàbdcyd z` dct -å ,íéðäkä ïî ãçàlaeid ribdyk dzréøä §¨¨¤¨¦©Ÿ£¦§£¥
Bãé úçz àéä,odkd lyøîàé àì,odk eze`å ìéàBädcyd oic ¦©©¨ŸŸ©¦§

y dzr,éãé úçz àéä éøäå ,ìáBia íéðäkì äàöBé àéä,odk ip`e ¦§¨©Ÿ£¦©¥©£¥¦©©¨¦
ok m`,élL àéä éøäleki epi` .mixg`d mipdkd mr da welg` `le £¥¦¤¦

,ok xnelíéðäkä åéçà ìëì ú÷lçúîe ,Bãé úçzî äàöBé àlà¤¨§¨¦©©¨¦§©¤¤§¨¤¨©Ÿ£¦
.deya ,laeid zqipka didy a` zia eze` ly
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קמז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc oikxr(ipy meil)

.dpy lkl zepeicpet izye
ok`y :`xnbd zxne`ì Cçøk ìòitàøéáñ ïðaøk éaø ,ìàeîL ©¨§¨§§¥©¦§©¨¨§¦¨

déì.`ad laeid zepy oeayga dpi` dxary laeid zpyy mixne`d ¥
:(`"r) epzpynn ax lr dywn `xnbdòîL àz,ax lr `iyew ¨§©

,dpyna epipyïéìàBb àìåcy micet oi`e -dúBçt ìáBiä øçà §Ÿ£¦©©©¥¨
äðMî.zg`àîìLazpaen dpynd -ììàeîLyicwndy xaeqd ¦¨¨¦§¨¨§§¥

y epipyy epiid ,lg ycwdd oi` laeid zpyaøçàì ïéìàBb àìŸ£¦§©©
d,äðMî úBçt ìáBélaeid zpya dyicwd m`y ,dpynd zpeeke ¥¨¦¨¨

.llk dycw `ly meyn ,l`bil dkixv dpi` dnvráøì àlà¤¨§©

jixv dzectl `ade ,lg ycwdd laeid zpya yicwndy xne`d
,dpeicta mirlq miyng ycwdl oziléàîdxn`a dpynd zpeek ©

l dcy micet oi`yìáBé øçàn zegt,äðLzpya dyicwd m` ixd ©©¥¨¨
.cin dzectl xyt` dnvr laeid

:`xnbd zvxznúøáñ éîdpynd zpeek ax itly ,jl d`xp ike - ¦¨§©
l `idøçàdLnî ìáBézpy hrnl `ae ,laeil dkenqd dpy - ©©¥©¨

`l` ,jk yexitd oi` ,da micet oi`y dnvr laeidéàîzpeek edn - ©
la dpynd,ìáBé øçà©©¥
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc oikxr(iyily meil)

.miieya mictp md ixd ,xek zia zrixfl ie`xd xeriy eaàéðúäå§¨©§¨
m`e' (hi fk my) xn`py ,dyecw dlg ohw mewna s`y `ziixaa§¦
m`' xnel dxezd dlki ixde ,''dl Wi` WiCwi FzGg` dcVn¦§¥£ª¨©§¦¦©

oeylae ,'yicwi ezfeg`näãN''FzGg`øîBì ãeîìz äîd`a dn - §¥£ª¨©©§©
,`ziixad zx`ane ,cnll dxezdøîàpL éôìxeriyy weqt eze`a §¦¤¤¡©

itl `ed dfeg` dcy oeict,'óñk ì÷L íéMîça íéøBòN øîBç òøæ'¤©¤§¦©£¦¦¤¤¤¤
ok m`éì ïéàef oeyln cenllàlàote`Léc÷äLrwxw mc`d ¥¦¤¨¤¦§¦
`idyäfä ïéðòk,mixery xek da rexfl ie`xy ,dfd xeriyk -ïépî ¨¦§¨©¤¦©¦
úBaøìwx da rexfl die`xd dcy yicwd m` elit`Cúìivg - §©¤¤

,xekCúì éöçå,xek rax -äàñ,xeka miylyn cg` -á÷øúå- ©£¦¤¤§¨§©§©
ivg,xeka miyyn cg` `ede ,d`q,á÷øz éöçåd`nn cg` `edy ©£¦©§©

mixery xneg rxf itl dcyd z` micet dfa elit`y ,xeka mixyre
.sqk lwy miyingaíB÷î ìkî ,'äãN' øîBì ãeîìzote` lka - ©§©§¥¦¨¨

zxfeg ok m`e .ef dyxt da dxn`p ,xzeia dphw dcy elit`e ,`edy
mpi`e ,miieya mictp dxyr miwenrd mirwp mze` recn `iyewd

.sqk lwy miyinga mixery xneg rxf itl mictp
:`xnbd zvxznàëä ,àîç øa àá÷eò øî øîà,epizpyna o`k - ¨©©§¨©¨¨¨¨

xaecneäðéð äòéøæ éða åàìc ,íéî íéàìî íéò÷ðamiie`x mpi`y - ¦§¨¦§¥¦©¦§¨§¥§¦¨¦§
xneg rxf xeriya zictp dpi` drixfl die`x dpi`y rwxwe ,drixfl
oi`y dpynd dxn` okle .dieeya `l` ,sqk lwy miyinga mixery
`l` ,sqk lwy miyinga mixery xneg rxf itl mictp el` zenewn

.miiey itl
:df uexizl di`x `xnbd d`ianénð à÷écmb wcwecn ok` jk - ©§¨©¦

,dpynd oeylníéòìñc àéîec éðz÷cly df oic dpynd dazky - §¨¨¥§¨¦§¨¦
ote`a miwqer mdipyy rnyne ,mirlq ly oicd mr cgi mirwp
mb jk ,md miyw ixdy drixfl miie`x mpi` mirlqdy myke ,dnec
zniiqn .min mi`ln mdy epiide ,drixfl miie`x mpi` mirwpd

:`xnbddpéî òîL.df weicn ok cenll yi ok` - §©¦¨
:`xnbd dywnéëä éàllk miie`x mpi` mirwpdy ,jk m` - ¦¨¦

xeriya mirlqd e` mirwpd eid m` elit` ,drixflïàkî úBçt- ¨¦¨
migth dxyrn zegténðmr cgi miccnp mpi`y xn`p ok mb - ©¦

:`xnbd zvxzn .drixfl miie`x mpi`y oeik ,dlek dcydeäðä- ©§
mewnk miaygp mpi` migth dxyrn miphwd mirlqe mirwp mze`

,mirwp mze` `l` ,envr iptaeøwéî 'àòøàc éðàâð'mipekn md - §¨¥§©§¨¦§
mirlq mze`e ,my mitq`p mindy ,'rwxwd ly miltq'éøãéL'¦§¥

eøwéî 'àòøàcly dxcy oirk epiide ,'rwxwd zexcy' mipekn md - §©§¨¦§
mnvr ipta my mdl oi`y oeike ,dtebn zehlea zenvrdy ,dnda

.dnr miccnp ,rwxwl milha md `l`
:dpyna epipyìLå íézL dLéc÷ä''åëå Lozep ,laeid iptl mipy ¦§¦¨§©¦§¨Ÿ

.'dpyl oeicpete rlq
:rwxwd zney oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

mipXd iR lr sqMd z` odMd Fl aXge' (gi fk my) weqta xn`p§¦©©Ÿ¥¤©¤¤©¦©¨¦
laId zpW cr zxzFPd,'Ekøòî òøâðåzrixby dxezd jka dcnile ©¨Ÿ©§©©Ÿ¥§¦§©¥¤§¤

.dyicwdy mcew yicwnd dlk`y mipy mze`n wx dpi` jxrd

`l`Lc÷ää ïî óàmcew ,ycwdd cia dcyd dzidy onfdn mb - ©¦©¤§¥
,oeictd,íézL Bà äðL Lc÷ä dìëà íàLzexit zlik` ici lr ¤¦£¨¨¤§¥¨¨§©¦

,mixg`l rwxwd zxkyd e` rwxwdénð éàm` ok enke -dìëà àì ¦©¦Ÿ£¨¨
,mipy mze`a llk ycwddåéðôì äúéäL àlà.ycwdd zeyxa - ¤¨¤¨§¨§¨¨

cre dycwdd zrn exary mipy mze` lr mlyl jixv dcetd oi`
`l` ,oeictd zrì ïBécðeôe òìñ ïúBðlkäðL.laeid cr dx`ypy ¥¤©§§§¨¨

:dpyna epipy'åë ïúBð éðéøä øîà íàå'oirney oi` dpya dpy xac §¦¨©£¥¦¥
.'cg`k elek z` ozep `l` el

:df oic cnlp okidn zx`an `xnbdïépî ,ïðaø eðzmicnel ep` ¨©¨¨¦©¦
äðLa äðL øác ïéðúBð eðéøä íéìòa eøîà íàLoeicpete rlq - ¤¦¨§§¨¦£¥§¦§©¨¨§¨¨

,dpyl,íäì ïéòîBL ïéàLcgi lkd z` mlyl mdilr `l` ¤¥§¦¨¤
,dligza'óñkä úà ïäkä Bì áMçå' øîBì ãeîìz(my),d`ae ©§©§¦©©Ÿ¥¤©¤¤

,xnel dxezd.ãçàk Blek óñk àäiL ãò:`ziixad zniiqnãçà ©¤§¥¤¤§¤¨¤¨
ïéðúBð íéìòaäL ,íãà ìëì íéìòa ïéa äî ,íãà ìk ãçàå íéìòa§¨¦§¤¨¨¨¨©¥§¨¦§¨¨¨¤©§¨¦§¦

,LîBç ïéðúBð ïéà íãà ìëå LîBç.epizpyna epipyy oicke ¤§¨¨¨¥§¦¤

äðùî
dcyd lra ici lr dzctp `ly dfeg` dcy iabl dxeza xn`p
dcVd z` l`bi l`B m`e' ,xg` mc` ici lr `l` dyicwdy§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤
z` l`bi `l m`e ,Fl mwe eilr LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨§¨§¦Ÿ¦§©¤
dcVd dide ,cFr l`Bi `l xg` Wi`l dcVd z` xkn m`e dcVd©¨¤§¦¨©¤©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥§¨¨©¨¤

xgd dcUM 'dl Wcw laIa Fz`vAfk `xwie) 'FzGg` didY odMl m §¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨
mdl zxfeg `id ixd dcyd z` micet milrad m`y epiide ,(`k-hi
,ycwddn dcyd z` dcet xf mc` m` la` .dfeg` dcy zeidl

.mipdkl zwlgzn `id laeiae ,laeid cr da wifgn
iptl ycwdd cin dzctpy dcy ly dpic z` zxxan epizpyn

y dcy :laeiddLéc÷ä,milraddìàâe,ycwdd cin envradðéà ¦§¦¨§¨¨¥¨
,ìáBia Bãiî äàöBém` oke .mlerl ecia zx`yp `l`Bða dìàbly §¨¦¨©¥§¨¨§

dcyd ixd ,yicwndì äàöBéciìáBia åéáà,mipdkl zpzip dpi`e §¨§¨¦©¥
.envra a`d d`ct eli`ke

dìàbmc`íéáBøwäî ãçà Bà ,øçà,epa epi`y ,dcyd lra ly §¨¨©¥¤¨¥©§¦
dìàâedcyd lraBãiî`id ixd ,laeid mcew dpewd lyäàöBé §¨¨¦¨§¨

.ìáBia íéðäkìdzid oey`xd dcetd cia zx`yp dzid m` ixdy ©Ÿ£¦©¥
gkn milral dcyd d`ay oeik dzr s`e ,laeia mipdkl zwlgzn
mipdkl laeia z`vei dcydy enk ok m` ,envr gkn `le gweld

.egekn `ad milrad cin z`vei `id jk ,gweld cin
m` :odk did dcyd z` dcetdy ote`a oicd z` zx`an dpynd

dìàbdcyd z` dct -å ,íéðäkä ïî ãçàlaeid ribdyk dzréøä §¨¨¤¨¦©Ÿ£¦§£¥
Bãé úçz àéä,odkd lyøîàé àì,odk eze`å ìéàBädcyd oic ¦©©¨ŸŸ©¦§

y dzr,éãé úçz àéä éøäå ,ìáBia íéðäkì äàöBé àéä,odk ip`e ¦§¨©Ÿ£¦©¥©£¥¦©©¨¦
ok m`,élL àéä éøäleki epi` .mixg`d mipdkd mr da welg` `le £¥¦¤¦

,ok xnelíéðäkä åéçà ìëì ú÷lçúîe ,Bãé úçzî äàöBé àlà¤¨§¨¦©©¨¦§©¤¤§¨¤¨©Ÿ£¦
.deya ,laeid zqipka didy a` zia eze` ly
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קמח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc oikxr(iriax meil)

c xnel cv did ,rwxwd xear ycwdleäééãéa íe÷ézcenrzy - ¥¦©§
,dligzak ,dfeg` dcy zeidl mcia dcyd,'ìàbé àì' àðîçø áúk̈©©£¨¨Ÿ¦¨¥
.dfeg` dcyk zeidl zxfeg dpi`y cnll

`ziixaa d`aedy ztqepd dyxcd z` zx`ane `xnbd dtiqen
:dpey`xdàðîçø áúk éàåwxäåä ,'ãBò' áúk àìå ,'ìàbé àì' §¦¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§Ÿ¨©£¨

àðéîàc xnel mixeaq epiid -ììk ÷Bøôéz àìmilrad oi`y - ¨¦¨Ÿ¦§§¨
,dpwn dcyk `l s` ,llk dzectl mileki mipey`xdàðîçø áúk̈©©£¨¨

,'ãBò'wxy cnll,úìàâð dðéà äúéäL úBîëìdcyk eiptl zeidl ¦§¤¨§¨¥¨¦§¤¤
,dfeg`úìàâð ìáàdf oiprl `id,äð÷î äãNk åéðôì àäzL £¨¦§¤¤¤§¥§¨¨¦§¥¦§¤

.mipdkl zwlgzne ,laeia ezeyxn z`veie
iax ly enrh xe`iaa ,lirl ea dligzdy oecipl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxxan .xfril`dìò éåä éàîdl`ypy dl`ya dlr dn - ©¨¥£¨
ril` iax ly enrh dn ,lirldcyd dl`bp `l m`y xne`d xf

dfa exn`y mixe`iad z` epigce xg`n ,laeia mipdkl zpzip dpi`
:`xnbd zx`an .iia`e daxàø÷ øîà ,àáø øîà(`k fk my)äéäå' ¨©¨¨¨©§¨§¨¨

ìáBiá Búàöa äãOä,'FzGg` didY odMl mxgd dcUM 'dl Wcw ©¨¤§¥©¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨
oeyln rnyne'Búàöa'dcyd z`veiyk wxy,øçà ãiî,e`cty §¥¦©©¥

.ycwd cia oiicr dcyd z`vnpyk `le ,mipdkl dcyd zpzip
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המשך ביאור למס' ערכין ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc oikxr(ycew zay meil)

dyrnn cenll e`eai `le ,ycwdd z` dcty xacd mqxtziy ick
.oeict `la ycwdn zepdil ozipy df

íúä éàåä éà ,àleò øîà`ay ,cnrn eze`a gkep iziid m` - ¨©¨¦£©¨¨
,mixgdy miqkpa bedpl cvik le`ylíéðäkì eälek àðáéäé äåä£¨¨¦§¨§©Ÿ£¦

drax` lr mllgi `le mipdkl eiqkp z` oziy el xne` iziid -
:`xnbd dgiken .mifef,àleò øáñ÷ àîìàyíéîøç íúqmd ©§¨¨¨©¨§¨£¨¦

,íéðäkì`le ,mipdkl eiqkp z` zzl jixv did mc` eze` jk meyne ©Ÿ£¦
.mzectl leki did

dywn .dfd onfa mxg oica `lere dcedi ax zhiy lr dywn `xnbd
:`xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyïéàzxiknàlà âäBð éøáò ãáò ¥¦¥¥¤¤¦§¦¥¤¨

,âäBð ìáBiäL ïîæameynøîàpL(n dk `xwie) ixar car iablãò' ¦§©¤©¥¥¤¤¡©©
,'Cnò ãBáòé ìáBiä úðLonfa wx bdep ixar car oicy minkg eyxce §©©¥©£¦¨

oi` ea bdep laeid oi`y dfd onfa la` ,laeia iytgl z`vl lekiy
.xknp ixar caråokïéàoicïîæa àlà âäBð [äfeçà] (íøçä) äãN §¥§¥£¨¥¤¨¦§©

øîàpL ,âäBð ìáBiäL(gk weqt my) ezfeg` dcy xken iablàöéå' ¤©¥¥¤¤¡©§¨¨
,'Búfeçàì áLå ìáBiawx mibdep dfeg` dcy ipicy minkg eyxce ©¥§¨©£¨

e .dfeg` dcy ipic lk z` oi` dfd onfa la` bdep laeidy onfaïéà¥
oicøîàpL ,âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBð äîBç éøò ézaiza iabl ¨¥¨¥¨¥¤¨¦§©¤©¥¥¤¤¡©

dpey`xd dpya l`bp `le xknpy ziay ,(l weqt my) dneg ixr
,'ìáBia àöé àì'ielz ezle`b oicy ,weqtd oeyln minkg eyxce Ÿ¥¥©¥

mitek oi`e ,bdep laeidy onfa ,xnelk ,laeia d`ivi zkiiy ea onfa
xg`ly dpey`xd dpya ,xkenl ziad z` xeknle xefgl gweld z`

.xknd,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaøs`ïéàoicàlà âäBð ïéîøç äãN ©¦¦§¤©¥¥§¥£¨¦¥¤¨
øîàpL ,âäBð ìáBiäL ïîæalaeia z`veiy dfeg` dcy iabl ¦§©¤©¥¥¤¤¡©

,(`k fk my) mipdkläãNk 'äì LãB÷ ìáBiá Búàöa äãOä äéäå'§¨¨©¨¤§¥©¥¤©¦§¥
'íøçämpi` mxgd dcy ipicy ,weqtd oeyln minkg eyxce ,'ebe ©¥¤

.dfeg` dcy ipick bdep laeidy onfa `l` mibdepïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
,øîBà øæòìàs`ïéàoic.âäBð ìáBiäL ïîæa àlà âäBð áLBz øb ¤§¨¨¥¥¥¨¥¤¨¦§©¤©¥¥

:`xnbd zx`anàîòè éàî ,éáéa áø øîàwx bdep ayez xb oicy ¨©©¥©©©£¨
,bdep laeidy onfaàéúàzeaizdn dey dxifba df oic cnel `ed - ¨§¨

,'áBè' 'áBè',xnelk,àëä áéúkeh mixac) rvxpy ixar car iabl §¦¨¨
,(fh,íúä áéúëe ,'Cnò Bì áBè ék',(fi bk my) ayez xb iabláBha' ¦¦¨§¦¨¨©

,'epðBz àì Bì`l` bdep epi` ixar car oicy enk ,jkn cenll yie Ÿ¤
.bdep laeidy onfa `l` bdep epi` ayez xb oic s` bdep laeidy onfa
oi`y onfa mibdep mpi` mxgd dcy ipicy ef `ziixan gken ok m`
oi`y onfa mxg ipic epcy `lere dcedi ax lr dywe ,bdep laeid

.bdep laeid
:`xnbd zayiinéò÷ø÷îa àä ,àéL÷ àì`ziixaa x`eany dn - Ÿ©§¨¨¦§©§§¥

znxgda xn`p ,bdep laeid oi`y onfa bdep epi` mxgd dcy oicy
odMl mxgd dcUM' ,(`k fk `xwie) weqtd xn`p df iably ,rwxw¦§¥©¥¤©Ÿ¥

e ,bdep laeidy onfa wx bdep mxgd dcyy cnlnd ,'FzGg` didYàä ¦§¤£ª¨¨
éìèìhîapiid ,minxg ipic epc `lere dcedi axy dne -znxgda e §¦©§§¦
.oilhlhn

:`xnbd zl`eyàúéãaîeôc äNòî àäådcedi ax epc dilry §¨©£¤§§§¦¨

,`lereäåä énð éò÷ø÷îa,rwxw ly mxga mb did df dyrn - ¦§©§§¥©¦£¨
lkae ,eizerwxw z` s` epiide eiqkp lk z` mixgd mc` eze` ixdy

:`xnbd daiyn .minxg ipic ea epc z`f,õøàì äöeçc éò÷ø÷î§©§§¥§¨¨¨¤
,éîc ìàøNé õøàc éìèìhîkonfa s` mxgd mdilr lg jk meyne §¦©§§¦§¤¤¦§¨¥¨¦

.dfd

äðùî
'ielir ycwd' oic z` micnely opax zrc d`aed zncewd dpyna
epzpyne ,''dl `Ed miWcw Wcw mxg lM' (gk fk `xwie) weqtdn¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©

:zxg` dyxcn df oic cnely l`rnyi iax zrc z` d`ianéaø©¦
,øîBà ìàòîLé,xeka zevn iabl eazkpy mixzeq miweqt ipy mpyi ¦§¨¥¥

,epiideøîBà ãçà áeúklM' (hi eh mixac) xn`p cg` weqta - ¨¤¨¥¨
xkGd Lp`vaE LxwaA clEi xW` xFkAdLéc÷z,'ebe 'Lidl` 'dl ©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦©¡Ÿ¤

øîBà ãçà áeúëå(ek fk `xwie)dndaA 'dl xMai xW` xFkA K`' §¨¤¨¥©§£¤§ª©©¦§¥¨
Léc÷é àì,ok m`e .'ebe 'Fz` Wi`øîBì øLôà éàoeyly'Léc÷z' Ÿ©§¦¦Ÿ¦¤§¨©©§¦

,oaxwl xekad z` yicwdl devn yiy ,eheytk `edøák éøäL¤£¥§¨
,'Léc÷é àì' øîàðok enkeøîBì øLôà éàoeyly'Léc÷é àì'`ed ¤¡©Ÿ©§¦¦¤§¨©Ÿ©§¦

,oaxwl eyicwdl xeq`y ,eheytk.'Léc÷z' øîàð øák éøäL`l` ¤£¥§¨¤¡©©§¦
ãöék àäxn`py dn :dpynd zx`an .miweqtd ipy z` yxtl yi ¨¥©

y epiid ,'yicwz'éelò Lc÷ä äzà BLéc÷îz` dlrne ,ziad wcal ©§¦©¨¤§¥¦
,odkl eay d`pdd zaeh incåy epiid 'yicwi `l' xn`py dnéà §¦
çaæî Lc÷ä BLéc÷î äzàeilr dlg xak ixdy ,xg` oaxw myl ©¨©§¦¤§¥¦§¥©

.xeka zyecw

àøîâ
e`aedy miweqta l`rnyi iaxe minkg ly zeyxca dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .epzpynaïðaøå'ielir ycwd' oic eyxc `ly §©¨¨
miweqtd ipyn miyxec md dn ,l`rnyi iax yxc epnn weqtdn

ea xn`py weqtd :`xnbd daiyn .xeka zycwd iabl eazkpyìà'©
åàìì déì éòaéî ,'Léc÷zz` yicwdl xeqi` cenll mdl jxvp - ©§¦¦¨¥¥§¨

ea xn`py weqtde .l`rnyi iax ixacke ,xg` oaxwl xekad
àéðúãëì déì éòaéî ,'Léc÷z',`ziixaaì ïépîy mc`øBëa ãìBð ©§¦¦¨¥¥§¦§©§¨¦©¦§©§

äåönL BøãòaeilrBLéc÷äì.ezciln yecw `edy s` lr oaxwl §¤§¤¦§¨§©§¦
øîàpL(hi eh mixac)Lp`vaE LxwaA clEi xW` xFkAd lM'øëfä ¤¤¡©¨©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨
Léc÷zdyecw eilr dlge xeka clepy s`y ,epiide .'ebe 'Lidl` 'dl ©§¦©¡Ÿ¤

.dta eyicwdl devn yi mewn lkn ,ezcila cin
:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøåeyicwdl ozipy df weqtn yxcy §©¦¦§¨¥

`ed :`xnbd daiyn .dta yicwdl devny el oipn ,ielir ycwd
s` ixdy ,dta eyicwdl devn oi`y xaeqe wlegdéì Léc÷î àì éà¦Ÿ©§¦¥

ike ,xekalLBã÷ àìixd ,`edíçøî BúMeã÷en`c ïåéëå .äåäs` Ÿ¨§¨¥¤¤£¨§¥¨§
déì Léc÷î àì ék`edéøö àì ,LBã÷déLec÷àì C.dligzkl s` ¦Ÿ©§¦¥¨Ÿ¨¦§©§¥

åäãù ùéã÷îä êìò ïøãä
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קמט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc oikxr(iriax meil)

laeid xg`l ok dyr m` s` ,dl`b envr milrad m` la` ,mipdkl
.mipdkl zwlgzn dpi` ,oey`xddéì øîàef oi` ,`piaxl iy` ax ¨©¥

c ,di`xïéúéðúnî éà,epizpynn wtqd z` heytl dvex ziid m` - ¦¦©§¦¦
àðéîà äåädy xnele z`f zegcl leki iziid -,éðL ìáBéa íéìòa £¨¨¦¨§¨¦§¥¥¦
eîc øçàkdfa dpyna xfril` iax zpeeke ,xg` mc`k mpic - §©¥¨

m` s`e 'xg`' mi`xwp laeid xg`y ,milral mb 'xg`' xn`y
dcyd zwlgzn `ad laeia ,laeid xg`l de`cty md milrad

.mipdklïì òîLî à÷df xac `ziixad epl drinyd okl - ¨©§©¨
mipdkl `id zwlgzn dcyd z` l`b xg` mc` m` wxy ,yexita
laeid xg`l ok dyr m` s` ,dl`b milrad m` la` .laeia
zwlgzn dpi`e ,dfeg` dcyk eiptl zeidl `id zxfeg ,oey`xd

.mipdkl

äðùî
,'dpwn dcy' dcyd elv` dzid dligzy mc` oica zwqer epizpyn

:dze` mipc cvik ,'dfeg` dcy' dziidp onf xg`leäãN ç÷Blä©¥©¨¤
,åéáàî,'dpwn dcy' elv` `id ixde,åéáà úîeelv` `id ixde ¥¨¦¥¨¦

,'dfeg` dcy' eiykr,äfeçà äãNk àéä éøä ,dLéc÷ä Ck øçàå§©©¨¦§¦¨£¥¦¦§¥£¨
dzectl `a m`e ,dfeg` dcy elv` dzid dyicwdy dryay oeik
cr d`ct `l m`e ,sqk lwy miyinga mixery xneg rxf itl ozep

m` la` .mipdkl zwlgzn `id ixd laeiddLéc÷ädzidy onfa ¦§¦¨
,dpwn dcy eiptlåéáà úî Ck øçàå,dfeg` dcyk elv` dzyrpe §©©¨¥¨¦

e ,dycwdd zry itl dze` mipc,äð÷î äãNk àéä éøäzictpe £¥¦¦§¥¦§¤
drya ixdy .laeia eil` `id zxfeg xg` mc` d`ct m`e ,dieeya
dpwn dcy lk enk dpice ,ely dcyd seb did `l dyicwdy
`ed o`ke ,milral laeia zxfegy xg` dl`be gweld dyicwdy
,eil` zxfeg dcyd dzid ig eia` did m` ixdy eia` gk z` yxei

,laeia dcyd eil` zxfeg dzr mb okle.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà ïBòîL éaøå äãeäé éaøeiptl dzid dyicwdy onfa m` s` ©¦§¨§©¦¦§§¦

,eia`n dyxi onf xg`ly oeik ,dpwn dcyk,äfeçà äãNk àéä éøä£¥¦¦§¥£¨
,dfeg` dcya exn`py mipicd lk da mibdepeøîàpL(ak fk `xwie) ¤¤¡©

Búfeçà äãOî àì øLà Búð÷î äãOî íà'jkae ,''dl WiCwi ¦¦§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥£¨©§¦©
ezd dtiqedydxezd d`a ,'FzGEg` dcVn `l xW`' dazke dx£¤Ÿ¦§¥£¨

a wx `ed 'dpwn dcy' oicy cnllúBéäì äéeàø dðéàL äãNllk ¨¤¤¥¨§¨¦§
äúöé ,äfeçà äãNdcyL Bæeia` zny mcew s`äéeàø àéä §¥£¨¨§¨¤¦§¨
,äfeçà äãN úBéäìdzid dyicwdy dryay s`e ,eia` zeniykl ¦§§¥£¨

.dfeg` dcyk dpic dyrp eia` zn m` ,dpwn dcyk ecia
:dpwn dcy ly dpic z` zx`an dpynd,äð÷î äãNdyicwdy §¥¦§¤

,xg` mc` dl`be gweld,ìáBia íéðäkì äàöBé dðéàzxfeg `l` ¥¨§¨©Ÿ£¦©¥
itl ,dyicwdy dfl dxkny mipey`xd dilralLéc÷î íãà ïéàL¤¥¨¨©§¦

,BlL BðéàL øácwx rwxwd z` milradn dpw gweldy oeike ¨¨¤¥¤
,xzei `le el` mipyl wx lg eycwd mb `linn ,laeid cry mipyl

.milral dcyd zxfeg laeiae
:mielde mipdkd oic z` zx`an dpyndïéLéc÷î ,íiåìäå íéðäkä©Ÿ£¦§©§¦¦©§¦¦

,íìBòì,df oic x`eai `xnbaeíìBòì ïéìàBâåe` odkd yicwd m` - §¨§£¦§¨
dpenye mirax`n epiide ,dfeg` dcyk elv` `idy rwxw ield

,mlerl dze` le`bl leki ,miiell epzipy mixrïéa ìáBiä éðôì ïéa¥¦§¥©¥¥
,ìáBiä øçàì,le`bl leki epi` laeid xg`ly l`xyi lkk epic oi`e §©©©¥

(k fk `xwie) xn`p l`xyi iablyxkn m`e dcVd z` l`bi `l m`e'§¦Ÿ¦§©¤©¨¤§¦¨©
dk `xwie) xn`p miield iable ,'cFr l`Bi `l xg` Wi`l dcVd z ¤̀©¨¤§¦©¥Ÿ¦¨¥

.'mIell didY mlFr zN`B mzGg` ixr iYA mIeld ixre' (al§¨¥©§¦¦¨¥¨¥£ª¨¨§ª©¨¦§¤©§¦¦

àøîâ
dcy zeidl dktdpy dpwn dcy oipra zwelgn d`iad epzpyn

:mdinrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbde ,dfeg`,ïðaø eðz̈©¨¨
ì ïépîd mc`,åéáà úî Ck øçàå ,dLéc÷äå ,åéáàî äãN ç÷Bì ¦©¦§¥©¨¤¥¨¦§¦§¦¨§©©¨¥¨¦

,äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépîef dzid dyicwdy dryay s` ¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨
,dpwn dcyøLà Búð÷î [äãN úà] (äãOî) íàå' øîBì ãeîìz©§©§¦¦§¥¤§¥¦§¨£¤

Búfçà äãOî àìwxy yexcl yie ,''dl WiCwiäéeàø dðéàL äãN Ÿ¦§¥£ª¨©§¦©¨¤¤¥¨§¨
,äfeçà äãN úBéäì,dpwn dcyk dpicäúöédcyäéeàøL Bæ ¦§§¥£¨¨§¨¤§¨
,äfeçà äãN úBéäìdpwn dcyk dpic oi`y ,epyxie eia` zeniyk ¦§§¥£¨
,dfeg` dcyk `l`,øîBà øéàî éaø .ïBòîL éaøå äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨§©¦¦§©¦¥¦¥

,åéáà úîe ,åéáàî äãN ç÷Bìì ïépîdcyk oad iptl dzidpe ¦©¦§¥©¨¤¥¨¦¥¨¦
,dfeg`,äfeçà äãNk åéðôì àäzL ïépî ,dLéc÷ä Ck øçàå§©©¨¦§¦¨¦©¦¤§¥§¨¨¦§¥£¨

äãOî àì øLà Búð÷î [äãN úà] (äãOî) íàå' øîBì ãeîìz©§©§¦¦§¥¤§¥¦§¨£¤Ÿ¦§¥
,'Búfçàwxy yexcl yieL äãNdzr,äfeçà äãN dðéàdpic £ª¨¨¤¤¥¨§¥£¨

,dpwn dcykúàöédcyàéäL Bædzr,äfeçà äãNdyxi ixdy ¨¨¤¦§¥£¨
.eia`n

inrh z` zxxan `xnbd ,weqt eze` z` miyxec lkd ixacly oeik
:`xnbd zxxan .mzwelgnéâìôéî à÷ àäa àîéìxn`p `ny - ¥¨§¨¨¦§§¦

,oerny iaxe dcedi iax mr xi`n iax ewlgp df xacayøéàî éaøc§©¦¥¦
éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ ,øáñ,eia` iiga oal didy oipwd - ¨©¦§©¥§¦§©©¨¥

.sebd oipwk aygp ,laeid cr rwxwd zexit z` lek`l oipw wx `edy
dpic ok mb dyicwd jk xg`e eia` zn m`y mixne` epiid jky oeike
zzinae ,eia` zzin mcew el diepw dzid xaky oeik ,dpwn dcyk
weqtd jxvede ,dpwn dcyk dpic x`ype ,melk el sqep `l eia`
m` la` ,dfeg` dcyk eiptl `id ixd dyxiy oeiky eprinydl
xg` eia` zny s` ,dpwn dcy dcera ,eia` zny mcew dyicwd

eli`e .dpwn dcyk dpic x`yp jk,éøáñ ïBòîL éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¦§¨§¦
,éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷dzpzyd i`ce eia` znyke ¦§©¥¨§¦§©©¨¥

`ly sebd oipw jka sqep ixdy ,'dfeg` dcy'l 'dpwn dcy'n dcyd
yicwnk dpicy i`ce dzr dyicwd m` `linne ,okl mcew el did
md okle ,z`f eprinydl dkixv dxezd dzid `le ,dfeg` dcy
dcy dcera ,eia` zny mcew dyicwd m` elit`y weqtdn miyxec

.dfeg` dcy zeidl dpic dpzyd ,eia` zn jk xg`e ,dpwn
:`xnbd dgecàîìòa ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,zenewnd x`ya - ¨©©©§¨©¦§¨§¨§¨

ìzrcéîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ äãeäé éaøå ïBòîL éaø`ed - §©¦¦§§©¦§¨¦§©¥§¦§©©¨¥
,dyicwd jk xg`e a`d zny ote`l mb weqta jxev yie ,aygp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc oikxr(oey`x meil)

m`äaeøî ãçà ïéî Bì äéä,ekxv ickn xzeièòeî ãçà ïéîeickn ¨¨¦¤¨§¤¦¤¨¨
,zg` dxibne oicvrn dyly yxgl eidy oebk ,ekxvíéøîBà ïéàel ¥§¦

úà øBkîìoina xzeind ilkdçwéìå äaeøîäsqep ilk eincaïî ¦§¤©§¤§¦©¦
oindïéðéî éðL Bì ïéðúBð àlà ,èòenä[milk ipy-],äaeøîä ïî ©¨¤¨§¦§¥¦¦¦©§¤

,ycwdl milhep ziyilyd z`eeel migipnìkdnïî Bì LiLoind Ÿ¤¤¦
,èòenä,cg`a dzr cr el ic didy myky ,sqep cg` el mipew oi`e ©¨

.jli`e o`kn el ic didi jk

,sqep oic,åéñëð Léc÷näokle ,eiqkp llka oilitzd s`ïéìòî ©©§¦§¨¨©£¦
[minW-],åéléôz Bì.mze` dcete zern dele §¦¨

àøîâ
:`xnbd zl`eyàîòè éàîmixacd z` oikxr iaiigl migipn ©©£¨

d daiyn .dpynay:`xnbàø÷ øîàc,oikxr oiprl §¨©§¨
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קנ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oikxr(iying meil)

eywde .ezxfga ycwdl ciqtdy dn z` ecal mlyn 'dxyr oa'dy
,jk lràéðúäåcg`k olek exfg m`y `ziixaalLî.íäéðéa ïéL §¨©§¨§©§¦¥¥¤
df lre,àéL÷ àì ,àcñç áø øîày meynïàkxaecn `ziixaa ¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨

mda exfg mleky,úçà úáaeli`e ,mdipia oiylyn jk meyneïàk §©©©¨
mda exfgy ote`a xaecn dpyna,äæ øçà äæacg` lk jk meyne ¨¤©©¤

.el mcwy df lr siqedy dn z` wx mlyn
m`y :dpyna epipyíéøîBà íéìòaäzectl mivexyìëå ,íéøNòa ©§¨¦§¦§¤§¦§¨

íãàzectl mivexy mb mixne`,'åëå íéøNòamincew milrad ¨¨§¤§¦
z` zectl dvex `edy xg` xn` m`e ,yneg mitiqen mdy meyn
dcyd z` zectl milrad z` migixkn ,cg`e mixyra dcyd

.mirlq dyye mixyra
dywn .oxwa ztqez e` yneg m`d ,sicr dn zxxan `xnbd

:`xnbdàøîéîì,dpynd ixac zernynk xnel ozip m`d - §¥§¨
cd ztqezLîBçmilrad lyéãòó,zzl dvex xg`dy oxwd lr §¤¨¦

dctiy xn`y dfl mincew mixyra ectiy exn`y milrad jkle
oxwdn xzei `ed ynegd mr epziy mekqdy oeik ,cg`e mixyra

.ozep xg`d didy,eäðéîøe,(b"n c"t y"rn) ipy xyrn iabl epipy §¦§
m`yøîBà úéaä ìòaeizexitn ipy xyrnd z` zectl dvexy ©©©©¦¥
,òìña,xpice rlq zzl eilr ynegd ztqez mreãçàålra epi`y §¤©§¤¨
,ziadøîBàzectl dvexy,øqéàå òìñacg` ly ztqez `edy ¥§¤©§¦¨

,xpic ly rax`e mixyrníãB÷ øqéàå òìñ ìL,zexitd oeicta ¤¤©§¦¨¤
tîL éð`edéñBnïøwä ìò óx`eany ixd .ziad lran xzei xqi` ¦§¥¤¦©©¤¤

xg`d ,milrad ly oxwdn daexn xg`d ly oxwd m`y ,ef dpyna
xzei `ed mlyl mivex milrady ynegd mr oxwdy s` lr ,mcew

:`xnbd zayiin .zzl xg`d dvexy oxwdnàëä,epizpyna o`k - ¨¨
àeä Lc÷äc àçååø àLîeçcdaxzn ynegd ztqez ici lry - §§¨¦§¨§¤§¥

d ztqez ,ycwdd oennLîBçmilrad lyéãòóxn`y oxwd lr ¤¨¦
mle` .xg`díúä,ipy xyrna ,my -ìòác àçååø àLîeçc ¨¨§§¨¦§¨§©©

úéaäoia `l` ycwdd oenn daxzn `l ynegd ztqez ici lry - ©©¦
`l` aiig epi` ixdy ,ziad lra ly epenn md ynegd oiae oxwd

,mlke`le milyexil zernd z` zelrdl ,zexitd z` zectlàðø÷©§¨
øétL ÷Bøôéz,daeh ikd oxwa ecti zexitdy be`cl epilr lhen - ¦§©¦

d ztqezn mle`àLîeç[yneg-],ïì útëéà àìoeictd ,xnelk §¨Ÿ¦§©¨
daxnd lk ,jk meyne ,ynegd ici lr `le oxwd ici lr dyrp

.oeicta dkf oxwd mekqa
:dpyna epipy,'Lîçå íéøNòa åë élL àeä éøä' ãçà øîà̈©¤¨£¥¤¦§¤§¦§¨¥

milradìL ïéðúBð.íéLzl`ey .oicd mrh z` zx`an `xnbd §¦§Ÿ¦
:`xnbdoeicta zzl dvex xg`dy dynge mixyrd df ote`a ixd

,milrad ly ynegde oxwd mekql miey ,dcydå,ok m`eøîéì §¥§
íéìòaä,xafblïé÷éøça àøáb àúà,epnewna xg` mc` `a - ©§¨¦£¨©§¨©£¦¦

,ynegd mr ea epaiigzdy mekqd z` mlyl dvexy in yi ,xnelk
,xg`d rivdy oxwd lr milrad ly ynege oxwl zeticr oi`e
ote`a xaecn :`xnbd daiyn .miyely zzl mze` mitek recne

íéìòa øeîàce mirlq mixyr epziy dligzn,øðécoxwd df ote`ae §¨§¨¦¦¨
.xg`d xn`y dynge mixyrdn xzei `ed zzl mdilry ynegde

,oeictd inca xpic etiqed milrad ok` m` :`xnbd zl`eyéðúéìå§¦§¥
`pzdøðéc:`xnbd daiyn .df÷c àìxikfdl wcwc `l `pzd - ¦¨Ÿ¨

.zeaiyg mdl yiy minly mirlq wx xikfd `l` ,mixpic
:`xnbd dywnåikàì,mixpic s` xikfdl `pzd wcwcéðz÷ àäå §Ÿ§¨¨¨¥

,epizpynaìL ïzéì íéìòaä eöø íàíéìòa øðéãå ãçàå íéL ¦¨©§¨¦¦¥§Ÿ¦§¤¨§¦¨§¨¦
,ïéîãB÷:`xnbd zayiin .mixpic `pzd xikfd `l df oica recne §¦

,àáø øîà àlàote`a xaecníéìòa øeîàcepziy dligzn ¤¨¨©¨¨§¨§¨¦
e mirlq mixyr,äèeøt`ed zzl mdilry ynegde oxwd df ote`ae §¨

siqedl mze` mitek jk meyne ,mirlq dynge mixyrn xzei hrn
.dhexte mirlq miylya zectle oeictd incaedxkfed `ly dn

y meyn `ed ,dpyna ef dhext÷c àìmdy zehext xikfdl `pzd Ÿ¨

mdl yiy mixpic e` mirlq wx xikfd `l` ,xzeia miphw zerahn
.zeaiyg

:dpyna epipyBéelò ìò LîBç ïéôéñBî ïéàL'åë`xnbd .df ly ¤¥¦¦¤©¦
:df ly eielr cbpk yneg mitiqen oi` mipte` el`a zx`anáø øîà̈©©

eðL àì ,àcñçlr yneg siqedl mikixv mpi` milrady minkg ¦§¨Ÿ¨
,df ly eielràlàote`aíBMéð àlLz` eny `ly -dcy ¤¨¤Ÿ¦

dìLa Lc÷ääL,xg`d ixack mc` ipaìáàm`íBMéðdcy ¤§¥¦§Ÿ¨£¨¦
da Lc÷äiptìLäLmc` ipamilrad ,xg`d ixackïéôéñBî ¤§¥¦§Ÿ¨¦¦

eieey edfy xxaed ef `neya ixdy ,df ly ztqezd cbpk s` yneg
.dcyd ieey lk lr yneg mlyl milrad lre ,dcyd ly izin`d

:`cqg ax ixacl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðz`ziixaa ©§¨©¦¨¦
,`cqg ax ixack,íéøîBà éànL úéamilradïéôéñBîlr yneg ¥©©§¦¦¦

,df ly eielr.ïéôéñBî ïéà ,íéøîBà ìlä úéáeixaca xxal yie ¥¦¥§¦¥¦¦
:`ziixadéà ,éîc éëéäy ote`a ewlgpíBMéð àìdylya dcyd ¥¦¨¥¦Ÿ¦

,ok m` ,xg`d ixackéànL úéác àîòè éàîmitiqen milrady ©©£¨§¥©©
.dcyd ly eieey df oi` ixd ,df ly eielr lr ynegàlàyi i`ce ¤¨

ote`a ewlgpy xnelíBMéðcote`ae ,xg`d ixack dylya dcyd §¦
,df ly eielr lr yneg mitiqen milrady i`ny zia mixaeq df
milrad oi`y i`ny zia micen ,dylya dcyd meyip `l m` la`

,dyw ok m`e ,df ly eielr lr yneg mitiqen,àîéìyàcñç áø ¥¨©¦§¨
`ed ,dylya meyip `ll dylya meyip oia wligyøîàcz` §¨©

eixacéànL úéák.lld zia ixac z` gipde ,df welig mixaeqy §¥©©
`l`íìBòìote`a `id `ziixaa zwelgndy cinrdl yiàìc §¨§Ÿ
íBMéðmicen lld zia dylya meyip ok` m`e ,dylya dcyd ¦

.`cqg ax ixacke ,df ly eielr lr yneg oitiqen milradyedn
yéànL úéámeyip `la s` yneg mitiqen milrady mixaeq ¥©©

mdy `xneg meyn `ed ,dylyaïéøéîçîixd .oicd xwirn `le ©§¦¦
ixack dcyd meyip `lay ,lld zia ixack md `cqg ax ixacy
m`e ,df ly eielr lr yneg siqedl mikixv milrad oi` ,xg`d

.ef ztqez lr s` yneg mitiqen milrad ,eixack ycwdd meyip
:sqep xe`ia `xnbd dtiqeníìBòì ,àîéà úéòa éàxnel yi ¦¨¥¥¨§¨

ote`a `ziixaa ewlgpyíBMéðc,dyly ipta dcydCeôéàå- §¦§¥
,jk xen`e `ziixad xcq z` jetdeïéà ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥

milradïéôéñBîmixaeq lld zia eli`e ,xg`d ly eielr lr yneg ¦¦
.lld zia ixack md `cqg ax ixacy `vnpe ,yneg siqeny

df oica elwd i`ny ziay `vnp df xe`ia itl ixd :`xnbd zl`ey
,lld zian xzeiåok m`úéa éøîeçå éànL úéa éle÷ éab déðúéì §¦§§¥©¥¥¥©©§§¥¥

ìlämiliwn i`ny zia mda mipicd iabl df oic zepyl `pzl did - ¦¥
:`xnbd dwiqn .lld zian xzeiíìBòì àlàxe`iak xnel yi ¤¨§¨

ote`a zwqer `ziixady ,oey`xdíBMéð àìc,dylya dcyd §Ÿ¦
îçî éànL úéáeïéøécbpk yneg siqedl milrad lr df ote`a s`y ¥©©©§¦¦

.df ly eielr
:dpyna epipy,'åë LLå íéøNòa élL àéä éøä ãçà øîàevx m` ¨©¤¨£¥¦¤¦§¤§¦¨¥

e`l m`e .oeicta oincew milrad ,xpice cg`e miyly ozil milrad
m`y rnyn :`xnbd zwiicn .jzribd el xne`eöøzectl milrad ¨

,cg`e miylyaïéàm` mle` ,df mekqa zectl mikixv md -àì ¦Ÿ
,àì ,eöøoi`y mrhd :`xnbd zx`an .dyye mixyra dcti xg`de ¨Ÿ

c meyn `ed ,siqedl milrad z` oitekéøîà,milradàøáb àúà ¨§¦£¨©§¨
ïé÷éøçamekqa zectl ,epnewna envr cinrde xg` mc` ribd - ©£¦¦

.ynegd ztqez mr zzl epilr didy dnn xzei deab
ly eielr lr yneg mitiqen oi`y lirl epipy ixd :`xnbd zl`ey

,dfå,ok m`dézãéáò éàî øðéã.xpic siqedl milrad lr recn - §¦¨©£¦§¥
:`xnbd daiynøîà÷ éëä ,úLL áø øîà,`pzdeöø íà ¨©©¥¤¨¦¨¨©¦¨

dàøwéòî íéìòa,dcyd zneya egztyk ,dligzn -ïzéìmekq §¨¦¥¦¨¨¦¥
`edyìLe ãçàì òébnä ïBaLçíéLmirlq,øðéãåmilrad f` ¤§©©¦©§¤¨§Ÿ¦§¦¨

,dcyd z` zectl mincew
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המשך ביאור למס' ערכין ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oikxr(ycew zay meil)

,laeid mceweazkk 'ze`eaz ipy' weqtd z` ea miiwl yi okle
,mipyd izy z` laeid xg` el milydlela`àëä-edcy xkena ¨¨

,laeid zpyaäìéëàì úéçð àì-gweldz` lek`l ligzd `l Ÿ§¦©£¦¨
xg` d`eaz zepy lke` epi`e cin z`vei dcyd okle ,dcyd z`eaz

.laeid
:zernd z` xifgdl jixv gweld l`eny ixacl m`d dpc `xnbd

ézøz ìàeîL øîc dépéî úéòîL ,ïðò áø øîàl`enyn izrny - ¨©©¨¨©§¦¦¥§©§¥©§¥
,mipic ipyCä àãçxkendy ,lirl xkfend df oic `ed mdn cg` - £¨©

,dxekn dpi` dnvr laeid zpya edcyCãéàåipyd oicde - §¦¨
,`ed l`enyn izrnyyyøëBnäz`BcáòiprpkdãáBòì ©¥©§§¥

Bà ,íéáëBkexkenyõøàì äöeça-,ux`l uega xbd l`xyil ¨¦§¨¨¨¤
úeøéçì àöé-ax siqen .zexigl `vei cardy qpw elihd minkg ¨¨§¥

,opraàãç-l`eny xn` elld mipicd on cg`aéðéáæ éøãä- £¨¨§¦§¦¥
,gwell zexfeg zerndy,lha gwndeàãçåmipicd on cg`ae - ©£¨

xn`éðéáæ éøãä àìciqtd `l` ,gwell zexfeg zernd oi`y - Ÿ¨§¦§¦¥

,eizerndépéî éä àðòãé àìå-mipicd ipyn oic dfi`a rcei ippi`e §Ÿ¨©§¨¥¦¥
xn` oic dfi`ae ,gwell zernd zexfege gwnd lhay xn` elld

.eizern ciqtd gweldy
:`ziixan opr ax ly wtqd z` hyet sqei axéæçéð óñBé áø øîà̈©©¥¦§¥

ïðà-,wtqd z` heytpe ep` d`xpàúééøáa àéðúcîdnn - £©¦§©§¨§¨©§¨
,`ziixaa epipyyBcáò øëBnäiprpkdõøàì äöeça-l`xyil ©¥©§§¨¨¨¤
,ux`l uega xbdúeøéçì àöé-`vei cardy qpw elihd minkg ¨¨§¥

,zexigléøöåC,cardèb[xhy-]éðL Baøî øeøçéL-,dpewd on §¨¦¥¦§¥©¥¦
Baø éðMì déì éø÷cî dpéî òîL-`xew `pzdy jkn cenll yie §©¦¨¦§¨¥¥©¥¦©

,'eax' gwellàîìàxkenay ,gken -ecardpwp ux`l dvegl ©§¨
e gwell cardéðéáæ éøãä àì-ephyty oeikne .zexfeg zernd oi` Ÿ¨§¦§¦¥

opi` zernde gwnd lg ux`l uegl xknpd caray ,`ziixadn
,l`eny ixaca wtqd ly ipyd wlgd mb hytp ,zexfegøîà÷ éëå§¦¨¨©

àëä ìàeîL-xn`y dnelaeia edcy xkendy ,o`k l`enydðéà §¥¨¨¥¨
,äøeëîdxekn dpi`y yxtl yi.ïéøæBç úBòîe §¨¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oikxr(ipy meil)

.laeil jenq mipy izyn zegt dfeg` dcy
:`xnbd zvxzneäééåøz éøîàc ìàeîLe áømdipy exn`y - ©§¥§¨§¦©§©§

dne ,laeid iptl mipy izyn zegt elit` oiyicwn mlerly ,uxzl
,mipy izyn zegt laeid iptl miyicwn oi`y dpyna epipyy

y `ed dpeekdïéLéc÷î ïéàdcyd z`òeøéâa ìàbéìzrc lr - ¥©§¦¦¦¨¥§¥©
,oeayg itl dzectlíéðL ézMî úBçtzectl `ady ,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

cr ex`yp mipy dnk miaygn ,laeid xg`l dpy mixyr e` xyr
cr dx`ypy dpy lkl oeicpete rlq ycwdl ozepe ,`ad laeid
oipn z` oeictd sqkn rxbny ,xnelk ,rexib `xwpy edfe ,laeid
zectl `a m` mpn` .oeictd zpy cr laeid zpyn exary mipyd
dzectl `ayke ,melk rxbn epi` laeid iptl mipy izyn zegt
iR lr' (gi fk `xwie) xn`py ,mirlq miyng ycwdl zzl jixv©¦

W cr zFxzFpd mipXd`ed mipX herine ,'LMxrn rxbpe laFid zp ©¨¦©¨©§©¥§¦§©¥¤§¤¨¦
lkl ex`yp m` `l` rexib oic bdep oi`y ,o`kn micnle ,mipW§©¦
dcet mipy izyn zegt ex`yp m` la` ,laeid cr mipy izy zegtd

,mirlq miynga dcyd z`ïéLéc÷î ïéàc ïåéëåzrc lr dcy §¥¨§¥©§¦¦
íéðL ézMî úBçt ,òeøéâa ìàbéìly `pzd `a ,laeil jenq ¦¨¥§¥©¨¦§¥¨¦

y ,daeh dvr eprinydl dpyndìàå ,åéñëð ìò ñç íãà àäé§¥¨¨¨©§¨¨§©
Léc÷éedcyíéðL ézMî úBçtjxhvi `ly ick ,laeil jenq ©§¦¨¦§¥¨¦

.dpeicta ciqtie oerxib `la dzectl
laeid zpya edcy yicwna l`enye ax zwelgn d`ian `xnbd

:dnvr,øîà áø ,dîöò ìáBiä úðLa eäãN Léc÷nä ,øîzéà¦§©©©§¦¨¥¦§©©¥©§¨©¨©
dcydå ,äLBã÷,dzectl `a m`ïúBðycwdlíéMîçxear mirlq §¨§¥£¦¦
,dpeict.øwéò ìk äLBã÷ dðéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨§¨¨¦¨

,laeid zpya edcy yicwna l`enyl ax oiay ef zwelgnl sqepa
,(:hk oldl) dnvr laeid zpya edcy xkena mb l`enye ax ewlgp

oick xkenl cin zxfeg dcydy `l` dlg dxikndy xaeq axy
l`enye .eizern cai` gwelde ,laeia odilral zexfegd zecy x`y
z` gwell xifgdl jixv xkende ,llk dlg `l dxikndy xaeq

.eizern
:l`enye ax oia zwelgnd z` zx`ane ,l`eny lr dywn `xnbd

é÷úîóàîìLa ,óñBé áø dì,xacd oaen -äøéëî ïéðòìiabl - ©§¦¨©¥¦§¨¨§¦§©§¦¨
,laeid zpya edcy xkenáøc déìò ìàeîL âéìôcxaeqd §¨¦§¥£¥§©

c meyn ,dlg dpi` dxikndy `ed xaeqe ,dlg dxikndyàkéà¦¨
øîéîìxnel yiy -øîBçå ì÷,legz `l dxikndyäîedcy §¥©©¨¤©

døák äøeënz`f lka ,laeid mcewåéLëò äàöBélaei ribnyk - §¨§¨§¨©§¨
dcy ,d`veiäøeëî dðéàL,laeid mcewøënéz àlL ïéc Bðéà ¤¥¨§¨¥¦¤Ÿ¦¨¥

.legz `l dxikndy dxkn m`e ,laeiaàëä àlàiabl o`k - ¤¨¨¨
,edcy yicwnøîéîì àkéà éîxnel yi ike -øîBçå ì÷ycwddy ¦¦¨§¥©©¨¤

,legi `lïðz àäå(:dk oldl),m`òébädäìàâð àìå ìáBédcyd §¨§©¦¦©¥§Ÿ¦§£¨
dy `ed oicd ,ycwdd cinïéðúBðå dëBúì ïéñðëð íéðäkz`äéîc Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¤¨

,ziad wca ycwdl.äãeäé éaø éøáczeyecw eidy zecydy oeike ¦§¥©¦§¨
,oeict `la ycwd zeyxn ze`vei opi` laeid ribnyk ,laeid iptl
`l ycwddy dnvr laeia edcy yicwndy xnege lw zeyrl oi`

.legi
:`xnbd zvxzn,øîàc ,déì àøéáñ ïBòîL éaøk ìàeîL§¥§©¦¦§§¦¨¥§¨©

,ycwdd cin dcyd dl`bp `le laeid ribnykyïéñðëðmipdkd ¦§¨¦
dkezlïéðúBð àìå`la ycwdn z`vei `l` ,ycwdl dinc z` §Ÿ§¦

xak dyecwd dcy m`y ,xnege lw zeyrl ozip da mb jkld ,oeict
,oeict `la ycwdn z`vei `id laei ribnyk z`f lka ,laeid iptl
zpya dyicwd m`y ,laeid iptl dyecw dpi`y dcyl xnege lw

.ycwdd legi `ly laeid
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קני
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc oikxr(iying meil)

eywde .ezxfga ycwdl ciqtdy dn z` ecal mlyn 'dxyr oa'dy
,jk lràéðúäåcg`k olek exfg m`y `ziixaalLî.íäéðéa ïéL §¨©§¨§©§¦¥¥¤
df lre,àéL÷ àì ,àcñç áø øîày meynïàkxaecn `ziixaa ¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨

mda exfg mleky,úçà úáaeli`e ,mdipia oiylyn jk meyneïàk §©©©¨
mda exfgy ote`a xaecn dpyna,äæ øçà äæacg` lk jk meyne ¨¤©©¤

.el mcwy df lr siqedy dn z` wx mlyn
m`y :dpyna epipyíéøîBà íéìòaäzectl mivexyìëå ,íéøNòa ©§¨¦§¦§¤§¦§¨

íãàzectl mivexy mb mixne`,'åëå íéøNòamincew milrad ¨¨§¤§¦
z` zectl dvex `edy xg` xn` m`e ,yneg mitiqen mdy meyn
dcyd z` zectl milrad z` migixkn ,cg`e mixyra dcyd

.mirlq dyye mixyra
dywn .oxwa ztqez e` yneg m`d ,sicr dn zxxan `xnbd

:`xnbdàøîéîì,dpynd ixac zernynk xnel ozip m`d - §¥§¨
cd ztqezLîBçmilrad lyéãòó,zzl dvex xg`dy oxwd lr §¤¨¦

dctiy xn`y dfl mincew mixyra ectiy exn`y milrad jkle
oxwdn xzei `ed ynegd mr epziy mekqdy oeik ,cg`e mixyra

.ozep xg`d didy,eäðéîøe,(b"n c"t y"rn) ipy xyrn iabl epipy §¦§
m`yøîBà úéaä ìòaeizexitn ipy xyrnd z` zectl dvexy ©©©©¦¥
,òìña,xpice rlq zzl eilr ynegd ztqez mreãçàålra epi`y §¤©§¤¨
,ziadøîBàzectl dvexy,øqéàå òìñacg` ly ztqez `edy ¥§¤©§¦¨

,xpic ly rax`e mixyrníãB÷ øqéàå òìñ ìL,zexitd oeicta ¤¤©§¦¨¤
tîL éð`edéñBnïøwä ìò óx`eany ixd .ziad lran xzei xqi` ¦§¥¤¦©©¤¤

xg`d ,milrad ly oxwdn daexn xg`d ly oxwd m`y ,ef dpyna
xzei `ed mlyl mivex milrady ynegd mr oxwdy s` lr ,mcew

:`xnbd zayiin .zzl xg`d dvexy oxwdnàëä,epizpyna o`k - ¨¨
àeä Lc÷äc àçååø àLîeçcdaxzn ynegd ztqez ici lry - §§¨¦§¨§¤§¥

d ztqez ,ycwdd oennLîBçmilrad lyéãòóxn`y oxwd lr ¤¨¦
mle` .xg`díúä,ipy xyrna ,my -ìòác àçååø àLîeçc ¨¨§§¨¦§¨§©©

úéaäoia `l` ycwdd oenn daxzn `l ynegd ztqez ici lry - ©©¦
`l` aiig epi` ixdy ,ziad lra ly epenn md ynegd oiae oxwd

,mlke`le milyexil zernd z` zelrdl ,zexitd z` zectlàðø÷©§¨
øétL ÷Bøôéz,daeh ikd oxwa ecti zexitdy be`cl epilr lhen - ¦§©¦

d ztqezn mle`àLîeç[yneg-],ïì útëéà àìoeictd ,xnelk §¨Ÿ¦§©¨
daxnd lk ,jk meyne ,ynegd ici lr `le oxwd ici lr dyrp

.oeicta dkf oxwd mekqa
:dpyna epipy,'Lîçå íéøNòa åë élL àeä éøä' ãçà øîà̈©¤¨£¥¤¦§¤§¦§¨¥

milradìL ïéðúBð.íéLzl`ey .oicd mrh z` zx`an `xnbd §¦§Ÿ¦
:`xnbdoeicta zzl dvex xg`dy dynge mixyrd df ote`a ixd

,milrad ly ynegde oxwd mekql miey ,dcydå,ok m`eøîéì §¥§
íéìòaä,xafblïé÷éøça àøáb àúà,epnewna xg` mc` `a - ©§¨¦£¨©§¨©£¦¦

,ynegd mr ea epaiigzdy mekqd z` mlyl dvexy in yi ,xnelk
,xg`d rivdy oxwd lr milrad ly ynege oxwl zeticr oi`e
ote`a xaecn :`xnbd daiyn .miyely zzl mze` mitek recne

íéìòa øeîàce mirlq mixyr epziy dligzn,øðécoxwd df ote`ae §¨§¨¦¦¨
.xg`d xn`y dynge mixyrdn xzei `ed zzl mdilry ynegde

,oeictd inca xpic etiqed milrad ok` m` :`xnbd zl`eyéðúéìå§¦§¥
`pzdøðéc:`xnbd daiyn .df÷c àìxikfdl wcwc `l `pzd - ¦¨Ÿ¨

.zeaiyg mdl yiy minly mirlq wx xikfd `l` ,mixpic
:`xnbd dywnåikàì,mixpic s` xikfdl `pzd wcwcéðz÷ àäå §Ÿ§¨¨¨¥

,epizpynaìL ïzéì íéìòaä eöø íàíéìòa øðéãå ãçàå íéL ¦¨©§¨¦¦¥§Ÿ¦§¤¨§¦¨§¨¦
,ïéîãB÷:`xnbd zayiin .mixpic `pzd xikfd `l df oica recne §¦

,àáø øîà àlàote`a xaecníéìòa øeîàcepziy dligzn ¤¨¨©¨¨§¨§¨¦
e mirlq mixyr,äèeøt`ed zzl mdilry ynegde oxwd df ote`ae §¨

siqedl mze` mitek jk meyne ,mirlq dynge mixyrn xzei hrn
.dhexte mirlq miylya zectle oeictd incaedxkfed `ly dn

y meyn `ed ,dpyna ef dhext÷c àìmdy zehext xikfdl `pzd Ÿ¨

mdl yiy mixpic e` mirlq wx xikfd `l` ,xzeia miphw zerahn
.zeaiyg

:dpyna epipyBéelò ìò LîBç ïéôéñBî ïéàL'åë`xnbd .df ly ¤¥¦¦¤©¦
:df ly eielr cbpk yneg mitiqen oi` mipte` el`a zx`anáø øîà̈©©

eðL àì ,àcñçlr yneg siqedl mikixv mpi` milrady minkg ¦§¨Ÿ¨
,df ly eielràlàote`aíBMéð àlLz` eny `ly -dcy ¤¨¤Ÿ¦

dìLa Lc÷ääL,xg`d ixack mc` ipaìáàm`íBMéðdcy ¤§¥¦§Ÿ¨£¨¦
da Lc÷äiptìLäLmc` ipamilrad ,xg`d ixackïéôéñBî ¤§¥¦§Ÿ¨¦¦

eieey edfy xxaed ef `neya ixdy ,df ly ztqezd cbpk s` yneg
.dcyd ieey lk lr yneg mlyl milrad lre ,dcyd ly izin`d

:`cqg ax ixacl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðz`ziixaa ©§¨©¦¨¦
,`cqg ax ixack,íéøîBà éànL úéamilradïéôéñBîlr yneg ¥©©§¦¦¦

,df ly eielr.ïéôéñBî ïéà ,íéøîBà ìlä úéáeixaca xxal yie ¥¦¥§¦¥¦¦
:`ziixadéà ,éîc éëéäy ote`a ewlgpíBMéð àìdylya dcyd ¥¦¨¥¦Ÿ¦

,ok m` ,xg`d ixackéànL úéác àîòè éàîmitiqen milrady ©©£¨§¥©©
.dcyd ly eieey df oi` ixd ,df ly eielr lr ynegàlàyi i`ce ¤¨

ote`a ewlgpy xnelíBMéðcote`ae ,xg`d ixack dylya dcyd §¦
,df ly eielr lr yneg mitiqen milrady i`ny zia mixaeq df
milrad oi`y i`ny zia micen ,dylya dcyd meyip `l m` la`

,dyw ok m`e ,df ly eielr lr yneg mitiqen,àîéìyàcñç áø ¥¨©¦§¨
`ed ,dylya meyip `ll dylya meyip oia wligyøîàcz` §¨©

eixacéànL úéák.lld zia ixac z` gipde ,df welig mixaeqy §¥©©
`l`íìBòìote`a `id `ziixaa zwelgndy cinrdl yiàìc §¨§Ÿ
íBMéðmicen lld zia dylya meyip ok` m`e ,dylya dcyd ¦

.`cqg ax ixacke ,df ly eielr lr yneg oitiqen milradyedn
yéànL úéámeyip `la s` yneg mitiqen milrady mixaeq ¥©©

mdy `xneg meyn `ed ,dylyaïéøéîçîixd .oicd xwirn `le ©§¦¦
ixack dcyd meyip `lay ,lld zia ixack md `cqg ax ixacy
m`e ,df ly eielr lr yneg siqedl mikixv milrad oi` ,xg`d

.ef ztqez lr s` yneg mitiqen milrad ,eixack ycwdd meyip
:sqep xe`ia `xnbd dtiqeníìBòì ,àîéà úéòa éàxnel yi ¦¨¥¥¨§¨

ote`a `ziixaa ewlgpyíBMéðc,dyly ipta dcydCeôéàå- §¦§¥
,jk xen`e `ziixad xcq z` jetdeïéà ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥

milradïéôéñBîmixaeq lld zia eli`e ,xg`d ly eielr lr yneg ¦¦
.lld zia ixack md `cqg ax ixacy `vnpe ,yneg siqeny

df oica elwd i`ny ziay `vnp df xe`ia itl ixd :`xnbd zl`ey
,lld zian xzeiåok m`úéa éøîeçå éànL úéa éle÷ éab déðúéì §¦§§¥©¥¥¥©©§§¥¥

ìlämiliwn i`ny zia mda mipicd iabl df oic zepyl `pzl did - ¦¥
:`xnbd dwiqn .lld zian xzeiíìBòì àlàxe`iak xnel yi ¤¨§¨

ote`a zwqer `ziixady ,oey`xdíBMéð àìc,dylya dcyd §Ÿ¦
îçî éànL úéáeïéøécbpk yneg siqedl milrad lr df ote`a s`y ¥©©©§¦¦

.df ly eielr
:dpyna epipy,'åë LLå íéøNòa élL àéä éøä ãçà øîàevx m` ¨©¤¨£¥¦¤¦§¤§¦¨¥

e`l m`e .oeicta oincew milrad ,xpice cg`e miyly ozil milrad
m`y rnyn :`xnbd zwiicn .jzribd el xne`eöøzectl milrad ¨

,cg`e miylyaïéàm` mle` ,df mekqa zectl mikixv md -àì ¦Ÿ
,àì ,eöøoi`y mrhd :`xnbd zx`an .dyye mixyra dcti xg`de ¨Ÿ

c meyn `ed ,siqedl milrad z` oitekéøîà,milradàøáb àúà ¨§¦£¨©§¨
ïé÷éøçamekqa zectl ,epnewna envr cinrde xg` mc` ribd - ©£¦¦

.ynegd ztqez mr zzl epilr didy dnn xzei deab
ly eielr lr yneg mitiqen oi`y lirl epipy ixd :`xnbd zl`ey

,dfå,ok m`dézãéáò éàî øðéã.xpic siqedl milrad lr recn - §¦¨©£¦§¥
:`xnbd daiynøîà÷ éëä ,úLL áø øîà,`pzdeöø íà ¨©©¥¤¨¦¨¨©¦¨

dàøwéòî íéìòa,dcyd zneya egztyk ,dligzn -ïzéìmekq §¨¦¥¦¨¨¦¥
`edyìLe ãçàì òébnä ïBaLçíéLmirlq,øðéãåmilrad f` ¤§©©¦©§¤¨§Ÿ¦§¦¨

,dcyd z` zectl mincew
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc oikxr(ycew zay meil)

,laeid mceweazkk 'ze`eaz ipy' weqtd z` ea miiwl yi okle
,mipyd izy z` laeid xg` el milydlela`àëä-edcy xkena ¨¨

,laeid zpyaäìéëàì úéçð àì-gweldz` lek`l ligzd `l Ÿ§¦©£¦¨
xg` d`eaz zepy lke` epi`e cin z`vei dcyd okle ,dcyd z`eaz

.laeid
:zernd z` xifgdl jixv gweld l`eny ixacl m`d dpc `xnbd

ézøz ìàeîL øîc dépéî úéòîL ,ïðò áø øîàl`enyn izrny - ¨©©¨¨©§¦¦¥§©§¥©§¥
,mipic ipyCä àãçxkendy ,lirl xkfend df oic `ed mdn cg` - £¨©

,dxekn dpi` dnvr laeid zpya edcyCãéàåipyd oicde - §¦¨
,`ed l`enyn izrnyyyøëBnäz`BcáòiprpkdãáBòì ©¥©§§¥

Bà ,íéáëBkexkenyõøàì äöeça-,ux`l uega xbd l`xyil ¨¦§¨¨¨¤
úeøéçì àöé-ax siqen .zexigl `vei cardy qpw elihd minkg ¨¨§¥

,opraàãç-l`eny xn` elld mipicd on cg`aéðéáæ éøãä- £¨¨§¦§¦¥
,gwell zexfeg zerndy,lha gwndeàãçåmipicd on cg`ae - ©£¨

xn`éðéáæ éøãä àìciqtd `l` ,gwell zexfeg zernd oi`y - Ÿ¨§¦§¦¥

,eizerndépéî éä àðòãé àìå-mipicd ipyn oic dfi`a rcei ippi`e §Ÿ¨©§¨¥¦¥
xn` oic dfi`ae ,gwell zernd zexfege gwnd lhay xn` elld

.eizern ciqtd gweldy
:`ziixan opr ax ly wtqd z` hyet sqei axéæçéð óñBé áø øîà̈©©¥¦§¥

ïðà-,wtqd z` heytpe ep` d`xpàúééøáa àéðúcîdnn - £©¦§©§¨§¨©§¨
,`ziixaa epipyyBcáò øëBnäiprpkdõøàì äöeça-l`xyil ©¥©§§¨¨¨¤
,ux`l uega xbdúeøéçì àöé-`vei cardy qpw elihd minkg ¨¨§¥

,zexigléøöåC,cardèb[xhy-]éðL Baøî øeøçéL-,dpewd on §¨¦¥¦§¥©¥¦
Baø éðMì déì éø÷cî dpéî òîL-`xew `pzdy jkn cenll yie §©¦¨¦§¨¥¥©¥¦©

,'eax' gwellàîìàxkenay ,gken -ecardpwp ux`l dvegl ©§¨
e gwell cardéðéáæ éøãä àì-ephyty oeikne .zexfeg zernd oi` Ÿ¨§¦§¦¥

opi` zernde gwnd lg ux`l uegl xknpd caray ,`ziixadn
,l`eny ixaca wtqd ly ipyd wlgd mb hytp ,zexfegøîà÷ éëå§¦¨¨©

àëä ìàeîL-xn`y dnelaeia edcy xkendy ,o`k l`enydðéà §¥¨¨¥¨
,äøeëîdxekn dpi`y yxtl yi.ïéøæBç úBòîe §¨¨§¦
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שבת טודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc oikxr(ipy meil)

.laeil jenq mipy izyn zegt dfeg` dcy
:`xnbd zvxzneäééåøz éøîàc ìàeîLe áømdipy exn`y - ©§¥§¨§¦©§©§

dne ,laeid iptl mipy izyn zegt elit` oiyicwn mlerly ,uxzl
,mipy izyn zegt laeid iptl miyicwn oi`y dpyna epipyy

y `ed dpeekdïéLéc÷î ïéàdcyd z`òeøéâa ìàbéìzrc lr - ¥©§¦¦¦¨¥§¥©
,oeayg itl dzectlíéðL ézMî úBçtzectl `ady ,laeil jenq ¨¦§¥¨¦

cr ex`yp mipy dnk miaygn ,laeid xg`l dpy mixyr e` xyr
cr dx`ypy dpy lkl oeicpete rlq ycwdl ozepe ,`ad laeid
oipn z` oeictd sqkn rxbny ,xnelk ,rexib `xwpy edfe ,laeid
zectl `a m` mpn` .oeictd zpy cr laeid zpyn exary mipyd
dzectl `ayke ,melk rxbn epi` laeid iptl mipy izyn zegt
iR lr' (gi fk `xwie) xn`py ,mirlq miyng ycwdl zzl jixv©¦

W cr zFxzFpd mipXd`ed mipX herine ,'LMxrn rxbpe laFid zp ©¨¦©¨©§©¥§¦§©¥¤§¤¨¦
lkl ex`yp m` `l` rexib oic bdep oi`y ,o`kn micnle ,mipW§©¦
dcet mipy izyn zegt ex`yp m` la` ,laeid cr mipy izy zegtd

,mirlq miynga dcyd z`ïéLéc÷î ïéàc ïåéëåzrc lr dcy §¥¨§¥©§¦¦
íéðL ézMî úBçt ,òeøéâa ìàbéìly `pzd `a ,laeil jenq ¦¨¥§¥©¨¦§¥¨¦

y ,daeh dvr eprinydl dpyndìàå ,åéñëð ìò ñç íãà àäé§¥¨¨¨©§¨¨§©
Léc÷éedcyíéðL ézMî úBçtjxhvi `ly ick ,laeil jenq ©§¦¨¦§¥¨¦

.dpeicta ciqtie oerxib `la dzectl
laeid zpya edcy yicwna l`enye ax zwelgn d`ian `xnbd

:dnvr,øîà áø ,dîöò ìáBiä úðLa eäãN Léc÷nä ,øîzéà¦§©©©§¦¨¥¦§©©¥©§¨©¨©
dcydå ,äLBã÷,dzectl `a m`ïúBðycwdlíéMîçxear mirlq §¨§¥£¦¦
,dpeict.øwéò ìk äLBã÷ dðéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨§¨¨¦¨

,laeid zpya edcy yicwna l`enyl ax oiay ef zwelgnl sqepa
,(:hk oldl) dnvr laeid zpya edcy xkena mb l`enye ax ewlgp

oick xkenl cin zxfeg dcydy `l` dlg dxikndy xaeq axy
l`enye .eizern cai` gwelde ,laeia odilral zexfegd zecy x`y
z` gwell xifgdl jixv xkende ,llk dlg `l dxikndy xaeq

.eizern
:l`enye ax oia zwelgnd z` zx`ane ,l`eny lr dywn `xnbd

é÷úîóàîìLa ,óñBé áø dì,xacd oaen -äøéëî ïéðòìiabl - ©§¦¨©¥¦§¨¨§¦§©§¦¨
,laeid zpya edcy xkenáøc déìò ìàeîL âéìôcxaeqd §¨¦§¥£¥§©

c meyn ,dlg dpi` dxikndy `ed xaeqe ,dlg dxikndyàkéà¦¨
øîéîìxnel yiy -øîBçå ì÷,legz `l dxikndyäîedcy §¥©©¨¤©

døák äøeënz`f lka ,laeid mcewåéLëò äàöBélaei ribnyk - §¨§¨§¨©§¨
dcy ,d`veiäøeëî dðéàL,laeid mcewøënéz àlL ïéc Bðéà ¤¥¨§¨¥¦¤Ÿ¦¨¥

.legz `l dxikndy dxkn m`e ,laeiaàëä àlàiabl o`k - ¤¨¨¨
,edcy yicwnøîéîì àkéà éîxnel yi ike -øîBçå ì÷ycwddy ¦¦¨§¥©©¨¤

,legi `lïðz àäå(:dk oldl),m`òébädäìàâð àìå ìáBédcyd §¨§©¦¦©¥§Ÿ¦§£¨
dy `ed oicd ,ycwdd cinïéðúBðå dëBúì ïéñðëð íéðäkz`äéîc Ÿ£¦¦§¨¦§¨§§¦¨¤¨

,ziad wca ycwdl.äãeäé éaø éøáczeyecw eidy zecydy oeike ¦§¥©¦§¨
,oeict `la ycwd zeyxn ze`vei opi` laeid ribnyk ,laeid iptl
`l ycwddy dnvr laeia edcy yicwndy xnege lw zeyrl oi`

.legi
:`xnbd zvxzn,øîàc ,déì àøéáñ ïBòîL éaøk ìàeîL§¥§©¦¦§§¦¨¥§¨©

,ycwdd cin dcyd dl`bp `le laeid ribnykyïéñðëðmipdkd ¦§¨¦
dkezlïéðúBð àìå`la ycwdn z`vei `l` ,ycwdl dinc z` §Ÿ§¦

xak dyecwd dcy m`y ,xnege lw zeyrl ozip da mb jkld ,oeict
,oeict `la ycwdn z`vei `id laei ribnyk z`f lka ,laeid iptl
zpya dyicwd m`y ,laeid iptl dyecw dpi`y dcyl xnege lw

.ycwdd legi `ly laeid
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c"agקנב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÂËLecÈ˜ Ì„B˜ ÌBÚËÏ ¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡80È¯ˆ ‰¯eÓb ‰ceÚÒ ÏÎ‡ elÈÙ‡ ÌÚËÂ ¯·Ú B‡ ÁÎL Ì‡Lc˜Ï C ©©¦¤¨¦§¤¦¦¨©¨©§¨©£¦¨©§¨§¨¨¦§©¥

Ì‡ LecÈ˜ ÏL ÒBk ÏÚ ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba C¯·È ‡ÏÂ Lc˜iL „Ú ¯kÊpMÓ ÌeÏk ÌBÚËÏ BÏ ¯eÒ‡Â ¯kÊpL „iÓ¦¨¤¦§©§¨¦§§¦¤¦§©©¤§©¥§Ÿ§¨¥¥§¦©¨¤©¤¦¦

È¯ˆ ÔÈ‡ ˙t‰ ÏÚ L„˜Ó Ì‡ ÔÎÂ ÔÈÈ ÏÚ ¯·k C¯ÈaÔÈ‡ ÒBk‰ ÏÚ L„˜Ó Ì‡ Û‡Â ¯·k C¯Èa Ì‡ ‡ÈˆBn‰ C¯·Ï C ¥©§¨©©¦§¥¦§©¥©©©¥¨¦§¨¥©¦¦¥©§¨§©¦§©¥©©¥

È¯ˆ‰ÏÚÓÏ ¯‡a˙pL BÓk Ck ¯Á‡ ÏÎB‡L ˙t‰ ÏÚ ‡ÈˆBn‰ C¯·Ï C81È¯ˆ ÔÈ‡ B˙„eÚÒ ¯ÓbL ¯Á‡ ¯kÊ� Ì‡Â)C ¨¦§¨¥©¦©©©¤¥©©¨§¤¦§¨¥§©§¨§¦¦§©©©¤¨©§¨¥¨¦

¯Á‡ ‰ÎLÁMÓ ‰ceÚq‰ ÏÎ‡L ÔÂÈÎc ÂÈ¯Á‡lL ˙aL ˙ceÚÒ ÌB˜Óa LecÈw‰ ‡‰iL È„k LecÈw‰ ¯Á‡ „BÚ ÏBÎ‡Ï¤¡©©©¦§¥¤§¥©¦§¨§©©¨¤§©£¨§¥¨¤¨©©§¨¦¤£¥¨©©

˙aL ˙ceÚÒ ÌB˜Óa LcÈ˜ È¯‰ ‰È¯Á‡ L„˜ÓLÎe ˙aL ˙ceÚÒ ˙‡¯˜� ‡È‰ È¯‰ ˙aM‰ Ò�Î�L[dlÎcl.( ¤¦§©©©¨£¥¦¦§¥§©©¨§¤§©¥©£¤¨£¥¦¥§¨§©©¨

LecÈ˜ Ì„B˜ ˙t‰Ó ÌBÚËÏ C¯ËˆÈÂ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜È ‡Ï ‡ÈˆBn‰ ˙Òe¯t ÌÚhL Ì„B˜ ‡ÈˆBn‰ C¯ÈaL ¯Á‡ ¯kÊ� Ì‡Â§¦¦§©©¥¤¥©©¦¤¤¨©§©©¦Ÿ§©¥©©©¦§¦§¨¥¦§¥©©¤¦

‰�LÓ ÌÁÏ ÂÈ�ÙÏ ÔÈ‡ Ì‡ Û‡Â ˙t‰ ÏÚ Lc˜È ‡l‡ ‰Ïh·Ï ‡ÈˆBn‰ ˙Î¯a ‡‰z ‡lL È„k86[elÈ¯ˆÂ„Ú ÔÈzÓ‰Ï C §¥¤Ÿ§¥¦§©©¦§©¨¨¤¨§©¥©©©§©¦¥§¨¨¤¤¦§¤§¨¦§©§¦©

C¯BˆÏ ‡e‰L ÔÂÈk ÏÏk ˜ÒÙ‰ ‰Ê ÔÈ‡ BÏ e‡È·iL Ì‰Ï ¯ÓBÏÂ ¯a„Ï C¯ËˆÈ Ì‡ Û‡Â ˜ÒÙ‰ ‰Ê ÔÈ‡ ÂÈ�ÙÏ e‡È·iL¤¨¦§¨¨¥¤¤§¥§©¦¦§¨¥§©¥§©¨¤¤¨¦¥¤¤§¥§¨¥¨¤§¤

Ê"Ò˜ ÔÓÈqa ¯‡a˙pL BÓÎe ‰ceÚq‰87: ©§¨§¤¦§¨¥§¦¨
טו סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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`zax `zkld

úáù úãåòñ íå÷îá [ãìצריך מסעודתו, זמן עבר ואם -
כזית פנים כל על הקידוש לאחר .82לסעוד

úáù úãåòñ íå÷îá [äìהסעודה אכל כשלא משא"כ -

המזון, ברכת שבירך קודם קידוש זמן והגיע משחשיכה,
- קידושֿבמקוםֿסעודה חובת ידי שיוצא אומרים שיש אף
אחר מעט יאכל מקום מכל מיד, שיעשה בקידוש

.83הקידוש

äðùî íçì [åìאת בצע לא ועדיין המוציא ברך אם -

בצע84הפת כבר ואם עליה, שבירך הפת שיבצע פשוט -

ויקדש אחר משנה לחם יביאו עדיין אכל ולא - הפת
עליו שקידש מהלחם יאכל ולא המוציא, ברכת בלא עליהם

ברכה בלא לאכול רשאי שאינו -85.

zetqede mipeiv

ט.80) סעיף כדלעיל
יא.81) סעיף
י.82) ס"ק רפט סי' משנ"ב ראה
יב.83) סעיף לעיל כמבואר
שלימה84) כפת עדיין דינה אבל הפת, לבצוע שהתחיל או

הפת). כל את להגביה יכול - בצע שכבר בחלק תופס (שאם
סדר85) ובשוע"ר שם וראה ז. ס"ק ע' סי' החיים דרך סידור

היה שלא פת על הברכה דין פרטי ה ס"ק פ"ט הנהנין ברכות
הברכה, בשעת שלחנו על

על יקדש - המוציא אכל כבר שאם שם החיים דרך עוד וראה
בלא הפת על ויקדש משנה לחם יביאו יין לו אין ואם היין,

'המוציא'. ברכת
(86:·"Ò ¯„Ú ÔÓÈÒככרות שתי על לבצוע אדם כל וחייב

לחם לקטו שנאמר לזה וסמך נשים ואחד אנשים אחד שלמות
וגו'. משנה

מברך שאינו שאף עה) הערה פנ"ב (שש"כ הגרשז"א בזה וביאר
לחם דין עיקר מקום מכל הנוסף, הלחם על המוציא ברכת עתה
תהיה הסעודה שתחילת הוא דין אלא הברכה, בעצם אינו משנה
מהפת אכל לא שעדיין כיון כך ומשום למן, זכר לחמים, בשני

משנה. כלחם הפת ומועיל הסעודה, כתחילת הדבר נחשב
ברכה87) בין ישיח ולא מיד יאכל הברכה ואחר ט: סעיף

היתה כן אם אלא - ולברך לחזור צריך שח ואם לאכילה,
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אפילו להשיח אסור לכתחלה [אבל . . ליפתן או מלח הביאו

ברכה]. של פרוסה לצורך
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zay zekld - jexr ogley

Êזית שמן לתוכן שנתן הפתילה אחר נמשכים שאינם שמנים
אסור אעפ"כ הפתילה אחר נמשכים הם ואז שהוא כל
שמן: תערובת בלא בהן להדליק יבא שמא גזרה בהן להדליק

Áאחר נמשכים שהם שנימוחו דגים קרבי וכן שהתיכו וחלב
שהוא כל שמן לתוכם שיתן ע"י להדליקם מותר הפתילה
שמן שאר תערובת בלא אבל בהם שמדליקין השמנים כל משאר
לא כשעדיין בהם להדליק יבא שמא גזרה בהם מדליקין אין

משא"כ הנר הטיית חשש ויש נמשכים אינם ואז ונמוחו ניתוכו
יבא אם אף שהוא כל שמן שאר תערובת ע"י כשמדליקם
יהיה לא ונימוחו נתוכו לא כשעדיין זה תערובות ע"י להדליקם
השמן ע"י הפתילה אחר נמשכים שהם לפי הטייה חשש שם

שהוא: כל

Ëמפני בהם מדליקים אין זית שמן של אפילו שמן שמרי
הפתילה: אחר נמשכים שאינן
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Èכהדליק דינו בהם להדליק שאסור בשמנים והדליק עבר אם
למעלה: שנתבאר וכמו בהם מדליקין שאין בפתילות

‡Èכשהשמן אלא נמשכים שאינם בשמנים להדליק אסרו לא
כולו מונח אלא שלנו נרות כמו הפתילה סביב כרוך אינו
אחר נמשך אינו הוא שאז בתוכו פתילה ותוחב הנר שהוא בכלי
או זפת שכרך כגון הפתילה סביב אותו כרך אם אבל הפתילה
נמשך הוא הרי הפתילה סביב מהותך שאינו אפילו שעוה
מדברים פתילה עשה אם מקום ומכל בו להדליק ומותר אחריה
המהותך אפילו החלב את או השעוה את סביבה וכרך האסורים
מקום מכל הפתילה אחר נמשך שהשמן שאף בה להדליק אסור
יטה: שמא וחוששים יפה דולקת אינה עצמה מחמת הפתילה

·Èכשרים חכמים שמנו מאלו חוץ השמנים שכל אע"פ
שמן אחר להדר המובחר מן מצוה לכתחלה בהם להדליק

זית שמן אין ואם תרע"ג בסי' שיתבאר כמו חנוכה לנר כמו זית
של מבנרות וצלול זך שאורן שמנים בשאר יותר מצוה מצוי
שאינם אותן אוסרים שיש לפי הכרוכים שעוה ושל חלב
הפתילה. סביב לכרוך בכלי המונח הפסול השמן בין מחלקים

שאינו ולא כרוך נר ידליק הנר לאור בלילה ללמוד צריך ואם
בסימן שיתבאר כמו ללמוד היתר יש הכרוך שאצל לפי כרוך
צלול שאורו לפי חלב מבשל שעוה של בנר יותר ומצוה ער"ה

יותר:

‚Èאותה ברוב האור שיאחז עד כך כל שידליק צריך המדליק
שיאחוז צריך הכרוך בנר וכן הנר מן היוצאת פתילה חתיכת

מהכרוך: היוצא ברוב האור

זֿיג סעיפים והשמן הפתילה דיני רסד סימן ב חלק
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.àúøá ãñé àáà äðäå
את יסד (האב ברתא" יסד "אבא בזהר איתא
- ו"בת" לחכמה, כינוי הוא "אב" פירוש: הבת),
לעיל (וכמשנ"ת המלכות ספירת היא - מקבל בחינת
נאמר זה ועל מקבל), בחינת היא דמלכות בארוכה
הוא תחתונה) היותר (הספירה המלכות דשורש בזהר,

הראשונה). (הספירה החכמה מבחינת

האדם בעבודת ביטוי לידי שבא כפי הענין [וביאור

לקונו:]

äîëçå ,äàìò äàøé úàø÷ð äàìéò äîëç éë
.äàúú äàøé àéä úåëìîä àéäù äàúú

מוחלט ביטול שהיא עילאה", ד"יראה העבודה
ואילו עילאה", "חכמה בחינת מצד היא להקב"ה,
היא ית') מלכותו עול (קבלת תתאה" ד"יראה העבודה
תתאה". "חכמה בזהר הנקראת המלכות, בחינת מצד

מ"ה";כלומר: "כח - ביטול של כח היא "חכמה"
בענין תחתונה מדריגה - הוא "מלכות" של וענינה

בארוכה). כנ"ל חיצוני, ביטול (רק הביטול

äàìò äàøé úðéçáîù ,àúøá ãñé àáà åäæå
.äàúú äàøé ,úåëìîä úëùîð äîëçã

שהביטול ברתא", יסד "אבא בזהר שאמר וזהו
האמיתי הביטול מן ושרשו יסודו מלכותו שבבחינת

החכמה. שממדריגת

äàøéá äàúú äàøé úðéçá äìòúú àáì ãéúòìå
éë ,"äìòá úøèò" æà 'éäú ïë ìò ,äøå÷î äàìò

úåãîã äàøéå äáäàî äâøãîá äìòîì àåä ìåèáä
.ïéôðà øéòæã äøåáâå ãñç úðéçáî íéëùîðä

עילאה) (יראה להקב"ה מוחלט דביטול העבודה
בחינת שמצד העבודה מן באיןֿערוך למעלה היא
חסד הן שכללותן - "זעירֿאנפין") (הנקראת המדות

ויראה). אהבה (שהן וגבורה

של רגש בה מעורב עדיין מדות מצד בעבודה כי
ובלשון ירא", "אני או אוהב" "אני ומציאות, ישות
"ליבטל לגמרי, במציאות בטל אינו שהאדם - התניא
ביחוד ומיוחדים לאחדים להיות ממש ה' באור וליכלל

ואוהבו". ה' ירא עצמו, בפני דבר הוא רק גמור,

היא תתאה יראה כיצד יתגלה כאשר לבא ולעתיד
זו עבודה תתעלה עילאה, יראה שמצד הביטול ביטוי

ויראה). (אהבה המדות מעבודת למעלה להיות

רק תהי' לא אז] [שתהי' האהבה [ו"התפעלות
האמיתי", הביטול בחינת להחזיק וטפלים כמשמשים
האמיתי, וביטול עילאה יראה לבחינת "תמכין" שיהיו
של המעזיבה שהחזיקו המקדש בתקרת הארזים כמו

אבנים].

(שהאשה בעלה" עטרת חיל "אשת ענין וזהו
"בעלה", על ועטרה כתר להיות תתעלה (מלכות)
בעבודת ביטוי לידי שבא כפי אנפין), זעיר בחינת

לקונו. האדם
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למעלה: שנתבאר וכמו בהם מדליקין שאין בפתילות
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נראית עכשיו שגם במשנת"ל הפנימי התוכן זהו

ששורש מה והיינו הביטול, בענין הארץ מעלת בעליל

שמים מלכות עול דקבלת שבהעבודה הביטול ויסוד

מבחינת (שלמעלה שבנפש האמיתי בביטול נעוץ

המדות).

úâøãîå úðéçá àéä äàìò äàøéã ìåèá úðéçáå
:'åë äî åðçðå ,ä"ò åðéáø äùî

ãçà õò êì ç÷ ,ùâéå 'ôã äøèôäá ù"î åäæå
åéìò áåúëå ãçà õò ç÷ìå 'åë äãåäéì åéìò áåúëå
'åë ãçà ìà ãçà íúåà áø÷å 'åë íéøôà õò óñåéì

úúðå 'åë óñåé õò úà ç÷åì éðà äðäåéìò íúåà é
.íäéìò êìî ãåã éãáòå ãò ,'åë äãåäé õò úà

àåäù ,äãåäéî äìòîì àåä óñåé äúò éë ,ùåøéô
êë ,êìåäå óñåúîå äáåâá ìãâ øùà æøàì ìùîð
ù"îë ,íéèáùä úøùò íéëééù åéìà óñåé
àåä àöîð ,"åéøéáç ìàøùé éèáùå" íù [äøèôäá]
'÷ð äæ íù ìòù ,äãåäéî øúåé íéèáùá äáåøî

.'åë ïåéìò úòãä àåä éë óñåé
עד שעולה היסוד בחינת הוא שיוסף לעיל נתבאר

ענין והוא הכתר), עד - יותר (ולמעלה הדעת

יוסף, דבחינת ותוספת) (ריבוי וההגדלה ה"צמיחה"

"דעת לבחינת שייך דיוסף דעת", "יוסיף נאמר זה ועל

עליון".

äãåäéå óñåé íäéðù åøáçúéùë àáì ãéúòì êà
ùâéå ù"î åðééäã ,éúéîàä ãåçéä úéìëúá ãçéá
äéäé äæå åùâé ãçàá ãçà ù"îëå ,äãåäé åéìà
ì"ðë ,óñåéî äìòîì äãåäé äìòúé æà ,àáì ãéúòì

éãáòå æà ïëìå ,äìòá úøèò ìéç úùà ÷åñô ìò
.ìàøùé ìë ìò êìî ãåã

(שביראה הביטול מעלת תתגלה לבא לעתיד
האמיתי בביטול מושרש שהוא יהודה, בחינת - תתאה)

יוסף). (בחינת המדות מעבודת מעלה שלמעלה

כל על מלך מיהודה) (שהוא דוד "עבדי יהי' ולכן
וכפי הענוה, היא דוד של העצמית מעלתו כי ישראל,
המשיח מעלת הוא וכן ואביון", "עני עצמו שקרא
יהי' זה בכל הגדלות, בתכלית שיהי' דהגם עניו, שיהי'
אנשים עם גם ללמוד והביטול, הענוה בתכלית
שהי' דוד, שם על המשיח מלך נקרא ולכן פשוטים,

וביטול". בענוה מופלא

ìà óñåé òãåúäá 'åë ÷ôàúäì óñåé ìåëé àìå ù"æå
úéìëúá äãåäéå óñåé åøáçúðù åðééäã ,åéçà

.'åë ãçàá ãçà éåäéîì ãåçéäå øåáçä
לבוא לעתיד שיהי' ויהודה דיוסף החיבור ענין
"ולא במ"ש בפרשה, ג"כ נרמז בהפטרה) (כמבואר
אחיו", אל יוסף בהתודע גו' להתאפק יוסף יכול
היחוד. בתכלית ויהודה יוסף נתאחדו זה שבמאורע

דאילו יוסף, על יהודה מעלת מודגשת גופא ובזה
כאן משא"כ יוסף, אל יהודה ניגש הפרשה בתחילת
זו הגשה . אחיו. אל יוסף ש"התוודע להיפך, הי'
שנכלל . ביהודה. יוסף בחינת לכלול כדי הייתה
שיתעלה לבא לעתיד וכמו יהודה", במדריגת ונתאחד
להם נשיא עבדי דוד ויהי' מיוסף למעלה יהודה

לעולם.
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dxe` ixry

הנשמהÂ‰ÊÂ(יז) שהיא בדכורא צלם כדמותינו בצלמנו
שהוא בנוק' ודמות פנימי אדם בחי' האלקי'
אדם בבחי' למעלה יובן וכך כו' חיצוני אדם כו' הגוף

בחי והוא בכללות מאו"כהעליון שכלול דז"א הוי' שם '

דאצי' עליונות מדו' בחי' שהן כו' בדכורא צלם אמר וע"ז
לאחר שזהו אע"פ כו' חג"ת חב"ד אדם בציור שנאצלו
הכתר אור צמצום לאחר וגם כו' בקו"ח הראשון צמצום
אדם נק' מ"מ הא"ס עולם סוף ונק' כו' וע"י א"א שנק'

כו' ימינא דרועא חסד בחי' (וכמו כו' ממש לעליון אדמה
לחסד דומה זה חסד האור הרי בחסד העולם את שזן
מוחא חכמ' וכן כו' תמנו לא כי ה' חסדי שנא' ממש דא"ס
וכה"ג מספר אין דלתבונתו ממש דא"ס חכמ' כמו כו'
חסד משא"כ הזה מטעם כו' הגדולה ה' לך וכמ"ש
וכמו וד"ל) ממש גבול לו שיש כמיכאל מלאך ע"י שנמשך
שמצומצמי' הגם שבלבו שמדותיו התחתון באדם עד"מ
רק ממש הנפש שבעצם למדות דומים מ"מ שכלו ע"פ רק
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

בתכלי' הן ובלב האריכות בתכלית הן הנפש שבעצם
העצמיי' למדות בדומה ופרט פרט בכל יש אבל הקיצור
בצורה פרט בכל לו בדומה מאביו הנולד בן (וכמשל כו'
הארץ כדור שמראה קצרות ברשימו' המפה וכמשל וחומר
הכלים מבחי' שבנינה המל' בבחי' הוא וכך במ"א) כמ"ש
הנק' והוא בדמותינו שז"ש דז"א בנוק' דמות וזהו דז"א
כו' אליו במראה כמו דאצי' דז"א הוי' כבוד דמות מראה
אדמה אדם בבחי' הוא שכ"ז כידוע תתאה אדם ונק'
ב"ה דאא"ס ועצמיו' הפנימי' בבחי' להיותו ממש לעליון
הב' פי' וזהו כו' ממש חד וגרמוהי וחיוהי דאיהו כמא'
בציור ומצויין שמובדל דהיינו ערך הבדלת בענין בציון
ציון ענין וזהו ממש להעצמו' דומה להיותו ופנימי עצמי
הכל על מובדל מסויים וציור אות ענין שהוא המצויינת
שמו מה (כמו העליון לאדם בדומה אדם נק' שכנ"י מפני
כו' אבינו אתה כי וכמ"ש כו' אתם בנים כי בנו שם מה
ומלאכים לעולמו' הבא האלקי השפע אור (משא"כ וד"ל)
שאינם לפי כנ"ל חיצוני רושם וסימן אות כמו אלא שאינו
אדם פני שנא' אע"פ ממש העליון אדם ודמות צלם בבחי'
שרש הוא זה שציון לפי דוקא ציון אלקיך מ"ש וזהו כו')
ולזה כנ"ל ממש לעליון אדמה אדם בבחי' למעלה כנ"י
ה' שימלוך מה דגם שא' וזהו כנ"ל המצויינת ציון נק'
שזהו כו' דור בכל וממשלתו מכ"ע מלכותו להיות לעולם
בבחי' לעולם שנמשך החיצוני' האלקי' ושפע האור
שזהו ומקום זמן בבחי' להיות הנ"ל דהארה והארה צמצום
ציון אלקיך שהוא ממה הוא הכל כו' דור ולדור לעולם
ציון אלקיך שנק' המל' פנימי' שמבחי' מפני והוא דוקא
אלא עוד ולא כו' לעולמות החיצוניו' בחי' שנמשך הוא
הוא כו' ודור לדור נצחיו' בבחי' לעולם ה' שימלוך מה
בציון שורה דא"ס העצמו' דאור הוא ציון שאלקיך לפי
במה הנה אך וד"ל הנ"ל מטעם כו' לעולם ה' ימלוך ע"כ

המ ציון כנ"י הכלנק' על בערך נבדל מיוחד לאות צויינת
ששרש הגם כנ"ל ממש העליון לאדם בדומה שיהיו עד
המה הרי אבל כו' כדמותינו בצלמנו העליון באדם נש"י
שהוא דעשי' מק"נ שנלקחי' גשמיי' בגופי' מלובשים
אדם בבחי' (שאינם דעשי' דמלאכי' השפע מחיצוניות
דציון הוא הענין כו') שבמרכבה אדם פני מבחי' רק ממש
דאדם ועצמו' הפנימי' לבחי' וסימן ואות הרושם הוא זה
דוקא התו"מ קיום ע"י והוא בעלמא רושם ולא העליון
פנימי' בחי' על המורים וסימני' פנימי ברית אות שנק'
וזאת וכמ"ש כנ"ל ממש לעליון דומה שבזה דאדם ועצמו'
לא אם מ"ש וזהו כו' רמ"ח הוא מ"ע ורמ"ח האדם תורת
לא וארץ שמים חוקות תו"מ שהן ולילה יומם בריתי
וסימן ברית אות בחי' רק הן המצות שכל לפי שמתי
המה שלנו שהמצות ואע"פ כו' ופנימי עצמי ורושם
גשמי בצמר ציצית מצות כמו גשמי' בדברים מלובשים
אותיות המה הרי עכ"ז וכה"ג גשמי בקלף ותפילין
באדם למעלה שהן העליוני' לאורו' מובהקי' וסימנים
במדו' ב"ה א"ס מעצמו' שמאירים מקיפי' בחי' העליון
ממש הוי' מצות נק' שהמצות וכידוע דאצי' דז"א ומוחין
וכמו כו' מצותי ונק' ממש קבמ"צ אשר או' שאנו וכמו
וכיוצא כו' בציצית ומתעטף תפילין מניח שהקב"ה שאמרו
כו' המצות אלה דכתי' למטה באדם כמו המצות בכל בזה
אין שבודאי והגם העליון באדם למעלה הוא כך בהם וחי
עלמא דמארי לתפילין שלנו וצצית לתפילין ודמיון ערך
א' הרי מ"מ כו' כשלמה אור עוטה בי' דכתי' וציצית
נק' ממש הוי' שם כי הארץ עמי כל וראו שלנו בתפילין
כו' שלנו בטלית וכן כו' עלמא דמארי בתפילין כמו עליך
כ"א שלנו במצות למטה בא העליון האור זה שאין רק
(וכמ"ש העליונות למצות בעלמא וסימן אות רושם בדרך

וד"ל: באריכות) כו' מראיך את הראיני ע"פ במ"א
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ï‡וארז"ל המזבח קרנות עד בעבותי' א"ח לנו ויאר ה'
בנה כאילו הכתוב עליו מעלה לחג איסור העושה כל
היינו לחג איסור רש"י ופי' קרבן. עליו והקריב מזבח
פרות בעבותי' (פי' ושתי' באכילה החג את שמענג
שאנו מה יו"ט שאחר ביום שהוא פי' שני ובפי' שמינות)
מה מפני תחלה להבין צריך כ"ז ולהבין חג. אסרו קורין
קדושה ירושלי' הן קדושות עשר ארז"ל הנה יו"ט נק'
מאחר צ"ל ולכאור' עשירית, קדושה ק"ק עד כו' ראשונה

שמאיר דהיינו מכולן נעלה היותר הקדושה היא שק"ק
למט', בירושלי' הקדושה מהו ית"ש אלקותו גילוי בק"ק
עולם כמו עולמות מיני כמה שיש שידוע מה צ"ל וגם
מדריגות וכולם האצי' עולם הנשמות עולם המלאכי'
כמו חלוקות מדריגות יש עולם בכל וגם זמ"ז חלוקות
כולם והנה העולמות בכל ועד"ז דצח"מ יש העשי' בעולם
בתכלית פשוט אחדות הוא ית' הוא והלא ית' מאתו נתהוו

ה אני וכתי' דהנההפשיטות הוא הענין אך שניתי, לא '
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בתכלי' הן ובלב האריכות בתכלית הן הנפש שבעצם
העצמיי' למדות בדומה ופרט פרט בכל יש אבל הקיצור
בצורה פרט בכל לו בדומה מאביו הנולד בן (וכמשל כו'
הארץ כדור שמראה קצרות ברשימו' המפה וכמשל וחומר
הכלים מבחי' שבנינה המל' בבחי' הוא וכך במ"א) כמ"ש
הנק' והוא בדמותינו שז"ש דז"א בנוק' דמות וזהו דז"א
כו' אליו במראה כמו דאצי' דז"א הוי' כבוד דמות מראה
אדמה אדם בבחי' הוא שכ"ז כידוע תתאה אדם ונק'
ב"ה דאא"ס ועצמיו' הפנימי' בבחי' להיותו ממש לעליון
הב' פי' וזהו כו' ממש חד וגרמוהי וחיוהי דאיהו כמא'
בציור ומצויין שמובדל דהיינו ערך הבדלת בענין בציון
ציון ענין וזהו ממש להעצמו' דומה להיותו ופנימי עצמי
הכל על מובדל מסויים וציור אות ענין שהוא המצויינת
שמו מה (כמו העליון לאדם בדומה אדם נק' שכנ"י מפני
כו' אבינו אתה כי וכמ"ש כו' אתם בנים כי בנו שם מה
ומלאכים לעולמו' הבא האלקי השפע אור (משא"כ וד"ל)
שאינם לפי כנ"ל חיצוני רושם וסימן אות כמו אלא שאינו
אדם פני שנא' אע"פ ממש העליון אדם ודמות צלם בבחי'
שרש הוא זה שציון לפי דוקא ציון אלקיך מ"ש וזהו כו')
ולזה כנ"ל ממש לעליון אדמה אדם בבחי' למעלה כנ"י
ה' שימלוך מה דגם שא' וזהו כנ"ל המצויינת ציון נק'
שזהו כו' דור בכל וממשלתו מכ"ע מלכותו להיות לעולם
בבחי' לעולם שנמשך החיצוני' האלקי' ושפע האור
שזהו ומקום זמן בבחי' להיות הנ"ל דהארה והארה צמצום
ציון אלקיך שהוא ממה הוא הכל כו' דור ולדור לעולם
ציון אלקיך שנק' המל' פנימי' שמבחי' מפני והוא דוקא
אלא עוד ולא כו' לעולמות החיצוניו' בחי' שנמשך הוא
הוא כו' ודור לדור נצחיו' בבחי' לעולם ה' שימלוך מה
בציון שורה דא"ס העצמו' דאור הוא ציון שאלקיך לפי
במה הנה אך וד"ל הנ"ל מטעם כו' לעולם ה' ימלוך ע"כ

המ ציון כנ"י הכלנק' על בערך נבדל מיוחד לאות צויינת
ששרש הגם כנ"ל ממש העליון לאדם בדומה שיהיו עד
המה הרי אבל כו' כדמותינו בצלמנו העליון באדם נש"י
שהוא דעשי' מק"נ שנלקחי' גשמיי' בגופי' מלובשים
אדם בבחי' (שאינם דעשי' דמלאכי' השפע מחיצוניות
דציון הוא הענין כו') שבמרכבה אדם פני מבחי' רק ממש
דאדם ועצמו' הפנימי' לבחי' וסימן ואות הרושם הוא זה
דוקא התו"מ קיום ע"י והוא בעלמא רושם ולא העליון
פנימי' בחי' על המורים וסימני' פנימי ברית אות שנק'
וזאת וכמ"ש כנ"ל ממש לעליון דומה שבזה דאדם ועצמו'
לא אם מ"ש וזהו כו' רמ"ח הוא מ"ע ורמ"ח האדם תורת
לא וארץ שמים חוקות תו"מ שהן ולילה יומם בריתי
וסימן ברית אות בחי' רק הן המצות שכל לפי שמתי
המה שלנו שהמצות ואע"פ כו' ופנימי עצמי ורושם
גשמי בצמר ציצית מצות כמו גשמי' בדברים מלובשים
אותיות המה הרי עכ"ז וכה"ג גשמי בקלף ותפילין
באדם למעלה שהן העליוני' לאורו' מובהקי' וסימנים
במדו' ב"ה א"ס מעצמו' שמאירים מקיפי' בחי' העליון
ממש הוי' מצות נק' שהמצות וכידוע דאצי' דז"א ומוחין
וכמו כו' מצותי ונק' ממש קבמ"צ אשר או' שאנו וכמו
וכיוצא כו' בציצית ומתעטף תפילין מניח שהקב"ה שאמרו
כו' המצות אלה דכתי' למטה באדם כמו המצות בכל בזה
אין שבודאי והגם העליון באדם למעלה הוא כך בהם וחי
עלמא דמארי לתפילין שלנו וצצית לתפילין ודמיון ערך
א' הרי מ"מ כו' כשלמה אור עוטה בי' דכתי' וציצית
נק' ממש הוי' שם כי הארץ עמי כל וראו שלנו בתפילין
כו' שלנו בטלית וכן כו' עלמא דמארי בתפילין כמו עליך
כ"א שלנו במצות למטה בא העליון האור זה שאין רק
(וכמ"ש העליונות למצות בעלמא וסימן אות רושם בדרך

וד"ל: באריכות) כו' מראיך את הראיני ע"פ במ"א
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ï‡וארז"ל המזבח קרנות עד בעבותי' א"ח לנו ויאר ה'
בנה כאילו הכתוב עליו מעלה לחג איסור העושה כל
היינו לחג איסור רש"י ופי' קרבן. עליו והקריב מזבח
פרות בעבותי' (פי' ושתי' באכילה החג את שמענג
שאנו מה יו"ט שאחר ביום שהוא פי' שני ובפי' שמינות)
מה מפני תחלה להבין צריך כ"ז ולהבין חג. אסרו קורין
קדושה ירושלי' הן קדושות עשר ארז"ל הנה יו"ט נק'
מאחר צ"ל ולכאור' עשירית, קדושה ק"ק עד כו' ראשונה

שמאיר דהיינו מכולן נעלה היותר הקדושה היא שק"ק
למט', בירושלי' הקדושה מהו ית"ש אלקותו גילוי בק"ק
עולם כמו עולמות מיני כמה שיש שידוע מה צ"ל וגם
מדריגות וכולם האצי' עולם הנשמות עולם המלאכי'
כמו חלוקות מדריגות יש עולם בכל וגם זמ"ז חלוקות
כולם והנה העולמות בכל ועד"ז דצח"מ יש העשי' בעולם
בתכלית פשוט אחדות הוא ית' הוא והלא ית' מאתו נתהוו

ה אני וכתי' דהנההפשיטות הוא הענין אך שניתי, לא '
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כמשל הוא סוכ"ע פי' וסוכ"ע ממכ"ע בחי' שני שיש ידוע
ומקיף שסובב סוכ"ע פי' כך ומטה מעלה בו שאין הגלגל
השמי' וכמשל עשי', כמו אצי' א' בהשואה העולמות כל
כלל ומטה מעלה אין השמי' מצד הנה הארץ את שמקיפי'
למטה בראשם הולכי' דעתינו שלפי אמעריקע אנשי (ולכן
כמשי"ת הנ"ל מטעם כן אינו באמת אך למעלה וברגליהם
בציור הוא ממכ"ע בחי' אבל סוכ"ע, בחי' וזהו במ"א)
הקב"ה כך הגוף את ממלא הנשמה מה וכמשארז"ל אדם

חלוקות מדריגות יש שבאדם כמו פי' העולם כל את ממלא
משא"כ החכ', ובמוח המידות משכן הוא שבלב דהיינו
זמ"ז, חלוקות מדריגות הוא ממכ"ע בחי' כמו"כ ברגלי'
בחי' מצד זהו זמ"ז חלוקות עולמות שיש דמה יובן ובזה
נתהוה איך אך סוכ"ע, בחי' מצד משא"כ כנ"ל, ממכ"ע
צמצום ע"י זהו אח"פ שהוא ית' מאתו ממכ"ע בחי'
בחי' שנתהוה עד צמצום, אחר בצמצום ית' אורו שצמצם

ממכ"ע.
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a"lxz - l`eny zxez

ÈÎ�‡טעם הנתינת מהו וצ"ל מאד. הרבה שכרך לך מגן
הנה כי הענין אך לך. מגן אנכי הרבה שכרך על
זמני שכר התשלום צ"ל הי' מדה"ד שע"פ בספרים איתא
תפילין כמו ומוגבל זמני שהוא המצוה עשיית כמו ומוגבל
קרבנות, סוכה פסח יו"ט שבת וכן בלילה ולא דוקא ביום
היא שכר התשלום חסד ורב של החסד מדת שע"פ אלא

נצחי.
ÔÈ·‰ÏÂ'ה אמרת ע"פ במד"ר מ"ש להקדים צריך זה

לא רב אמר בו החוסים לכל הוא מגן צרופה
מה וכי הבריות את בהן לצרף כדי אלא המצות ניתנו
אמרת אלא העורף מן או הצוואר מן שוחט אם לי' איכפת
קיום שייך אין שלמעלה המדרש מלשון ומשמע צרופה, ה'
שיבואו ישראל את לזכות כדי אלא ניתנו ולא כלל מצות
אברהם על דקאי שם מפרש ועוד כו'. לכל הוא מגן לבחי'
לך, מגן אנכי כמ"ש הוא ומגן נסיונות, בעשר שנתנסה
מגן ג"כ לו נמשך הנסיון ע"י שאברהם הפי' זה לפי נמצא

המצות. ע"י לנש"י כמו הוא

È„Î·Âההתחדשות מהו תחלה להקדים צריך זה להבין
התורה כל קיים אע"ה אברהם הלא תורה ממתן
כי והענין תבשילין. עירוב אפי' ניתנה שלא עד
מרכבה הי' אברהם כי הא' דברים, בב' הוא ההתחדשות
כלום לי' איכפת שלא עד בתכלית בטל והי' החסד למדת
שקיים נמצא לו, שיאמרו מה וכל אש בכבשן להשרף
מדת אמרה הבהיר ס' בשם בפרדס איתא ולכן במס"נ,
לעשות הוצרכתי לא בעולם אברהם היות זמן כל החסד
משמרתי, ומשמר במקומי עומד אברהם שהרי מלאכתי

לבוא הנברא יכול מס"נ,והאיך ע"י לא אם כזו למדריגה
מיני ג' שיש צדיקים אורחות בס' כמ"ש מאד נדיב והי'
ואברהם בנפשו, ויש בממונו נדיב ויש בגופו נדיב נדיבות,
תורה ניתנה כאשר עכשיו אבל בחי', הג' בכל נדיב הי'
וכמו רצה"ע לקיים רצונו למסור כ"א בפו"מ למס"נ א"צ
ויכוון ולבו מוחו לשעבד מכוין אפי' תפילין מצות למשל
לא אם ומכ"ש בפועל, מס"נ זה אין לה הראוי' הכוונה כל

לה. הראוי' כוונה יכוין
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ìáàבנפש התענוג שכח - להדגיש éåìéâäיש ïéðò äæ ïéà
úîàáשל אמיתית הגדרה לא זה בעצמו מתענג כשהאדם

החוצה זה גילוי מעצמיות, הפוך בדיוק זה גילוי כי גילוי,

מתענג כשהאדם גם ולכן פנימה, התכנסות זה ועצמיות

גילוי למושג אמיתית הגדרה לא זה àåäבעצמו äáøãà ,
.'åë úåîöòäá øúåé úåîîåøå äéìò úðéçáá

íöòá íîåøîù éîá à÷åã àåä äæë âåðòú ïë ìòåלו שיש

בגילוי, אצלו שמאירה בעצמיות, פנימית ïîæáåהכרה
åìù úåîîåøä úéìëúá êìîä åîëå åìù úåîîåøä úéìëú
íöòá íà éë øáã äæéàî àì éîöòå èåùô âåðòúá âðòúîù
úåîöòäá øúåé íîåøúî àåä âåðòúäáã ,'åë åîöò úåîîåø

.'åë øúåéá äìãáä úðéçáá åìùהגדול שהתענוג כידוע

תענוג אלא חיצוני, ממשהו שנוצר תענוג לא הוא ביותר

להכיר מסוגל אדם כל לא ואמנם הנפש, בעצמיות שמקורו
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מרוממים אנשים אבל ממנה, ולהתענג עצמיותו את

הוא שלהם התענוג עיקר המלך, כדוגמת בתכלית,

העצמית. מרוממותם

ïåöøá ùé åæë àîâåãáåהמבטא כח הוא הרצון שכח למרות

התכנסות ברצון גם להיות יכול הרי הזולת, אל שייכות

באדם וזה äöåøîפנימה, àåäù23שביעות לו שיש אדם

זה רצון המושג כי למשהו, רצון לו שאין אדם זה רצון,

כבר שרצונו פירוש מרוצה וכשהוא חסרון, איזה להשלים

אין וממילא אליו שמחוץ דבר שום צריך לא והוא הושלם,

חיצוני, למשהו שייכות éëלו øáã äæéàá äöåøù àì åðééäå
àìå åîöòì éåìéâ úðéçá åäæù 'åë äöåøî àåäù äî íà

'åë øáã äæéàì úåëééù úðéçááשל עניין כאן יש כן ואם

חיצוני למשהו שייכות של באופן לא אך ,רצון
äáéñ úðéçáá úåéäì ìåëé ÷ø) ïééãò úåøøåòúä äæá ïéà êà

('åë úåøøåòúä äæéàìשביעות לו שיש זה עצם כלומר,

אח"כ לגרום יכול זה שבע, שלו הרצון שכרגע למרות רצון,

נוסף רצון ïåöøלהתעוררות äæéàá øøåòúî øùàë ìáà ,
åë',ממשי øáãäì úåëééù úðéçáá äæ éøä åîöòì ÷ø åìéôà

'מרוצה', בחינת אינו åðéàùוכבר àåä øøåòúðù íãå÷å
.('åë åîöòì àì íâ ììë éåìéâ úðéçáá

אפשר: דרך על הדברים הסבר

עם האדם זה 'עצם' גילוי. של מושג ויש עצם של מושג יש

הרי לזולת, זה שהגילוי וכיון הזולת. אל זה ו'גילוי' עצמו

זה אם גם לדבר. שייכות ליצור כדי רצון, זה בשביל צריך

גילוי, במושג שמשתמשים עצמו זה הרי עצמו, בתוך גילוי

אל שייכות כאן שיש מורה זה הרי העצם, מן יציאה כלומר

שלפני המקום הזו, ההגדרה לפי לדבר. רצון וממילא הדבר

תענוג על מדברים אם גם עצם. אלא גילוי יקרא לא הרצון

החוצה. לגילוי ולא לעצם ששייך משהו זה עצמי

באמת לא זה אבל עצמי', 'גילוי במושג משתמשים אמנם

התענוג בזמן כמו עצמו, עם עוסק הוא עוד כל כי גילוי,

זה ולכן החוצה גילוי של תנועה לא זה הרי רוממותו, של

שחוץ משהו אל רצון כשיש ורק גילוי. באמת נקרא לא

גילוי. של המושג מתחיל אז ממנו

אחד מצד רצון. שביעות לו שיש אדם ביניים: משהו ויש

ומסופק מרוצה כבר הוא כי החוצה תנועה כבר פה אין

שהגיע עצמו זה שני מצד אבל עצמו, עם עסוק הוא וממילא

כלשהו לרצון שייכות לו שהיה אומר זה רצון, לשביעות

כסיבה כך אחר לשמש יכול עצמו וזה התמלא, שהוא אלא

לדבר. ושייכות רצון להתעוררות

המעמיקה בסוגריים, נ"ע הרבי של הערה היה זה כאן עד

הרצון התעוררות שלפני בדרגות שייכות ואי שייכות במושג

בגילוי כיצד העיקרי, לנושא נ"ע הרבי חוזר כעת בפועל.

העולמות: אל גלויה שייכות נוצרת הרצון

êøáúé åðåöøá äìò øùàëåהעולם את úðéçáלברוא äæ éøä
äæéà ìà åà ììëá úåìùìúùää úåììë ìà éåìéâå äëùîä

,'åë èøôá íìåò
'åë úååäúäî ïééãò äìòîì àåä ïåöøä úðéçáã íâäåבפועל,

פעולה עוד להיות צריך בפועל התהוות שתהיה בכדי שהרי

שהיא איזו נוצרה הרצון ידי על זאת, בכל הצמצום, שהיא

מוגבל עולם להתהוות אפשרות עדיין אין אבל שייכות

íåöîöäבפועל éðôìù óåñ ïéà øåàã ïåöøä úééìòá åîëå ,
íåöîöä úåéäì êøöåä úåîìåòä úååäúä äéäéù éãëá éøä

'åë øåàä ÷åìéñ úðéçá àåäù äìçúהראשון הצמצום שזה

ההתהוות äîëלצורך ùéù íåöîöä øçàìù äâéøãîá ïëå ,
àð÷éãä íåöîöå 'ïåîã÷ íãà' íåöîö åîëå íéîåöîö-

צמצומים של שונים סוגים שהם הזקן, ìëîשערות .'åë
äæ éøä íå÷îהרצון -øãâá øåàä äùòðù òöåîî úðéçáá

.'åë úåîìåòä ååäúé äæîù úåîìåòä ìà úåëééù
.øåöé÷

øçàå 'åë åîéã÷äù éðôî íä íéøúë éðùäù òîùîã äù÷é
ùåã÷äù àúéà äáø ùøãîáå .'åë äùòð ãâðë ãçà øîåà êë
åãøé øîåà ïàëå åéðá ùàøá úåøèò éúù ïúåð àåä êåøá
íéøúë äùìù àúéà úåáàã äðùîáå .åøù÷å úøùä éëàìî
.ïéå÷ 'âá ïä íéøúë 'âä .íéøúë 'ã áùåç úåéèøôáå ,íä
ä ïåùì 'à øúëá íéùåøéô 'â ,ììëá øúëä ïéðò íéã÷éäðúî
.áåáéñ ïåùì 'â ,äøèò ïåùì 'á ,äå÷úäå äáëòä àåäå

ììåëù ïåöøä úðéçá àåä úåìòîä íåø ãò øúëäù øàáéå
é÷îå ìëäúðéçá àåä íå÷î ìëá øúë ïëìå ,ìëä ááåñå ó

ìåëéáë åîöòì åìéôà ïåöøä úåøøåòúä íãå÷ éë .òöåîî
ïåöøä úåøøåòúäå ,éøîâì äìãáäå íìòä úðéçáá äæ éøä
.'åë úåëééù úðéçáá úåéäì úåìâúäå äéèä úðéçá äæ éøä
רק שיושלם לביאור פתיחה מהווה זה פרק כי לציין, יש

את מפרט בו תער"ג) יוסף" יכול "ולא (במאמר קכ"ו בפרק

הפירושים ג' פי על המקיף) (האור הכתר של הדרגות ג'

הפרד"ס. של

קודם לבאר יש הכתר דרגת את היטב להבין שבשביל אלא

הממלא") ("אור הפנימיים האורות של עניינם את בהרחבה

המשל את בהרחבה לבאר מקדים הבא מהפרק החל ולכן

לאורות הנמשל את ובהמשך הפנימיים הנפש מכוחות

הצמצום. לפני ובשרשם בעולמות הגבול

ישראל" "ועתה (במאמר מ"ט מפרק החל - מכן לאחר

זה, בפרק שפתח מה את בהרחבה לבאר יחזור - תרע"ב)

המשל פי על הסובב") ("אור המקיף האור של עניינו מהו

שבנפש. הרצון מכח
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נ"ב.23. פרק זה המשך ראה
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מרוממים אנשים אבל ממנה, ולהתענג עצמיותו את

הוא שלהם התענוג עיקר המלך, כדוגמת בתכלית,

העצמית. מרוממותם

ïåöøá ùé åæë àîâåãáåהמבטא כח הוא הרצון שכח למרות

התכנסות ברצון גם להיות יכול הרי הזולת, אל שייכות

באדם וזה äöåøîפנימה, àåäù23שביעות לו שיש אדם

זה רצון המושג כי למשהו, רצון לו שאין אדם זה רצון,

כבר שרצונו פירוש מרוצה וכשהוא חסרון, איזה להשלים

אין וממילא אליו שמחוץ דבר שום צריך לא והוא הושלם,

חיצוני, למשהו שייכות éëלו øáã äæéàá äöåøù àì åðééäå
àìå åîöòì éåìéâ úðéçá åäæù 'åë äöåøî àåäù äî íà

'åë øáã äæéàì úåëééù úðéçááשל עניין כאן יש כן ואם

חיצוני למשהו שייכות של באופן לא אך ,רצון
äáéñ úðéçáá úåéäì ìåëé ÷ø) ïééãò úåøøåòúä äæá ïéà êà

('åë úåøøåòúä äæéàìשביעות לו שיש זה עצם כלומר,

אח"כ לגרום יכול זה שבע, שלו הרצון שכרגע למרות רצון,

נוסף רצון ïåöøלהתעוררות äæéàá øøåòúî øùàë ìáà ,
åë',ממשי øáãäì úåëééù úðéçáá äæ éøä åîöòì ÷ø åìéôà

'מרוצה', בחינת אינו åðéàùוכבר àåä øøåòúðù íãå÷å
.('åë åîöòì àì íâ ììë éåìéâ úðéçáá

אפשר: דרך על הדברים הסבר

עם האדם זה 'עצם' גילוי. של מושג ויש עצם של מושג יש

הרי לזולת, זה שהגילוי וכיון הזולת. אל זה ו'גילוי' עצמו

זה אם גם לדבר. שייכות ליצור כדי רצון, זה בשביל צריך

גילוי, במושג שמשתמשים עצמו זה הרי עצמו, בתוך גילוי

אל שייכות כאן שיש מורה זה הרי העצם, מן יציאה כלומר

שלפני המקום הזו, ההגדרה לפי לדבר. רצון וממילא הדבר

תענוג על מדברים אם גם עצם. אלא גילוי יקרא לא הרצון

החוצה. לגילוי ולא לעצם ששייך משהו זה עצמי

באמת לא זה אבל עצמי', 'גילוי במושג משתמשים אמנם

התענוג בזמן כמו עצמו, עם עוסק הוא עוד כל כי גילוי,

זה ולכן החוצה גילוי של תנועה לא זה הרי רוממותו, של

שחוץ משהו אל רצון כשיש ורק גילוי. באמת נקרא לא

גילוי. של המושג מתחיל אז ממנו

אחד מצד רצון. שביעות לו שיש אדם ביניים: משהו ויש

ומסופק מרוצה כבר הוא כי החוצה תנועה כבר פה אין

שהגיע עצמו זה שני מצד אבל עצמו, עם עסוק הוא וממילא

כלשהו לרצון שייכות לו שהיה אומר זה רצון, לשביעות

כסיבה כך אחר לשמש יכול עצמו וזה התמלא, שהוא אלא

לדבר. ושייכות רצון להתעוררות

המעמיקה בסוגריים, נ"ע הרבי של הערה היה זה כאן עד

הרצון התעוררות שלפני בדרגות שייכות ואי שייכות במושג

בגילוי כיצד העיקרי, לנושא נ"ע הרבי חוזר כעת בפועל.

העולמות: אל גלויה שייכות נוצרת הרצון

êøáúé åðåöøá äìò øùàëåהעולם את úðéçáלברוא äæ éøä
äæéà ìà åà ììëá úåìùìúùää úåììë ìà éåìéâå äëùîä

,'åë èøôá íìåò
'åë úååäúäî ïééãò äìòîì àåä ïåöøä úðéçáã íâäåבפועל,

פעולה עוד להיות צריך בפועל התהוות שתהיה בכדי שהרי

שהיא איזו נוצרה הרצון ידי על זאת, בכל הצמצום, שהיא

מוגבל עולם להתהוות אפשרות עדיין אין אבל שייכות

íåöîöäבפועל éðôìù óåñ ïéà øåàã ïåöøä úééìòá åîëå ,
íåöîöä úåéäì êøöåä úåîìåòä úååäúä äéäéù éãëá éøä

'åë øåàä ÷åìéñ úðéçá àåäù äìçúהראשון הצמצום שזה

ההתהוות äîëלצורך ùéù íåöîöä øçàìù äâéøãîá ïëå ,
àð÷éãä íåöîöå 'ïåîã÷ íãà' íåöîö åîëå íéîåöîö-

צמצומים של שונים סוגים שהם הזקן, ìëîשערות .'åë
äæ éøä íå÷îהרצון -øãâá øåàä äùòðù òöåîî úðéçáá

.'åë úåîìåòä ååäúé äæîù úåîìåòä ìà úåëééù
.øåöé÷

øçàå 'åë åîéã÷äù éðôî íä íéøúë éðùäù òîùîã äù÷é
ùåã÷äù àúéà äáø ùøãîáå .'åë äùòð ãâðë ãçà øîåà êë
åãøé øîåà ïàëå åéðá ùàøá úåøèò éúù ïúåð àåä êåøá
íéøúë äùìù àúéà úåáàã äðùîáå .åøù÷å úøùä éëàìî
.ïéå÷ 'âá ïä íéøúë 'âä .íéøúë 'ã áùåç úåéèøôáå ,íä
ä ïåùì 'à øúëá íéùåøéô 'â ,ììëá øúëä ïéðò íéã÷éäðúî
.áåáéñ ïåùì 'â ,äøèò ïåùì 'á ,äå÷úäå äáëòä àåäå

ììåëù ïåöøä úðéçá àåä úåìòîä íåø ãò øúëäù øàáéå
é÷îå ìëäúðéçá àåä íå÷î ìëá øúë ïëìå ,ìëä ááåñå ó

ìåëéáë åîöòì åìéôà ïåöøä úåøøåòúä íãå÷ éë .òöåîî
ïåöøä úåøøåòúäå ,éøîâì äìãáäå íìòä úðéçáá äæ éøä
.'åë úåëééù úðéçáá úåéäì úåìâúäå äéèä úðéçá äæ éøä
רק שיושלם לביאור פתיחה מהווה זה פרק כי לציין, יש

את מפרט בו תער"ג) יוסף" יכול "ולא (במאמר קכ"ו בפרק

הפירושים ג' פי על המקיף) (האור הכתר של הדרגות ג'

הפרד"ס. של

קודם לבאר יש הכתר דרגת את היטב להבין שבשביל אלא

הממלא") ("אור הפנימיים האורות של עניינם את בהרחבה

המשל את בהרחבה לבאר מקדים הבא מהפרק החל ולכן

לאורות הנמשל את ובהמשך הפנימיים הנפש מכוחות

הצמצום. לפני ובשרשם בעולמות הגבול

ישראל" "ועתה (במאמר מ"ט מפרק החל - מכן לאחר

זה, בפרק שפתח מה את בהרחבה לבאר יחזור - תרע"ב)

המשל פי על הסובב") ("אור המקיף האור של עניינו מהו

שבנפש. הרצון מכח
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שיהיה הגילוי, בשביל – ההסתר הוי'. שמש על המסתיר והנרתק המגן מפני – האומות טעות
העולם. לתענוגי מתאוים ולכן מאלקות, העולם את מפרידים האומות לבא. לעתיד גם

˙aÒÂהּכֹוכבים ׁשּמחּׁשבים העֹולם אּמֹות ׁשל טעּותם ¿ƒ«ְְִִֶֶַַָָָָָֻ
"אׁשר וזהּו ונרּתק, הּמגן מּצד הּוא לעּקר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּומּזלֹות
ּבחינת מאיר היה ּדאם לטעֹות, מקֹום להם ׁשהּניח כּו' ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחלק"
ׁשהּנרּתק מּפני אבל ּכלל, לטעֹות ׁשּי אינֹו ּבגּלּוי הוי' ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשמׁש
ה' עזב ואֹומרים ּומפרידים, טֹועים הם הרי ּומסּתיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמכּסה
יֹודעים יׂשראל נׁשמֹות רק ּומּזלֹות. ּכֹוכבים ּבידי הארץ ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאת
אינֹו ההסּתר ׁשל עּקרֹו וכל אמּתי אינֹו ׁשההסּתר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּומבינים
יֹותר ועֹוד חד, ּכּלא אלקים הּוא והוי' הּגּלּוי, ּבׁשביל ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹאּלא
לבֹוא ּדלעתיד ּבהּגּלּוי הּגּלּוי אמּתּיּות יהיה זה ידי על ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכי
חֹוׁשבים העֹולם אּמֹות להבּדיל אבל ּדוקא, יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻלנׁשמֹות
כנען", אבי הּוא "וחם וזהּו מה, ּדבר למציאּות ההסּתר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאת

ּדהינּו הּטבעי, החם ּבא מּזה ּבסּבּובּה לחּמה עֹובדים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהם
ּדלתאוה הּזה עֹולם ותענּוגי הּתאוֹות אחרי ּׁשּנמׁשכים ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמה
העֹולם את מפרידים ׁשהם זה ידי ׁשעל נפרד, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיבּקׁש

ּתע לכל מתאּוים הם הרי לפימאלקּות ּדהּנה העֹולם, נּוגי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ
הּוא האלקי והאֹור האלקי מאֹור מׁשּפע ׁשהּכל ְְֱֱֱִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻהאמת
לא אלקי ּבהאֹור רצֹונֹו ּכל להיֹות צרי הרי ְְְֱֲִִִִֵָָָָָֹֹהעּקר,
אחרי נמׁש הּוא הרי הּפרּוד מחמת אבל העֹולם, ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָּבגׁשמּיּות
הּׁשמים צבא וכל וירח לׁשמׁש ּומׁשּתחוים העֹולם, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּגׁשמּיּות
הׁשּפעתם לקּבל ורֹוצים מה ּדבר למציאּות אֹותם ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּומחּׁשבים
לפי ּומּזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי נקראים ולכן ידם, ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָעל

אֹותם. ּומכּבדים לדבר אֹותם ְְְְְִִֶַַָָָָׁשּמחּׁשבים
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צריכים הצל ובענין לצל, כסיבה משמש הסוכה סכך

א) דברים: שני עללהיות מגין ב) ואור. מסיכוך מעורב

המטר. את עוצר ואינו השמש

מקום ומכל מכוסה להיות צריכה סוכה כלומר,

צל לצמוח צריך ומכך מכוסה, מקום ומכל נראה נראה,

בשני האור ענין היפך הוא מהותו שבעצם הסוכה,

הוא וצל לעצמו, מציאות ואינו גילוי הוא אור ענינים:

לעצמו. ומציאות חושך

הרי מהותם, בעצם הפכיים הם וצל שאור ולמרות

שבאופן אלא לשניהם, אחת סיבה הוא המאור זאת עם

אור ענינים: בשני הם חלוקים שלהם מהסיבה התגלותם

ואילו המפסיק, דבר שום ובלי עצמו מהמאור מתגלה

דבר. הפסק ידי ועל מהאור רק מתגלה הצל

על מרובה להיות סוכה, של המצוה שהוא הצל, ועל

למטה דוקא אם כי למעלה, בסיכוך רק ולא האור,

בסוכה. שיושבים במקום

אור, עם המעורב בצל היא בסוכה לישב מצות

בנין להיות הסוכה ועל מחמתה, מרובה צלתה ובבחינת

המושב מקום את מחברות שהמחיצות אלא דוקא, עראי

בפני לעמוד שתוכלנה חזקות להיות ועליהן הסכך, עם

ההכרח מן המקיף ועל "מקיף" שזה וידעו מצויה, רוח

בפנימי. בהתיישבות שיבוא

וסיבתו מאור היא הרחוקה שסיבתו הסוכה צל

סיבה גם לו שיהיה ההכרח מן אור, היא הקרובה

לסכך אלא המפסיק, דבר כלומר, הסכך, והיא פרטית,

שלשה לו יש הסוכה, צל של הפרטית הסיבה שהוא

מקבל אינו ג) תלוש. ב) צומח. א) עיקריים: תנאים

טומאה.

קיימים עניניהם, פרטי כל על האלה הדברים כל

אור המשכות הוא המצוות שקיום כך על נוסף בעבודה,

� למטה סוכה בונה שיהודי בשעה העולמות. בכל וגילוי

הסוכה קירות מקים שהוא בשעה העליונה, סוכה נוצרת

מסכך שהוא בשעה העליונה, בסוכה הקירות נוצרים �

ובשעה העליונה, בסוכה הסיכוך נוצר � הסוכה את

נמשכים בסוכה, הישיבה חיוב בזמן בסוכה, יושב שהוא

ישנם כך על נוסף הרי העליונה, בסוכה והגילוים האורות

נפשו. בכוחות באדם בעבודה הסוכה עניני פרטי כל

ומבואר לאתם, נסעו מסוכות המסעות בסדר והנה

התמימות ענין בביאור ת"ם, א' אתם בחסידות ענינו

לעיל ונתבאר סוף, ים לקריעת באים ומאתם והשלימות,

בכלל � ואתם ממצרים, היציאה בכלל הוא שרעמסס

סוף. ים קריעת

היציאה הוא נעילה שבתפלת הוא בכללות וענינם

הוא ישראל שמע ובאמירת לגמרי, וגבולים מהמצרים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

המב ס"ס,הרע"ם בגימטריא האמור הק"ך את טל

כולו, הרע מיסמוס הוא האלקים, הוא הוי' ובאמירת

בהעבודה התמימות הוא ואתם סוכות. � מכן ולאחר

העולם מחיי הים את לקרוע יכולים אז תורה. בשמחת

הקרים.

"וקדשנו של בצל בסוכה אוכלים עצרת בשמיני

הן עצרת בשמיני בסוכה והאכילה הישיבה במצותיו".

מחובה. במעלתו נעלה שהוא הרשות על־דרך

חובה היא החג ימי שבעת בכל בסוכה הישיבה שכן

שהמעלה ידוע ברכה. בלי � עצרת בשמיני ואילו ובברכה,

אמירת כדוגמת החוב. קיום את ממתיקה שברשות

ואמירת חובה היא התפלה התפלה. אחרי תהלים שיעור

במילוי לשבח טעם נותן זה רשות אך רשות. תהלים

טעם נותנת עצרת בשמיני בסוכה הישיבה כך החוב.

ידי על הנמשכות ההמשכות בכל החג, עניני בכל ועילוי

בחינת הוא עצרת ששמיני מה זהו סוכה. של המקיפים

קליטה.

המצוה בעשיית הרי המצוות, בקיום שנצטוינו כשם

העליונים והגילויים האורות כל נמשכים וקיומה

העליונה, הסוכה נוצרת למטה הסוכה שבעשיית (וכאמור

העליונים האורות נצטוו כך הרי מצוה), בכל הדבר וכך

ענינו. כפי וגילוי אור לכל במועדם ולהתגלות להימשך

ולמרות העליון, השפע קליטת הוא עצרת בשמיני

תלוי הרבה מקום מכל למטה, מלמעלה בדרך שזה

תלויה שהקליטה המשפיע בשפע כמו שלמטה, בעבודה

המקבל. בתשוקת

מה ולא "קדשנו", בדרך כאמור שבאות המצות

המחשבה אל יותר מתייחסות "וצונו", עליהם שמברכים

מחשבה ישנם ומצוה מצוה בכל הדיבור, אל מאשר

המצוה, של בפועל הקיום הוא המעשה ומעשה, דיבור

המצוה. כוונת � והמחשבה המצוה, ברכת הוא הדיבור

היא המצוה כוונת המצוה; גוף הוא המצוה קיום

כמאמר המצוה, בלא3נשמת כגוף כוונה בלא "מצוה

הממוצע שהיא המצוה ברכת � ביניהם והמחבר נשמה",

והנשמה. הגוף בין

ברכה, בלא היא בה בסוכה שהישיבה עצרת, בשמיני

שתהיה מאשר יותר לזה זה קרובים והפועל הכוונה הרי

בענין כידוע דיבור. של הממוצע ידי על התקרבותם

מכל אך מחבר, שהוא מה הוא שעיקרו למרות הממוצע,

אמצעות ללא בהתחברות אך מפסיק. גם הוא מקום

יותר, הוא הקירוב וגם להפסק, מקום אין � ממוצע

ממש. טוב בפועל תשפיע טובה שמחשבה

טובות מחשבות לחשוב יותר צריכים עצרת בשמיני

כפי גשמי בטוב טוב, בפועל ימלא והשי"ת ושמחות,

מבינ בגוף המלובשים בתכליתשנבראים גשמי טוב ים

בקלות בו לעשות שיוכלו כזה טוב שיהיה אלא ההרחבה,

לאלקות. כלים
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כוונה.3) בלא תפלה - א. יב, משיחו ישועות ראה

•

a"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

הילדיםה רוב כי זה, על ומתפלאים ביניהם, מדברים בחוץ לעמוד שנשארו הקדושים תלמידים

נקראות הילדות רוב כן אחרים, לשמות משותפים ומשה ברוך או משה ברוך בשם נקראים פגשו אשר

בן גדול צדיק אשר הדבר, ודאי כי רעהו, אל איש ויאמרו אחרים. לשמות בשתוף או לאה ברכה בשם

קוראים כן על לאה. ברכה ושמה צדקנית היתה ואשתו משה. ברוך ר' הק' ושמו הזאת בעיר הי' תורה

הם גם להיות והילדות, הילדים ראשי על יחול הק' שמותיהם זכות אשר בשמם, והנולדות הנולדים

וצדקניות. תורה בני צדיקים

לו ויאמר עשרה. כחמש ויאמר: בעיר? ישנם חדרים כמה המלמד: את שאל הקדוש הבעש"ט

מקומם.

בשאלתו הקדוש הבעש"ט פנה שם וגם חדרים, איזה בעוד היו אחריו וההולכים הקדוש הבעש"ט

שם. בעוד משותפים ומשה ברוך השמות או משה, ברוך שמם כי ענו שם וגם שמם. את

הבעש"ט ביקר העיר סביבת אשר והישובים מהכפרים נערים הרבה לומדים שם אשר בהישיבה גם
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המב ס"ס,הרע"ם בגימטריא האמור הק"ך את טל

כולו, הרע מיסמוס הוא האלקים, הוא הוי' ובאמירת

בהעבודה התמימות הוא ואתם סוכות. � מכן ולאחר

העולם מחיי הים את לקרוע יכולים אז תורה. בשמחת

הקרים.

"וקדשנו של בצל בסוכה אוכלים עצרת בשמיני

הן עצרת בשמיני בסוכה והאכילה הישיבה במצותיו".

מחובה. במעלתו נעלה שהוא הרשות על־דרך

חובה היא החג ימי שבעת בכל בסוכה הישיבה שכן

שהמעלה ידוע ברכה. בלי � עצרת בשמיני ואילו ובברכה,

אמירת כדוגמת החוב. קיום את ממתיקה שברשות

ואמירת חובה היא התפלה התפלה. אחרי תהלים שיעור

במילוי לשבח טעם נותן זה רשות אך רשות. תהלים

טעם נותנת עצרת בשמיני בסוכה הישיבה כך החוב.

ידי על הנמשכות ההמשכות בכל החג, עניני בכל ועילוי

בחינת הוא עצרת ששמיני מה זהו סוכה. של המקיפים

קליטה.

המצוה בעשיית הרי המצוות, בקיום שנצטוינו כשם

העליונים והגילויים האורות כל נמשכים וקיומה

העליונה, הסוכה נוצרת למטה הסוכה שבעשיית (וכאמור

העליונים האורות נצטוו כך הרי מצוה), בכל הדבר וכך

ענינו. כפי וגילוי אור לכל במועדם ולהתגלות להימשך

ולמרות העליון, השפע קליטת הוא עצרת בשמיני

תלוי הרבה מקום מכל למטה, מלמעלה בדרך שזה

תלויה שהקליטה המשפיע בשפע כמו שלמטה, בעבודה

המקבל. בתשוקת

מה ולא "קדשנו", בדרך כאמור שבאות המצות

המחשבה אל יותר מתייחסות "וצונו", עליהם שמברכים

מחשבה ישנם ומצוה מצוה בכל הדיבור, אל מאשר

המצוה, של בפועל הקיום הוא המעשה ומעשה, דיבור

המצוה. כוונת � והמחשבה המצוה, ברכת הוא הדיבור

היא המצוה כוונת המצוה; גוף הוא המצוה קיום

כמאמר המצוה, בלא3נשמת כגוף כוונה בלא "מצוה

הממוצע שהיא המצוה ברכת � ביניהם והמחבר נשמה",

והנשמה. הגוף בין

ברכה, בלא היא בה בסוכה שהישיבה עצרת, בשמיני

שתהיה מאשר יותר לזה זה קרובים והפועל הכוונה הרי

בענין כידוע דיבור. של הממוצע ידי על התקרבותם

מכל אך מחבר, שהוא מה הוא שעיקרו למרות הממוצע,

אמצעות ללא בהתחברות אך מפסיק. גם הוא מקום

יותר, הוא הקירוב וגם להפסק, מקום אין � ממוצע

ממש. טוב בפועל תשפיע טובה שמחשבה

טובות מחשבות לחשוב יותר צריכים עצרת בשמיני

כפי גשמי בטוב טוב, בפועל ימלא והשי"ת ושמחות,

מבינ בגוף המלובשים בתכליתשנבראים גשמי טוב ים

בקלות בו לעשות שיוכלו כזה טוב שיהיה אלא ההרחבה,

לאלקות. כלים
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כוונה.3) בלא תפלה - א. יב, משיחו ישועות ראה

•

a"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

הילדיםה רוב כי זה, על ומתפלאים ביניהם, מדברים בחוץ לעמוד שנשארו הקדושים תלמידים

נקראות הילדות רוב כן אחרים, לשמות משותפים ומשה ברוך או משה ברוך בשם נקראים פגשו אשר

בן גדול צדיק אשר הדבר, ודאי כי רעהו, אל איש ויאמרו אחרים. לשמות בשתוף או לאה ברכה בשם

קוראים כן על לאה. ברכה ושמה צדקנית היתה ואשתו משה. ברוך ר' הק' ושמו הזאת בעיר הי' תורה

הם גם להיות והילדות, הילדים ראשי על יחול הק' שמותיהם זכות אשר בשמם, והנולדות הנולדים

וצדקניות. תורה בני צדיקים

לו ויאמר עשרה. כחמש ויאמר: בעיר? ישנם חדרים כמה המלמד: את שאל הקדוש הבעש"ט

מקומם.

בשאלתו הקדוש הבעש"ט פנה שם וגם חדרים, איזה בעוד היו אחריו וההולכים הקדוש הבעש"ט

שם. בעוד משותפים ומשה ברוך השמות או משה, ברוך שמם כי ענו שם וגם שמם. את

הבעש"ט ביקר העיר סביבת אשר והישובים מהכפרים נערים הרבה לומדים שם אשר בהישיבה גם
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ברוך שמם כי ענו ורובם שמם, מה בשאלתו הקדוש הבעש"ט פנה שם וגם אחריו, וההולכים הקדוש
שם. בעוד משותפים ומשה ברוך השמות או משה,

הבתי אחד אל ויכנסו המנחה, עונת הגיע מהישיבה אחריו וההולכים הקדוש הבעש"ט הלך כאשר
מנחה. תפלת להתפלל כנסיות

כי זה מה בשאלתו: הכנסת בבית שהיו האנשים אחד אל הקדוש הבעש"ט פנה מנחה תפלת אחר
נקראות ילדות והרבה משה, ברוך בשם נקראים הסביבה מילדי וגם העיר מילדי נערים וגם ילדים הרבה

לאה? ברכה בשם

ויאמר: האיש ויען

בן ההוא האיש והי' שמו. שלמה אייזיק ר' אחד, איש הזאת בעיר גר מלפנים שנים ויותר כמאה
להרב רחבה. ביד צדקה עושה והי' בריוח, התפרנס ומזה בקצבות, עוסק והי' במאד, אלקים וירא תורה
אייזיק ר' הי' ועבודה בתורה ועוסקים הלילות לרבות הימים כל היושבים שבעיר הפרושים וגדולי

כסף. אין חנם בשר טוב יום וערב ש"ק ערב בכל נותן הקצב שלמה
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ycew zexb`

תרצ"ה הכפורים יום ערב ב"ה

ווארשא

ותלמידי אנ"ש מידידינו ואחד אחד כל אל

ואתר, אתר בכל די התמימים

יחיו עליהם ד'

וברכה, שלום

מעל, שמים ברכת ולקבל הוי', לפני להטהר היום בעמדנו

בגשמיות ומתוקה טובה שנה על טובה חתימה וגמר בחתימה

ואחד אחד כל את ולפקוד לבקש לעורר בזה הנני וברוחניות,

ד' ואתר, אתר בכל די התמימים, ותלמידי אנ"ש מידידינו

ואחד אחד כל ברבים חסידות לימוד זמני לקבוע יחיו, עליהם

המקום. תנאי כפי ומגורו מושבו במקום

עצמכם על חוסו התמימים, ותלמידי אנ"ש ידידנו אנא

ובני אתם להכתב ולבכם דעתכם ותנו יחיו, ביתכם ובני

הוד דחייא באילנא בהתקשרותכם החיים, בספר יחיו ביתכם

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק

לימוד ידי על הוא התקשרות וכל יחיו, ביתכם בני ועל ועליכם

ובזה החסידות, ומנהגי בדרכי פקודתם קיום ושמירת תורתם

יחיו ביתכם בני ובעד בעדכם ותפלה רינה ישאו כי תזכו

וברוחניות. בגשמיות להושע

אב אבינו השלום מאדון והברכה והשלום החיים ותקבלו

לישועת המצפה עוז ידידכם ונפש נפשכם כאוות הרחמים,

שי' אחב"י כלל בתוך יחיו ביתכם ובני אתכם לראות השי"ת

ומושפעים והמצוה התורה בדרכי נעימים בחיים חיים כולכם

טובה. ופרנסה חיים בשפעת

המשולשת בברכה

יצחק יוסף

b jxk v"iixden w"b`
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íâå ãîr zìëéå íéýìû Eeöå äNrz äfä øácä©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ

:íBìLá àáé Bî÷î-ìr äfä írä-ìk̈¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

'איצטער אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, יֹום ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבמֹוצאי

מען לחזרËL¯Úּדארף יׁש עכׁשו ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְֶַ∆¿¿ְְְְִֵַַָָָָֹֻ

צרי ה' ּבעבֹודת נעלה למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבתׁשּובה).

עבֹודת למחרת ּגם ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה ְְְְְֲֳִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָלהֹוסיף

להֹוסיף היינּו העם', את 'לׁשּפט יׁש ּכּפּור יֹום ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹהּתׁשּובה

ואת ּבּה ילכּו הּדר "את ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבקּיּום

יעׂשּון". אׁשר ֲֲֲֶֶַַַהּמעׂשה

,éðù
éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬

úBàî éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúàŸ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½
:úøNr éøNå íéMîç éøNåëírä-úà eèôLå ¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬¤¨−̈
Lwä øácä-úà úr-ìëa-ìëå äLî-ìà ïeàéáé ä §¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´¤¤½§¨
:íä eèetLé ïèwä øácäæëBðúç-úà äLî çlLéå ©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«©§©©¬¤−¤«Ÿ§®

:Böøà-ìà Bì Cìiåô ©¥¬¤−¤©§«



iyyקסב ,iying ,iriax - hi - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ

היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו ,ÌÈ˜Ï‡ ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ¡…ƒ

אמת היא הלכה אבל לׁשםBzÓ‡Ïחּיים"; ׁשּיכת היא ּכי ,'ÈÂ‰, ֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒְִִֵֶֶַ¬»»

יכֹול ׁשנּון אדם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָּכמאמר

מּכן ׁשּלאחר יּתכן אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלֹומר

ּכן ּׁשאין מה אֹותּה; ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתתעֹורר

נצחי. הּוא הלכה ְְֲִִַָָּפסק

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàîáeòñiå ¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«©¦§´

íL-ïçiå øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§®̈©¦«©¨¬
:øää ãâð ìûøNéâíéýìûä-ìà äìr äLîe ¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®

îàú äk øîàì øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iåúéáì ø ©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´
:ìàøNé éðáì ãébúå á÷réãøLà íúéàø ízà ©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬

íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå íéøöîì éúéNr̈¦−¦§¦§®̈¦¨«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½
:éìà íëúà àáàåäeòîLz rBîL-íà äzrå ¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ

älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe éì÷a§Ÿ¦½§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ
:õøàä-ìk éì-ék íénrä-ìkîåéì-eéäz ízàå ¦¨¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²

øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬
:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

ּדברים. ּבׁשלׁשה לברית נכנסּו יׂשראל הּיציאהÏÈÓ‰ּבני – ְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָֹƒ»ְִַָ

האלקית. הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, –ÏÈ·Ë‰מן ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ¿ƒ»

הּביטל. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, עלּיה˜¯Ôaהּכניסה – ְְְִִִִִֵַַָָָֻ»¿»ֲִָ

ודמֹו. חלּבֹו מקריב ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוהתּכּללּות

ּכאן: אף לרמז יׁש זה ÌÈ¯ˆÓÏלפי È˙ÈNÚ ¯L‡הכנעת – ְְִִֵֶַָֹ¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒְַַָ

‡˙ÌÎהּקלּפה. ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה –ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â– ְִַָ»∆»∆¿∆ְְִִַָָֻ»»ƒ∆¿∆≈»

סֹוף. אין ּבאֹור ְִֵיחּוד

éùéîçæíäéðôì íNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤¦§¥¤À
:ýåýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úàçeðriå ¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§Ÿ̈«©©«£¸

îàiå åcçé írä-ìëäNrð ýåýé øac-øLà ìk eø ¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®
:ýåýé-ìà írä éøác-úà äLî áLiåèøîàiå ©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýéïðrä ára E §Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼
eðéîàé Ea-íâå Cnr éøaãa írä òîLé øeára©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−©«£¦´
:ýåýé-ìà írä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«

éízLc÷å írä-ìà Cì äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiäàéíBiì íéðëð eéäå ©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´

ìMä íBia | ék éLéìMäéðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦®¦´©´©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬
:éðéñ øä-ìr írä-ìëáéáéáñ írä-úà zìaâäå ¨¨−̈©©¬¦¨«§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´

eäö÷a râðe øäa úBìr íëì eøîMä øîàì¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®
:úîeé úBî øäa râpä-ìkâéãé Ba òbú-àì ¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨««Ÿ¦©̧¹À̈

Léà-íà äîäa-íà äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−
:øäá eìré änä ìáiä CLîa äéçé àìãéãøiå ´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¤̄

eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà øää-ïî äLî¤²¦¨−̈¤¨®̈©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−
:íúìîNåèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLúL ¦§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤

:äMà-ìà eLbz-ìà íéîéæèéLéìMä íBiá éäéå ¨¦®©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹
øää-ìr ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ©¨½̈

àî ÷æç øôL ì÷å:äðçna øLà írä-ìk ãøçiå ã §¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
æé-ïî íéýìûä úàø÷ì írä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦

:øää úézçúa eávéúiå äðçnäçéïLr éðéñ øäå ©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«§©³¦©Æ¨©´
BðLr ìriå Làa ýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blkª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−¨¥®©©³©£¨Æ

:ãàî øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrkèéìB÷ éäéå §¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈§«Ÿ©«§¦Æ´
íéýìûäå øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½§¨«¡Ÿ¦−

:ìB÷á epðré©«£¤¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk È�ÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»

‰�ÈÎM‰ ‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»«¿ƒ»

ÌÚ‰ Ïk È�ÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚�(ח ז, רבה (דברים ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

לא – רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹומר

¯e�aהיה ‰LÓהם יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָ…∆«≈ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

נֹוגעת אחד אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'קֹומה

האברים. ְִֵָָָלכל

,éùéîç
éùùëàø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¤̄§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧

:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýéàëøîàiå §Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«©³Ÿ¤
ýåýé-ìà eñøäé-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ

:áø epnî ìôðå úBàøìáëíéLbpä íéðäkä íâå ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬
:ýåýé íäa õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìàâëøîàiå ¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤

éðéñ øä-ìà úìrì írä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈
øää-úà ìaâä øîàì eða äúãrä äzà-ék¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈

:BzLc÷åãëäzà úéìrå ãø-Cì ýåýé åéìà øîàiå §¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈
úìrì eñøäé-ìà íräå íéðäkäå Cnr ïøäàå§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ

:ía-õøôé-ït ýåýé-ìàäëírä-ìà äLî ãøiå ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«©¥¬¤¤−¤¨®̈

xihtn ,iriay - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íäìà øîàiå:ñëà-ìk úà íéýìû øaãéå ©−Ÿ¤£¥¤«©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨
:øîàì älàä íéøácäñ *áýåýé éëðàéäìàE ©§¨¦¬¨¥−¤¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éúàöBä øLà:íéãár úéaî íéøöî õøàî Eâàì £¤´«¥¦ÁÁ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ
:éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì-äéäéãEl-äNrú àì ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´

øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå | ìñô¤´¤§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éäìà-ìr íéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²©
lL:éàðNì íéraø-ìrå íéLåíéôìàì ãñç äNòå ¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§®̈§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½

ìe éáäàì:éúBöî éøîLñæ-íL-úà àOú àì §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«
éäìà ýåýéúà ýåýé äwðé àì ék àåMì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²

:àåMì BîL-úà àOé-øLàôçíBé-úà øBëæ £¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á¤¸
:BLc÷ì úaMäèúéNrå ãárz íéîé úLL ©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨
:Ezëàìî-ìëééäìà äåäéì | úaL éréáMä íBéåE ¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À

ðáe | äzà äëàìî-ìë äNrú àìEcár Ezáe-E ´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´¦§´Â¦¤©§§¸
éørLa øLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå:Eàé-úLL ék ©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½¦´¥«¤

íiä-úà õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé̈¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ
Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤½̈©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯

:eäLc÷éå úaMä íBé-úà ýåýéñáééáà-úà ãakE §Ÿ̈²¤¬©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−
éîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå-øLà äîãàä ìr E §¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤

éäìà ýåýé:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñúLà ãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤

øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬
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היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏיׂשראלים היּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ְְִִִֵָ

אחד ,לאיד ּתֹורה. למּתן זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹחסרים

מּׁשּום הּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָהּטעמים
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הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓּכאדמה ּבּטּול, ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְֲִִֵֶַַָָ
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.ׁשּלEÈÓÏL ˙‡Â,'ל'יׁשּות הּכּונה אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֶ¿∆¿»∆ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ

יׁש זה את ואף וכׁשלימּות, ּכעלּיה מגּדירה ׁשהּתֹורה למה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
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,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל שלישי, י"ד שבט

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך שבט, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב.

וכל אלו  זי"ע הזכרתיו  נבג"מ  זצוקללה"ה  על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  ובהיותי היום 

שכותב אודותם מתאים לתוכן כתבו.

שכותב  עניניו  בכל  יהי'  כן  החדש,  כל  על  הוא  ונהפוך  נאמר  שעליו  אדר  שבחדש  כיון  רצון  ויהי 

בתכ"י.

והרי לכמה דיעות ובכמה ענינים אדר הראשון הוא אדר או דכחדש אחד הם.

והפס"ד וחיתום אורח חיים - וטוב לב משתה תמיד בשמחת כו'.

בברכה לבשו"ט.



לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם  קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת
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7:247:189:279:249:599:5610:5310:5117:5518:0118:2118:2817:4218:32יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:237:159:169:129:499:4510:3910:3617:1417:2417:4517:5417:0417:58מולדובה קישינב )ח(

7:027:009:259:239:549:5310:5310:5318:3918:4219:0119:0418:2319:08מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:346:429:339:3810:0610:1111:1811:2120:5220:4421:2221:1420:2921:18ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:436:398:578:569:289:2610:2510:2417:5317:5718:1718:2117:3918:25נפאל קטמנדו )ח(

7:147:149:429:4210:1410:1411:1611:1619:2319:2319:4519:4519:0519:49סינגפור סינגפור )ח(

7:076:568:558:509:269:2110:1410:1116:3316:4517:0717:1816:2517:22פולין ורשא )ח(

6:026:048:378:399:109:1110:1410:1518:4218:4019:0419:0218:2219:06פרו לימה )ח(

7:547:469:519:4710:2310:1911:1311:1117:5518:0418:2518:3317:4518:46צרפת ליאון )ח(

8:128:0310:0510:0010:3610:3211:2611:2317:5818:0718:2918:3817:4818:52צרפת פריז )ח(

6:046:048:358:359:059:0510:0710:0718:1718:1718:3818:3917:5918:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:267:189:259:219:579:5310:4810:4617:3717:4518:0618:1417:2618:26קנדה טורונטו )ח(

7:076:599:049:009:369:3210:2710:2417:0917:1817:3917:4716:5918:00קנדה מונטריאול )ח(

6:406:358:458:429:189:1510:1210:1017:1917:2417:4417:5017:0617:54קפריסין לרנקה )ח(

9:118:5910:5510:4911:2611:2012:1212:0818:1618:2918:5319:0518:0919:21רוסיה מוסקבה )ח(

8:408:3110:3310:2911:0611:0111:5511:5318:3118:4019:0119:1018:2019:14רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:427:349:389:3410:0910:0510:5910:5717:3817:4718:0818:1717:2718:29שוייץ ציריך )ח(

6:426:409:029:029:359:3410:3410:3418:2218:2418:4418:4618:0618:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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