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   הלכות שבתשולחן ערוך  )כב

 המק................................................ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כג

 ומק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 חמק............................................ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"תרי – צ"מאמרי הצ  )כה

 חמק......................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

 חמק............................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב "תערהמאמרים המשך שיעורים ב  )כז

 טמק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"תרפ'הם המאמריספר   )כח

 קנ..............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

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

  ב"רנתרשימת   )ל

 אנק........................................... צ''הרייר מו''אדמו

  אגרות קודש   )לא

 קנא....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 בנק................................חומש לקריאה בציבור   )לב

 חנק.................משפטיםפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

 טנק...............שבת קודשלערב סדר הדלקת נרות   )לד

zyxt ,mihtyn zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy

(˙‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰Êּבׁשקל הּׁשקל מחצית הּפקּודים על העֹובר ּכל יּתנּו ∆ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּתרּומה הּׁשקל מחצית הּׁשקל ּגרה עׂשרים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּקדׁש

להבין1להוי' וצרי רק2. היא לּקדׁש ׁשהּנתינה ּדכיון , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
קדׁש ׁשהּלׁשֹון הּטעם מהּו ּכן, אם ּבלבד, הּׁשקל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹמחצית
ּגרה עׂשרים הּקדׁש (ּבׁשקל הּׁשלם ׁשקל ּגּבי ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹנאמר
לא לּקדׁש) (ׁשּנּתן הּׁשקל מחצית ּגּבי ואּלּו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹהּׁשקל),
להוי'. ּתרּומה הּׁשקל מחצית אם ּכי קדׁש, הּלׁשֹון ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּבׁשקל הּׁשקל מחצית הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּגם

למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּומהּוlwXnהּקדׁש, הּקדׁש, ְְְִֵֵֶַַַָָֹ¦¤¤ֶַַֹ
הּקדׁש.lwWAאֹומרֹו ְ§¤¤ֶַֹ

קֹוניםÔÈ�Ú‰Âב) היּו הּׁשקל מּמחצית ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
צּבּור הּמקּדׁש3קרּבנֹות ׁשּבית ּבּזמן ׁשּזהּו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ּתּקנּום ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ועכׁשו קּים, והּנה,4היה . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּלמעלה הּתפּלה ּכנגד מכּון ׁשּלמּטה הּתפּלה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻענין

ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הּמלכּות, נפׁשי5ּבספירת את ואׁשּפ ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּׁשּכתּוב ּומה הּמלכּות, ספירת על קאי ּדנפׁש הוי', ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפני
הּמלכּות, ׁשּבספירת הּתפּלה ענין הּוא נפׁשי את ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹואׁשּפ

ׁשּכתּוב הּמלכּותוא6ּכמֹו ּבחינת על קאי ּדאני תפּלה, ני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּתפּלה ּבבחינת ּומתחּננת7ׁשהיא מתּפּללת ׁשהּמלכּות , ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּמלכּות, ׁשּבבחינת וצּמאֹון הרצֹוא ענין והּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָלהקּב"ה,
ׁשּכתּוב נהֹורא8ּכמֹו גֹו', יּדם ולא כבֹוד יזּמר למען ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשכי ולא עּלאה לנהֹורא ּתדיר קארי ּומענין9ּתּתאה . ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹ
נמׁש יׂשראל, ּכנסת מלכּות, ּבבחינת ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּתפּלה
נפׁש ּולכל יׂשראל נפׁשֹות לכללּות ּגם הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָענין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

יג.1) ל, יתרו2)תשא באוה"ת אדמה מזבח ד"ה וראה ואילך). קיט ע' תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח יתנו זה ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

ואילך. א'כד רפ"ד.3)ע' שקלים הל' רמב"ם רפ"ד. ב.4)שקלים כו, טו.5)ברכות א, ד.6)שמואלֿא קט, זח"ג7)תהלים ראה

רמטֿרנ. ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת בהקדמה. התפלה שער פע"ח ב. יג.8)מט, ל, קעח,9)תהלים ח"א א. קמ, ח"ב זהר ראה
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Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÌÈ„e˜t‰ ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk e�zÈ ‰Ê∆ƒ¿»»≈««¿ƒ«¬ƒ«∆∆¿∆∆
'ÈÂ‰Ï ‰Óe¯z Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ L„w‰1. «…∆∆¿ƒ≈»«∆∆«¬ƒ«∆∆¿»«¬»»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2˙ÈˆÁÓ ˜¯ ‡È‰ L„wÏ ‰�È˙p‰L ÔÂÈÎc , ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»∆«¿ƒ»«…∆ƒ««¬ƒ
„·Ïa Ï˜M‰,שלם שקל ˜„Lולא ÔBLl‰L ÌÚh‰ e‰Ó ,Ôk Ì‡ «∆∆ƒ¿«ƒ≈««««∆«»…∆

ÌÏM‰ Ï˜L Èab ¯Ó‡�∆¡««≈∆∆«»≈
מהו( מפרט הפסוק כאשר

- ואומר שלם שקל של שיעורו

ÌÈ¯NÚ L„w‰ Ï˜La¿∆∆«…∆∆¿ƒ
Èab el‡Â ,(Ï˜M‰ ‰¯b≈»«∆∆¿ƒ«≈

) Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓלמרות «¬ƒ«∆∆
המטבע L„wÏשהוא ÔzpL∆ƒ««…∆
לה' �‡Ó¯כתרומה ‡Ï (…∆¡«

Ì‡ Èk ,L„˜ ÔBLl‰נאמר «»…∆ƒƒ
‰Óe¯z Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿»

'ÈÂ‰Ïהמילה את להזכיר מבלי «¬»»
"קודש"?.

˜eic ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒƒ
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔBLl‰«»«¬ƒ«∆∆
‰¯B‡ÎÏc ,L„w‰ Ï˜La¿∆∆«…∆¿ƒ¿»

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰לו היה «»≈¿≈«
מחצית לתת שצריך לומר

L„w‰ Ï˜MÓמחצית היינו ƒ∆∆«…∆
שלם, שקל »e‰Óeמתוך

?L„w‰ Ï˜La B¯ÓB‡¿¿∆∆«…∆
,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnÓהכסף ƒ«¬ƒ«∆∆
השקל מחצית מתרומות שנאסף

˙B�a¯˜ ÌÈ�B˜ eÈ‰»ƒ»¿¿
¯eaˆ3˙ÈaL ÔÓfa e‰fL , ƒ∆∆«¿«∆≈

Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰והיו «ƒ¿»»»«»
הציבור קרבנות את מקריבים

ביתÂLÎÚÂבפועל, שחרב ¿«¿»
קרבנות מקריבים ולא המקדש

ÔÈ„ÈÓz „‚�k ˙BlÙz¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ
Ìe�wz4. ƒ¿

Ú ,‰p‰Â‰lÙz‰ ÔÈ� ¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
„‚�k ÔeÎÓ ‰hÓlL∆¿«»¿À»¿∆∆
‰ÏÚÓlL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆¿«¿»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa,כביכול מתפללת, היא e˙kM·שגם ‰Ó e‰fL5 ƒ¿ƒ«««¿∆∆«∆»
הנביא שמואל של אמו חנה ‰ÈÂ',בדברי È�ÙÏ ÈLÙ� ˙‡ CtL‡Â»∆¿…∆«¿ƒƒ¿≈¬»»

È‡˜ LÙ�cמתייחסÏÚאל˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒהמלכות שספירת (וכשם ¿∆∆»≈«¿ƒ«««¿

הבחינה היא נפש בחינת כך הספירות עשר מבין התחתונה הספירה היא

נשמה"), רוח "נפש הבחינות שלושת מבין e˙kM·התחתונה ‰Óe«∆»
ÈLÙ� ˙‡ CtL‡Â'ה ÈÙÒaL¯˙לפני ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ »∆¿…∆«¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓk ,˙eÎÏn‰6È‡˜ È�‡c ,‰lÙ˙ È�‡ÂמתייחסÏÚאל ««¿¿∆»«¬ƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«
‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«««¿∆ƒ
‰lÙz ˙�ÈÁ·a7, ƒ¿ƒ«¿ƒ»

˙Ïlt˙Ó ˙eÎÏn‰L∆««¿ƒ¿«∆∆
‡e‰Â ,‰"a˜‰Ï ˙�pÁ˙Óeƒ¿«∆∆¿«»»¿
ÔB‡nˆÂ ‡Bˆ¯‰ ÔÈ�Úƒ¿«»»¿ƒ»
לבחינת להתקרב והתשוקה

ממנה שלמעלה האלוקות

˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁ·aLשהיא ∆ƒ¿ƒ«««¿
הספירות עשר מבין האחרונה

לעלות ושאיפה תשוקה בה ויש

הימנה, e˙kL·למעלה BÓk8 ¿∆»
‡ÏÂ „B·Î E¯nÊÈ ÔÚÓÏ¿««¿«∆¿»¿…

,'B‚ ÌcÈכך על ופירשו ƒ…
zz‡‰בזוהר: ‡¯B‰�האור ¿»«»»
È„z¯התחתון È¯‡˜קורא »≈»ƒ
lÚ‡‰תמיד ‡¯B‰�Ïהאור ƒ¿»ƒ»»
CÈÎLהעליון ‡ÏÂואינו ¿…»ƒ
המלכות9נשקט ספירת כלומר,

("נהורא התחתון האור שהיא

של במצב תמיד נמצאת תתאה")

בשירה לביטוי שבאה 'קריאה'

ידום") ולא כבוד ("יזמרך וזמרה

העליון האור אל להתקרב ורצון

ספירות הם עילאה"), ("נהורא

ודעת) בינה (חכמה המוחין

גבורהוספיר (חסד המידות ות

לכך והמשל וכו') תפארת

שכוח הוא הנפש בכוחות

ב'קריאה' תמיד נמצא הדיבור

והרגש השכל לכוחות ובקשה

חיות. בו שיתנו היינו בו, שיאירו

הדברים כאשר דווקא שכן

חיות בהם יש הלב מן יוצאים

ÈÙkרבה. ‰lÙz‰ ÔÈ�ÚÓe≈ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ
,˙eÎÏÓ ˙�ÈÁ·a ‡e‰Lבחינת Ï‡¯NÈשהיא ˙Ò�k,ברוחניות ∆ƒ¿ƒ««¿¿∆∆ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈ ˙BLÙ� ˙eÏÏÎÏ Ìb ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú CLÓ�אחד כלל בתוך ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»«ƒ¿»«¿ƒ¿»≈
.Ë¯Ùa LÙ� ÏÎÏe¿»∆∆ƒ¿»
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zyxt ,mihtyn zyxt zay .c"qa

i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy

(˙‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰Êּבׁשקל הּׁשקל מחצית הּפקּודים על העֹובר ּכל יּתנּו ∆ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּתרּומה הּׁשקל מחצית הּׁשקל ּגרה עׂשרים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּקדׁש

להבין1להוי' וצרי רק2. היא לּקדׁש ׁשהּנתינה ּדכיון , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
קדׁש ׁשהּלׁשֹון הּטעם מהּו ּכן, אם ּבלבד, הּׁשקל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹמחצית
ּגרה עׂשרים הּקדׁש (ּבׁשקל הּׁשלם ׁשקל ּגּבי ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹנאמר
לא לּקדׁש) (ׁשּנּתן הּׁשקל מחצית ּגּבי ואּלּו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹהּׁשקל),
להוי'. ּתרּומה הּׁשקל מחצית אם ּכי קדׁש, הּלׁשֹון ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּבׁשקל הּׁשקל מחצית הּלׁשֹון ּדּיּוק להבין צרי ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּגם

למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה ּומהּוlwXnהּקדׁש, הּקדׁש, ְְְִֵֵֶַַַָָֹ¦¤¤ֶַַֹ
הּקדׁש.lwWAאֹומרֹו ְ§¤¤ֶַֹ

קֹוניםÔÈ�Ú‰Âב) היּו הּׁשקל מּמחצית ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
צּבּור הּמקּדׁש3קרּבנֹות ׁשּבית ּבּזמן ׁשּזהּו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ּתּקנּום ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ועכׁשו קּים, והּנה,4היה . ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשּלמעלה הּתפּלה ּכנגד מכּון ׁשּלמּטה הּתפּלה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻענין

ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הּמלכּות, נפׁשי5ּבספירת את ואׁשּפ ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ּׁשּכתּוב ּומה הּמלכּות, ספירת על קאי ּדנפׁש הוי', ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלפני
הּמלכּות, ׁשּבספירת הּתפּלה ענין הּוא נפׁשי את ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹואׁשּפ

ׁשּכתּוב הּמלכּותוא6ּכמֹו ּבחינת על קאי ּדאני תפּלה, ני ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ּתפּלה ּבבחינת ּומתחּננת7ׁשהיא מתּפּללת ׁשהּמלכּות , ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּמלכּות, ׁשּבבחינת וצּמאֹון הרצֹוא ענין והּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָלהקּב"ה,
ׁשּכתּוב נהֹורא8ּכמֹו גֹו', יּדם ולא כבֹוד יזּמר למען ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשכי ולא עּלאה לנהֹורא ּתדיר קארי ּומענין9ּתּתאה . ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹ
נמׁש יׂשראל, ּכנסת מלכּות, ּבבחינת ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָהּתפּלה
נפׁש ּולכל יׂשראל נפׁשֹות לכללּות ּגם הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָענין
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Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÌÈ„e˜t‰ ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk e�zÈ ‰Ê∆ƒ¿»»≈««¿ƒ«¬ƒ«∆∆¿∆∆
'ÈÂ‰Ï ‰Óe¯z Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ L„w‰1. «…∆∆¿ƒ≈»«∆∆«¬ƒ«∆∆¿»«¬»»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ2˙ÈˆÁÓ ˜¯ ‡È‰ L„wÏ ‰�È˙p‰L ÔÂÈÎc , ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»∆«¿ƒ»«…∆ƒ««¬ƒ
„·Ïa Ï˜M‰,שלם שקל ˜„Lולא ÔBLl‰L ÌÚh‰ e‰Ó ,Ôk Ì‡ «∆∆ƒ¿«ƒ≈««««∆«»…∆

ÌÏM‰ Ï˜L Èab ¯Ó‡�∆¡««≈∆∆«»≈
מהו( מפרט הפסוק כאשר

- ואומר שלם שקל של שיעורו

ÌÈ¯NÚ L„w‰ Ï˜La¿∆∆«…∆∆¿ƒ
Èab el‡Â ,(Ï˜M‰ ‰¯b≈»«∆∆¿ƒ«≈

) Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓלמרות «¬ƒ«∆∆
המטבע L„wÏשהוא ÔzpL∆ƒ««…∆
לה' �‡Ó¯כתרומה ‡Ï (…∆¡«

Ì‡ Èk ,L„˜ ÔBLl‰נאמר «»…∆ƒƒ
‰Óe¯z Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿»

'ÈÂ‰Ïהמילה את להזכיר מבלי «¬»»
"קודש"?.

˜eic ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒƒ
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔBLl‰«»«¬ƒ«∆∆
‰¯B‡ÎÏc ,L„w‰ Ï˜La¿∆∆«…∆¿ƒ¿»

¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰לו היה «»≈¿≈«
מחצית לתת שצריך לומר

L„w‰ Ï˜MÓמחצית היינו ƒ∆∆«…∆
שלם, שקל »e‰Óeמתוך

?L„w‰ Ï˜La B¯ÓB‡¿¿∆∆«…∆
,‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â (·¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁnÓהכסף ƒ«¬ƒ«∆∆
השקל מחצית מתרומות שנאסף

˙B�a¯˜ ÌÈ�B˜ eÈ‰»ƒ»¿¿
¯eaˆ3˙ÈaL ÔÓfa e‰fL , ƒ∆∆«¿«∆≈

Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰והיו «ƒ¿»»»«»
הציבור קרבנות את מקריבים

ביתÂLÎÚÂבפועל, שחרב ¿«¿»
קרבנות מקריבים ולא המקדש

ÔÈ„ÈÓz „‚�k ˙BlÙz¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ
Ìe�wz4. ƒ¿

Ú ,‰p‰Â‰lÙz‰ ÔÈ� ¿ƒ≈ƒ¿««¿ƒ»
„‚�k ÔeÎÓ ‰hÓlL∆¿«»¿À»¿∆∆
‰ÏÚÓlL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆¿«¿»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa,כביכול מתפללת, היא e˙kM·שגם ‰Ó e‰fL5 ƒ¿ƒ«««¿∆∆«∆»
הנביא שמואל של אמו חנה ‰ÈÂ',בדברי È�ÙÏ ÈLÙ� ˙‡ CtL‡Â»∆¿…∆«¿ƒƒ¿≈¬»»

È‡˜ LÙ�cמתייחסÏÚאל˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒהמלכות שספירת (וכשם ¿∆∆»≈«¿ƒ«««¿

הבחינה היא נפש בחינת כך הספירות עשר מבין התחתונה הספירה היא

נשמה"), רוח "נפש הבחינות שלושת מבין e˙kM·התחתונה ‰Óe«∆»
ÈLÙ� ˙‡ CtL‡Â'ה ÈÙÒaL¯˙לפני ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ »∆¿…∆«¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓk ,˙eÎÏn‰6È‡˜ È�‡c ,‰lÙ˙ È�‡ÂמתייחסÏÚאל ««¿¿∆»«¬ƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«
‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«««¿∆ƒ
‰lÙz ˙�ÈÁ·a7, ƒ¿ƒ«¿ƒ»

˙Ïlt˙Ó ˙eÎÏn‰L∆««¿ƒ¿«∆∆
‡e‰Â ,‰"a˜‰Ï ˙�pÁ˙Óeƒ¿«∆∆¿«»»¿
ÔB‡nˆÂ ‡Bˆ¯‰ ÔÈ�Úƒ¿«»»¿ƒ»
לבחינת להתקרב והתשוקה

ממנה שלמעלה האלוקות

˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁ·aLשהיא ∆ƒ¿ƒ«««¿
הספירות עשר מבין האחרונה

לעלות ושאיפה תשוקה בה ויש

הימנה, e˙kL·למעלה BÓk8 ¿∆»
‡ÏÂ „B·Î E¯nÊÈ ÔÚÓÏ¿««¿«∆¿»¿…

,'B‚ ÌcÈכך על ופירשו ƒ…
zz‡‰בזוהר: ‡¯B‰�האור ¿»«»»
È„z¯התחתון È¯‡˜קורא »≈»ƒ
lÚ‡‰תמיד ‡¯B‰�Ïהאור ƒ¿»ƒ»»
CÈÎLהעליון ‡ÏÂואינו ¿…»ƒ
המלכות9נשקט ספירת כלומר,

("נהורא התחתון האור שהיא

של במצב תמיד נמצאת תתאה")

בשירה לביטוי שבאה 'קריאה'

ידום") ולא כבוד ("יזמרך וזמרה

העליון האור אל להתקרב ורצון

ספירות הם עילאה"), ("נהורא

ודעת) בינה (חכמה המוחין

גבורהוספיר (חסד המידות ות

לכך והמשל וכו') תפארת

שכוח הוא הנפש בכוחות

ב'קריאה' תמיד נמצא הדיבור

והרגש השכל לכוחות ובקשה

חיות. בו שיתנו היינו בו, שיאירו

הדברים כאשר דווקא שכן

חיות בהם יש הלב מן יוצאים

ÈÙkרבה. ‰lÙz‰ ÔÈ�ÚÓe≈ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ
,˙eÎÏÓ ˙�ÈÁ·a ‡e‰Lבחינת Ï‡¯NÈשהיא ˙Ò�k,ברוחניות ∆ƒ¿ƒ««¿¿∆∆ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈ ˙BLÙ� ˙eÏÏÎÏ Ìb ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú CLÓ�אחד כלל בתוך ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»«ƒ¿»«¿ƒ¿»≈
.Ë¯Ùa LÙ� ÏÎÏe¿»∆∆ƒ¿»
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i"gyz'dו ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

ׁשענין והגם מּמּנּו. הּמתהּוה לּדבר וׁשּיכּות ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָער
צרי מּכלֿמקֹום, ,איןֿערֹו ּבדר הּוא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָההתהּוּות
הּמתהּוה. עם קצת וׁשּיכּות ער איזה לֹו להיֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמהּוה
ּבּמתהּוים, מדרגֹות חּלּוקי ּכּמה ׁשּיׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוזהּו
וטעם ּדעׂשּיה, הּיׁש עד הּנברא ויׁש הּנאצל יׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּוכמֹו
ׁשּיׁשנּה ההתחּלקּות מּצד הּוא ּבּמתהּוים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָההתחּלקּות
היא התהּוּותֹו הּנאצל ּדיׁש הּמהּוה, ּובמקֹור ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבׁשרׁש
התהּוּותֹו הּנברא ויׁש קדמֹון', ּד'אדם מלכּות ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָמּבחינת
ענין ׁשּכל והינּו, ּדאצילּות. מלכּות מּבחינת ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָהיא
המׁשכה ּבגדר ׁשהּוא ּבדבר רק ׁשּי ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָההתחּלקּות
ּובלּתי נמׁש ּבלּתי עצם ׁשּכל ידּוע והרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוהתּפּׁשטּות,
ההתהּוּות ענין להיֹות אפׁשר היה לא ולכן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמתּפּׁשט,
יׁשנם הּמתהּוים ׁשּבּדברים ּדמאחר ,יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמעצמּותֹו
הם ׁשּבּמתהּוים ׁשהחּלּוקים ּובפרט מדרגֹות, חּלּוקי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכּמה
היה לא ּכן אם (ּכּנ"ל), שּבמהּוה ההתחּלקּות ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמּצד
עלֿידי אם ּכי ,יתּבר מעצמּותֹו ההתהּוּות להיֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאפׁשר
ּתעׂשה מה ל יאמר מי אׁשר והגם ּדוקא. ,16ממּצעים ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֻ
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˙eÎiLÂכלשהו ÔÈ�ÚLודמיון Ì‚‰Â .epnÓ ‰e‰˙n‰ ¯·cÏ ¿«»«»»«ƒ¿«∆ƒ∆«¬«∆ƒ¿«
,CB¯ÚŒÔÈ‡ C¯„a ‡e‰ ˙ee‰˙‰‰של התהוות שכל בחסידות כמבואר «ƒ¿«¿∆∆≈¬

ה'יש' לעומת ערוך אין של בדרך הוא שה'אין' כזו בצורה היא מ'אין' 'יש'

התהוות למשל כמו ותוצאה) (סיבה ועלול' 'עילה בדרך מהתהוות (בשונה

הקשר שבה מהשכל המידות

והמתהווה המהווה בין והיחס

שזה וכן קרוב) ויחס קשר עם הם

בין שהמרחק התהוות, של טיבה

באין הוא והמתהווה המהווה

כן אם מדוע יחס, כל וללא ערוך

מהקדושֿ הנבראים בהתהוות

צורך יש ברוךֿהוא

כי, «ŒÏkÓƒב'ממוצעים'?
,ÌB˜Óבין הערך ריחוק למרות »

זאת בכל והמתהווה המהווה

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰e‰n‰ CÈ¯»̂ƒ«¿«∆ƒ¿
˙ˆ˜ ˙eÎiLÂ C¯Ú ‰ÊÈ‡≈∆∆∆¿«»¿»

מסויימת במידה ÌÚƒלפחות
‰e‰˙n‰אין כאשר ואילו «ƒ¿«∆

כלל יחס ושום ערך שום ביניהם

יותר קרוב ב'ממוצע' צורך יש

תהיה שההתהוות למתהווה

דרכו.

שפעולת ומבאר והולך

ההתהוות בשביל ה'ממוצעים'

עניין גם בזה יש אלא והמתהווה המהווה בין הערך ריחוק בגלל רק לא היא

נוסף:

ÌÈe‰˙na ˙B‚¯„Ó È˜elÁ ‰nk LiL ÌÈ‡B¯ e�‡L e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ∆≈«»ƒ≈«¿≈«ƒ¿«ƒ
כאמור שכן שונות, בדרגות הם הקדושֿברוךֿהוא שברא והנבראים העולמות

בגדרי מוגדרת שלא מהות כלומר 'אין' הוא המהווה, הקדושֿברוךֿהוא,

עם נבראים היינו 'יש', מתהווה האלוקי ומה'אין' לנו, המוכרים המציאות

דרגות קיימות וב'יש' ענינו) לפי אחד כל גשמית, או (רוחנית מוגדרת מציאות

‰Ïˆ‡pלמשלBÓÎeשונות LÈהאצילות בעולם שהוא כפי 'יש' המושג ¿≈«∆¡»
שייכות כל לו שאין מובן שני מצד אך ה'אין' לעומת 'יש' אכן הוא אחד שמצד

הגשמיים במושגים שהיא כפי המציאות ‰p·¯‡לגדרי LÈÂכפי ה'יש' ¿≈«ƒ¿»
אבל הנאצל', ה'יש מאשר ו'מציאות' 'יש' יותר שהוא הבריאה בעולם שהוא

גשמיים לנבראים ערך וכל דמיון כל לו אין iNÚc‰עדיין Li‰ „Úשהוא ««≈«¬ƒ»
גשמית, מציאות של ההגדרות כל עם גשמי ‰‰˙e˜lÁ˙יש ÌÚËÂ¿«««ƒ¿«¿

ÌÈe‰˙naדרגות בהם יש אלא אחת ובבחינה אחת בדרגה הם כולם שלא «ƒ¿«ƒ
מזו זו מאד רחוקות ושונות d�LiLרבות ˙e˜lÁ˙‰‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ¿«¿∆∆¿»

‰e‰n‰שקיימת ¯B˜Ó·e L¯Laהנבראים בין והחילוקים וההבדלים «…∆«»«¿«∆
אותם, המהווה ומקור בשורש שקיימים לחילוקים בהתאם הם ≈¿LÈcהשונים,
'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ B˙ee‰˙‰ Ïˆ‡p‰מבואר «∆¡»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ««¿¿»»«¿

של והאורות הספירות, עשר ידי על נמשכת התהוות שכל וחסידות בקבלה

ספירת באמצעות בפועל ומהווים למטה יורדים העליונות והמידות המוחין

כלפי ופעולתם האדם של והרגשות השכל שהתגלות לכך (בדומה המלכות

וההת הדיבור) באמצעות היא ועולם,חוץ עולם בכל שונה והבריאה הוות

יש הדרגות להבדלי ובהתאם

'מלכות' של בחינה איזו הבדלים

אותה את ומגלה פועלת

היינו הנאצל, היש התהוות:

לאור שביחס האצילות עולם

ניתן הימנו שלמעלה האלוקי

יש זה אין אבל 'יש' לו לקרוא

קרוב היינו נאצל, רק אלא 'נברא'

ועד למקורו ודומה למקורו מאד

(לגבי נקרא שאצילות כך כדי

ממנו) שלמעלה העולמות

היא והתהוותו ממש" "אלוקות

שהיא כפי המלכות מבחינת

היינו קדמון', 'אדם בבחינת

ממנו שלמעלה האלוקות בחינת

של התחלקות אין עדיין שבה

וחלוקות מוגדרות ספירות עשר

כל אלא ברורה בצורה מזו זו

נסקרים הנבראים וכל העולמות

שם שגם (אלא אחת בסקירה בה

ובכלל ספירות מסוים במובן יש,

המלכות, ספירת ‰p·¯‡זה LÈÂשבא הבריאה בעולם שהם כפי הנבראים ¿≈«ƒ¿»
האצילות עולם eÏÈˆ‡c˙.לאחר ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ B˙ee‰˙‰ƒ¿«ƒƒ¿ƒ««¿«¬ƒ

˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈ�Ú ÏkL ,e�È‰Âבין וההבדלים שונות לדרגות החלוקה ¿«¿∆»ƒ¿««ƒ¿«¿
ואחרות כאלה מקוםCiLדרגות לו a‚„¯יש ‡e‰L ¯·„a ˜¯ «»«¿»»∆¿∆∆

‰ÎLÓ‰התגלות˙eËMt˙‰Â,עצמה המהות ואיננו È¯‰Âמהמקור «¿»»¿ƒ¿«¿«¬≈
ÌˆÚ ÏkL Úe„Èעצמו הדבר �CLÓנקודת ÈzÏaמתגלה איננו »«∆»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»
ËMt˙Ó ÈzÏ·eהדבר איננה וההתפשטות ההתגלות שהרי לעצמו מחוץ ƒ¿ƒƒ¿«≈

‡LÙ¯עצמו, ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂיכול˙ee‰˙‰‰ ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï ¿»≈…»»∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«
C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ,'ממוצעים' ללא ÌÈ¯·caLישירות ¯Á‡Óc ≈«¿ƒ¿»≈¿≈««∆«¿»ƒ
והנבראים B‚¯„Ó˙העולמות È˜elÁ ‰nk Ì�LÈ ÌÈe‰˙n‰דרגות «ƒ¿«ƒ∆¿»«»ƒ≈«¿≈

ושונות, vÓ„רבות Ì‰ ÌÈe‰˙naL ÌÈ˜elÁ‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆«ƒƒ∆«ƒ¿«ƒ≈ƒ«
¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï Ôk Ì‡ ,(Ï"pk) ‰e‰Óa˘ ˙e˜lÁ˙‰‰יכול «ƒ¿«¿∆«¿«∆««ƒ≈…»»∆¿»

ˆÚÓ ˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰ÏÌÈÚvÓÓ È„ÈŒÏÚ Ì‡ Èk ,C¯a˙È B˙eÓ ƒ¿«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈¿À»ƒ
‡˜Âcיהיו מהם שכתוצאה והבדלים לחילוקים מקום אין בעצמותו כי «¿»

שונות. דרגות בעלי נבראים

כך: על לשאול מקום יש ולכאורה

¯L‡ Ì‚‰Âכתוב הגבלה מכל ונעלה יכול כל שהוא לקב"ה ÈÓביחס «¬«¬∆ƒ
‰NÚz ‰Ó EÏ ¯Ó‡È16,ברצונו יעלה אשר כל לעשות ביכולתו אלא …«¿««¬∆
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ּבספירת הּתפּלה ענין מהּו להבין וצרי ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָּבפרט.
עם הרי למּטה, לּנׁשמה ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָהּמלכּות.

מּמׁש מּמעל אלקה חלק לאחרי10היֹותּה מּכלֿמקֹום , ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבּנפׁש ׁשּנתלּבׁשה עד מדרגֹות ּכּמה וירדה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנסעה
ּגדֹול והסּתר העלם ׁשּזהּו הּזה, ּובעֹולם ּובּגּוף ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּבהמית
אבל למעלה. לעלֹות וצּמאֹון ּברצא היא הרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָֹּביֹותר,
נאמר ׁשעליהם ספירֹות מעׂשר ׁשהיא הּמלכּות 11ּבספירת ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַ

ׁשּי מה מּובן אינֹו חד, וגרמֹוהי איהּו חד וחּיֹוהי ְְְִִִִֵַַַַַַָָאיהּו
ּכזה ּגדֹול צּמאֹון ּובפרט וצּמאֹון, רצֹוא ׁשל ענין ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָּבּה

ּתדיר. קארי ּתמידי, ּבאפן ְְִִִֵֶֶָָֹׁשהּוא

ׁשּכתּובÔ·eÈÂג) מה ּתחּלה ּבהקּדים מקֹור12זה עּמ ּכי ¿»ְְְְְִִִִֶֶַַָָ
הּדּיּוק וידּוע ּכי13חּיים, למימר ליּה ּדהוה ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ

החּיים מקֹור הּוא יתּבר הּוא ׁשהרי חּיים, מקֹור ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאּתה
ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולמֹות, ּכל ולּמה14ׁשל הּכל, מּמ ּכי ְְְִִֶֶַָָָָָָֹ

אינֹו חּיים ׁשּמקֹור ּדמׁשמע חּיים, מקֹור עּמ ּכי ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַנאמר
הּט ּדבר אם ּכי מּמׁש, יתּבר ל.עצמּותֹו ּובטל פל ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

היא ההתהּוּות ׁשאמּתית היֹות ּדעם הּוא, ְְְְֱֲִִִִִִֶַַָָוהענין
הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכמֹו ,יתּבר ׁשּכל15מעצמּותֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּכן הּנה הּמצאֹו, מאמּתת אּלא נמצאּו לא כּו' ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּנמצאים
עלֿידי היא ּבפעל ההתהּוּות אבל הענין, ּבאמּתית ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹהּוא
לפי והינּו, ההׁשּתלׁשלּות, ּדסדר וענינים ממּצעים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻּכּמה
ּבאיןֿערֹו רק ולא ,ּבאיןֿערֹו הּוא יתּבר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָֹׁשעצמּותֹו
לעֹולמֹות, ּכלל וׁשּיכּות ער ׁשּום לֹו ׁשאין אם, ּכי ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָסתם,
יתּבר מעצמּותֹו ההתהּוּות להיֹות אפׁשר היה לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹולכן
קצת איזה לֹו ׁשּיׁש ּדוקא, ממּצע עלֿידי אם ּכי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּמׁש,
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ב. פו, ב. עז, רפ"ב.10)ב. ס"כ.11)תניא אגה"ק תניא ב). (ג, בהקדמה יו"ד.12)תקו"ז לו, א.13)תהלים לו, מקץ תו"א ראה

ובכ"מ. ג. יט, ראה פ' יד.14)לקו"ת כט, הימיםֿא יסוה"ת.15)דברי הל' ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‡ÓÏL·c .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ‰lÙz‰ ÔÈ�Ú e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿ƒ«««¿¿ƒ¿»»
מובן hÓÏ‰הדבר ‰ÓLpÏ Ú‚B�aכי בתפילה, צורך לה יש ‰¯Èמדוע ¿≈««¿»»¿«»¬≈

LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ d˙BÈ‰ ÌÚ10דבוקה היא מהותה עצם ומצד ƒ¡»≈∆∆…«ƒ«««»
nk‰בקדושֿברוךֿהוא, ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒpL È¯Á‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿«¬≈∆»¿»¿»¿»«»

˙B‚¯„Óלדרגה מדרגה וירדה «¿≈
„Úכך LaÏ˙pL‰כדי «∆ƒ¿«¿»

Ûeb·e ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa«∆∆««¬ƒ«
‰f‰הגשמי ÌÏBÚ·e,הגשמי »»«∆

ÏB„b ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ e‰fL∆∆∆¿≈¿∆¿≈»
¯˙BÈaהאלוקית הנפש על ¿≈
‰È‡הרוחנית, È¯‰הנפש ¬≈ƒ
תשוקהa¯ˆ‡האלקית ¿»…

‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ÔB‡nˆÂ¿ƒ»«¬¿«¿»
ללא לאלוקות קרובה ולהיות

והסתרים. «¬‡·Ïהעלמות
‡È‰L ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿∆ƒ

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚÓהקדושות ≈∆∆¿ƒ
�‡Ó¯העליונות Ì‰ÈÏÚL∆¬≈∆∆¡«

Á„11בזוהר È‰BiÁÂ e‰È‡ƒ¿«ƒ«
„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡הקב"ה ƒ¿«¿ƒ«

הם ממנו הבאים החיות ועניני

הבאים והכלים והקב"ה אחד.

הכלים) (היינו Ô·eÓממנו B�È‡≈»
ÏL ÔÈ�Ú da CiL ‰Ó««»»ƒ¿»∆
Ë¯Ù·e ,ÔB‡nˆÂ ‡Bˆ»̄¿ƒ»ƒ¿»

„b ÔB‡nˆ‡e‰L ‰Êk ÏB ƒ»»»∆∆
È„ÈÓz ÔÙ‡a,הפסק ללא ¿…∆¿ƒƒ

לעיל שהובא הזוהר כלשון

המלכות) (ספירת התחתון שהאור

¯È„z È¯‡˜?תמיד קורא »≈»ƒ
ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ

·e˙kL ‰Ó ‰lÁz12Èk ¿ƒ»«∆»ƒ
Úe„ÈÂ ,ÌÈiÁ ¯B˜Ó EnÚƒ¿¿«ƒ¿»«

˜eic‰13בתורת זה בפסוק «ƒ
ÓÈÓÏ¯החסידות dÈÏ ‰Â‰c"חיים מקור עמך "כי (לא לומר לו שהיה «¬»≈¿≈«

דבר היינו הקדושֿבדרוךֿהוא, עם הוא החיים שמקור נאמר כאילו שמשמעו

אלא) אליו, ÌÈiÁ,הטפל ¯B˜Ó ‰z‡ Èkהוא שהקדושֿברוךֿהוא שמשמעו ƒ«»¿«ƒ
החיים. C¯a˙Èמקור ‡e‰ È¯‰Lאליו הטפל דבר רק ולא ‰e‡בעצמו ∆¬≈ƒ¿»≈

·e˙kL BÓk ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk ÏL ÌÈiÁ‰ ¯B˜Ó14EnÓ Èkהיינו ¿««ƒ∆»»»¿∆»ƒƒ¿
בעצמך �‡Ïk‰¯Óממך ‰nÏÂהלשון ÌÈiÁ,בפסוק ¯B˜Ó EnÚ Èk «…¿»»∆¡«ƒƒ¿¿«ƒ
ÚÓLÓcשמשמעו C¯a˙Èביטוי B˙eÓˆÚ B�È‡ ÌÈiÁ ¯B˜nL ¿«¿«∆¿«ƒ≈«¿ƒ¿»≈

?EÏ ÏË·e ÏÙh‰ ¯·c Ì‡ Èk ,LnÓ«»ƒƒ»»«»≈»≈¿

B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰ ˙ÈzÓ‡L ˙BÈ‰ ÌÚc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¡∆¬ƒƒ«ƒ¿«ƒ≈«¿
,C¯a˙Èנתהוו הנבראים וכל העולמות שכל ספק אין דבר, של לאמיתו ƒ¿»≈

ושלום) חס אחר מקור משום (ולא בעצמו ¿BÓÎeמהקדוש-ברוך-הוא
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL15ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkLהקיימים Ï‡הנבראים 'eÎ ∆»«»«¿«∆»«ƒ¿»ƒ…

˙zÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓ�ƒ¿¿∆»≈¬ƒ«
B‡ˆn‰האמיתית ממציאותו ƒ»¿

זאת ובכל הקדושֿברוךֿהוא, של

החיים מקור את מייחסים לא

כי בעצמו לקדושֿברוךֿהוא

‰p‰אמנם‡e‰ Ôk ƒ≈≈
Ï·‡ ,ÔÈ�Ú‰ ˙ÈzÓ‡a»¬ƒƒ»ƒ¿»¬»

ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰של «ƒ¿«¿…«
מוגבלים ונבראים È‰ƒ‡עולמות

ÌÈÚvÓÓ ‰nk È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿À»ƒ
¯„Òc ÌÈ�È�ÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰,כלומר «ƒ¿«¿¿
מהקדושֿ אמנם היא ההתהוות

כדי אבל בעצמו ברוךֿהוא

רוחניים ונבראים, עולמות שיהיו

ובדרגות ברמות וגשמיים,

יצר הקדושֿברוךֿהוא שונות,

שבו השתלשלות האורסדר

לדרגה מדרגה יורד האלוקי

מזו זו משתלשלות והדרגות

וחוליו שלשלתכטבעות של ת

ובסדר בזו זו האחוזות (שרשרת)

הקדושֿברוךֿהוא ההשתלשלות

הספירות (כמו שונים כוחות קבע

'ממוצעים' שהם העליונות)

האלוקי. האור והשפעת לירידת

e�È‰Âצורך יש ולמה ¿«¿
הללו? ÈÙÏב'ממוצעים' ,¿ƒ
C¯a˙È B˙eÓˆÚLהקב"ה ∆«¿ƒ¿»≈

CB¯ÚŒÔÈ‡aבעצמו ‡e‰ללא ¿≈¬
ודמיון להשוואה מקום כל וללא יחס Ì˙Ò,כל CB¯ÚŒÔÈ‡a ˜¯ ‡ÏÂ ,¿…«¿≈¬¿»

˙BÓÏBÚÏ ÏÏk ˙eÎiLÂ C¯Ú ÌeL BÏ ÔÈ‡L ,Ì‡ Èkשאין רק לא ƒƒ∆≈∆∆¿«»¿»»»
שייכות כל לו אין אלא לעולמות ודמיון ויחס ערך כל לקדושֿברוךֿהוא

מהותו בין הערך ריחוק אבל אותם הבורא הוא שאמנם זה במובן אליהם

ביניהם שייכות שום שאין כך כדי עד הוא הנבראים של המהות ובין ועצמותו

לחלוטין, שונה במהות ‡LÙ¯ומדובר ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂיכול˙BÈ‰Ï ¿»≈…»»∆¿»ƒ¿
LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ˙ee‰˙‰‰ישיר È„ÈŒÏÚבאופן Ì‡ Èk , «ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈«»ƒƒ«¿≈

,‡˜Âc ÚvÓÓכזה הוא C¯Úוה'ממוצע' ˙ˆ˜ ‰ÊÈ‡ BÏ LiL ¿À»«¿»∆≈≈∆¿»∆∆
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ז i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

ׁשענין והגם מּמּנּו. הּמתהּוה לּדבר וׁשּיכּות ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָער
צרי מּכלֿמקֹום, ,איןֿערֹו ּבדר הּוא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָההתהּוּות
הּמתהּוה. עם קצת וׁשּיכּות ער איזה לֹו להיֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמהּוה
ּבּמתהּוים, מדרגֹות חּלּוקי ּכּמה ׁשּיׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוזהּו
וטעם ּדעׂשּיה, הּיׁש עד הּנברא ויׁש הּנאצל יׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּוכמֹו
ׁשּיׁשנּה ההתחּלקּות מּצד הּוא ּבּמתהּוים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָההתחּלקּות
היא התהּוּותֹו הּנאצל ּדיׁש הּמהּוה, ּובמקֹור ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבׁשרׁש
התהּוּותֹו הּנברא ויׁש קדמֹון', ּד'אדם מלכּות ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָמּבחינת
ענין ׁשּכל והינּו, ּדאצילּות. מלכּות מּבחינת ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָהיא
המׁשכה ּבגדר ׁשהּוא ּבדבר רק ׁשּי ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָההתחּלקּות
ּובלּתי נמׁש ּבלּתי עצם ׁשּכל ידּוע והרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוהתּפּׁשטּות,
ההתהּוּות ענין להיֹות אפׁשר היה לא ולכן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמתּפּׁשט,
יׁשנם הּמתהּוים ׁשּבּדברים ּדמאחר ,יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמעצמּותֹו
הם ׁשּבּמתהּוים ׁשהחּלּוקים ּובפרט מדרגֹות, חּלּוקי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכּמה
היה לא ּכן אם (ּכּנ"ל), שּבמהּוה ההתחּלקּות ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹמּצד
עלֿידי אם ּכי ,יתּבר מעצמּותֹו ההתהּוּות להיֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאפׁשר
ּתעׂשה מה ל יאמר מי אׁשר והגם ּדוקא. ,16ממּצעים ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֻ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙eÎiLÂכלשהו ÔÈ�ÚLודמיון Ì‚‰Â .epnÓ ‰e‰˙n‰ ¯·cÏ ¿«»«»»«ƒ¿«∆ƒ∆«¬«∆ƒ¿«
,CB¯ÚŒÔÈ‡ C¯„a ‡e‰ ˙ee‰˙‰‰של התהוות שכל בחסידות כמבואר «ƒ¿«¿∆∆≈¬

ה'יש' לעומת ערוך אין של בדרך הוא שה'אין' כזו בצורה היא מ'אין' 'יש'

התהוות למשל כמו ותוצאה) (סיבה ועלול' 'עילה בדרך מהתהוות (בשונה

הקשר שבה מהשכל המידות

והמתהווה המהווה בין והיחס

שזה וכן קרוב) ויחס קשר עם הם

בין שהמרחק התהוות, של טיבה

באין הוא והמתהווה המהווה

כן אם מדוע יחס, כל וללא ערוך

מהקדושֿ הנבראים בהתהוות

צורך יש ברוךֿהוא

כי, «ŒÏkÓƒב'ממוצעים'?
,ÌB˜Óבין הערך ריחוק למרות »

זאת בכל והמתהווה המהווה

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰e‰n‰ CÈ¯»̂ƒ«¿«∆ƒ¿
˙ˆ˜ ˙eÎiLÂ C¯Ú ‰ÊÈ‡≈∆∆∆¿«»¿»

מסויימת במידה ÌÚƒלפחות
‰e‰˙n‰אין כאשר ואילו «ƒ¿«∆

כלל יחס ושום ערך שום ביניהם

יותר קרוב ב'ממוצע' צורך יש

תהיה שההתהוות למתהווה

דרכו.

שפעולת ומבאר והולך

ההתהוות בשביל ה'ממוצעים'

עניין גם בזה יש אלא והמתהווה המהווה בין הערך ריחוק בגלל רק לא היא

נוסף:

ÌÈe‰˙na ˙B‚¯„Ó È˜elÁ ‰nk LiL ÌÈ‡B¯ e�‡L e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ∆≈«»ƒ≈«¿≈«ƒ¿«ƒ
כאמור שכן שונות, בדרגות הם הקדושֿברוךֿהוא שברא והנבראים העולמות

בגדרי מוגדרת שלא מהות כלומר 'אין' הוא המהווה, הקדושֿברוךֿהוא,

עם נבראים היינו 'יש', מתהווה האלוקי ומה'אין' לנו, המוכרים המציאות

דרגות קיימות וב'יש' ענינו) לפי אחד כל גשמית, או (רוחנית מוגדרת מציאות

‰Ïˆ‡pלמשלBÓÎeשונות LÈהאצילות בעולם שהוא כפי 'יש' המושג ¿≈«∆¡»
שייכות כל לו שאין מובן שני מצד אך ה'אין' לעומת 'יש' אכן הוא אחד שמצד

הגשמיים במושגים שהיא כפי המציאות ‰p·¯‡לגדרי LÈÂכפי ה'יש' ¿≈«ƒ¿»
אבל הנאצל', ה'יש מאשר ו'מציאות' 'יש' יותר שהוא הבריאה בעולם שהוא

גשמיים לנבראים ערך וכל דמיון כל לו אין iNÚc‰עדיין Li‰ „Úשהוא ««≈«¬ƒ»
גשמית, מציאות של ההגדרות כל עם גשמי ‰‰˙e˜lÁ˙יש ÌÚËÂ¿«««ƒ¿«¿

ÌÈe‰˙naדרגות בהם יש אלא אחת ובבחינה אחת בדרגה הם כולם שלא «ƒ¿«ƒ
מזו זו מאד רחוקות ושונות d�LiLרבות ˙e˜lÁ˙‰‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ¿«¿∆∆¿»

‰e‰n‰שקיימת ¯B˜Ó·e L¯Laהנבראים בין והחילוקים וההבדלים «…∆«»«¿«∆
אותם, המהווה ומקור בשורש שקיימים לחילוקים בהתאם הם ≈¿LÈcהשונים,
'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ B˙ee‰˙‰ Ïˆ‡p‰מבואר «∆¡»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ««¿¿»»«¿

של והאורות הספירות, עשר ידי על נמשכת התהוות שכל וחסידות בקבלה

ספירת באמצעות בפועל ומהווים למטה יורדים העליונות והמידות המוחין

כלפי ופעולתם האדם של והרגשות השכל שהתגלות לכך (בדומה המלכות

וההת הדיבור) באמצעות היא ועולם,חוץ עולם בכל שונה והבריאה הוות

יש הדרגות להבדלי ובהתאם

'מלכות' של בחינה איזו הבדלים

אותה את ומגלה פועלת

היינו הנאצל, היש התהוות:

לאור שביחס האצילות עולם

ניתן הימנו שלמעלה האלוקי

יש זה אין אבל 'יש' לו לקרוא

קרוב היינו נאצל, רק אלא 'נברא'

ועד למקורו ודומה למקורו מאד

(לגבי נקרא שאצילות כך כדי

ממנו) שלמעלה העולמות

היא והתהוותו ממש" "אלוקות

שהיא כפי המלכות מבחינת

היינו קדמון', 'אדם בבחינת

ממנו שלמעלה האלוקות בחינת

של התחלקות אין עדיין שבה

וחלוקות מוגדרות ספירות עשר

כל אלא ברורה בצורה מזו זו

נסקרים הנבראים וכל העולמות

שם שגם (אלא אחת בסקירה בה

ובכלל ספירות מסוים במובן יש,

המלכות, ספירת ‰p·¯‡זה LÈÂשבא הבריאה בעולם שהם כפי הנבראים ¿≈«ƒ¿»
האצילות עולם eÏÈˆ‡c˙.לאחר ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaÓ ‡È‰ B˙ee‰˙‰ƒ¿«ƒƒ¿ƒ««¿«¬ƒ

˙e˜lÁ˙‰‰ ÔÈ�Ú ÏkL ,e�È‰Âבין וההבדלים שונות לדרגות החלוקה ¿«¿∆»ƒ¿««ƒ¿«¿
ואחרות כאלה מקוםCiLדרגות לו a‚„¯יש ‡e‰L ¯·„a ˜¯ «»«¿»»∆¿∆∆

‰ÎLÓ‰התגלות˙eËMt˙‰Â,עצמה המהות ואיננו È¯‰Âמהמקור «¿»»¿ƒ¿«¿«¬≈
ÌˆÚ ÏkL Úe„Èעצמו הדבר �CLÓנקודת ÈzÏaמתגלה איננו »«∆»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»
ËMt˙Ó ÈzÏ·eהדבר איננה וההתפשטות ההתגלות שהרי לעצמו מחוץ ƒ¿ƒƒ¿«≈

‡LÙ¯עצמו, ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂיכול˙ee‰˙‰‰ ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï ¿»≈…»»∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«
C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ,'ממוצעים' ללא ÌÈ¯·caLישירות ¯Á‡Óc ≈«¿ƒ¿»≈¿≈««∆«¿»ƒ
והנבראים B‚¯„Ó˙העולמות È˜elÁ ‰nk Ì�LÈ ÌÈe‰˙n‰דרגות «ƒ¿«ƒ∆¿»«»ƒ≈«¿≈

ושונות, vÓ„רבות Ì‰ ÌÈe‰˙naL ÌÈ˜elÁ‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆«ƒƒ∆«ƒ¿«ƒ≈ƒ«
¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï Ôk Ì‡ ,(Ï"pk) ‰e‰Óa˘ ˙e˜lÁ˙‰‰יכול «ƒ¿«¿∆«¿«∆««ƒ≈…»»∆¿»

ˆÚÓ ˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰ÏÌÈÚvÓÓ È„ÈŒÏÚ Ì‡ Èk ,C¯a˙È B˙eÓ ƒ¿«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈¿À»ƒ
‡˜Âcיהיו מהם שכתוצאה והבדלים לחילוקים מקום אין בעצמותו כי «¿»

שונות. דרגות בעלי נבראים

כך: על לשאול מקום יש ולכאורה

¯L‡ Ì‚‰Âכתוב הגבלה מכל ונעלה יכול כל שהוא לקב"ה ÈÓביחס «¬«¬∆ƒ
‰NÚz ‰Ó EÏ ¯Ó‡È16,ברצונו יעלה אשר כל לעשות ביכולתו אלא …«¿««¬∆
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i"gyz'dח ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

היא לכן ,יתּבר לעצמּותֹו ּבאיןֿערֹו היא הארה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָוכל
וזהּו .יתּבר ּבעצמּותֹו להתּכּלל ׁשרֹוצה וצּמאֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּברצא
ּובפרט ּבאצילּות. ׁשהיא ּכפי ּבמלכּות הּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָענין
ּכמֹו לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, יֹורדת הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָּכאׁשר

ּומּכל18ֿׁשּכתּוב נפרדים, הם ׁשהּנבראים יּפרד, ּומּׁשם ְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מחּיה ׁשּמהּוה ּבּנפעל הּפֹועל ּכח יׁשנֹו ּבהם ּגם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמקֹום

ּבכל אֹותם הּצּמאֹוןּומקים ענין הּוא זה ּומּצד ורגע, רגע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
נכללת ולהיֹות למעלה לעלֹות ׁשרֹוצה הּמלכּות, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּבספירת

.יתּבר ְְְִֵַָּבעצמּותֹו

BÓÎeּדמאחר ּבּנׁשמה, הּתפּלה ּבענין הּוא כן ¿ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
ּבּנפׁש ונתלּבׁשה למּטה ירדה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּנׁשמה
וגם מּמׁש, מּמעל אלקה חלק היֹותּה עם הּנה ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּבהמית,

יתּבר אּתֹו ּבאמנה היא החטא מּכלֿמקֹום,19ּבׁשעת , ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבדברים ׁשּמׁשקעת הּבהמית ּבּנפׁש התלּבׁשּותּה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֻמּצד
ּבׁשם ׁשּנקראת ׁשּזהּו חמרּיים, ּבדברים וגם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּגׁשמּיים
ׁשּיכּות לּה ׁשאין ּבהמה ּכמֹו להיֹותּה הּבהמית, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנפׁש
ּגׁשמּיים לדברים אם ּכי רּוחנּיים לענינים ְְְְְִִִִִִִִִִַָָָָּכלל
ּבּנׁשמה, וצּמאֹון רצֹוא נעׂשה זה מּצד הּנה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוחמרּיים,
ּבעצמּותֹו נכללת ׁשּתהיה עד למעלה לעלֹות ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשרצֹונּה
ׁשּבמלכּות, הּתפּלה ׁשּבענין ּדכׁשם והינּו, .ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָיתּבר
היא ולכן ּבלבד, הארה היא ׁשהּמלכּות לעיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבאר
ּכ ,יתּבר ּבעצמּותֹו נכללת להיֹות ּוצמאה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמתּפּללת
נכלל להיֹות הּוא ׁשּבּנׁשמה והּצּמאֹון הּתפּלה ענין ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּגם
נפׁשי את ואׁשּפ ׁשּכתּוב מה וזהּו ,יתּבר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבעצמּותֹו
ּבעצמּותֹו נכלל להיֹות ׁשרֹוצה ּדיקא), (לפני הוי' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלפני

.ְִֵָיתּבר

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

יו"ד.18) ב, ספכ"ד.19)בראשית תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

CB¯ÚŒÔÈ‡aמועטת‰‡¯‰ ‡È‰ ‰¯‡‰ ÏÎÂ ,„·Ïaיחס כל ללא ∆»»ƒ¿«¿»∆»»ƒ¿≈¬
C¯a˙Èודמיון B˙eÓˆÚÏמאד ממנו ÔB‡nˆÂורחוקה ‡ˆ¯a ‡È‰ ÔÎÏ , ¿«¿ƒ¿»≈»≈ƒ¿»…¿ƒ»

‰ˆB¯Lהמציאות איבוד כדי עד בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב ∆»
הוא ושאיפתה ורצונה ÔÈ�Úהעצמית e‰ÊÂ .C¯a˙È B˙eÓˆÚa Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ¿»≈¿∆ƒ¿«

ÈÙk ˙eÎÏÓa ‰lÙz‰«¿ƒ»¿«¿¿ƒ
˙eÏÈˆ‡a ‡È‰Lזה (שעל ∆ƒ«¬ƒ

לפני נפשי את "ואשפוך נאמר

לעיל) כאמור תפילה", "ואני ה'",

עולם של שעניינו למרות אשר

אין ועדיין אלוקות הוא האצילות

האור על המסתירים נבראים בו

שבעולם כיון זאת בכל האלוקי,

של הגדרות יש כבר האצילות

'אורות' (עם ספירות עשר

מרגישה המלכות ספירת ו'כלים),

ולהיכלל להתקרב ושואפת ריחוק

L‡k¯באלוקות. Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆
Œ‰‡È¯·Ï ˙„¯BÈ ˙eÎÏn‰««¿∆∆ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈהעולמות ¿ƒ»¬ƒ»
האצילות עולם לאחר הבאים

עולמות הם ההשתלשלות בסדר

שבכל עשייה יצירה, בריאה,

'יש' יותר הם הנבראים מהם אחד

מהם אחד ובכל ו'מציאות'

יותר ומסתתרת נעלמת האלוקות

ועד שלפניו, בעולם מאשר

עולם נברא העשיה שבעולם

אלוקות גילוי אין שבו גשמי

·e˙kL BÓk18ÌMÓe ¿∆»ƒ»
Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰L ,„¯tÈƒ»≈∆«ƒ¿»ƒ≈

ÌÈ„¯Ù�האלוקי מהמקור ƒ¿»ƒ
ולמרות אותם ומחיה שמהווה

אמיתי קיום להם אין שבלעדיו

מציאות שום להם אין ובעצם

הם זאת בכל משלהם, עצמאית

מכירים ואינם מאלוקות נפרדים

אותם, ומחיה שמהווה האלוקי האור את למרותÌB˜ÓŒÏkÓeומרגישים ƒ»»
ו'מציאות' 'יש' עצמם בעיני ונראים נפרדים Ákשהם B�LÈ Ì‰a Ìb«»∆∆¿…«

ÏÚBt‰הבוראÏÚÙpaהנבראÏÎa Ì˙B‡ ÌÈ˜Óe ‰iÁÓ ‰e‰nL «≈«ƒ¿»∆¿«∆¿«∆¿«≈»¿»
Ú‚¯Â Ú‚¯יש מאין יש הנברא שבדבר בהרחבה בחסידות כמבואר מחדש ∆«»∆«

לרגע, אפילו ייפסק הוא ואם המהווה הכוח של מתמדת בהתחדשות צורך

הבריאה, לפני כמו ואפס אין להיות יחזרו Ê‰הנבראים „vÓeהריחוק מפני ƒ«∆
הפירוד ותחושת ‰eÎÏn˙,הגדול ˙¯ÈÙÒa ÔB‡nv‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ«««¿

‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ‰ˆB¯Lבעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל BÈ‰ÏÂ˙להתקרב ∆»«¬¿«¿»¿ƒ¿
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙ÏÏÎ�.מציאותה של איבוד תוך ƒ¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈

‰ÓLpa ‰lÙz‰ ÔÈ�Úa ‡e‰ ÔÎ BÓÎeאף המלכות לספירת שבדומה ¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»«¿»»
מהקדושֿברוךֿהוא, גדול ריחוק חשה È¯„‰היא ‰ÓLp‰L ¯Á‡Óc¿≈««∆«¿»»»¿»

‰hÓÏבירידה מדובר וכאמור ¿«»
רמא ("מאיגרא ביותר גדולה

גבוה מגג – עמיקתא" לבירא

עמוק) «¿»¿LaÏ˙�Â¿ƒ‰לבור
˙ÈÓ‰a‰ LÙpaשמעלימה «∆∆««¬ƒ

וכמבואר האלוקות על ומסתירה

שת בהרחבה כליתבחסידות

היא האלוקית הנפש של הירידה

גם לקדושה ולהעלות לברר כדי

הגוף (ואת הבהמית הנפש את

של הפעולה וצורת הגשמי)

הנפש על האלוקית הנפש

'התלבשות', בדרך היא הבהמית

ישירה, והתעסקות קירוב מתוך

d˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰הנשמה של ƒ≈ƒ¡»
,LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»ƒ«««»
‡È‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ì‚Â¿«ƒ¿««≈¿ƒ
C¯a˙È Bz‡ ‰�Ó‡a19 ¿»¿»ƒƒ¿»≈

רבים ובמקומות בתניא כמבואר

שהנפש החסידות בתורת

ודבוקה קשורה האלוקית

מהותה בעצם בקדושֿברוךֿהוא

שלה חיצוניים ברבדים אם וגם

חטא, בעקבות פגם להיווצר יכול

נשארת הנפש פנימיות הרי

מלאה ובנאמנות בדבקות

בשעת אפילו לקדושֿברוךֿהוא

הירידה לכאורה כן ואם החטא

כך, כל בה פוגעת «ŒÏkÓƒלא
d˙eLaÏ˙‰ „vÓ ,ÌB˜Ó»ƒ«ƒ¿«¿»

האלוקית הנפש ∆∆»LÙpaשל
˙Ú˜LnL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆À¿««

ÌÈi¯ÓÁ ÌÈ¯·„a Ì‚Â ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aומגושמים גסים יותר שהם ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
גשמיים, דברים ‰ÈÓ‰a˙,מאשר LÙ� ÌLa ˙‡¯˜pL e‰fL∆∆∆ƒ¿≈¿≈∆∆««¬ƒ

ÌÈi�Áe¯ ÌÈ�È�ÚÏ ÏÏk ˙eÎiL dÏ ÔÈ‡L ‰Ó‰a BÓk d˙BÈ‰Ïƒ¿»¿¿≈»∆≈»«»¿»¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ
‰Ê „vÓ ‰p‰ ,ÌÈi¯ÓÁÂ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„Ï Ì‡ Èkתחושת מתוך ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿»¿ƒƒƒ≈ƒ«∆

מהירידה שנובעת והריחוק ÓLpa‰הפירוד ÔB‡nˆÂ ‡Bˆ¯ ‰NÚ�«¬∆»¿ƒ»«¿»»
B˙eÓˆÚaהאלוקית, ˙ÏÏÎ� ‰È‰zL „Ú ‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ d�Bˆ¯L∆¿»«¬¿«¿»«∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆¿«¿
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'eb epzi df

מעצמּותֹו ההתהּוּות להיֹות אפׁשר היה הרי ּכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָואם
אףֿעלּֿפי ּבּמתהּוים חּלּוקים ׁשּיהיּו היינּו ,ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָיתּבר
הרי מּכלֿמקֹום, ,יתּבר מעצמּותֹו היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהתהּוּותם
ּכּמה עד ּתהיה ׁשההתהּוּות יתּבר ּברצֹונֹו ׁשעלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָידּוע
האּבן קען עס וויפל (אֹויף הּׂשכל עלּֿפי להיֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר
להיֹות איֿאפׁשר הּׂשכל ועלּֿפי ׂשכל), אין ארט ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאן
וכיון ּכּנ"ל, יתּבר מעצמּותֹו התחּלקּות ׁשּבגדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהתהּוּות
וׁשּתהיה ּבּנבראים, חּלּוקים ׁשּיהיּו יתּבר ּברצֹונֹו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשעלה
להיֹות אפׁשר היה לא לכן הּׂשכל, עלּֿפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹההתהּוּות
עלֿידי ּדוקא אם ּכי ,יתּבר מעצמּותֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָההתהּוּות
הּמלכּות לספירת עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻממּצעים
ּד'אדם מלכּות מּבחינת אם ההתהּוּות, היא ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשעלֿידּה
אפן, ּבכל אבל ּדאצילּות, מלכּות מּבחינת אֹו ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָֹקדמֹון'
והינּו, הּמלכּות. ספירת עלֿידי היא ּבפעל ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַֹההתהּוּות
מעצמּותֹו היא הּיׁש התהּוּות ׁשאמּתית היֹות ְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַּדעם

הּקדׁש' ּב'אּגרת רּבנּו ׁשּכתב ּוכמֹו ,ׁשההתהּוּות17יתּבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הּוא ּברּו הּמאציל ׁשל ועצמּותֹו מּמהּותֹו ּדוקא ְְְֲִִִֶַַַַַָָהיא
ׁשּקדמה וסּבה עּלה לֹו ואין מעצמּותֹו הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמציאּותֹו
עלֿידי היא ּבפעל ההתהּוּות מּכלֿמקֹום, חסֿוׁשלֹום, ְְְְִִִֵַַַַַָָָֹלֹו
ּׁשּכתּוב מה וזהּו הּמלכּות. ּדספירת לּממּצע עד ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻֻממּצעים
מהארה היא ּבפעל ׁשההתהּוּות לפי חּיים, מקֹור עּמ ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּכי
הּצּמאֹון ענין יּובן ועלּֿפיֿזה .ל ּובטלה ׁשּטפלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלבד
ּבלבד, הארה היא ׁשהּמלכּות ּדכיון הּמלכּות, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבספירת
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¯LÙ‡ ‰È‰ È¯‰ Ôk Ì‡ÂיכולB˙eÓˆÚÓ ˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰Ï ¿ƒ≈¬≈»»∆¿»ƒ¿«ƒ¿«≈«¿
C¯a˙È,'ממוצעים' ללא ÌÈe‰˙naישירות, ÌÈ˜elÁ eÈ‰iL e�ÈÈ‰ ƒ¿»≈«¿∆ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ Ì˙ee‰˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡שכאמור ולמרות ««ƒ∆ƒ¿«»ƒ≈«¿ƒ¿»≈
בשורשם מההבדלים נובעת בנבראים הדרגות ולחילוקי להבדלים הסיבה

ואילו אותם המהווה ומקורם

אין בעצמו בקדושֿברוךֿהוא

פני הם אלה הרי הבדלים,

הסדר לפי בהתהוות הדברים

אבל לנו, המוכרים הכללים ולפי

הקדושֿברוךֿהוא מבחינת

בו ואין יכול כל שהוא בעצמו

יכול היה בוודאי הגבלה, כל

נבראים ממנו שייבראו להיות

גם שונות, דרגות בעלי שונים,

מה כן, ואם 'ממוצעים'. ללא

הכרח, שהיה הביאור פשר

ב'ממוצעים'? להשתמש כביכול,

הביאור: ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,אלא
B�Bˆ¯a ‰ÏÚL Úe„È È¯‰¬≈»«∆»»ƒ¿

˙ee‰˙‰‰L C¯a˙Èכל של ƒ¿»≈∆«ƒ¿«
הנבראים וכל ∆¿È‰zƒ‰העולמות

˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡L ‰nk „Ú««»∆∆¿»ƒ¿
ÛÈB‡) ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«≈∆
Ô‡ Ôa‡‰ ÔÚ˜ ÒÚ ÏÙÈÂÂƒ¿∆∆»¿«

ÏÎN ÔÈ‡ Ë¯‡כמה עד »¿ƒ≈∆
בשכל מקום לכך להיות ),שיכול

ההתהוות שעצם למרות כלומר,

לא דבר היא מ'אין' 'יש' של

ודבר האנושי בשכל כלל מובן

בעצמו הקדושֿברוךֿהוא שרק

וצורת לאופן בנוגע הרי יכול,

הקדושֿ וההתהוות, הבריאה

האנושי בשכל מובנת בצורה יהיה הדבר שאפשר כמה שעד רצה ברוךֿהוא

¯LÙ‡ŒÈ‡ ÏÎO‰ ÈtŒÏÚÂיכול aL‚„¯לא ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ¿«ƒ«≈∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿«∆¿∆∆
Á˙‰,Ï"pk C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ˙e˜lבעצמו שהקדושֿברוךֿהוא כיוון ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿»≈««

שונות לדרגות חלוקה מכל שנעלית מהות B�Bˆ¯aהוא ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»ƒ¿
ÈtŒÏÚ ˙ee‰˙‰‰ ‰È‰zLÂ ,ÌÈ‡¯·pa ÌÈ˜elÁ eÈ‰iL C¯a˙Èƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿««ƒ

ÔÎÏ ,ÏÎO‰הייתה יכול כל הוא שהקדושֿברוךֿהוא העובדה שמצד למרות «≈∆»≈
מנוגדת כזו התהוות אבל שונות דרגות עם בריאה ממנו להתהוות יכולה

באופן תהיה כן שההתהוות רצה שהקדושֿברוךֿהוא וכיוון להגיון לחלוטין

בהגיון B˙eÓˆÚÓהמובן ˙ee‰˙‰‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‡Ï…»»∆¿»ƒ¿«ƒ¿«≈«¿
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏL ÌÈÚvÓÓ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc Ì‡ Èk ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒƒ«¿»«¿≈¿À»ƒ∆≈∆«ƒ¿«¿¿
דרגה הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו מעצמותו האלוקי האור יורד שדרכם

דרגה d„ÈŒÏÚLאחרי ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ „Úובאמצעותה‡È‰ «ƒ¿ƒ«««¿∆«»»ƒ
˙�ÈÁaÓ B‡ 'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁaÓ Ì‡ ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«ƒƒ¿ƒ««¿¿»»«¿ƒ¿ƒ«

,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓלעיל שהוסבר ‰‰˙‰ee˙כפי ,ÔÙ‡ ÏÎa Ï·‡ «¿«¬ƒ¬»¿»…∆«ƒ¿«
˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ÏÚÙa¿…«ƒ«¿≈¿ƒ«««¿¿«¿¿ƒ¡
Li‰ ˙ee‰˙‰ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿««≈
,C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ƒ≈«¿ƒ¿»≈
˙¯b‡'a e�a¯ ·˙kL BÓÎe¿∆»««≈¿ƒ∆∆

'L„w‰17˙ee‰˙‰‰L «…∆∆«ƒ¿«
B˙e‰nÓ ‡˜Âc ‡È‰ƒ«¿»ƒ«
ÏÈˆ‡n‰ ÏL B˙eÓˆÚÂ¿«¿∆««¬ƒ

‰e‡הקדוש Ce¯a»
‡e‰ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ

B˙eÓˆÚÓאיננו עצמו והוא ≈«¿
חסֿושלום מחודש ≈¿ÔÈ‡Âנברא

BÏ ‰Ó„wL ‰aÒÂ ‰lÚ BÏƒ»¿ƒ»∆»¿»
ÌBÏLÂŒÒÁשהוא וכיוון «¿»

שקדמה מסיבה נברא לא עצמו

והיכולת הכוח את לו יש לו,

להיות נבראים ולהוות לברוא

אינו שלכאורה מ'אין' 'יש'

מאחר כי להם סיבה מהווה

לזה זה בערך הם וה'אין' שה'יש'

הוא שה'אין' וניכר נראה לא

רק אופן, ובכל ל'יש'. המקור

שלא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

לבדו הוא וסיבה, עילה לו קדמה

ונברא יש להוות ויכולתו בכוחו

ברור שכך וכיוון ואפס מאין

היא ההתהוות כל סוף שסוף

ומהותו «ŒÏkÓƒמעצמותו
ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰ ,ÌB˜Ó»«ƒ¿«¿…«
הנבראים שבאמצעותה הפעולה

בפועל למציאות ÌÈÚvÓÓהפכו È„ÈŒÏÚ ‡È‰ֿהקדושֿברוך של כוחות ƒ«¿≈¿À»ƒ
הקדושֿברוךֿהוא שדרכם ''ממוצעים'" והם בהם מלובש האלוקי שהאור הוא

מדרגה האלוקי האור ירידת ידי על ונבראים עולמות לברוא רצונו את מבצע

‰eÎÏn˙לדרגה ˙¯ÈÙÒc ÚvÓnÏ „Ú,כאמור היא, שבאמצעותה ««¿À»ƒ¿ƒ«««¿
בפועל. ÌÈiÁההתהוות ¯B˜Ó EnÚ Èk ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ"אתה" ולא ¿∆«∆»ƒƒ¿¿«ƒ

חיים, ÏÚÙaמקור ˙ee‰˙‰‰L ÈÙÏלמעשהכפי גילוי לדי בא שהדבר ¿ƒ∆«ƒ¿«¿…«
„·Ïa ‰¯‡‰Ó ‡È‰ביותר מועט אור והוא רבות דרגות שירד אלוקי אור ƒ≈∆»»ƒ¿«

וההארה ועצום רב באור שמאיר גדול אור מקור של מועטת להארה שדומה

אלא בעצמך אתה שאיננה EÏ.המועטת ‰ÏË·e ‰ÏÙhL∆¿≈»¿≈»¿
ÔB‡nv‰ ÔÈ�Ú Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂהאלוקות אל להתקרב והתשוקה ¿«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

ממנה ‰È‡שלמעלה ˙eÎÏn‰L ÔÂÈÎc ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaL∆ƒ¿ƒ«««¿¿≈»∆««¿ƒ
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ט i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

היא לכן ,יתּבר לעצמּותֹו ּבאיןֿערֹו היא הארה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָוכל
וזהּו .יתּבר ּבעצמּותֹו להתּכּלל ׁשרֹוצה וצּמאֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּברצא
ּובפרט ּבאצילּות. ׁשהיא ּכפי ּבמלכּות הּתפּלה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָענין
ּכמֹו לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, יֹורדת הּמלכּות ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָּכאׁשר

ּומּכל18ֿׁשּכתּוב נפרדים, הם ׁשהּנבראים יּפרד, ּומּׁשם ְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מחּיה ׁשּמהּוה ּבּנפעל הּפֹועל ּכח יׁשנֹו ּבהם ּגם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמקֹום

ּבכל אֹותם הּצּמאֹוןּומקים ענין הּוא זה ּומּצד ורגע, רגע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
נכללת ולהיֹות למעלה לעלֹות ׁשרֹוצה הּמלכּות, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּבספירת

.יתּבר ְְְִֵַָּבעצמּותֹו

BÓÎeּדמאחר ּבּנׁשמה, הּתפּלה ּבענין הּוא כן ¿ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָ
ּבּנפׁש ונתלּבׁשה למּטה ירדה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּנׁשמה
וגם מּמׁש, מּמעל אלקה חלק היֹותּה עם הּנה ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּבהמית,

יתּבר אּתֹו ּבאמנה היא החטא מּכלֿמקֹום,19ּבׁשעת , ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבדברים ׁשּמׁשקעת הּבהמית ּבּנפׁש התלּבׁשּותּה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֻמּצד
ּבׁשם ׁשּנקראת ׁשּזהּו חמרּיים, ּבדברים וגם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּגׁשמּיים
ׁשּיכּות לּה ׁשאין ּבהמה ּכמֹו להיֹותּה הּבהמית, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנפׁש
ּגׁשמּיים לדברים אם ּכי רּוחנּיים לענינים ְְְְְִִִִִִִִִִַָָָָּכלל
ּבּנׁשמה, וצּמאֹון רצֹוא נעׂשה זה מּצד הּנה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוחמרּיים,
ּבעצמּותֹו נכללת ׁשּתהיה עד למעלה לעלֹות ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשרצֹונּה
ׁשּבמלכּות, הּתפּלה ׁשּבענין ּדכׁשם והינּו, .ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָיתּבר
היא ולכן ּבלבד, הארה היא ׁשהּמלכּות לעיל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבאר
ּכ ,יתּבר ּבעצמּותֹו נכללת להיֹות ּוצמאה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמתּפּללת
נכלל להיֹות הּוא ׁשּבּנׁשמה והּצּמאֹון הּתפּלה ענין ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּגם
נפׁשי את ואׁשּפ ׁשּכתּוב מה וזהּו ,יתּבר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבעצמּותֹו
ּבעצמּותֹו נכלל להיֹות ׁשרֹוצה ּדיקא), (לפני הוי' ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלפני

.ְִֵָיתּבר
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יו"ד.18) ב, ספכ"ד.19)בראשית תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

CB¯ÚŒÔÈ‡aמועטת‰‡¯‰ ‡È‰ ‰¯‡‰ ÏÎÂ ,„·Ïaיחס כל ללא ∆»»ƒ¿«¿»∆»»ƒ¿≈¬
C¯a˙Èודמיון B˙eÓˆÚÏמאד ממנו ÔB‡nˆÂורחוקה ‡ˆ¯a ‡È‰ ÔÎÏ , ¿«¿ƒ¿»≈»≈ƒ¿»…¿ƒ»

‰ˆB¯Lהמציאות איבוד כדי עד בעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל להתקרב ∆»
הוא ושאיפתה ורצונה ÔÈ�Úהעצמית e‰ÊÂ .C¯a˙È B˙eÓˆÚa Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ¿»≈¿∆ƒ¿«

ÈÙk ˙eÎÏÓa ‰lÙz‰«¿ƒ»¿«¿¿ƒ
˙eÏÈˆ‡a ‡È‰Lזה (שעל ∆ƒ«¬ƒ

לפני נפשי את "ואשפוך נאמר

לעיל) כאמור תפילה", "ואני ה'",

עולם של שעניינו למרות אשר

אין ועדיין אלוקות הוא האצילות

האור על המסתירים נבראים בו

שבעולם כיון זאת בכל האלוקי,

של הגדרות יש כבר האצילות

'אורות' (עם ספירות עשר

מרגישה המלכות ספירת ו'כלים),

ולהיכלל להתקרב ושואפת ריחוק

L‡k¯באלוקות. Ë¯Ù·eƒ¿»«¬∆
Œ‰‡È¯·Ï ˙„¯BÈ ˙eÎÏn‰««¿∆∆ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈהעולמות ¿ƒ»¬ƒ»
האצילות עולם לאחר הבאים

עולמות הם ההשתלשלות בסדר

שבכל עשייה יצירה, בריאה,

'יש' יותר הם הנבראים מהם אחד

מהם אחד ובכל ו'מציאות'

יותר ומסתתרת נעלמת האלוקות

ועד שלפניו, בעולם מאשר

עולם נברא העשיה שבעולם

אלוקות גילוי אין שבו גשמי

·e˙kL BÓk18ÌMÓe ¿∆»ƒ»
Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰L ,„¯tÈƒ»≈∆«ƒ¿»ƒ≈

ÌÈ„¯Ù�האלוקי מהמקור ƒ¿»ƒ
ולמרות אותם ומחיה שמהווה

אמיתי קיום להם אין שבלעדיו

מציאות שום להם אין ובעצם

הם זאת בכל משלהם, עצמאית

מכירים ואינם מאלוקות נפרדים

אותם, ומחיה שמהווה האלוקי האור את למרותÌB˜ÓŒÏkÓeומרגישים ƒ»»
ו'מציאות' 'יש' עצמם בעיני ונראים נפרדים Ákשהם B�LÈ Ì‰a Ìb«»∆∆¿…«

ÏÚBt‰הבוראÏÚÙpaהנבראÏÎa Ì˙B‡ ÌÈ˜Óe ‰iÁÓ ‰e‰nL «≈«ƒ¿»∆¿«∆¿«∆¿«≈»¿»
Ú‚¯Â Ú‚¯יש מאין יש הנברא שבדבר בהרחבה בחסידות כמבואר מחדש ∆«»∆«

לרגע, אפילו ייפסק הוא ואם המהווה הכוח של מתמדת בהתחדשות צורך

הבריאה, לפני כמו ואפס אין להיות יחזרו Ê‰הנבראים „vÓeהריחוק מפני ƒ«∆
הפירוד ותחושת ‰eÎÏn˙,הגדול ˙¯ÈÙÒa ÔB‡nv‰ ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ«««¿

‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ ‰ˆB¯Lבעצמו הקדושֿברוךֿהוא אל BÈ‰ÏÂ˙להתקרב ∆»«¬¿«¿»¿ƒ¿
C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙ÏÏÎ�.מציאותה של איבוד תוך ƒ¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈

‰ÓLpa ‰lÙz‰ ÔÈ�Úa ‡e‰ ÔÎ BÓÎeאף המלכות לספירת שבדומה ¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»«¿»»
מהקדושֿברוךֿהוא, גדול ריחוק חשה È¯„‰היא ‰ÓLp‰L ¯Á‡Óc¿≈««∆«¿»»»¿»

‰hÓÏבירידה מדובר וכאמור ¿«»
רמא ("מאיגרא ביותר גדולה

גבוה מגג – עמיקתא" לבירא

עמוק) «¿»¿LaÏ˙�Â¿ƒ‰לבור
˙ÈÓ‰a‰ LÙpaשמעלימה «∆∆««¬ƒ

וכמבואר האלוקות על ומסתירה

שת בהרחבה כליתבחסידות

היא האלוקית הנפש של הירידה

גם לקדושה ולהעלות לברר כדי

הגוף (ואת הבהמית הנפש את

של הפעולה וצורת הגשמי)

הנפש על האלוקית הנפש

'התלבשות', בדרך היא הבהמית

ישירה, והתעסקות קירוב מתוך

d˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰הנשמה של ƒ≈ƒ¡»
,LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ≈∆∆…»ƒ«««»
‡È‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ì‚Â¿«ƒ¿««≈¿ƒ
C¯a˙È Bz‡ ‰�Ó‡a19 ¿»¿»ƒƒ¿»≈

רבים ובמקומות בתניא כמבואר

שהנפש החסידות בתורת

ודבוקה קשורה האלוקית

מהותה בעצם בקדושֿברוךֿהוא

שלה חיצוניים ברבדים אם וגם

חטא, בעקבות פגם להיווצר יכול

נשארת הנפש פנימיות הרי

מלאה ובנאמנות בדבקות

בשעת אפילו לקדושֿברוךֿהוא

הירידה לכאורה כן ואם החטא

כך, כל בה פוגעת «ŒÏkÓƒלא
d˙eLaÏ˙‰ „vÓ ,ÌB˜Ó»ƒ«ƒ¿«¿»

האלוקית הנפש ∆∆»LÙpaשל
˙Ú˜LnL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆À¿««

ÌÈi¯ÓÁ ÌÈ¯·„a Ì‚Â ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aומגושמים גסים יותר שהם ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
גשמיים, דברים ‰ÈÓ‰a˙,מאשר LÙ� ÌLa ˙‡¯˜pL e‰fL∆∆∆ƒ¿≈¿≈∆∆««¬ƒ

ÌÈi�Áe¯ ÌÈ�È�ÚÏ ÏÏk ˙eÎiL dÏ ÔÈ‡L ‰Ó‰a BÓk d˙BÈ‰Ïƒ¿»¿¿≈»∆≈»«»¿»¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ
‰Ê „vÓ ‰p‰ ,ÌÈi¯ÓÁÂ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„Ï Ì‡ Èkתחושת מתוך ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿»¿ƒƒƒ≈ƒ«∆

מהירידה שנובעת והריחוק ÓLpa‰הפירוד ÔB‡nˆÂ ‡Bˆ¯ ‰NÚ�«¬∆»¿ƒ»«¿»»
B˙eÓˆÚaהאלוקית, ˙ÏÏÎ� ‰È‰zL „Ú ‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ d�Bˆ¯L∆¿»«¬¿«¿»«∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆¿«¿

.C¯a˙Èƒ¿»≈
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i"gyz'dי ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

למעלה ׁשהּוא הּידיעה, ּבה"א הּׁשמימה, מּגיע ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹוראׁשֹו
הּׁשמים ּוׁשמי והּצּמאֹון30מּׁשמים הרצֹוא ענין והּוא , ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

למּטה, ההמׁשכה ענין יׁשנֹו ואחרּֿכ .יתּבר ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעצמּותֹו
מאֹותּה הּנה ההעלאה, ׁשּלאחרי הּכּונה, עּקר ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּזהּו

ימׁש ההעלאה, היתה ׁשּבּה למּטה.הּבחינה האֹור  ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּנקראp‰Â‰ד) ּדוקא, לאדם נּתנה הּקרּבנֹות עבֹודת ¿ƒ≈ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָ
לעליֹון אּדמה ׁשם על ׁשּבכדי31אדם והינּו , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

צריכה מּׁשם, וההמׁשכה למעלה ההעלאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּתהיה
לזה. ׁשּי ׁשהּוא מי עלֿידי והמׁשכה ההעלאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלהיֹות
ׁשּלהיֹותֹו ּדוקא, לאדם הּקרּבנֹות עבֹודת נּתנה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָולכן
מּׁשם. ּולהמׁשי למעלה להעלֹות ּבכחֹו לעליֹון, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹאּדמה
הרי לעליֹון, אּדמה אדם ענין מהּו להבין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָוצרי
אי ּכן, ואם הּבֹורא, לגּבי ּבאיןֿערֹו הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָהּנבראים
זה ויּובן לעליֹון. אּדמה ׁשהּוא נברא על לֹומר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאפׁשר
עליו הרי העליֹון, אדם ּבפרּוׁש ּדגמתּה קׁשיא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָֻֻּבהקּדים

נאמר אפׁשר32יתּבר אי ּכן ואם הּוא, אדם לא ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
אדם ּדהּנה הּוא, הענין א אדם. ּתאר עליו ְְִִֵַַַָָָָָָָָֹלֹומר
ּגידים, וׁשס"ה אברים רמ"ח ּבֹו יׁש למּטה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָהּתחּתֹון
מצֹותֿעׂשה, רמ"ח ּכנגד הם אברים ׁשרמ"ח ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוידּוע

לאּֿתעׂשה מצֹות ׁשס"ה ּכנגד ּגידים ולכן,33וׁשס"ה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּפּקּודין רמ"ח הּמצֹות, ּבקּיּום האדם עבֹודת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעלֿידי

ּדמלּכא איברין רמ"ח אדם34ּדאינּון צּיּור נעׂשה , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
הּוא, אדם לא עצמֹו ׁשּמּצד ׁשאף והינּו, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹהעליֹון,
ועל ּבחינת נעׂשה הּמצֹות קּיּום עלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָמּכלֿמקֹום,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

א.30) שיט, ח"ב קונטרסים סה"מ גם ב.31)ראה שא, ב. רסח, ב. כ, של"ה סל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ספר

כט.32)ועוד. טו, ב.33)שמואלֿא קע, סע"א).34)זח"א עד, – ת"ל תקו"ז (ראה התיקונים בשם רפכ"ג תניא
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הנפש לכלות להגיע Ï"pk,מציאותו, C¯a˙È B˙eÓˆÚa Ïlk˙‰Ïe¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ¿»≈««
BL‡¯Â e‰ÊÂ,התפילה סולם ובענייננו, הסולם, ‰ÓÈÓM‰,של ÚÈbÓ ¿∆¿…«ƒ««»»¿»

‰ÚÈ„i‰ ‡"‰aלשמים מגיע שהסולם אומר ואינו מדייק הפסוק כלומר, ¿≈«¿ƒ»
הידועים, לשמים אלא ‰ÌÈÓMסתם ÈÓLe ÌÈÓMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L30 ∆¿«¿»ƒ»«ƒ¿≈«»«ƒ

'השמימה' [=התוספת סתם

עומק] בתוך עומק על מראה

לגבי המלך שלמה שאמר (כפי

ושמי "השמים המקדש בית

יהיו [לא יכלכלוך לא השמים

הקדושֿ את אותך, להכיל 'כלים'

הזה הבית כי ואף ברוךֿהוא]

מקום יהיה כן המקדש, [בית

השראת את להכיל ראוי

‰¯ˆB‡השכינה], ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«»»
ÔB‡nv‰Âדרגות לאותן רק לא ¿«ƒ»

מדרגה שנמשכות באלוקות

אלא השתלשלות בסדר לדרגה

ותשו להתקרבשאיפה קה

¿»¿B˙eÓˆÚÏולהתעלות
CkŒ¯Á‡Â .C¯a˙Èלאחר ƒ¿»≈¿««»

ÔÈ�Úההעלאה B�LÈ∆¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰וההתגלות ««¿»»

e‰fL ,‰hÓÏכאמור¯wÚ ¿«»∆∆ƒ«
È¯Á‡lL ,‰�ek‰««»»∆¿«¬≈
d˙B‡Ó ‰p‰ ,‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ≈≈»
‰˙È‰ daL ‰�ÈÁa‰«¿ƒ»∆»»¿»
¯B‡‰ CLÓÈ ,‰‡ÏÚ‰‰««¬»»À¿«»

.‰hÓÏ¿«»
˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ‰p‰Â („¿ƒ≈¬««»¿»
,‡˜Âc Ì„‡Ï ‰�z�ƒ¿»»»»«¿»
ÌL ÏÚ Ì„‡ ‡¯˜pL∆ƒ¿»»»«≈

ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡31פשוטו לפי ∆»∆¿∆¿
מוסר אומר הכתוב מקרא של

כך כדי עד שהתגאה לנבוכדנצר

במתי על "אעלה אלא אדם בני בין שיגור ראוי לא מעלתו שלפי בליבו שאמר

למעליותא מפורש הכתוב ובחסידות לעליון", דומה) (אהיה אדמה (ענן), עב

(וכמו לקדושֿברוךֿהוא מסוים דמיון לו שיש שם על זה בשם נקרא שהאדם

כדמותנו") בצלמנו אדם "נעשה הראשון אדם בריאת לגבי ¿»¿e�È‰Âשכתוב
ÌMÓ ‰ÎLÓ‰‰Â ‰ÏÚÓÏ ‰‡ÏÚ‰‰ ‰È‰zL È„ÎaLמאותה ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬»»¿«¿»¿««¿»»ƒ»

ההעלאה, הייתה אליה שעד ÎLÓ‰Â‰דרגה ‰‡ÏÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¬»»¿«¿»»
‰ÊÏ CiL ‡e‰L ÈÓ È„ÈŒÏÚוההמשכה ההעלאה את לפעול ומסוגל «¿≈ƒ∆«»¿∆

B˙BÈ‰lLהזו. ,‡˜Âc Ì„‡Ï ˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ‰�z� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¬««»¿»»»»«¿»∆ƒ¿

ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡,כביכול לקדושֿברוךֿהוא, לו שיש הדמיון BÁÎaבגלל ∆»∆¿∆¿¿…
˙BÏÚ‰Ïהגשמיות CÈLÓ‰Ïeאת ‰ÏÚÓÏאלוקותÌMÓמלמעלה ¿«¬¿«¿»¿«¿ƒƒ»

למטה.

ÔÈ�Ú e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂהאמירהמהי של הפנימית ‡„Ìהמשמעות ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»»
ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡זה במובן ∆»∆¿∆¿

האדם בין כלשהו דמיון שקיים

כל‰¯Èוהקדושֿברוךֿהוא, ¬≈
ÌÈ‡¯·p‰ביותר הנעלים גם «ƒ¿»ƒ

Èa‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰≈¿≈¬¿«≈
‡¯Ba‰הם ו'נברא' 'בורא' שכן «≈

שהמרחק לחלוטין שונה מהות

יחסי, ולא אבסלוטי ביניהם

‡ CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â¯ÓBÏ ¯LÙ ¿ƒ≈≈∆¿»«
‡¯·� ÏÚכלשהו‡e‰L «ƒ¿»∆

ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡העליון והרי ∆»∆¿∆¿
הוא מהותו שמעצם 'בורא' הוא

לחלוטין אחרת להגדרה שייך

ה'נברא'?. מאשר

‡ÈL˜ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆¿«¿ƒÀ¿»
d˙Ó‚cזה לקושי דומה קושי À¿»»
Le¯ÙaהביטויÌ„‡ ¿≈»»
ÔBÈÏÚ‰ֿשהקדושֿברוך היינו »∆¿

כאמור 'אדם' בתואר נקרא הוא

יחזקאל שראה המרכבה במעשה

דמות הכסא, דמות "ועל הנביא

אדם", ÂÈÏÚכמראה È¯‰¬≈»»
¯Ó‡� C¯a˙È32‡Ï Èk ƒ¿»≈∆¡«ƒ…

CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,‡e‰ Ì„‡»»¿ƒ≈≈
¯‡z ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«»»…«

,Ì„‡משמעות לו שיש תואר »»
דומה, הקדושֿברוךֿהוא כאילו

אדם? לבן מסוים במובן כביכול,

C‡ביאור,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ «»ƒ¿»
ÔBzÁz‰ Ì„‡ ‰p‰c¿ƒ≈»»««¿

‰hÓÏגשמי (365)בןֿאדם ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡ (248) Á"Ó¯ Ba LÈ ¿«»≈¿«≈»ƒ¿»»
,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ „‚�k Ì‰ ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯L Úe„ÈÂ ,ÌÈ„Èbƒƒ¿»«∆¿«≈»ƒ≈¿∆∆¿«ƒ¿¬≈

‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒL „‚�k ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ33,ÔÎÏÂ , ¿»»ƒƒ¿∆∆»»ƒ¿…«¬∆¿»≈
ÔÈ„ewt Á"Ó¯ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ,פקודות «¿≈¬«»»»¿ƒ«ƒ¿¿«ƒƒ

kÏÓc‡שהםÔe�È‡cציוויים ÔÈ¯·È‡ Á"Ó¯34,המלך של אבריו ¿ƒ¿«≈»ƒ¿«¿»
כביכול, ˆei¯הקדושֿברוךֿהוא ‰NÚ�דמות,e�È‰Â ,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡ «¬∆ƒ»»»∆¿¿«¿
BÓˆÚ „vnL Û‡Lהקדושֿברוךֿהוא,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡e‰ Ì„‡ ‡Ï ∆«∆ƒ««¿…»»ƒ»»

‰NÚ� ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚנוצרת‡qk‰ ˙eÓc ÏÚÂ ˙�ÈÁa «¿≈ƒ«ƒ¿«¬∆¿ƒ«¿«¿«ƒ≈
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e‰ÊÂ(ּתפּלֹות ּתּקנּו (ׁשּכנגדם הּקרּבנֹות ענין ּכן ּגם ¿∆ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכתיב ריח20ׁשּבהם אּׁשה להוי', ניחֹוח ריח אּׁשה ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּוא להוי' וניחֹוח למעלה, מּלמּטה העלאה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָהּוא
מּלׁשֹון הּוא ּדניחֹוח למּטה, מּלמעלה חּות21המׁשכה ְְְְְְִִִַַַַָָָָ

לגּני22ּדרּגא ּבאתי ּבהמׁש ּבארּכה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ב'23. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
והמׁשכה למעלה מּלמּטה העלאה ׁשּבּקרּבנֹות, ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָהענינים
כּו', הּכחֹות קרּוב ענין הּוא ּדקרּבנֹות למּטה. ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹמּלמעלה

ּדאיןֿסֹוף רזא עד עֹולה הּקרּבנֹות ענין24וריח ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ואחרּֿכ ריח, אּׁשה ׁשּזהּו למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהעלאה
להוי', ניחֹוח ׁשּזהּו למּטה, מּלמעלה המׁשכה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָנעׂשה

רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח מה25נחת וזהּו . ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָ
ּבּמדרׁש סּלם26ּׁשּכתּוב ארצה27והּנה מּצב הּכבׁש, זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻ

לי ּתעׂשה אדמה מזּבח מזּבח, מּגיע28זה וראׁשֹו , ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
והינּו, לּׁשמים, עֹולה ׁשריחן הּקרּבנֹות אּלּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשמימה
עד הּסּלם ׁשעלֿידי ההעלאה ענין הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשּבּתחּלה
מּצב הּסּלם נׁשאר ההעלאה אחרי וגם הּׁשמימה, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻׁשעֹולה
ימׁש ההעלאה ׁשאחרי הּוא הּכּונה ׁשעּקר לפי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻארצה,
היתה ׁשּבּה הּמדרגה ׁשאֹותּה והינּו למּטה, ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהאֹור
ּגם וזהּו למּטה. ּתמׁש עצמּה זֹו מדרגה הּנה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻההעלאה,

ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה ׁשּגם29ּכן והינּו, צלֹותא, ּדא סּלם ְְְֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּדענין והמׁשכה, העלאה ענינּה הּקרּבנֹות ׁשּכנגד ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּתפּלה
ׁשרֹוצה והּצּמאֹון הרצֹוא ענין הּוא ׁשּבּתפּלה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָההעלאה
וזהּו ּכּנ"ל, יתּבר ּבעצמּותֹו ּולהתּכּלל למעלה ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָלעלֹות
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BÏÚÏ˙והתשוקה ‰ˆB¯Lהזה העולם להתקרבÏÚÓÏ‰מגשמיות ∆∆«¬¿«¿»
את לאבד בתשוקה נמצא שהאדם כך כדי עד חזק הוא והרצון לאלוקות
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יי i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

למעלה ׁשהּוא הּידיעה, ּבה"א הּׁשמימה, מּגיע ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹוראׁשֹו
הּׁשמים ּוׁשמי והּצּמאֹון30מּׁשמים הרצֹוא ענין והּוא , ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

למּטה, ההמׁשכה ענין יׁשנֹו ואחרּֿכ .יתּבר ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָלעצמּותֹו
מאֹותּה הּנה ההעלאה, ׁשּלאחרי הּכּונה, עּקר ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּזהּו

ימׁש ההעלאה, היתה ׁשּבּה למּטה.הּבחינה האֹור  ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּנקראp‰Â‰ד) ּדוקא, לאדם נּתנה הּקרּבנֹות עבֹודת ¿ƒ≈ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָ
לעליֹון אּדמה ׁשם על ׁשּבכדי31אדם והינּו , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

צריכה מּׁשם, וההמׁשכה למעלה ההעלאה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּתהיה
לזה. ׁשּי ׁשהּוא מי עלֿידי והמׁשכה ההעלאה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלהיֹות
ׁשּלהיֹותֹו ּדוקא, לאדם הּקרּבנֹות עבֹודת נּתנה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָולכן
מּׁשם. ּולהמׁשי למעלה להעלֹות ּבכחֹו לעליֹון, ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹאּדמה
הרי לעליֹון, אּדמה אדם ענין מהּו להבין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָוצרי
אי ּכן, ואם הּבֹורא, לגּבי ּבאיןֿערֹו הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָהּנבראים
זה ויּובן לעליֹון. אּדמה ׁשהּוא נברא על לֹומר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאפׁשר
עליו הרי העליֹון, אדם ּבפרּוׁש ּדגמתּה קׁשיא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָֻֻּבהקּדים

נאמר אפׁשר32יתּבר אי ּכן ואם הּוא, אדם לא ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
אדם ּדהּנה הּוא, הענין א אדם. ּתאר עליו ְְִִֵַַַָָָָָָָָֹלֹומר
ּגידים, וׁשס"ה אברים רמ"ח ּבֹו יׁש למּטה ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָהּתחּתֹון
מצֹותֿעׂשה, רמ"ח ּכנגד הם אברים ׁשרמ"ח ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוידּוע

לאּֿתעׂשה מצֹות ׁשס"ה ּכנגד ּגידים ולכן,33וׁשס"ה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּפּקּודין רמ"ח הּמצֹות, ּבקּיּום האדם עבֹודת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעלֿידי

ּדמלּכא איברין רמ"ח אדם34ּדאינּון צּיּור נעׂשה , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
הּוא, אדם לא עצמֹו ׁשּמּצד ׁשאף והינּו, ְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹהעליֹון,
ועל ּבחינת נעׂשה הּמצֹות קּיּום עלֿידי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָמּכלֿמקֹום,
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א.30) שיט, ח"ב קונטרסים סה"מ גם ב.31)ראה שא, ב. רסח, ב. כ, של"ה סל"ג. ח"ב חי כל אם מאמר מאמרות עשרה ספר

כט.32)ועוד. טו, ב.33)שמואלֿא קע, סע"א).34)זח"א עד, – ת"ל תקו"ז (ראה התיקונים בשם רפכ"ג תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

הנפש לכלות להגיע Ï"pk,מציאותו, C¯a˙È B˙eÓˆÚa Ïlk˙‰Ïe¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ¿»≈««
BL‡¯Â e‰ÊÂ,התפילה סולם ובענייננו, הסולם, ‰ÓÈÓM‰,של ÚÈbÓ ¿∆¿…«ƒ««»»¿»

‰ÚÈ„i‰ ‡"‰aלשמים מגיע שהסולם אומר ואינו מדייק הפסוק כלומר, ¿≈«¿ƒ»
הידועים, לשמים אלא ‰ÌÈÓMסתם ÈÓLe ÌÈÓMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L30 ∆¿«¿»ƒ»«ƒ¿≈«»«ƒ

'השמימה' [=התוספת סתם

עומק] בתוך עומק על מראה

לגבי המלך שלמה שאמר (כפי

ושמי "השמים המקדש בית

יהיו [לא יכלכלוך לא השמים

הקדושֿ את אותך, להכיל 'כלים'

הזה הבית כי ואף ברוךֿהוא]

מקום יהיה כן המקדש, [בית

השראת את להכיל ראוי

‰¯ˆB‡השכינה], ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿«»»
ÔB‡nv‰Âדרגות לאותן רק לא ¿«ƒ»

מדרגה שנמשכות באלוקות

אלא השתלשלות בסדר לדרגה

ותשו להתקרבשאיפה קה

¿»¿B˙eÓˆÚÏולהתעלות
CkŒ¯Á‡Â .C¯a˙Èלאחר ƒ¿»≈¿««»

ÔÈ�Úההעלאה B�LÈ∆¿ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰וההתגלות ««¿»»

e‰fL ,‰hÓÏכאמור¯wÚ ¿«»∆∆ƒ«
È¯Á‡lL ,‰�ek‰««»»∆¿«¬≈
d˙B‡Ó ‰p‰ ,‰‡ÏÚ‰‰««¬»»ƒ≈≈»
‰˙È‰ daL ‰�ÈÁa‰«¿ƒ»∆»»¿»
¯B‡‰ CLÓÈ ,‰‡ÏÚ‰‰««¬»»À¿«»

.‰hÓÏ¿«»
˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ‰p‰Â („¿ƒ≈¬««»¿»
,‡˜Âc Ì„‡Ï ‰�z�ƒ¿»»»»«¿»
ÌL ÏÚ Ì„‡ ‡¯˜pL∆ƒ¿»»»«≈

ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡31פשוטו לפי ∆»∆¿∆¿
מוסר אומר הכתוב מקרא של

כך כדי עד שהתגאה לנבוכדנצר

במתי על "אעלה אלא אדם בני בין שיגור ראוי לא מעלתו שלפי בליבו שאמר

למעליותא מפורש הכתוב ובחסידות לעליון", דומה) (אהיה אדמה (ענן), עב

(וכמו לקדושֿברוךֿהוא מסוים דמיון לו שיש שם על זה בשם נקרא שהאדם

כדמותנו") בצלמנו אדם "נעשה הראשון אדם בריאת לגבי ¿»¿e�È‰Âשכתוב
ÌMÓ ‰ÎLÓ‰‰Â ‰ÏÚÓÏ ‰‡ÏÚ‰‰ ‰È‰zL È„ÎaLמאותה ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬»»¿«¿»¿««¿»»ƒ»

ההעלאה, הייתה אליה שעד ÎLÓ‰Â‰דרגה ‰‡ÏÚ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¬»»¿«¿»»
‰ÊÏ CiL ‡e‰L ÈÓ È„ÈŒÏÚוההמשכה ההעלאה את לפעול ומסוגל «¿≈ƒ∆«»¿∆

B˙BÈ‰lLהזו. ,‡˜Âc Ì„‡Ï ˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú ‰�z� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»¬««»¿»»»»«¿»∆ƒ¿

ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡,כביכול לקדושֿברוךֿהוא, לו שיש הדמיון BÁÎaבגלל ∆»∆¿∆¿¿…
˙BÏÚ‰Ïהגשמיות CÈLÓ‰Ïeאת ‰ÏÚÓÏאלוקותÌMÓמלמעלה ¿«¬¿«¿»¿«¿ƒƒ»

למטה.

ÔÈ�Ú e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂהאמירהמהי של הפנימית ‡„Ìהמשמעות ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»»
ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡זה במובן ∆»∆¿∆¿

האדם בין כלשהו דמיון שקיים

כל‰¯Èוהקדושֿברוךֿהוא, ¬≈
ÌÈ‡¯·p‰ביותר הנעלים גם «ƒ¿»ƒ

Èa‚Ï CB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰≈¿≈¬¿«≈
‡¯Ba‰הם ו'נברא' 'בורא' שכן «≈

שהמרחק לחלוטין שונה מהות

יחסי, ולא אבסלוטי ביניהם

‡ CÈ‡ ,Ôk Ì‡Â¯ÓBÏ ¯LÙ ¿ƒ≈≈∆¿»«
‡¯·� ÏÚכלשהו‡e‰L «ƒ¿»∆
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d˙Ó‚cזה לקושי דומה קושי À¿»»
Le¯ÙaהביטויÌ„‡ ¿≈»»
ÔBÈÏÚ‰ֿשהקדושֿברוך היינו »∆¿

כאמור 'אדם' בתואר נקרא הוא

יחזקאל שראה המרכבה במעשה

דמות הכסא, דמות "ועל הנביא

אדם", ÂÈÏÚכמראה È¯‰¬≈»»
¯Ó‡� C¯a˙È32‡Ï Èk ƒ¿»≈∆¡«ƒ…

CÈ‡ Ôk Ì‡Â ,‡e‰ Ì„‡»»¿ƒ≈≈
¯‡z ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ ¯LÙ‡∆¿»«»»…«

,Ì„‡משמעות לו שיש תואר »»
דומה, הקדושֿברוךֿהוא כאילו

אדם? לבן מסוים במובן כביכול,

C‡ביאור,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ «»ƒ¿»
ÔBzÁz‰ Ì„‡ ‰p‰c¿ƒ≈»»««¿

‰hÓÏגשמי (365)בןֿאדם ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡ (248) Á"Ó¯ Ba LÈ ¿«»≈¿«≈»ƒ¿»»
,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ „‚�k Ì‰ ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯L Úe„ÈÂ ,ÌÈ„Èbƒƒ¿»«∆¿«≈»ƒ≈¿∆∆¿«ƒ¿¬≈

‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓ ‰"ÒL „‚�k ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ33,ÔÎÏÂ , ¿»»ƒƒ¿∆∆»»ƒ¿…«¬∆¿»≈
ÔÈ„ewt Á"Ó¯ ,˙Bˆn‰ Ìei˜a Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ,פקודות «¿≈¬«»»»¿ƒ«ƒ¿¿«ƒƒ

kÏÓc‡שהםÔe�È‡cציוויים ÔÈ¯·È‡ Á"Ó¯34,המלך של אבריו ¿ƒ¿«≈»ƒ¿«¿»
כביכול, ˆei¯הקדושֿברוךֿהוא ‰NÚ�דמות,e�È‰Â ,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡ «¬∆ƒ»»»∆¿¿«¿
BÓˆÚ „vnL Û‡Lהקדושֿברוךֿהוא,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‡e‰ Ì„‡ ‡Ï ∆«∆ƒ««¿…»»ƒ»»

‰NÚ� ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚנוצרת‡qk‰ ˙eÓc ÏÚÂ ˙�ÈÁa «¿≈ƒ«ƒ¿«¬∆¿ƒ«¿«¿«ƒ≈
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i"gyz'dיב ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

ׁשהאדם ּדכיון הּוא, הענין א הּנבראים. על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה
ּומּׁשּום ּכּנ"ל, העליֹון האדם את 'עֹוׂשה' עבֹודתֹו ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָעלֿידי
ׁשּי ׁשהּוא לפי לעליֹון, אּדמה ׁשם על אדם נקרא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
האדם. על הּמלּוכה ענין ׁשּי לכן ּכּנ"ל, העליֹון ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָלאדם

לבׁש ּגאּות מל הוי' הראׁשֹון אדם ׁשאמר ּדקדם41וזהּו , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
ׁשאיןֿערֹו לפי הּמלּוכה, ענין היה לא האדם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבריאת
אּדמה ׁשהּוא האדם ּבבריאת ורק ּכּנ"ל, לּבֹורא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנברא
יׂשראל, מל הוי' וזהּו הּמלּוכה. ענין נתּגּלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלעליֹון
אדם ּבחינת ׁשהם לפי יׂשראל, מל נקרא ,42ׁשהּקּב"ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ענין נמׁש יׂשראל, על הּמלּוכה ועלֿידי לעליֹון. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּדמה
שּכתּוב ּכמֹו הּנבראים, ׁשאר על ּגם ּכל43הּמלּוכה וידע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיׁשנֹו ׁשעלֿידיֿזה והינּו, יצּור, ּכל ויבין כּו' ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָּפעּול
ענין נמׁש אזי יׂשראל, על הּמלּוכה ענין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָּתחּלה
ּדעֹולם לּנבראים עד ּופעּול, יצּור ּכל על ּגם ְְְְִִַַַַַַָָָָהּמלּוכה

.44העשּיה ֲִָָ

הּוא‡Ì�Óה) אדם ׁשם קריאת הרי להבין, צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
ּבּמדרׁש ּכדאיתא האדמה, מן ׁשּנברא 45לפי ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָ

אדם (ׁשל חכמתֹו הּׁשרת) למלאכי (הּקּב"ה להן ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאמר
הּבהמה את לפניהם הביא מּׁשּלכם, מרּבה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהראׁשֹון)
היּו ולא ׁשמֹו, מה זה להם אמר העֹוף, ואת החּיה ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואת
חמֹור זה ׁשֹור זה אמר כּו' אדם לפני העבירן ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָיֹודעין,
,ׁשמ מה ואּתה הראׁשֹון) לאדם הּקּב"ה לֹו (אמר ְְְְִֶַַַַָָָָָָָוכּו'.
האדמה. מן ׁשּנבראתי אדם, להּקרא נאה אני לֹו, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאמר

הוי' להּקראֹות נאה ל לֹו, אמר ּׁשמי, מה ׁשאּתה46ואני ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ּדכּתיב הּוא הדא ׁשם, ּומסּים ,ּברּיֹותי לכל אני47אדֹון ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ

הראׁשֹון. אדם לי ׁשּקרא ׁשמי הּוא ׁשמי, הּוא ְְֲִִִִֶָָָָָָָהוי'
האדמה, מן ׁשּנברא לפי הּוא אדם ׁשּׁשם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָונמצא,
לגריעּותא, הּוא זה ׁשּׁשם הּוא הענין ְְְִִִֵֶֶַָָָָּומׁשמעּות
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פי"א.41) פדר"א וראה א. צג, רע"א.42)תהלים סא, יבמות נוראים.43)ראה דימים מוסף תפלת האריז"ל44)נוסח סידור ראה

כג.45)במקומו. רמז בראשית יל"ש ד. פי"ז, עץ46)ב"ר וראה אדנֿי. שם: ובב"ר בדא"ח). בכ"מ (וכ"ה שם ביל"ש (הוי') כ"ה

שם. לב"ר מפרשים ועוד ח.47)יוסף מב, ישעי'
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'‰NBÚ' B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰L ÔÂÈÎc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡ויוצר «»ƒ¿»¿≈»∆»»»«¿≈¬»∆
‡„Ìבחינת‡˙כביכול ‡¯˜� ‰Ê ÌeMÓe ,Ï"pk ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰ ∆»»»»∆¿««ƒ∆ƒ¿»»»

,Ï"pk ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡Ï CiL ‡e‰L ÈÙÏ ,ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡ ÌL ÏÚ«≈∆»∆¿∆¿¿ƒ∆«»»»»»∆¿««
Ì„‡‰ ÏÚ ‰ÎeÏn‰ ÔÈ�Ú CiL ÔÎÏעניינה שכל באלוקות בחינה יש כי »≈«»ƒ¿««¿»«»»»

כביכול, תלויים, ומציאותה

התחתון. Ó‡L¯באדם e‰ÊÂ¿∆∆»«
CÏÓ 'ÈÂ‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¬»»»»

L·Ï ˙e‡b41Ì„˜c , ≈»≈¿…∆
‰È‰ ‡Ï Ì„‡‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»»…»»

‰ÎeÏn‰ ÔÈ�Úֿהקדוש של ƒ¿««¿»
בעולם, ŒÔÈ‡Lברוךֿהוא ÈÙÏ¿ƒ∆≈

Ï"pk ‡¯BaÏ ‡¯·� CB¯Ú¬ƒ¿»«≈««
על אדם של ששליטה וכשם

כי מלוכה, איננה וחיות בהמות

ביניהם, קשר אין מהותם מעצם

היה לא הקדושֿברוךֿהוא כך

הנבראים על »¿Â¯˜מלך
‡e‰L Ì„‡‰ ˙‡È¯·aƒ¿ƒ«»»»∆

ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡לעיל כמבואר ∆»∆¿∆¿
ÔÈ�Úבהרחבה ‰lb˙�ƒ¿«»ƒ¿«

‰ÎeÏn‰ֿהקדושֿברוך של «¿»
הפנימיe‰ÊÂהוא. הפירוש ¿∆

Ï‡¯NÈ,בפסוק CÏÓ 'ÈÂ‰¬»»∆∆ƒ¿»≈
CÏÓ ‡¯˜� ‰"aw‰L∆«»»ƒ¿»∆∆

Ì‰L ÈÙÏ ,Ï‡¯NÈבני ƒ¿»≈¿ƒ∆≈
‡„Ìישראל ˙�ÈÁa42, ¿ƒ«»»

È„ÈŒÏÚÂ .ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡∆»∆¿∆¿¿«¿≈
,Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÎeÏn‰«¿»«ƒ¿»≈

‰ÎeÏn‰ ÔÈ�Ú CLÓ�אחר ƒ¿»ƒ¿««¿»
‰ÌÈ‡¯·p,כך ¯‡L ÏÚ Ìb««¿»«ƒ¿»ƒ

·e˙k˘ BÓk43Ïk Ú„ÈÂ ¿∆»¿≈«»
'eÎ ÏeÚtפעלתו אתה כי »

ÔÈ·ÈÂ¯eˆÈ Ïkיצרתו אתה כי ¿»ƒ»¿
הקדושֿ של במלכותו וההכרה

של נחלתם תהיה לא ברוךֿהוא

כל של אלא בלבד ישראל בני

ŒÈ„ÈŒÏÚLהנבראים, ,e�È‰Â¿«¿∆«¿≈
ÔÈ�Ú ‰lÁz B�LiL ‰Ê∆∆∆¿¿ƒ»ƒ¿«

Ïk ÏÚ Ìb ‰ÎeÏn‰ ÔÈ�Ú CLÓ� ÈÊ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÎeÏn‰«¿»«ƒ¿»≈¬«ƒ¿»ƒ¿««¿»««»
,ÏeÚÙe ¯eˆÈהעולמות שבכל הנבראים ÌÏBÚcכל ÌÈ‡¯·pÏ „Ú ¿»««ƒ¿»ƒ¿«

‰i˘Ú‰44תהיה בהם וגם ביותר, והגשמיים התחתונים הנבראים שהם »¬ƒ»
הקב"ה. של מלכותו ניכרת

Ì�Ó‡ כך‰) כדי עד האדם, של מעלתו אודות לעיל המבואר כל לאחר »¿»
העליון' 'אדם בחינת את כביכול, והיוצר, העושה ˆ¯CÈשהוא ÔÈ„Ú¬«ƒ»ƒ

ÌL ˙‡È¯˜ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬≈¿ƒ«≈
ÔÓ ‡¯·pL ÈÙÏ ‡e‰ Ì„‡»»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ
‡˙È‡„k ,‰Ó„‡‰»¬»»ƒ¿ƒ»

L¯„na45Ô‰Ï ¯Ó‡ «ƒ¿»»«»∆
(˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‰"aw‰)«»»¿«¿¬≈«»≈
Ì„‡ ÏL) B˙ÓÎÁ»¿»∆»»
,ÌÎlMÓ ‰a¯Ó (ÔBL‡¯‰»ƒ¿À»ƒ∆»∆

‡È·‰הקדושֿברוךֿהוא ≈ƒ
Ì‰È�ÙÏהמלאכים ‡˙לפני ƒ¿≈∆∆

˙‡Â ‰iÁ‰ ˙‡Â ‰Ó‰a‰«¿≈»¿∆««»¿∆
Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÛBÚ‰כל על »»«»∆

שהביא החיים מבעלי אחד

ÏÂ‡לפניהם ,BÓL ‰Ó ‰Ê∆«¿¿…
ÔÈÚ„BÈ eÈ‰באיזה המלאכים »¿ƒ

החיים, בעלי נקראים שם

Ô¯È·Ú‰הקדושֿברוךֿהוא ∆¡ƒ»
החיים eÎ'לבעלי Ì„‡ È�ÙÏƒ¿≈»»

שאל הקדושֿברוךֿהוא וכאשר

אחד כל של שמו מה אותו

החיים אדם‡Ó¯מבעלי »«
BÓÁ¯הראשון ‰Ê ¯BL ‰Ê∆∆¬

‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡) .'eÎÂ¿»««»»
‰z‡Â (ÔBL‡¯‰ Ì„‡Ï¿»»»ƒ¿«»
È�‡ ,BÏ ¯Ó‡ ,EÓL ‰Ó«¿∆»«¬ƒ
,Ì„‡ ‡¯w‰Ï ‰‡�»∆¿ƒ»≈»»
.‰Ó„‡‰ ÔÓ È˙‡¯·pL∆ƒ¿≈ƒƒ»¬»»
,BÏ ¯Ó‡ ,ÈÓM ‰Ó È�‡Â«¬ƒ«¿ƒ»«
'ÈÂ‰ ˙B‡¯w‰Ï ‰‡� EÏ46 ¿»∆¿ƒ»¿¬»»

ÏÎÏ ÔB„‡ ‰z‡L∆«»»¿»
ÌiÒÓe ,EÈ˙Bi¯aבמדרש ¿ƒ∆¿«≈

·ÈzÎc ‡e‰ ‡„‰ ,ÌL47 »¬»ƒ¿ƒ
שכתוב ‰e‡זהו 'ÈÂ‰ È�‡¬ƒ¬»»

ÈÏ ‡¯wL ÈÓL ‡e‰ ,ÈÓL¿ƒ¿ƒ∆»»ƒ
,‡ˆÓ�Â .ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ�Ú‰ ˙eÚÓLÓe ,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡¯·pL ÈÙÏ ‡e‰ Ì„‡ ÌML∆≈»»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ»¬»»«¿»»ƒ¿»

‡˙eÚÈ¯‚Ï ‡e‰ ‰Ê ÌML ‡e‰הנחיתות על מורה אדם והשם ∆≈∆ƒ¿ƒ»
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'eb epzi df

אדם ּכמראה ּדמּות הּכּסא ּׁשּכתּוב35ּדמּות מה ׁשּזהּו ,36 ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּכאּלּו עליכם אני מעלה ּכתיב, אּתם אֹותם, ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָועׂשיתם
הּוא הּתחּתֹון ׁשאדם מה ּכן ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעׂשאּוני.

לעליֹון, נעׂשהאּדמה העליֹון אדם ּדמּות ׁשּבחינת ּדכיון ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּמּצד וכּנ"ל הּתחּתֹון, האדם ׁשל הּמצֹות קּיּום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָעלֿידי
הּנה העליֹון אדם ענין וכל הּוא, אדם לא הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹעצמֹו
ׁשעלֿידי למּטה לאדם ׁשּנתנּו ּכח' ה'ּנתינת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעלֿידי
הרי העליֹון, אדם את 'יעׂשה' הּמצֹות ּבקּיּום ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָעבֹודתֹו
להאדם הּתחּתֹון ּדהאדם הּׁשּיכּות היא ּגּופא ְְְִֶַַַַָָָָָָָָָּבזה

לעליֹון. אּדמה ׁשם על אדם נקרא ולכן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהעליֹון,

e‰ÊÂּׁשּכתּוב מה ּכן יׂשראל37ּגם מל הוי' אמר ּכה ¿∆ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּדבר על רק ׁשּי הּמלּוכה ׁשענין וידּוע ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָוגֹואלֹו,
ׁשּממׁשלה לממׁשלה, מלּוכה ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו ,ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבער

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבאיןֿערֹוך, אּלּו על ּגם ּומלכּותֹו38היא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָ
מהּֿׁשאיןּֿכן ּכּלם, על הּוא הּממׁשלה ּדענין מׁשלה, ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבּכל
ׁשאנּו ּוכמֹו .ּבער ׁשהּוא מי על ּדוקא הּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמלּוכה
ּבהמֹות על ּגם ׁשּי הּממׁשלה ׁשענין למּטה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָרֹואים
עם ּבלא מל אין הרי הּמלּוכה, ענין אבל ,39וחּיֹות, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

עֹוממֹות, מּלׁשֹון הּוא ׁשעם ּדאףֿעלּֿפי לֹו, ּבדֹומה ְְְְִִֵֶֶֶַַַׁשהם
הּמל מּמעלת ּורחֹוקים וזרים נפרדים ּדברים ,40ׁשהם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

עליהם ׁשּי ולכן אליו, ער להם יׁש ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּכלֿמקֹום,
הּמלּוכה ענין מהּו מּובן אינֹו ועלּֿפיֿזה ְְְְִִֵֶַַַַָָָמלּוכה.
להאדם, וחּיֹות הּבהמֹות מּׁשאיןֿערֹוך יֹותר הרי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָלמעלה,
האדם, ׁשהּוא הּנבראים ּבחיר ּגם הּנבראים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאיןֿערֹוך
על ימל ׁשהאדם ׁשּי ׁשּלא ּכׁשם ּכן, ואם הּבֹורא, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאל
הּמלּוכה ענין ׁשּי ׁשּלא מּכלֿׁשּכן הרי וחּיֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבהמֹות

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

כו.35) א, א.36)יחזקאל קיג, זח"ג ו. פל"ה, ויק"ר ג. כו, ו.37)בחוקותי מד, יט.38)ישעי' קג, ל.39)תהלים לח, וישב בחיי

ובכ" רפ"ז. שעהיוה"א תניא בלק. ר"פ שם.40)מ.שם שעהיוה"א תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ì„‡ ‰‡¯Ók ˙eÓc35·e˙kM ‰Ó e‰fL ,36,Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ ¿¿«¿≈»»∆∆«∆»«¬ƒ∆»
וא"ו, בלי בפסוק כתובה "אותם" שהמילה È˙k·,ומכך Ìz‡חכמינו דרשו «∆¿ƒ

È�e‡NÚז"ל el‡k ÌÎÈÏÚ È�‡ ‰ÏÚÓהמצוות עשיית בזכות «¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ¬»ƒ
אותו, עשו כאילו ישראל בני על מעלה הקדושֿברוךֿהוא אותם") ("ועשיתם

שקיום כיוון כלומר, כביכול,

עניינים כנגד מכוון המצוות

אברין ("רמ"ח באלוקות שונים

המצוות קיום הרי דמלכא")

בעניינים תוספת כביכול, גורם,

עשאוני" "כאלו באלוקות, אלה

ישראל בני של המצוות וקיום

בחינת של היצירה את גורם

באלוקות. העליון' »¿ŒÏÚÂ'אדם
‰Ó Ôk Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtƒ∆»«≈«
‡e‰ ÔBzÁz‰ Ì„‡L∆»»««¿

ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡שאכן למרות ∆»∆¿∆¿
והקדושֿ האדם בין דמיון כל אין

קיים ונברא בורא ובין ברוךֿהוא

מוחלט, הערך «≈¿ÔÂÈÎcריחוק
Ì„‡ ˙eÓc ˙�ÈÁaL∆¿ƒ«¿»»
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬∆«¿≈
Ì„‡‰ ÏL ˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿∆»»»

ÔBzÁz‰היוצר הוא שהאדם ««¿
הזו הבחינה את (כביכול)

vnL„באלוקות, Ï"pÎÂ¿««∆ƒ«
È¯‰ BÓˆÚהקדושֿברוךֿהוא «¿¬≈

ÔÈ�Ú ÏÎÂ ,‡e‰ Ì„‡ ‡Ï…»»¿»ƒ¿«
‰p‰ ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡הוא »»»∆¿ƒ≈

ונוצר ‰'È˙p�˙נעשה È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ«
‰hÓÏ Ì„‡Ï e�˙pL 'Ák…«∆»¿»»»¿«»
Ìei˜a B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»¿ƒ
Ì„‡ ˙‡ '‰NÚÈ' ˙Bˆn‰«ƒ¿«¬∆∆»»

,ÔBÈÏÚ‰שמלמעלה ומאחר »∆¿
אפשרות התחתון לאדם ניתנה

'אדם בחינת את כביכול, לעשות,

Ùeb‡העליון' ‰Êa È¯‰עצמוÔBzÁz‰ Ì„‡‰c ˙eÎiM‰ ‡È‰ ¬≈»∆»ƒ««»¿»»»««¿
‡¯˜� ÔÎÏÂ ,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰Ïהתחתון ‡Óc‰האדם ÌL ÏÚ Ì„‡ ¿»»»»∆¿¿»≈ƒ¿»»»«≈∆»∆

.ÔBÈÏÚÏ¿∆¿
Ôk Ìb e‰ÊÂבענין הפנימי e˙kM·הביאור ‰Ó37'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ‰k ¿∆«≈«∆»…»«¬»»

¯·c ÏÚ ˜¯ CiL ‰ÎeÏn‰ ÔÈ�ÚL Úe„ÈÂ ,BÏ‡B‚Â Ï‡¯NÈ CÏÓ∆∆ƒ¿»≈¿¬¿»«∆ƒ¿««¿»«»««»»
C¯ÚaL,מולך הוא שעליהם ומי המלך בין מסוים יחס שקיים e‰fLהיינו ∆¿∆∆∆∆
L¯Ù‰‰ההבדלÚ Ìb ‡È‰ ‰ÏLÓnL ,‰ÏLÓÓÏ ‰ÎeÏÓ ÔÈaÏ «∆¿≈≈¿»¿∆¿»»∆∆¿»»ƒ««

ÍB¯ÚŒÔÈ‡aL el‡,המלך אל וערך יחס כל להם e˙kL·ואין BÓk38 ≈∆¿≈¬¿∆»
B˙eÎÏÓeהקדושֿברוךֿהא ‰e‡של ‰ÏLÓn‰ ÔÈ�Úc ,‰ÏLÓ Ïka «¿«…»»»¿ƒ¿««∆¿»»
Ìlk ÏÚמרחק מהמלך שרחוקים אלא ובין למלך יחס להם שיש אלה בין «À»
ערוך, e‰L‡באין ÈÓ ÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ ‰ÎeÏÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»«¿»«ƒ∆

ÌÈ‡B¯ e�‡L BÓÎe .C¯Úa¿∆∆¿∆»ƒ
‰hÓÏהזה ÔÈ�ÚLבעולם ¿«»∆ƒ¿«

‰ÏLÓn‰ודם בשר מושל של «∆¿»»
˙BiÁÂ ˙BÓ‰a ÏÚ Ìb CiL«»««¿≈¿«
על ולשלוט למשול יכול ואדם

אותן ולהנהיג וחיות בהמות

‰ÎeÏn‰,כרצונו, ÔÈ�Ú Ï·‡¬»ƒ¿««¿»
ÌÚ ‡Ïa CÏÓ ÔÈ‡ È¯‰39, ¬≈≈∆∆¿…«

Ì‰Lהעם BÏבני ‰ÓB„a ∆≈¿∆
המלך, ובין בינם דמיון ויש

‡e‰ ÌÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆«
Ì‰L ,˙BÓÓBÚ ÔBLlÓƒ¿¿∆≈
ÌÈ¯ÊÂ ÌÈ„¯Ù� ÌÈ¯·c¿»ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ
˙ÏÚnÓ ÌÈ˜BÁ¯e¿ƒƒ«¬«

CÏn‰40רבנו לשון (וכהמשך «∆∆
היחוד בשער זה, בעניין הזקן

ז: פרק התניא, שבספר והאמונה

בנים לו היו אפילו אילו "כי

מלוכה שם שייך לא מאד רבים

שרים על אפילו וכן עליהם

הדרת דווקא עם ברוב רק לבדם,

למרותÌB˜ÓŒÏkÓ,מלך"), ƒ»»
מהמלך ונפרדים זרים ≈LÈשהם

Ì‰Ïהעם ‡ÂÈÏ,לבני C¯Ú »∆∆∆≈»
Ì‰ÈÏÚ CiL ÔÎÏÂ¿»≈«»¬≈∆
B�È‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰ÎeÏÓ¿»¿«ƒ∆≈
‰ÎeÏn‰ ÔÈ�Ú e‰Ó Ô·eÓ»«ƒ¿««¿»

,‰ÏÚÓÏעניין מהו היינו ¿«¿»
הקדושֿברוךֿהוא של מלכותו

האדם בני BÈ˙¯על È¯‰¬≈≈
˙BÓ‰a‰ ÍB¯ÚŒÔÈ‡MÓƒ∆≈¬«¿≈
ÌÈ‡¯·p‰ ¯ÈÁa Ìb ,ÌÈ‡¯·p‰ ÍB¯ÚŒÔÈ‡ ,Ì„‡‰Ï ˙BiÁÂ¿«¿»»»≈¬«ƒ¿»ƒ«¿ƒ«ƒ¿»ƒ

‡¯Ba‰ Ï‡ ,Ì„‡‰ ‡e‰Lלבורא הנבראים בין וההשוואה הדמיון חוסר ∆»»»∆«≈
האדם בין וההשוואה הדמיון חוסר מאשר יותר וחיות,גדול Ì‡Â¿ƒלבהמות

˙BiÁÂ ˙BÓ‰a ÏÚ CÏÓÈ Ì„‡‰L CiL ‡lL ÌLk ,Ôkכאשר וגם ≈¿≈∆…«»∆»»»ƒ¿…«¿≈¿«
כאמור, ממשלה, אלא מלוכה זו אין וחיות בהמות מנהיג ≈¬‰¯Èאדם
ÌÈ‡¯·p‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ÎeÏn‰ ÔÈ�Ú CiL ‡lL ÔkLŒÏkÓומהי ƒ»∆≈∆…«»ƒ¿««¿»¿«¿»««ƒ¿»ƒ

בכלל? העולם ועל ישראל בני על הקדושֿברוךֿהוא של המלוכה משמעות
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ׁשהאדם ּדכיון הּוא, הענין א הּנבראים. על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה
ּומּׁשּום ּכּנ"ל, העליֹון האדם את 'עֹוׂשה' עבֹודתֹו ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָעלֿידי
ׁשּי ׁשהּוא לפי לעליֹון, אּדמה ׁשם על אדם נקרא זה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
האדם. על הּמלּוכה ענין ׁשּי לכן ּכּנ"ל, העליֹון ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָלאדם

לבׁש ּגאּות מל הוי' הראׁשֹון אדם ׁשאמר ּדקדם41וזהּו , ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
ׁשאיןֿערֹו לפי הּמלּוכה, ענין היה לא האדם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבריאת
אּדמה ׁשהּוא האדם ּבבריאת ורק ּכּנ"ל, לּבֹורא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָנברא
יׂשראל, מל הוי' וזהּו הּמלּוכה. ענין נתּגּלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלעליֹון
אדם ּבחינת ׁשהם לפי יׂשראל, מל נקרא ,42ׁשהּקּב"ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ענין נמׁש יׂשראל, על הּמלּוכה ועלֿידי לעליֹון. ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּדמה
שּכתּוב ּכמֹו הּנבראים, ׁשאר על ּגם ּכל43הּמלּוכה וידע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיׁשנֹו ׁשעלֿידיֿזה והינּו, יצּור, ּכל ויבין כּו' ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָּפעּול
ענין נמׁש אזי יׂשראל, על הּמלּוכה ענין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָּתחּלה
ּדעֹולם לּנבראים עד ּופעּול, יצּור ּכל על ּגם ְְְְִִַַַַַַָָָָהּמלּוכה

.44העשּיה ֲִָָ

הּוא‡Ì�Óה) אדם ׁשם קריאת הרי להבין, צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
ּבּמדרׁש ּכדאיתא האדמה, מן ׁשּנברא 45לפי ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָ

אדם (ׁשל חכמתֹו הּׁשרת) למלאכי (הּקּב"ה להן ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאמר
הּבהמה את לפניהם הביא מּׁשּלכם, מרּבה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהראׁשֹון)
היּו ולא ׁשמֹו, מה זה להם אמר העֹוף, ואת החּיה ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואת
חמֹור זה ׁשֹור זה אמר כּו' אדם לפני העבירן ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָיֹודעין,
,ׁשמ מה ואּתה הראׁשֹון) לאדם הּקּב"ה לֹו (אמר ְְְְִֶַַַַָָָָָָָוכּו'.
האדמה. מן ׁשּנבראתי אדם, להּקרא נאה אני לֹו, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאמר

הוי' להּקראֹות נאה ל לֹו, אמר ּׁשמי, מה ׁשאּתה46ואני ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
ּדכּתיב הּוא הדא ׁשם, ּומסּים ,ּברּיֹותי לכל אני47אדֹון ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ

הראׁשֹון. אדם לי ׁשּקרא ׁשמי הּוא ׁשמי, הּוא ְְֲִִִִֶָָָָָָָהוי'
האדמה, מן ׁשּנברא לפי הּוא אדם ׁשּׁשם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָונמצא,
לגריעּותא, הּוא זה ׁשּׁשם הּוא הענין ְְְִִִֵֶֶַָָָָּומׁשמעּות
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יתּבּטלּו אזי למקֹורם חּוץ יצאּו ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָּומרּגיׁשים
ועפר ּבהם. ּבגּלּוי היא ׁשהחּיּות לפי והינּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמּמציאּותם,
ּדעלמא ׁשהּנבראים ּדאתּגליא, עלמא ענין ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהּוא
ּדספירת אלקית מחּיּות חּיים הם ׁשּגם אף ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּדאתּגליא,
מּכלֿמקֹום, העפר, מן היה הּכל ענין ׁשּזהּו ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּמלכּות,
ׁשהם ׁשּירּגיׁשּו ׁשאפׁשר עד ּבהעלם, היא ׁשּבהם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהחּיּות
ׁשהעפר היא אדמה ּבחינת אמנם חסֿוׁשלֹום. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָנפרדים
ּדאתּגליא ּדעלמא ּבּנבראים ׁשּגם והינּו מּמים, ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּבלּול
ּדֹומה זה אין מּכלֿמקֹום אבל קצת, ּבּטּול ְְֲִִִֵֶֶָָָָָנמׁש
עלמא הּוא הּמים ּדבחינת ּבפניֿעצמּה, הּמים ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָלבחינת
רּבנּו מׁשה ּוכמֹו ּבמציאּות, ּבּטּול ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹּדאתּכסיא,

ּביּה ּבּטּול51ּדכתיב ּבבחינת ׁשהיה מׁשיתיהּו, הּמים מן ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָ
לׁשֹון ּוכבד ּפה ּכבד היה ולכן לפי52ּבמציאּות, , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

היה ׁשּמׁשה וכיון ּדאתּגליא, עלמא ענין הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּדּבּור
לׁשֹון. ּוכבד ּפה ּכבד היה לכן ּדאתּכסיא, עלמא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּבחינת

ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם מּכל53וזהּו מאד עניו מׁשה והאיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ׁשּגם היֹות ּדעם והינּו, האדמה, ּפני על אׁשר ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
וכּנ"ל ּבּטּול, הּוא ענינֹו האדמה ּפני ׁשעל האדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבחינת
הענוה מּכלֿמקֹום, מּמים, ּבלּול עפר הּוא ֲֲִִִֶַָָָָָָָָָָׁשאדמה
על אׁשר האדם ּדכל מהּבּטּול יֹותר הּוא ּדמׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּבּטּול
ּבמציאּות. ּבּטּול ּבבחינת הּוא ׁשּמׁשה לפי האדמה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹּפני

הּוא למים אדמה ּבין ההפרׁש ׁשּכללּות ההפרׁשוהינּו, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
על אדם ׁשּנקרא וזהּו ּבמציאּות. לבּטּול הּיׁש ּבּטּול ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבין
להמׁשי הּוא האדם עבֹודת ענין ּכל ּכי, האדמה, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָׁשם
הּיׁש, ּבּטּול ּבתחּלה ּבּיׁש, ּבּטּול לפעל היינּו, ּבעפר, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמים

ּבּמציאּות. ּבּטּול ּגם ׁשּיפעל ְְְִִִֶַַַֹועד
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שלהם, החיות Ì¯B˜ÓÏמקור ıeÁ e‡ˆÈ Ì‡L ÌÈLÈb¯Óeויתנתקו «¿ƒƒ∆ƒ≈¿ƒ¿»
חיותם Ì˙e‡ÈˆnÓממקור eÏha˙È ÈÊ‡,להתקיים יוסיפו e�È‰Âולא ¬«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿«¿

Ì‰a Èel‚a ‡È‰ ˙eiÁ‰L ÈÙÏחיותם מקור את ומרגישים מכירים והם ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ»∆
העובדה את מרגישים שהם שבים החיים בעלי לגבי במוחש שרואים (וכפי

ואינם חיותם מקור הם שהמים

למים). מחוץ לחיות מסוגלים

‡ÓÏÚ ÔÈ�Ú ‡e‰ ¯ÙÚÂ¿»»ƒ¿«»¿»
ÌÈ‡¯·p‰L ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»ƒ
Û‡ ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ¿«¿»«
˙eiÁÓ ÌÈiÁ Ì‰ ÌbL∆«≈«ƒ≈«
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒc ˙È˜Ï‡¡…ƒƒ¿ƒ«««¿
שהוא כפי האלוקי, שהאור היינו

הוא המלכות, בספירת מתלבש

חיותם, ÔÈ�Úמקור e‰fL∆∆ƒ¿«
¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰ודבר «…»»ƒ∆»»
הנבראים, בכל שוה «ŒÏkÓƒזה

‡È‰ Ì‰aL ˙eiÁ‰ ,ÌB˜Ó»««∆»∆ƒ
ÌÏÚ‰aונרגשת ניכרת ואיננה ¿∆¿≈

LÙ‡L¯בהם, „Úיתכן «∆∆¿»
ÌÈ„¯Ù� Ì‰L eLÈb¯iL∆«¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ
מציאות להם שיש לחשוב ויטעו

משלהם «¿»ÌBÏLÂŒÒÁעצמאית
שכל לכך מודעים יהיו ולא

חיותם במקור תלוי קיומם

ÈÁa�˙באלוקות. Ì�Ó‡»¿»¿ƒ«
¯ÙÚ‰L ‡È‰ ‰Ó„‡עלמא) ¬»»ƒ∆∆»»

ÌÈnÓדאתגליא) ÏeÏa»ƒ«ƒ
שילוב כלומר דאתכסיא), (עלמא

הדברים שני ÌbLשל e�È‰Â¿«¿∆«
‡ÓÏÚc ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ¿»¿»

‡ÈÏb˙‡cלא כלל שבדרך ¿ƒ¿«¿»
מקורם את «¿CLÓ�ƒמרגישים

˙ˆ˜ Ïehaאת פחות שחשים ƒ¿»
התחושה ואת העצמית יישותם

עצמאית, מציאות הם כאילו

,dÓˆÚŒÈ�Ùa ÌÈn‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»≈∆∆ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿≈«¿»
Ïeha ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ‡e‰ ÌÈn‰ ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«««ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«ƒ

,˙e‡ÈˆÓaלגמרי המציאות אבדן כדי עד וכל, מכל מוחלט ביטול היינו ƒ¿ƒ
e�a¯ ‰LÓ BÓÎeלקב"ה מוחלט בביטול היה אבל אדם בן היה שאמנם ¿…∆«≈

dÈa ·È˙Îc51e‰È˙ÈLÓ ÌÈn‰ ÔÓבני משאר משה התייחד ובזה ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ¿ƒƒ
מציאות של אחרת) או (כזו תחושה בעלי היינו האדמה, מעפר שהם האדם

למקור לחלוטין ודבוקים שקשורים שבים הברואים כמו היה הוא ואילו עצמית

e‡ÈˆÓa˙,חיותם, Ïeha ˙�ÈÁ·a ‰È‰Lישות תחושת כל ÔÎÏÂללא ∆»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»≈

‰È‰רבנו ÔBLÏמשה „·Îe ‰t „·k52,בדיבור קושי לו ÈÙÏוהיה »»¿«∆¿«»¿ƒ
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÔÈ�Ú ‡e‰ ¯eac‰Lהוא הדיבור של עניינו כל שהרי ∆«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»

האדם, בתוך המכוסים הרגשות ואת המחשבות את חוץ כלפי «≈¿ÔÂÈÎÂלגלות
,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙�ÈÁaÓ ‰È‰ ‰LnL,מכוסה הכול שבו עולם ∆…∆»»ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»

„·Îe ‰t „·k ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»¿«∆¿«
‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ .ÔBLÏ»¿∆«≈«

·e˙kM53‰LÓ LÈ‡‰Â ∆»¿»ƒ…∆
Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈ�Ú»»¿…ƒ…»»»
,‰Ó„‡‰ È�t ÏÚ ¯L‡¬∆«¿≈»¬»»
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡∆«
È�t ÏÚL Ì„‡‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«»»»∆«¿≈

,‰Ó„‡‰הוא שעניינו למרות »¬»»
נבראים היינו דאתגליא" "עלמא

ניכרת ויישותם שמציאותם

Ïehaגשתומור ‡e‰ B�È�Úƒ¿»ƒ
ביטול, של מסוימת מידה בו יש

¯ÙÚ ‡e‰ ‰Ó„‡L Ï"pÎÂ¿««∆¬»»»»
ÌÈnÓ ÏeÏa- הרוחני ובמובן »ƒ«ƒ

דאתגליא עלמא של שילוב

דאתכסיא עלמא עם (ישות)

««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,(ביטול),
‰LÓc Ïeha‰Â ‰Â�Ú‰»¬»»¿«ƒ¿…∆
ÏÎc Ïeha‰Ó ¯˙BÈ ‡e‰≈≈«ƒ¿»
È�t ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰»»»¬∆«¿≈
‰LnL ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆…∆
Ïeha ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ

˙e‡ÈˆÓaעמוק ביטול שהוא ƒ¿ƒ
אבדן כדי עד ביותר, ופנימי

העצמית הישות תחושת

eÏÏkL˙לחלוטין. ,e�È‰Â¿«¿∆¿»
L¯Ù‰‰ההבדל כללי, באופן «∆¿≈

‰Ó„‡ ÔÈaדאתגליא (עלמא ≈¬»»
דאתכסיא) בעלמא משולב

ÌÈÓÏ(בלבד דאתכסיא (עלמא ¿«ƒ
Ïeha ÔÈa L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈ƒ

Li‰של מסוימת תחושה בו נשארה עדיין אבל מתבטל אמנם היש שבו מצב «≈
עצמית e‡ÈˆÓa˙ישות Ïeh·Ïמקום נתינת ללא מוחלט ביטול שהוא ¿ƒƒ¿ƒ

ישות. לתחושת ‰‡„Ó‰כלשהו ÌL ÏÚ Ì„‡ ‡¯˜pL e‰ÊÂדווקא ¿∆∆ƒ¿»»»«≈»¬»»
העפר, מן שבא העובדה את שמבטא שם לו ניתן B·Ú„˙ולא ÔÈ�Ú Ïk ,Èkƒ»ƒ¿«¬«

ÌÈÓ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ Ì„‡‰(ביטול דאתכסיא, (עלמאÙÚa¯(עלמא »»»¿«¿ƒ«ƒ∆»»
יש), lÁ˙a‰דאתגליא, ,Lia Ïeha ÏÚÙÏ ,e�ÈÈ‰של העבודה וסדר «¿ƒ¿…ƒ«≈ƒ¿ƒ»

את לפעול צריך ראשון שבשלב הוא היש ‰Li,ביטול Ïehaיש ובהמשך ƒ«≈
ויותר יותר הזה הביטול את e‡Èˆna˙.להעמיק Ïeha Ìb ÏÚÙiL „ÚÂ¿«∆ƒ¿…«ƒ«¿ƒ
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'eb epzi df

אדם ׁשּׁשם לעיל ּׁשּנתּבאר מּמה הפ זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָולכאֹורה
לפי ׁשּגם לֹומר, ויׁש לעליֹון. אּדמה היֹותֹו על ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָמֹורה
הרי האדמה, מן ׁשּנברא ׁשם על אדם ׁשּנקרא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּטעם

ּכתיב ּדהּנה הּמעלה, ׁשם אׁשּכן48זה וקדֹוׁש מרֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
האדמה, מן ּׁשּלּקח מה ּכן, ואם רּוח, ּוׁשפל ּדּכא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻואת
הּיסֹודֹות, מּכל נמּו הּיֹותר ׁשהּוא העפר יסֹוד ְְְְִֵֶֶַַַָָָָּדהינּו
וקדֹוׁש ּדמרֹום וחׁשיבּותֹו, מעלתֹו על מֹורה זה ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָהרי
הּמבאר ועלּֿדר ּדוקא. רּוח ּוׁשפל ּדּכא ואת ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאׁשּכן
ּדוקא. ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשהם הּמצֹות מעלת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָּבענין
מּצד היא הּמעלה ׁשעּקר האמּור עלּֿפי ְֲִִִִֶַַַַַָָָָָאמנם,
הּיסֹודֹות, מּכל הּנמּו ׁשהּוא העפר מיסֹוד ְְִִִֶֶַַַָָָָהתהּוּותֹו
נקרא ולּמה העפר, על ׁשּמֹורה ּבׁשם להּקרא צרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהיה
ׁשּמּצד זאת, ועֹוד האדמה. על ׁשּמֹורה אדם ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבׁשם

העפר מן היה הּכל הרי העפר, מן ואם49ההתהּוּות , ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּומּזה הּנבראים. לׁשאר האדם ּבין ההפרׁש מהּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכן
מּצד אינּה ׁשּמעלתֹו מּוכח, ּדוקא, אדם ּבׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּנקרא
ׁשּנברא אם ּכי הּנבראים, ׁשאר ּכמֹו העפר מן ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָהתהּוּותֹו

ּדוקא. האדמה ְֲִַָָָָמן

C‡ּבּמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, נקראּו50הענין ׁשמֹות ד' «ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ
אדמה, ּתבל, ארץ, ּתקּופֹותיה, ד' ּכנגד ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָלארץ
את מריצה ׁשהיא ניסן, ּתקּופת ּכנגד ארץ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָארקא.
ּגׁשמים (ׁשאז ּתׁשרי ּתקּופת ּכנגד אדמה וכּו', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה
ׁשל (חתיכֹות) ּבּולין ּבּולין עׂשּויה ׁשהארץ ְֲֲִִִִֶֶֶָָָיֹורדים),
ׁשהאדמה ּתׁשרי ּבתקּופת נברא ׁשהאדם וכיון ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָאדמה.

ּב נקרא לכן מים, ּכן ּגם ׁשּנבראמקּבלת לפי אדם, ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ידּוע ּדהּנה הּוא, והענין ועפר. מּמים ּדהינּו האדמה, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָמן
ועלמא ּדאתּכסיא עלמא ענין הּוא ועפר ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּמים
ׁשהּנבראים ּדאתּכסיא, עלמא ענין הּוא מים ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָּדאתּגליא.
ּבמקֹורם, ּובטלים ּדבּוקים הם ּדאתּכסיא ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּדעלמא
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האדם, בני של a˙pM‡¯והפחיתות ‰nÓ CÙ‰ ‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬≈∆≈∆ƒ«∆ƒ¿»≈
ÔBÈÏÚÏ ‰Óc‡ B˙BÈ‰ ÏÚ ‰¯BÓ Ì„‡ ÌML ÏÈÚÏזה ששם היינו ¿≈∆≈»»∆«¡∆»∆¿∆¿

האדם! של וחשיבותו מעלתו על מורה

ÔÓ ‡¯·pL ÌL ÏÚ Ì„‡ ‡¯˜pL ÌÚh‰ ÈÙÏ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«¿ƒ«««∆ƒ¿»»»«≈∆ƒ¿»ƒ
È¯‰ ,‰Ó„‡‰לאמיתו בעצם, »¬»»¬≈

דבר ‰ÏÚn‰,של ÌL ‰Ê∆≈««¬»
·È˙k ‰p‰c48ֿהקדושֿברוך ¿ƒ≈¿ƒ
אומר: LB„˜Âהוא ÌB¯Ó»¿»

ÏÙLe ‡kc ˙‡Â ÔkL‡∆¿…¿∆«»¿«
Áe¯שכינתי את אשרה אני «

שהוא באדם וכן וקדוש במרום

רוח, ושפל עניו Ôk,נדכה, Ì‡Â¿ƒ≈
ÁwlM ‰ÓהאדםÔÓ «∆À«ƒ

„BÒÈ e�È‰c ,‰Ó„‡‰»¬»»¿«¿¿
CeÓ� ¯˙Bi‰ ‡e‰L ¯ÙÚ‰∆»»∆«≈»

ÏkÓארבעת˙B„BÒi‰,אש ƒ»«¿
ועפר, מים Ê‰רוח, È¯‰¬≈∆

B˙ÏÚÓ ÏÚ ‰¯BÓ∆««¬»
ÌB¯Óc ,B˙e·ÈLÁÂ«¬ƒ¿»
‡kc ˙‡Â ÔkL‡ LB„˜Â¿»∆¿…¿∆«»

‡˜Âc Áe¯ ÏÙLeודווקא ¿«««¿»
הנחות מהיסוד שנברא בגלל

האדם ביותר, שפל והוא ביותר

בו תשרה שהשכינה לכך ראוי

שכך וכיון וקדוש" ב"מרום כמו

שהשם הביאור בין סתירה אין

"אדמה שם על הוא אדם

נקרא שהאדם לביאור לעליון"

שנברא העובדה בשל זה בשם

פחיתותו דווקא כי מהאדמה,

וחשיבות למעלה סיבה היא

‰n·‡¯גדולה. C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿…»
˙Bˆn‰ ˙ÏÚÓ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¬««ƒ¿
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a Ì‰L∆≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

בכךÂc˜‡נחותים יש ולכאורה «¿»
ה' עבודת לעומת פחיתות משום

והלב, המוח באמצעות רוחנית

מעלה זו דבר של לאמיתו אך

באמצעות כי וחשובה גדולה

מקדש העולם.המצוות גשמיות את ומעלים שני‡Ì�Óים בין שהסתירה אף »¿»
לשאול: מקום יש עדיין מיושבת, wÚL¯הביאורים ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ«ƒ»»∆ƒ«

‰ÏÚn‰האדם e‰L‡של ¯ÙÚ‰ „BÒÈÓ B˙ee‰˙‰ „vÓ ‡È‰ ««¬»ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆»»∆
ÏkÓ CeÓp‰ארבעת‰¯BnL ÌLa ‡¯w‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ,˙B„BÒi‰ «»ƒ»«¿»»»ƒ¿ƒ»≈¿≈∆∆

?.‰Ó„‡‰ ÏÚ ‰¯BnL Ì„‡ ÌLa ‡¯˜� ‰nÏÂ ,¯ÙÚ‰ ÏÚ«∆»»¿»»ƒ¿»¿≈»»∆∆«»¬»»
È¯‰ ,¯ÙÚ‰ ÔÓ ˙ee‰˙‰‰ „vnL ,˙‡Ê „BÚÂכי בקוהלת נאמר ¿…∆ƒ««ƒ¿«ƒ∆»»¬≈

¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰49,לאדם רק ולא הנבראים לכל Ôkוהכוונה Ì‡Â «…»»ƒ∆»»¿ƒ≈
L¯Ù‰‰ e‰ÓההבדלÌÈ‡¯·p‰ ¯‡LÏ Ì„‡‰ ÔÈaהוא שדווקא ««∆¿≈≈»»»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ

מן שבא שם על "אדם" קרוי

אינם הנבראים ושאר העפר

לעפר שקשור בשם נקראים

ÌLaהאדמה, ‡¯˜pL ‰fÓeƒ∆∆ƒ¿»¿≈
‡˜Âc Ì„‡שמבטא בשם ולא »»«¿»

לעפר, המיוחדת שייכותו את

d�È‡ B˙ÏÚnL ,ÁÎeÓ»∆«¬»≈»
¯ÙÚ‰ ÔÓ B˙ee‰˙‰ „vÓƒ«ƒ¿«ƒ∆»»
Èk ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L BÓk¿¿»«ƒ¿»ƒƒ
‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡¯·pL Ì‡ƒ∆ƒ¿»ƒ»¬»»

.‡˜Âcצורך יש כן, ואם «¿»
הקשר אודות ביאור בתוספת

לאדמה, האדם של המיוחד

כדלהלן.

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈
‡˙È‡מובאL¯„na50'„ ƒ»«ƒ¿»

„‚�k ı¯‡Ï e‡¯˜� ˙BÓL≈ƒ¿¿»»∆¿∆∆
‰È˙BÙe˜z כפי„' השנה של ¿∆»

באדמה, ביטוי לידי באות שהם

,‰Ó„‡ ,Ï·z ,ı¯‡∆∆≈≈¬»»
˙Ùe˜z „‚�k ı¯‡ .‡˜¯‡«¿»∆∆¿∆∆¿«
˙‡ ‰ˆÈ¯Ó ‡È‰L ,ÔÒÈ�ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆

'eÎÂ ‰È˙B¯t"ארץ" והשם ≈∆»¿
הריצה, שם על ««¬‡„Ó‰הוא

Ê‡L) È¯Lz ˙Ùe˜z „‚�k¿∆∆¿«ƒ¿≈∆»
ı¯‡‰L ,(ÌÈ„¯BÈ ÌÈÓLb¿»ƒ¿ƒ∆»»∆
ÔÈÏea ÔÈÏea ‰ÈeNÚ¬»ƒƒ
.‰Ó„‡ ÏL (˙BÎÈ˙Á)¬ƒ∆¬»»
‡¯·� Ì„‡‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿»
‰Ó„‡‰L È¯Lz ˙Ùe˜˙aƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»»
Ó Ôk Ìb ˙Ïa˜ÓÌÈ ¿«∆∆«≈«ƒ

ÌLaמהגשמים, ‡¯˜� ÔÎÏ»≈ƒ¿»¿≈
ÔÓ ‡¯·pL ÈÙÏ ,Ì„‡»»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ
ÌÈnÓ e�È‰c ,‰Ó„‡‰»¬»»¿«¿ƒ«ƒ

¯ÙÚÂיחד ‰e‡,גם ÔÈ�Ú‰Â . ¿»»¿»ƒ¿»
¯ÙÚÂ ÌÈnL Úe„È ‰p‰cואף שונים דברים לשני ומשל ביטוי הם ¿ƒ≈»«∆«ƒ¿»»

ÈÒk˙‡c‡מנוגדים, ‡ÓÏÚ ÔÈ�Ú ‡e‰שמכוסה ÓÏÚÂ‡עולם ƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»
‡ÈÏb˙‡cשגלוי ÈÒk˙‡c‡,עולם ‡ÓÏÚ ÔÈ�Ú ‡e‰ ÌÈÓ . ¿ƒ¿«¿»«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯B˜Óa ÌÈÏË·e ÌÈ˜e·c Ì‰ ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚc ÌÈ‡¯·p‰L∆«ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»
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טו i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

יתּבּטלּו אזי למקֹורם חּוץ יצאּו ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָּומרּגיׁשים
ועפר ּבהם. ּבגּלּוי היא ׁשהחּיּות לפי והינּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָמּמציאּותם,
ּדעלמא ׁשהּנבראים ּדאתּגליא, עלמא ענין ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהּוא
ּדספירת אלקית מחּיּות חּיים הם ׁשּגם אף ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּדאתּגליא,
מּכלֿמקֹום, העפר, מן היה הּכל ענין ׁשּזהּו ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּמלכּות,
ׁשהם ׁשּירּגיׁשּו ׁשאפׁשר עד ּבהעלם, היא ׁשּבהם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהחּיּות
ׁשהעפר היא אדמה ּבחינת אמנם חסֿוׁשלֹום. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָנפרדים
ּדאתּגליא ּדעלמא ּבּנבראים ׁשּגם והינּו מּמים, ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּבלּול
ּדֹומה זה אין מּכלֿמקֹום אבל קצת, ּבּטּול ְְֲִִִֵֶֶָָָָָנמׁש
עלמא הּוא הּמים ּדבחינת ּבפניֿעצמּה, הּמים ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָלבחינת
רּבנּו מׁשה ּוכמֹו ּבמציאּות, ּבּטּול ענין ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹּדאתּכסיא,

ּביּה ּבּטּול51ּדכתיב ּבבחינת ׁשהיה מׁשיתיהּו, הּמים מן ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָָ
לׁשֹון ּוכבד ּפה ּכבד היה ולכן לפי52ּבמציאּות, , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

היה ׁשּמׁשה וכיון ּדאתּגליא, עלמא ענין הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּדּבּור
לׁשֹון. ּוכבד ּפה ּכבד היה לכן ּדאתּכסיא, עלמא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָמּבחינת

ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם מּכל53וזהּו מאד עניו מׁשה והאיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ׁשּגם היֹות ּדעם והינּו, האדמה, ּפני על אׁשר ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָהאדם
וכּנ"ל ּבּטּול, הּוא ענינֹו האדמה ּפני ׁשעל האדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבחינת
הענוה מּכלֿמקֹום, מּמים, ּבלּול עפר הּוא ֲֲִִִֶַָָָָָָָָָָׁשאדמה
על אׁשר האדם ּדכל מהּבּטּול יֹותר הּוא ּדמׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּבּטּול
ּבמציאּות. ּבּטּול ּבבחינת הּוא ׁשּמׁשה לפי האדמה, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֹּפני

הּוא למים אדמה ּבין ההפרׁש ׁשּכללּות ההפרׁשוהינּו, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
על אדם ׁשּנקרא וזהּו ּבמציאּות. לבּטּול הּיׁש ּבּטּול ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבין
להמׁשי הּוא האדם עבֹודת ענין ּכל ּכי, האדמה, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָׁשם
הּיׁש, ּבּטּול ּבתחּלה ּבּיׁש, ּבּטּול לפעל היינּו, ּבעפר, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמים

ּבּמציאּות. ּבּטּול ּגם ׁשּיפעל ְְְִִִֶַַַֹועד
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שלהם, החיות Ì¯B˜ÓÏמקור ıeÁ e‡ˆÈ Ì‡L ÌÈLÈb¯Óeויתנתקו «¿ƒƒ∆ƒ≈¿ƒ¿»
חיותם Ì˙e‡ÈˆnÓממקור eÏha˙È ÈÊ‡,להתקיים יוסיפו e�È‰Âולא ¬«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿«¿

Ì‰a Èel‚a ‡È‰ ˙eiÁ‰L ÈÙÏחיותם מקור את ומרגישים מכירים והם ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ»∆
העובדה את מרגישים שהם שבים החיים בעלי לגבי במוחש שרואים (וכפי

ואינם חיותם מקור הם שהמים

למים). מחוץ לחיות מסוגלים

‡ÓÏÚ ÔÈ�Ú ‡e‰ ¯ÙÚÂ¿»»ƒ¿«»¿»
ÌÈ‡¯·p‰L ,‡ÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»ƒ
Û‡ ,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚc¿»¿»¿ƒ¿«¿»«
˙eiÁÓ ÌÈiÁ Ì‰ ÌbL∆«≈«ƒ≈«
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒc ˙È˜Ï‡¡…ƒƒ¿ƒ«««¿
שהוא כפי האלוקי, שהאור היינו

הוא המלכות, בספירת מתלבש

חיותם, ÔÈ�Úמקור e‰fL∆∆ƒ¿«
¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰ודבר «…»»ƒ∆»»
הנבראים, בכל שוה «ŒÏkÓƒזה

‡È‰ Ì‰aL ˙eiÁ‰ ,ÌB˜Ó»««∆»∆ƒ
ÌÏÚ‰aונרגשת ניכרת ואיננה ¿∆¿≈

LÙ‡L¯בהם, „Úיתכן «∆∆¿»
ÌÈ„¯Ù� Ì‰L eLÈb¯iL∆«¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ
מציאות להם שיש לחשוב ויטעו

משלהם «¿»ÌBÏLÂŒÒÁעצמאית
שכל לכך מודעים יהיו ולא

חיותם במקור תלוי קיומם

ÈÁa�˙באלוקות. Ì�Ó‡»¿»¿ƒ«
¯ÙÚ‰L ‡È‰ ‰Ó„‡עלמא) ¬»»ƒ∆∆»»

ÌÈnÓדאתגליא) ÏeÏa»ƒ«ƒ
שילוב כלומר דאתכסיא), (עלמא

הדברים שני ÌbLשל e�È‰Â¿«¿∆«
‡ÓÏÚc ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ¿»¿»

‡ÈÏb˙‡cלא כלל שבדרך ¿ƒ¿«¿»
מקורם את «¿CLÓ�ƒמרגישים

˙ˆ˜ Ïehaאת פחות שחשים ƒ¿»
התחושה ואת העצמית יישותם

עצמאית, מציאות הם כאילו

,dÓˆÚŒÈ�Ùa ÌÈn‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»≈∆∆ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿≈«¿»
Ïeha ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ‡e‰ ÌÈn‰ ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«««ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«ƒ

,˙e‡ÈˆÓaלגמרי המציאות אבדן כדי עד וכל, מכל מוחלט ביטול היינו ƒ¿ƒ
e�a¯ ‰LÓ BÓÎeלקב"ה מוחלט בביטול היה אבל אדם בן היה שאמנם ¿…∆«≈

dÈa ·È˙Îc51e‰È˙ÈLÓ ÌÈn‰ ÔÓבני משאר משה התייחד ובזה ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ¿ƒƒ
מציאות של אחרת) או (כזו תחושה בעלי היינו האדמה, מעפר שהם האדם

למקור לחלוטין ודבוקים שקשורים שבים הברואים כמו היה הוא ואילו עצמית

e‡ÈˆÓa˙,חיותם, Ïeha ˙�ÈÁ·a ‰È‰Lישות תחושת כל ÔÎÏÂללא ∆»»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»≈

‰È‰רבנו ÔBLÏמשה „·Îe ‰t „·k52,בדיבור קושי לו ÈÙÏוהיה »»¿«∆¿«»¿ƒ
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ ÔÈ�Ú ‡e‰ ¯eac‰Lהוא הדיבור של עניינו כל שהרי ∆«ƒƒ¿«»¿»¿ƒ¿«¿»

האדם, בתוך המכוסים הרגשות ואת המחשבות את חוץ כלפי «≈¿ÔÂÈÎÂלגלות
,‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ ˙�ÈÁaÓ ‰È‰ ‰LnL,מכוסה הכול שבו עולם ∆…∆»»ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿«¿»

„·Îe ‰t „·k ‰È‰ ÔÎÏ»≈»»¿«∆¿«
‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ .ÔBLÏ»¿∆«≈«

·e˙kM53‰LÓ LÈ‡‰Â ∆»¿»ƒ…∆
Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÈ�Ú»»¿…ƒ…»»»
,‰Ó„‡‰ È�t ÏÚ ¯L‡¬∆«¿≈»¬»»
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡∆«
È�t ÏÚL Ì„‡‰ ˙�ÈÁa¿ƒ«»»»∆«¿≈

,‰Ó„‡‰הוא שעניינו למרות »¬»»
נבראים היינו דאתגליא" "עלמא

ניכרת ויישותם שמציאותם

Ïehaגשתומור ‡e‰ B�È�Úƒ¿»ƒ
ביטול, של מסוימת מידה בו יש

¯ÙÚ ‡e‰ ‰Ó„‡L Ï"pÎÂ¿««∆¬»»»»
ÌÈnÓ ÏeÏa- הרוחני ובמובן »ƒ«ƒ

דאתגליא עלמא של שילוב

דאתכסיא עלמא עם (ישות)

««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,(ביטול),
‰LÓc Ïeha‰Â ‰Â�Ú‰»¬»»¿«ƒ¿…∆
ÏÎc Ïeha‰Ó ¯˙BÈ ‡e‰≈≈«ƒ¿»
È�t ÏÚ ¯L‡ Ì„‡‰»»»¬∆«¿≈
‰LnL ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆…∆
Ïeha ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«ƒ

˙e‡ÈˆÓaעמוק ביטול שהוא ƒ¿ƒ
אבדן כדי עד ביותר, ופנימי

העצמית הישות תחושת

eÏÏkL˙לחלוטין. ,e�È‰Â¿«¿∆¿»
L¯Ù‰‰ההבדל כללי, באופן «∆¿≈

‰Ó„‡ ÔÈaדאתגליא (עלמא ≈¬»»
דאתכסיא) בעלמא משולב

ÌÈÓÏ(בלבד דאתכסיא (עלמא ¿«ƒ
Ïeha ÔÈa L¯Ù‰‰ ‡e‰«∆¿≈≈ƒ

Li‰של מסוימת תחושה בו נשארה עדיין אבל מתבטל אמנם היש שבו מצב «≈
עצמית e‡ÈˆÓa˙ישות Ïeh·Ïמקום נתינת ללא מוחלט ביטול שהוא ¿ƒƒ¿ƒ

ישות. לתחושת ‰‡„Ó‰כלשהו ÌL ÏÚ Ì„‡ ‡¯˜pL e‰ÊÂדווקא ¿∆∆ƒ¿»»»«≈»¬»»
העפר, מן שבא העובדה את שמבטא שם לו ניתן B·Ú„˙ולא ÔÈ�Ú Ïk ,Èkƒ»ƒ¿«¬«

ÌÈÓ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ Ì„‡‰(ביטול דאתכסיא, (עלמאÙÚa¯(עלמא »»»¿«¿ƒ«ƒ∆»»
יש), lÁ˙a‰דאתגליא, ,Lia Ïeha ÏÚÙÏ ,e�ÈÈ‰של העבודה וסדר «¿ƒ¿…ƒ«≈ƒ¿ƒ»

את לפעול צריך ראשון שבשלב הוא היש ‰Li,ביטול Ïehaיש ובהמשך ƒ«≈
ויותר יותר הזה הביטול את e‡Èˆna˙.להעמיק Ïeha Ìb ÏÚÙiL „ÚÂ¿«∆ƒ¿…«ƒ«¿ƒ
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i"gyz'dטז ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

ּבּטּול ׁשהּוא מ"ה לבחינת ׁשּמּגיעים עד כּו', ְְִִִִִִִֶֶַַַַָּדתפּלה
.58ּבמציאּות ְִִ

ּבּמדרׁשe‰ÊÂו) ּׁשּכתּוב מה ּכן ּפסּוק59ּגם ואדם60על ¿∆ְְִֵֶַַַַָָָָָ
את להעביד אין ואדם האדמה, את לעבד ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאין
היינּו, המעּגל, ּוכחֹוני ּכאלּיה להקּב"ה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּברּיֹות
ּבזה, והענין הּנביא. לאלּיהּו האדם עבֹודת את ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהמׁשיל
ׁשּכל ׁשּפעל היתה הּנביא אלּיהּו ׁשל עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּדהּנה,

אמרּו ב'61יׂשראל האלקים, הּוא הוי' האלקים הּוא הוי' ְְֱֱֲֲִִִֵָָָָָָָָֹֹ
אחד הוי' הּוא הוי' ּדהּנה, מדרגֹות. ב' ׁשהם ,62ּפעמים, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו רּבים, לׁשֹון הּוא קדֹוׁשים.63ואלקים אלקים ְְְֱֱִִִִֶֶַָֹֹ
ׁשל ּבפעל ההתהּוּות נעׂשית אלקים ׁשם ׁשּמּצד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹוהינּו,

מעׂשי רּבּו מה הן הּנבראים, רּבּוי64ּכל על ּדקאי , ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מעׂשי ּגדלּו מה והן ׁשּלמּטה, הּתחּתֹונים ,65הּנבראים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּלמעלה הּנבראים ּגדֹולי על ׁשּיהיּו66ּדקאי ּבכדי ּכי, , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּגדֹולי ׁשּיהיּו ּבכדי ואפּלּו ׁשּלמּטה, הּנבראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָרּבּוי
ּבכדי הגּבלה, ׁשל ענין להיֹות צרי ׁשּלמעלה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנבראים
מּצד ואדרּבה, לחברֹו, אחד נברא ּבין ּולחּלק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהבּדיל
ּבכדי יֹותר ּגדֹולה הגּבלה להיֹות צריכה הּנבראים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּגדלּות
ּדוקא. אלקים ׁשם מּצד היא זֹו והגּבלה מּזה, זה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלחּלקם
הרי הוי', מּׁשם ההתהּוּות אמּתית היֹות ׁשעם ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָונמצא,
ׁשם מּצד היא ּובהתחּלקּות, ּבהגּבלה ּבפעל, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹההתהּוּות
ׁשאמּתית ׁשהגם ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹאלקים.
ּבא זה הרי מּכלֿמקֹום ,יתּבר מעצמּותֹו היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָההתהּוּות
זה ועל הׁשּתלׁשלּות. ּדסדר ממּצעים ּכּמה עלֿידי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּבפעל
ּבפעל ׁשההתהּוּות היֹות ּדעם האלקים, הּוא הוי' ְְְֱֱֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
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ובכ"מ.58) א. נו, וארא תו"א ז.59)ראה פי"ג, ה.60)ב"ר שם, לט.61)בראשית יח, ד.62)מלכיםֿא ו, כד,63)ואתחנן יהושע

כד.64)יט. קד, ו.65)תהלים צב, ועוד.66)שם א. נו, וארא תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰Ó„‡‰,עפר עם והשקה") יעלה... ("ואד מים של שילוב כאן שיש הרי »¬»»
'eÎ ‰lÙ˙c ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Âמאשר (הנעלית האדם עבודת ידי על ¿ƒ¿«««¬»»ƒ¿ƒ»

דלעילא), אתערותא בדרך e‰L‡המשכה ‰"Ó ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒƒ¿ƒ««∆
˙e‡ÈˆÓa Ïeha58כיוון מה", "ונחנו ואהרן משה עצמם על שאמרו כפי ƒƒ¿ƒ

בבחינת בתכלית, בטלים שהיו

שעל וכאמור במציאות, ביטול

רק נפעל מלמעלה ההמשכה ידי

אבל לביטול והיכולת הכוח

מביטול החל בפועל, הביטול

במציאות, לביטול ועד היש

האדם. עבודת ידי על נפעל

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆«≈«∆»
L¯„na59˜eÒt ÏÚ60 «ƒ¿»«»

˙‡ „·ÚÏ ÔÈ‡ Ì„‡Â¿»»«ƒ«¬…∆
ÔÈ‡ Ì„‡Â ,‰Ó„‡‰»¬»»¿»»«ƒ
˙Bi¯a‰ ˙‡ „È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆«¿ƒ
È�BÁÎe ‰iÏ‡k ‰"a˜‰Ï¿«»»¿≈ƒ»¿ƒ
ÏÈLÓ‰L ,e�ÈÈ‰ ,ÏbÚÓ‰«¿«≈«¿∆ƒ¿ƒ

‰‡„Ìהמדרש ˙„B·Ú ˙‡∆¬«»»»
,‡È·p‰ e‰iÏ‡Ïלעניין היינו ¿≈ƒ»«»ƒ

של ובפעולתו בעבודתו שמצינו

הנביא. Êa‰,אליהו ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆
ÏL B˙„B·Ú ,‰p‰c¿ƒ≈¬»∆
‰˙È‰ ‡È·p‰ e‰iÏ‡≈ƒ»«»ƒ»¿»
Ï‡¯NÈ ÏkL ÏÚtL∆»«∆»ƒ¿»≈

e¯Ó‡61‡e‰ 'ÈÂ‰ »¿¬»»
‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¬»»
,ÌÈÓÚt '· ,ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¿»ƒ

˙B‚¯„Ó '· Ì‰Lרק ולא ∆≈«¿≈
עצמו. הדבר אותו של כפילות

'ÈÂ‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈¬»»¬»»
„Á‡62,ישראל "שמע ככתוב ∆»

אחד", ה' אלוקינו ÌÈ˜Ï‡Â∆¡…ƒה'
BÓk ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ‡e‰¿«ƒ¿

·e˙kL63ÌÈ˜Ï‡ ∆»¡…ƒ
ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰ ˙ÈNÚ� ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vnL ,e�È‰Â .ÌÈLB„¿̃ƒ¿«¿∆ƒ«≈¡…ƒ«¬≈«ƒ¿«¿…«

EÈNÚÓ ea¯ ‰Ó Ô‰ ,ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÏL64ÏÚ È‡˜c המתייחס, ∆»«ƒ¿»ƒ≈«««¬∆¿»≈«
hÓlL‰אל ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈ‡¯·p‰ Èea¯מאד רבים מסוגים שהם ƒ«ƒ¿»ƒ««¿ƒ∆¿«»

מאד, גדולה EÈNÚÓובכמות eÏ„b ‰Ó Ô‰Â65ÈÏB„b ÏÚ È‡˜c , ¿≈»»¿«¬∆¿»≈«¿≈
‰ÏÚÓlL ÌÈ‡¯·p‰66,רבו "מה וארא): (פרשת אור' ב'תורה כמבואר «ƒ¿»ƒ∆¿«¿»

למיניהם המתחלקים הזה שבעולם הברואים וכל התחתונים עולמות מעשיך...

גדלו מה חי... צומח, בדומם, מדרגות רבבות רבי התחלקות מיני בכמה

ונשמות...", מלאכים עליונים העולמות ¯Èeaמעשיך... eÈ‰iL È„Îa ,Èkƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
ÌÈ‡¯·p‰ ÈÏB„b eÈ‰iL È„Îa elÙ‡Â ,‰hÓlL ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆¿«»«¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓlL,רוחניים שהם ‰‚Ïa‰למרות ÏL ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆבאור ∆¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»∆«¿»»
הנבראים, את ולהחיות ולקיים להוות שיורד ÏÈc·‰Ïהאלוקי È„Îaƒ¿≈¿«¿ƒ

„Á‡ ‡¯·� ÔÈa ˜lÁÏe¿«≈≈ƒ¿»∆»
B¯·ÁÏאור יושפע אם כי «¬≈

ובלי הגבלות בלי 'פשוט'

נבראים יתהוו לא הגדרות

עם שונות בהגדרות מוגדרים

ביניהם, כך כל גדולים הבדלים

˙eÏ„b „vÓ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ««¿
ÌÈ‡¯·p‰שיש משום דווקא «ƒ¿»ƒ

עם וחשובים גדולים נבראים

מסויימות מאוד הגדרות

‰Ïa‚‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»»
Ì˜lÁÏ È„Îa ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈ƒ¿≈¿«¿»

‰fÓ ‰Êערך פחות בנברא כי ∆ƒ∆
מציאותוה'ציו של וההגדרה ר'

פחות, BÊבולטים ‰Ïa‚‰Âשל ¿«¿»»
האלוקי ÌLהאור „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈

‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡שם שהוא ¡…ƒ«¿»
שממנה והצמצום הגבורה מידת

של המסוימות ההגדרות נובעות

ואפילו (גשמית יישות כל

ÌÚLרוחנית). ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆ƒ
˙ee‰˙‰‰ ˙ÈzÓ‡ ˙BÈ‰¡¬ƒƒ«ƒ¿«

'ÈÂ‰ ÌMÓ'יש' התהוות כי ƒ≈¬»»
בכוח רק להיות יכולה מ'אין'

עצמו שהוא וממקור הבליֿגבול

אחרת, בסיבה תלוי לא קיומו

,ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰ È¯‰¬≈«ƒ¿«¿…«
,˙e˜lÁ˙‰·e ‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿ƒ¿«¿
ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈¡…ƒ
של האור על ומסתיר המעלים

להאיר שיוכל כדי הוי' שם

והאמונה' היחוד ב'שער בהרחבה (כמבואר מוגבלים בנבראים ולהתלבש

התניא). ÈzÓ‡L˙שבספר Ì‚‰L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆¬«∆¬ƒƒ
C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰,והגבלה מדידה מכל שלמעלה «ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ¿»≈

¯„Òc ÌÈÚvÓÓ ‰nk È„ÈŒÏÚ ÏÚÙa ‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆»¿…««¿≈«»¿À»ƒ¿≈∆
˙eÏLÏzL‰נברא ובכל עולם בכל האלוקי האור את ומגבילים שמודדים ƒ¿«¿¿

עניינו. �‡Ó¯לפי ‰Ê ÏÚÂאחריו ענו העם וכל הנביא אליהו ידי ‰ÈÂ'על ¿«∆∆¡«¬»»
ÌMÓ ‡È‰ ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰»¡…ƒ¿ƒ¡∆«ƒ¿«¿…«ƒƒ≈
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'eb epzi df

Ì�Ó‡האדם עבֹודת ענין מהּו להבין צרי עדין »¿»ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָ
העפר, ּבבחינת הּמים ּבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַַָָלהמׁשי
מּצד האדם, עבֹודת קדם ּגם יׁשנֹו זה ענין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּדלכאֹורה,
מּמים, הּבלּול עפר האדמה, מן ׁשּנברא עצמּה, ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָהּבריאה
ּבעפר. הּמים ּבהמׁשכת האדם עבֹודת ענין מהּו ּכן ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָואם
ּומים) (עפר האדמה מן האדם ׁשּבריאת הּוא, הענין ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָָא
הּמים המׁשכת להיֹות ׁשּיּוכל ּבלבד הכׁשרה רק ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָהיא
ּכח נתינת ׁשּזהּו והינּו האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבעפר
עלֿידי ואחרּֿכ העבֹודה, ענין על ּדלעילא ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָואתערּותא
הּמבאר ועלּֿדר יֹותר. עליֹונה המׁשכה נעׂשה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהעבֹודה

אחר ּומלקֹוׁש54ּבמקֹום יֹורה ענינם55ּבענין ׁשּׁשניהם , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ירּית הּוא הּיֹורה ׁשענין אּלא למּטה, מּלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהמׁשכה
הּזריעה, קדם יֹותר ּובפרטּיּות החריׁשה, קדם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּגׁשמים
עבֹודת על ּכח ּונתינת האפׁשרּות נעׂשית ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֹועלֿידיֿזה
והּזריעה החריׁשה לאחרי ּגם אמנם ּוזריעה. ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָהחריׁשה
הּצמיחה, טיב נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה מלקֹוׁש, להיֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָצרי
ועלּֿדרֿזה העבֹודה. ׁשּלאחרי ההמׁשכה ענין ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא
עפר האדמה, מן ׁשּבריאתֹו האדם, ּבענין ּכן ּגם ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָהּוא
על ּכח ּונתינת ּדלעילא האתערּותא הּוא מּמים, ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹהּבלּול
האדם ּפֹועל עבֹודתֹו עלֿידי ואחרּֿכ העבֹודה, ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָענין
ּבּטּול ּבחינת יֹותר, עליֹונה המׁשכה וגם הּיׁש, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּבּטּול
ּגם וזהּו ּבפניֿעצמֹו). הּמים ענין (ׁשּזהּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַּבמציאּות

ּב"ן מברר מ"ה ּכי מ"ה, א"ד היינּו והינּו56ׁשאדמה , ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ
ענין ׁשהּוא א"ד, ּבחינת ׁשּיהיה לברר הּכח רק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהּוא

ׁשּכתּוב ּכמֹו למעלה, מּלמּטה מן57העלאה יעלה ואד ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ההעלאה ענין והּוא האדמה, ּפני ּכל את והׁשקה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהארץ
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e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡של הפנימי B·Ú„˙התוכן ÔÈ�Ú »¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¬«
¯ÙÚ‰ ˙�ÈÁ·a ÌÈn‰ ˙�ÈÁa CÈLÓ‰Ï Ì„‡‰עלמא בין ולשלב »»»¿«¿ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ«∆»»

היש, ביטול ולפעול דאתכסיא ועלמא LÈדאתגליא ‰Ê ÔÈ�Ú ,‰¯B‡ÎÏcB� ¿ƒ¿»ƒ¿»∆∆¿
ÔÓ ‡¯·pL ,dÓˆÚ ‰‡È¯a‰ „vÓ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ì„˜ Ìb«…∆¬«»»»ƒ««¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»ƒ

ÏeÏa‰ ¯ÙÚ ,‰Ó„‡‰»¬»»»»«»
ÌÈnÓשהאדם העובדה ועצם ƒ«ƒ

ושילוב בלילה באמצעות נברא

עלמא (היש, העפר של

עלמא (ביטול, במים דאתגליא)

ביטול מהווה כבר דאתכסיא)

ÔÈ�Úהיש e‰Ó Ôk Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ¿«
˙ÎLÓ‰a Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿«¿»«

¯ÙÚa ÌÈn‰בתוספת ««ƒ∆»»
עצמה.? הבריאה שמצד לשילוב

˙‡È¯aL ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ«
¯ÙÚ) ‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»¬»»»»

‡È‰ (ÌÈÓeפעולת לא עדיין «ƒƒ
היש לביטול הגורמת השילוב

היא ‰LÎ¯‰אלא והכנה¯˜ ««¿»»
˙BÈ‰Ï ÏÎeiL „·Ïaƒ¿«∆«ƒ¿
ŒÏÚ ¯ÙÚa ÌÈn‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««ƒ∆»»«
e�È‰Â ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«»»»¿«¿
Ák ˙�È˙� e‰fL∆∆¿ƒ«…«
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡Â¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»

מלמעלה ÔÈ�Úוהתעוררות ÏÚ«ƒ¿«
‰„B·Ú‰גם ואמנם »¬»

לה יש מלמעלה ההתעוררות

הכנה רק זו אבל מסוימת פעולה

È„ÈŒÏÚוהכשרה, CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿≈
‰ÎLÓ‰ ‰NÚ� ‰„B·Ú‰»¬»«¬∆«¿»»

¯˙BÈ ‰�BÈÏÚמאשר ∆¿»≈
ידי על שנפעלת ההמשכה

מלמעלה. »¿ŒÏÚÂההתעוררות
ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯c∆∆«¿…»¿»

¯Á‡54‰¯BÈ ÔÈ�Úaהגשם «≈¿ƒ¿«∆
האחרון,LB˜ÏÓe55הראשון ‰ÎLÓ‰הגשם Ì�È�Ú Ì‰È�ML «¿∆¿≈∆ƒ¿»»«¿»»
i¯È˙והשפעה ‡e‰ ‰¯Bi‰ ÔÈ�ÚL ‡l‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆»∆ƒ¿««∆¿ƒ«

,‰ÚÈ¯f‰ Ì„˜ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e ,‰LÈ¯Á‰ Ì„˜ ÌÈÓLb‰«¿»ƒ…∆«¬ƒ»ƒ¿»ƒ≈…∆«¿ƒ»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂוכך מתרככת Ákהאדמה ˙�È˙�e ˙e¯LÙ‡‰ ˙ÈNÚ� ¿«¿≈∆«¬≈»∆¿»¿ƒ«…«

‰ÚÈ¯Êe ‰LÈ¯Á‰ ˙„B·Ú ÏÚהכנה שמהווה גשם הוא שהיורה נמצא «¬««¬ƒ»¿ƒ»
והפירות. התבואה צמיחת על ישירה השפעה לו אין אך Ìbוהכשרה Ì�Ó‡»¿»«

‰ÚÈ¯f‰Â ‰LÈ¯Á‰ È¯Á‡Ïכדי הדרוש כל נעשה כבר בכך שלכאורה ¿«¬≈«¬ƒ»¿«¿ƒ»

צמיחה תהיה מכן LB˜ÏÓשלאחר ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆעונת סוף של נוסף גשם »ƒƒ¿«¿
ÈË·הצמיחה, ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLאיכותÔÈ�Ú ‡e‰Â ,‰ÁÈÓv‰ ∆«¿≈∆«¬∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰מלמעלה‰„B·Ú‰ È¯Á‡lLהמשכה שהיא למטה האדם של ««¿»»∆¿«¬≈»¬»
דלעילא'. 'אתערותא בבחינת הראשונית ההמשכה מאשר יותר נעלית

Ôk Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«≈
ÔÈ�ÚaיצירתÌ„‡‰,ועבודתו ¿ƒ¿«»»»

,‰Ó„‡‰ ÔÓ B˙‡È¯aL∆¿ƒ»ƒ»¬»»
‡e‰ ,ÌÈnÓ ÏeÏa‰ ¯ÙÚ»»«»ƒ«ƒ
היש ביטול של פעולה אמנם

רק זו «¬¿e¯Ú˙‡‰»ƒ˙‡אבל
ÏÚ Ák ˙�È˙�e ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»¿ƒ«…««

‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úלא ועדיין ƒ¿«»¬»
עצמה, «»»¿CkŒ¯Á‡Âהפעולה

B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚבדרך «¿≈¬»
כנ"ל למטה מלמטה העלאה

Ì„‡‰ ÏÚBtאת בפועל ≈»»»
Li‰ Ïehaיש כאשר הנפעל ƒ«≈

דאתכסיא עלמא של התגלות

דאתגליא עלמא בתוך (ביטול)

BÈÏÚ�‰(יש), ‰ÎLÓ‰ Ì‚Â¿««¿»»∆¿»
¯˙BÈהיש מביטול יותר ונעלית ≈

העבודה, בתחילת שהוא כפי

Ïehaוהיא ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ
ÔÈ�Ú e‰fL) ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«

BÓˆÚŒÈ�Ùa ÌÈn‰ללא ««ƒƒ¿≈«¿
העפר ועירוב ).שילוב

e�ÈÈ‰ ‰Ó„‡L Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¬»»«¿
Èkאותיות ,‰"Ó השם‡"„ ≈«ƒ
הוי'Ó"‰הקדוש משם הנוצר «

אותיות במילוי כתוב כשהוא

וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף,

האותיות של והגימטרייא ה"א

(45) מ"ה היא אתÓ·¯¯הללו ¿»≈
הקדוש הנוצרÔ"a56השם «

ה"א, אותיות במילוי הוי' משם

היא הללו האותיות של והגימטרייא ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד, כיהיינו ,(52) ב"ן

מה" "כוח שהיא החכמה ספירת של (כעניינה ביטול הוא מ"ה שם של עניינו

"ונחנו ואהרן משה על שנאמר וכמו בלבד כנקודה הוא השכלי הרעיון בה כי

מקבל השכלי הרעיון שבה הבינה ספירת של (כעניינה ב"ן שם של וענינו מה")

ומציאות) ורוחב מציאותאורך Ï·¯¯הוא Ák‰ ˜¯ ‡e‰L e�È‰Â ,¿«¿∆««…«¿»≈
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,„"‡ ˙�ÈÁa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ«≈∆ƒ¿««¬»»ƒ¿«»¿«¿»

·e˙kL BÓk57È�t Ïk ˙‡ ‰˜L‰Â ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÈ „‡Â ¿∆»¿≈«¬∆ƒ»»∆¿ƒ¿»∆»¿≈
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יז i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

ּבּטּול ׁשהּוא מ"ה לבחינת ׁשּמּגיעים עד כּו', ְְִִִִִִִֶֶַַַַָּדתפּלה
.58ּבמציאּות ְִִ

ּבּמדרׁשe‰ÊÂו) ּׁשּכתּוב מה ּכן ּפסּוק59ּגם ואדם60על ¿∆ְְִֵֶַַַַָָָָָ
את להעביד אין ואדם האדמה, את לעבד ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאין
היינּו, המעּגל, ּוכחֹוני ּכאלּיה להקּב"ה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהּברּיֹות
ּבזה, והענין הּנביא. לאלּיהּו האדם עבֹודת את ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהמׁשיל
ׁשּכל ׁשּפעל היתה הּנביא אלּיהּו ׁשל עבֹודתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּדהּנה,

אמרּו ב'61יׂשראל האלקים, הּוא הוי' האלקים הּוא הוי' ְְֱֱֲֲִִִֵָָָָָָָָֹֹ
אחד הוי' הּוא הוי' ּדהּנה, מדרגֹות. ב' ׁשהם ,62ּפעמים, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו רּבים, לׁשֹון הּוא קדֹוׁשים.63ואלקים אלקים ְְְֱֱִִִִֶֶַָֹֹ
ׁשל ּבפעל ההתהּוּות נעׂשית אלקים ׁשם ׁשּמּצד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹוהינּו,

מעׂשי רּבּו מה הן הּנבראים, רּבּוי64ּכל על ּדקאי , ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
מעׂשי ּגדלּו מה והן ׁשּלמּטה, הּתחּתֹונים ,65הּנבראים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּלמעלה הּנבראים ּגדֹולי על ׁשּיהיּו66ּדקאי ּבכדי ּכי, , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּגדֹולי ׁשּיהיּו ּבכדי ואפּלּו ׁשּלמּטה, הּנבראים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָרּבּוי
ּבכדי הגּבלה, ׁשל ענין להיֹות צרי ׁשּלמעלה, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּנבראים
מּצד ואדרּבה, לחברֹו, אחד נברא ּבין ּולחּלק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלהבּדיל
ּבכדי יֹותר ּגדֹולה הגּבלה להיֹות צריכה הּנבראים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּגדלּות
ּדוקא. אלקים ׁשם מּצד היא זֹו והגּבלה מּזה, זה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלחּלקם
הרי הוי', מּׁשם ההתהּוּות אמּתית היֹות ׁשעם ְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָונמצא,
ׁשם מּצד היא ּובהתחּלקּות, ּבהגּבלה ּבפעל, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹההתהּוּות
ׁשאמּתית ׁשהגם ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹאלקים.
ּבא זה הרי מּכלֿמקֹום ,יתּבר מעצמּותֹו היא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָההתהּוּות
זה ועל הׁשּתלׁשלּות. ּדסדר ממּצעים ּכּמה עלֿידי ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּבפעל
ּבפעל ׁשההתהּוּות היֹות ּדעם האלקים, הּוא הוי' ְְְֱֱֱֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
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ובכ"מ.58) א. נו, וארא תו"א ז.59)ראה פי"ג, ה.60)ב"ר שם, לט.61)בראשית יח, ד.62)מלכיםֿא ו, כד,63)ואתחנן יהושע

כד.64)יט. קד, ו.65)תהלים צב, ועוד.66)שם א. נו, וארא תו"א ראה
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‰Ó„‡‰,עפר עם והשקה") יעלה... ("ואד מים של שילוב כאן שיש הרי »¬»»
'eÎ ‰lÙ˙c ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Âמאשר (הנעלית האדם עבודת ידי על ¿ƒ¿«««¬»»ƒ¿ƒ»

דלעילא), אתערותא בדרך e‰L‡המשכה ‰"Ó ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒƒ¿ƒ««∆
˙e‡ÈˆÓa Ïeha58כיוון מה", "ונחנו ואהרן משה עצמם על שאמרו כפי ƒƒ¿ƒ

בבחינת בתכלית, בטלים שהיו

שעל וכאמור במציאות, ביטול

רק נפעל מלמעלה ההמשכה ידי

אבל לביטול והיכולת הכוח

מביטול החל בפועל, הביטול

במציאות, לביטול ועד היש

האדם. עבודת ידי על נפעל

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆«≈«∆»
L¯„na59˜eÒt ÏÚ60 «ƒ¿»«»

˙‡ „·ÚÏ ÔÈ‡ Ì„‡Â¿»»«ƒ«¬…∆
ÔÈ‡ Ì„‡Â ,‰Ó„‡‰»¬»»¿»»«ƒ
˙Bi¯a‰ ˙‡ „È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆«¿ƒ
È�BÁÎe ‰iÏ‡k ‰"a˜‰Ï¿«»»¿≈ƒ»¿ƒ
ÏÈLÓ‰L ,e�ÈÈ‰ ,ÏbÚÓ‰«¿«≈«¿∆ƒ¿ƒ

‰‡„Ìהמדרש ˙„B·Ú ˙‡∆¬«»»»
,‡È·p‰ e‰iÏ‡Ïלעניין היינו ¿≈ƒ»«»ƒ

של ובפעולתו בעבודתו שמצינו

הנביא. Êa‰,אליהו ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆
ÏL B˙„B·Ú ,‰p‰c¿ƒ≈¬»∆
‰˙È‰ ‡È·p‰ e‰iÏ‡≈ƒ»«»ƒ»¿»
Ï‡¯NÈ ÏkL ÏÚtL∆»«∆»ƒ¿»≈

e¯Ó‡61‡e‰ 'ÈÂ‰ »¿¬»»
‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¬»»
,ÌÈÓÚt '· ,ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¿»ƒ

˙B‚¯„Ó '· Ì‰Lרק ולא ∆≈«¿≈
עצמו. הדבר אותו של כפילות

'ÈÂ‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ,‰p‰c¿ƒ≈¬»»¬»»
„Á‡62,ישראל "שמע ככתוב ∆»

אחד", ה' אלוקינו ÌÈ˜Ï‡Â∆¡…ƒה'
BÓk ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ‡e‰¿«ƒ¿

·e˙kL63ÌÈ˜Ï‡ ∆»¡…ƒ
ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰ ˙ÈNÚ� ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vnL ,e�È‰Â .ÌÈLB„¿̃ƒ¿«¿∆ƒ«≈¡…ƒ«¬≈«ƒ¿«¿…«

EÈNÚÓ ea¯ ‰Ó Ô‰ ,ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÏL64ÏÚ È‡˜c המתייחס, ∆»«ƒ¿»ƒ≈«««¬∆¿»≈«
hÓlL‰אל ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈ‡¯·p‰ Èea¯מאד רבים מסוגים שהם ƒ«ƒ¿»ƒ««¿ƒ∆¿«»

מאד, גדולה EÈNÚÓובכמות eÏ„b ‰Ó Ô‰Â65ÈÏB„b ÏÚ È‡˜c , ¿≈»»¿«¬∆¿»≈«¿≈
‰ÏÚÓlL ÌÈ‡¯·p‰66,רבו "מה וארא): (פרשת אור' ב'תורה כמבואר «ƒ¿»ƒ∆¿«¿»

למיניהם המתחלקים הזה שבעולם הברואים וכל התחתונים עולמות מעשיך...

גדלו מה חי... צומח, בדומם, מדרגות רבבות רבי התחלקות מיני בכמה

ונשמות...", מלאכים עליונים העולמות ¯Èeaמעשיך... eÈ‰iL È„Îa ,Èkƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ
ÌÈ‡¯·p‰ ÈÏB„b eÈ‰iL È„Îa elÙ‡Â ,‰hÓlL ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ∆¿«»«¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓlL,רוחניים שהם ‰‚Ïa‰למרות ÏL ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆבאור ∆¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»∆«¿»»
הנבראים, את ולהחיות ולקיים להוות שיורד ÏÈc·‰Ïהאלוקי È„Îaƒ¿≈¿«¿ƒ

„Á‡ ‡¯·� ÔÈa ˜lÁÏe¿«≈≈ƒ¿»∆»
B¯·ÁÏאור יושפע אם כי «¬≈

ובלי הגבלות בלי 'פשוט'

נבראים יתהוו לא הגדרות

עם שונות בהגדרות מוגדרים

ביניהם, כך כל גדולים הבדלים

˙eÏ„b „vÓ ,‰a¯„‡Â¿«¿«»ƒ««¿
ÌÈ‡¯·p‰שיש משום דווקא «ƒ¿»ƒ

עם וחשובים גדולים נבראים

מסויימות מאוד הגדרות

‰Ïa‚‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿»»
Ì˜lÁÏ È„Îa ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈ƒ¿≈¿«¿»

‰fÓ ‰Êערך פחות בנברא כי ∆ƒ∆
מציאותוה'ציו של וההגדרה ר'

פחות, BÊבולטים ‰Ïa‚‰Âשל ¿«¿»»
האלוקי ÌLהאור „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈

‡˜Âc ÌÈ˜Ï‡שם שהוא ¡…ƒ«¿»
שממנה והצמצום הגבורה מידת

של המסוימות ההגדרות נובעות

ואפילו (גשמית יישות כל

ÌÚLרוחנית). ,‡ˆÓ�Â¿ƒ¿»∆ƒ
˙ee‰˙‰‰ ˙ÈzÓ‡ ˙BÈ‰¡¬ƒƒ«ƒ¿«

'ÈÂ‰ ÌMÓ'יש' התהוות כי ƒ≈¬»»
בכוח רק להיות יכולה מ'אין'

עצמו שהוא וממקור הבליֿגבול

אחרת, בסיבה תלוי לא קיומו

,ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰ È¯‰¬≈«ƒ¿«¿…«
,˙e˜lÁ˙‰·e ‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿ƒ¿«¿
ÌÈ˜Ï‡ ÌL „vÓ ‡È‰ƒƒ«≈¡…ƒ
של האור על ומסתיר המעלים

להאיר שיוכל כדי הוי' שם

והאמונה' היחוד ב'שער בהרחבה (כמבואר מוגבלים בנבראים ולהתלבש

התניא). ÈzÓ‡L˙שבספר Ì‚‰L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆¬«∆¬ƒƒ
C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ ‡È‰ ˙ee‰˙‰‰,והגבלה מדידה מכל שלמעלה «ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ¿»≈

¯„Òc ÌÈÚvÓÓ ‰nk È„ÈŒÏÚ ÏÚÙa ‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆»¿…««¿≈«»¿À»ƒ¿≈∆
˙eÏLÏzL‰נברא ובכל עולם בכל האלוקי האור את ומגבילים שמודדים ƒ¿«¿¿

עניינו. �‡Ó¯לפי ‰Ê ÏÚÂאחריו ענו העם וכל הנביא אליהו ידי ‰ÈÂ'על ¿«∆∆¡«¬»»
ÌMÓ ‡È‰ ÏÚÙa ˙ee‰˙‰‰L ˙BÈ‰ ÌÚc ,ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰»¡…ƒ¿ƒ¡∆«ƒ¿«¿…«ƒƒ≈
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i"gyz'dיח ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

ּבאלקּות, הּנבראים קּׁשּור ענין והּוא למּטה, ְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָֹמּלמעלה
ּולׁשמרּה לעבדּה הראׁשֹון אדם עבֹודת ׁשענין ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהינּו,
ׁשּיהיה עד הּיׁש ּבּטּול לפעל הּוא הּקרּבנֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבעבֹודת

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו ּבּמציאּות. אדם74ּבּטּול ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּדכתיב הּוא הדא נברא ּכּפרתֹו אדמה28מּמקֹום מזּבח ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָ

לעסק הּוא האדם ענין ׁשּכל לפי והינּו לי, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּתעׂשה
למעלה מּלמּטה העלאה ׁשענינם הּקרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

הּכתּוב ּוכהמׁש למּטה, מּלמעלה וזבחּת28והמׁשכה ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּכליל הּוא ּדעֹולה ,ׁשלמי ואת עֹולֹותי את ְְְִֶֶֶֶָָָָָעליו

ּוׁשלמים75להוי' למעלה, מּלמּטה העלאה ענין והּוא , ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָ
ולּבעלים לּכהנים ההמׁשכה76נאכלים ענין והּוא , ְְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

ולּבעלים. לּכהנים ׁשּנאכל ּבּבׂשר עד למּטה ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּלמעלה

נאמר‡Ì�Óז) ּתעׂשה77לאחריֿזה אבנים מזּבח ואם »¿»ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
לׁשֹון ואם ּׁשּכתּוב ּדמה הרמּב"ן ּופרׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָלי,
אּלא רׁשּות אינֹו זה ׁש'אם' (אף צּוּוי לׁשֹון ולא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹרׁשּות

אבנים,78חֹובה מזּבח לבנֹות נצטּוּו לא ׁשּבּמדּבר לפי ,( ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אדמה, מזּבח ּגם לבנֹות יכֹולים 79והיּו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָ

מלי לּוחין חליל יֹונתן, ּבתרּגּום ּופרׁש לּוחֹות, ְְְְֲִִֵֵֵַָָנבּוב
ורק ּבעפר, הּנחׁשת מזּבח את ממּלאין ׁשהיּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעפרא,
והּנה, אבנים. מזּבח לבנֹות נצטּוּו לארץ ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבכניסתם
,ר ּדבר היא ׁשאדמה הּוא, לאבנים אדמה ּבין ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָההפרׁש
ּדכתיב לארץ ׁשּבכניסתם וזהּו קׁשה. ּדבר הם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואבנים

לבנֹות80ּבּה נצטּוּו ּכברזל, קׁשה ּברזל, אבניה אׁשר ארץ ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּדבר ׁשהיא ּדאדמה הּוא, ּבעבֹודה והענין אבנים. ְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָמזּבח
ּבטעם ּכי, ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה על מֹורה ְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָר
ודעת טעם ּבבחינת וגם ּולכאן, לכאן נטּיה יׁש ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָודעת
ואחרּֿכ ּולדין, לחֹוב נטּיה היתה מּקדם הרי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמעלה,
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ה"ב.74) פ"ז נזיר ירושלמי ח. פי"ד, ט.75)ב"ר ז, א.76)שמואלֿא ג, שם ופרש"י תו"כ כב.77)ראה ופרש"י78)פסוק מכילתא

ח.79)עה"פ. כז, ט.ע80)תרומה ח, קב
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התחתונים, והנבראים e˜Ï‡a˙הזה ÌÈ‡¯·p‰ ¯eM˜ ÔÈ�Ú ‡e‰Âבשני ¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ∆¡…
העלאה, ובדרך המשכה בדרך האמורים B·Ú„˙האופנים ÔÈ�ÚL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«¬«

ÏÚÙÏ ‡e‰ ˙B�a¯w‰ ˙„B·Úa d¯ÓLÏe d„·ÚÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿»¿»¿»¿»«¬««»¿»ƒ¿…
התחתונים ‰Liבנבראים Ïehaמזו Ïehaויתירה ‰È‰iL „Ú ƒ«≈«∆ƒ¿∆ƒ

˙e‡Èˆnaפנימי ביטול שהוא «¿ƒ
לעיל. כמבואר יותר, ועמוק

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
L¯„na74ÌB˜nÓ Ì„‡ «ƒ¿»»»ƒ¿

‡¯·� B˙¯tkשממנה האדמה «»»ƒ¿»
האדמה היא הראשון אדם נברא

מכן לאחר עמד עליו המקום של

את הקריבו ובו המקדש בית

בני על המכפרים הקרבנות

È˙Îc·האדם ‡e‰ זהו‰„‡ ¬»ƒ¿ƒ
המזבח בניית על בציווי שכתוב

ÈÏ ‰NÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓƒ¿«¬»»«¬∆ƒ
הוא שהמזבח מדגיש והכתוב

אדמה", "מזבח ¿»¿e�È‰Âהוא
Ì„‡‰ ÔÈ�Ú ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«»»»
˙„B·Úa ˜ÒÚÏ ‡e‰«¬…«¬«

Ì�È�ÚL ˙B�a¯w‰כאמור «»¿»∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿«¿»

CLÓ‰Îe ,‰hÓÏאותו ¿«»¿∆¿≈
·e˙k‰בניית על הציווי של «»
ÂÈÏÚהמזבח zÁ·ÊÂקרבנות ¿»«¿»»»
EÈ˙BÏBÚשונים קרבנות‡˙ ∆∆
EÈÓÏLעולה ˙‡Âקרבנות ¿∆¿»∆

‰e‡שלמים, ‰ÏBÚcקרבן ¿»
גבי על ונשרף עולה שכולו

שהואהמזבח בתורה כנאמר

'ÈÂ‰Ï ÏÈÏk75ÔÈ�Ú ‡e‰Â , »ƒ«¬»»¿ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰הגשמי הקרבן של «¬»»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ,לאלוקות ƒ¿«»¿«¿»
ÌÈÓÏLeרק אשר קרבנות הם ¿»ƒ

גבי על ונשרף עולה מהם חלק

החלקים ושאר ÌÈÏÎ‡�∆¡»ƒהמזבח
ÌÈÏÚaÏÂ ÌÈ�‰kÏ76‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â האלוקות, של «…¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿«««¿»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓנמשכת והקדושה שהאלוקות עד הזה Naa¯לעולם ƒ¿«¿»¿«»ַ«»»

ÌÈÏÚaÏÂהגשמי ÌÈ�‰kÏ ÏÎ‡pLהוא ולכן קדושה דיני יש בו וגם ∆∆¡»«…¬ƒ¿«¿»ƒ
מוגדרים. בתנאים נאכל

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï Ì�Ó‡ (Ê"לי תעשה אדמה "מזבח הציווי Ó‡�77¯לאחר »¿»¿«¬≈∆∆¡«
·e˙kM ‰Óc Ô"aÓ¯‰ L¯Ùe ,ÈÏ ‰NÚz ÌÈ�·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¬»ƒ«¬∆ƒ≈≈»«¿«¿«∆»

זה מזבח Ê‰לגבי 'Ì‡'L Û‡) Èeeˆ ÔBLÏ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÔBLÏ Ì‡Â¿ƒ¿¿¿…¿ƒ«∆ƒ∆
‰·BÁ ‡l‡ ˙eL¯ B�È‡78מזבח לעשות חובה ÈÙÏשהרי ,( ≈¿∆»»¿ƒ

eeËˆ� ‡Ï ¯a„naL∆«ƒ¿»…ƒ¿«
eÈ‰Â ,ÌÈ�·‡ ÁaÊÓ ˙B�·Ïƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿»
ÁaÊÓ Ìb ˙B�·Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿«ƒ¿«
·e˙kL BÓÎe ,‰Ó„‡79 ¬»»¿∆»

המשכן במלאכת ¿�·e·בתורה
Ìeb¯˙a L¯Ùe ,˙BÁeÏ≈≈¿«¿
ÈÏÓ ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ,Ô˙�BÈ»»¬ƒƒ¿≈

‡¯ÙÚמלאים חלולים לוחות «¿»
‡˙עפר, ÔÈ‡lÓÓ eÈ‰L∆»¿«¿ƒ∆

של ‰LÁp˙חללו ÁaÊÓƒ¿««¿…∆
Ì˙ÒÈ�Îa ˜¯Â ,¯ÙÚa∆»»¿«ƒ¿ƒ»»
ÁaÊÓ ˙B�·Ï eeËˆ� ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«

.ÌÈ�·‡¬»ƒ
‰Ó„‡ ÔÈa L¯Ù‰‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿≈≈¬»»
‰Ó„‡L ,‡e‰ ÌÈ�·‡Ï«¬»ƒ∆¬»»

·‡Â ,C¯ ¯·c ‡È‰Ì‰ ÌÈ� ƒ»»««¬»ƒ≈
e‰ÊÂ .‰L˜ ¯·c»»»∆¿∆
·È˙Îc ı¯‡Ï Ì˙ÒÈ�ÎaL∆ƒ¿ƒ»»»»∆ƒ¿ƒ

da80‰È�·‡ ¯L‡ ı¯‡ »∆∆¬∆¬»∆»
,ÏÊ¯·k ‰L˜ ,ÏÊ¯a«¿∆»∆¿«¿∆
ÁaÊÓ ˙B�·Ï eeËˆ�ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«

ÌÈ�·‡ראוי קשה במקום כי ¬»ƒ
קשה. מזבח «¿ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒלהקים

‰„B·Úaהאדם של הרוחנית «¬»
¯·c ‡È‰L ‰Ó„‡c ,‡e‰«¬»»∆ƒ»»
‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯BÓ C«̄∆«»¬»

˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚLעבודה ∆«ƒ««»««
והשגה הבנה על שמבוססת

האנושי, ÌÚËaבשכל ,Èkƒ¿««
Ô‡ÎÏ ‰iË� LÈ ˙Ú„Â»««≈¿ƒ»¿»

Ô‡ÎÏeמסוגל שהשכל כיוון ¿»
מנוגדות דעות שתי גם להבין

האדם כאשר הרי לזו זו וסותרות

לכיוון ופעם זה לכיוון פעם לנטות עלול הוא הגיוניים יסודות על ה' את עובד

ÏÚÓlL‰,אחר, ˙Ú„Â ÌÚË ˙�ÈÁ·a Ì‚Â,הקדושֿברוךֿהוא אצל ¿«ƒ¿ƒ«««»««∆¿«¿»
ÔÈ„Ïeכביכול, ·BÁÏ ‰iË� ‰˙È‰ Ì„wÓ È¯‰המבול לפני כאשר ¬≈ƒ…∆»¿»¿ƒ»¿¿ƒ

מחשבות יצר וכל בארץ האדם רעת ש"רבה מאחר כי הקדושֿברוךֿהוא אמר
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הרי ׁשּבאמת לידע צרי מּכלֿמקֹום, אלקים, מּׁשם ֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהיא
ׁשּׁשם והינּו, מהתחּלקּות, ׁשּלמעלה הוי' מּׁשם הּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּכל
הוי' ׁשּכתּוב וזהּו הוי', לׁשם ּבלבד מגן רק הּוא ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאלקים

מל הוי' ועד67מל לעֹולם ימל ּדעם68הוי' והינּו, , ְְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
מל) ועתיד עבר להוה ׁשּנחלק הּזמן ׁשּמציאּות ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיֹות
ּבׁשער ׁשּכתּוב (ּכמֹו אלקים מּׁשם הּוא (וימל ְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹמל

והאמּונה ימל,69הּיחּוד מל מל הוי' מּכלֿמקֹום, ,( ְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹ
ענין אמנם, הוי'. מּׁשם היא ההתהּוּות ׁשאמּתית ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָלפי
ּכפי הוי' ּבהארת אּלא אינֹו אחת ּפעם האלקים הּוא ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהוי'
מעלים אלקים וׁשם אלקים, ּבׁשם ּבהתלּבׁשּות ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַֹֹׁשהיא
הּוא ּׁשּבגּלּוי ּומה לּׁשמׁש, הּמעלים הּמגן ּכמֹו הוי' ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלׁשם

הּטבע ענין ׁשהּוא אלקים, ׁשם הּוא70רק הוי' אמנם . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּיהיה ּוכמֹו ּבגּלּוי, הּוא ׁשהוי' ענינֹו הּב' ּפעם ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהאלקים
(מהּֿׁשאיןּֿכן נקרא אני נכּתב ׁשאני ּכמֹו לבא, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלעתיד

נקרא) אני נכּתב ׁשאני ּכמֹו לא הרי ּדקריאה71עכׁשו , ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹ
ּבגּלּוי. הוי' יהיה לבא ׁשּלעתיד והינּו, הּגּלּוי, ענין ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹהּוא
ׁשּזהּו לפי הּנביא, אלּיהּו ּכמֹו הּוא הראׁשֹון ׁשאדם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָוזהּו
את ּולקּׁשר ּבּנבראים, ּבּטּול לפעל האדם עבֹודת ענין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאלקּות, עדן72הּנבראים ּבגן וּיּניחהּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
עבֹודה ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת על ּדקאי ּולׁשמרּה, ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָלעבדּה
הּקרּבנֹות, על קאי לׁשמרּה וגם הּקרּבנֹות, עבֹודת ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָהיא

ׁשּכתּוב ׁשענין73ּכמֹו לעיל ונתּבאר לי, להקריב ּתׁשמרּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
והמׁשכה למעלה מּלמּטה העלאה הּוא ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָהּקרּבנֹות
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א.67) צג, טז. י, יח.68)תהלים טו, ואילך.69)בשלח (ד"ה70)פ"ו פ"ו האהבה שער ר"ח פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ואילך. סע"ב כב, ראה פ' לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א תניא סי"ח. צבי חכם שו"ת א.71)והמרגיל). עא, שם,72)קדושין בראשית

ה. פט"ז, ב"ר כב.73)טו. כח, פינחס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈ˜Ï‡,וההעלם הצמצום של Ú„ÈÏהשם CÈ¯ˆ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ¡…ƒƒ»»»ƒ≈«
Ïk‰ È¯‰ ˙Ó‡aLוהמצומצם המוגבל האור ‰ÈÂ'גם ÌMÓ ‡e‰ ∆∆¡∆¬≈«…ƒ≈¬»»

Ô‚Ó ˜¯ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌML ,e�È‰Â ,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«¿∆≈¡…ƒ«»≈
‰ÈÂ'ונרתק ÌLÏ „·Ïaששם היינו אלוקים", ה' ומגן שמש "כי ככתוב ƒ¿«¿≈¬»»

לשם מגן בבחינת הוא אלוקים

נרתק יש שלשמש כשם הוי'.

את מסתיר אחד שמצד וכיסוי

שני מצד אך עליו ומעלים אורה

יכול השמש אור לו הודות

שבלעדיולה בעוד בעולם איר

להכיל ניתן ולא מידי חזק האור

‰ÈÂ'אותו, ·e˙kL e‰ÊÂ¿∆∆»¬»»
CÏÓ 'ÈÂ‰ CÏÓ67'ÈÂ‰ ∆∆¬»»»»¬»»

„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ68, ƒ¿…¿»»∆
˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡
˜ÏÁpL ÔÓf‰ ˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ«¿«∆∆¿»

חלוקה בו Ú·¯שיש ‰Â‰Ï¿…∆»»
) „È˙ÚÂלגבי הפסוק כלשון ¿»ƒ

- הקב"ה של ∆∆CÏÓמלכותו
CÏÓÈÂבעברCÏÓבהווה »»¿ƒ¿…
‡ÌÈ˜Ïבעתיד ÌMÓ ‡e‰ (ƒ≈¡…ƒ

¯ÚLa ·e˙kL BÓk)¿∆»¿««
‰�eÓ‡‰Â „eÁi‰69:ז פרק «ƒ¿»¡»

למעלה שהוא מורה הוי"ה "שם

ויהיה הווה היה שהוא הזמן מן

אחד" ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,,)ברגע
,CÏÓÈ CÏÓ CÏÓ 'ÈÂ‰¬»»∆∆»»ƒ¿…
˙ee‰˙‰‰ ˙ÈzÓ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆¬ƒƒ«ƒ¿«

'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡È‰כמבואר) ƒƒ≈¬»»
"אף שם: והאמונה היחוד בשער

למעלה ית' שהוא פי על

כן פי על אף והזמן, מהמקום

באריכות). שם יעויין וזמן", במקום למטה גם נמצא הוא

˙¯‡‰a ‡l‡ B�È‡ ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÔÈ�Ú ,Ì�Ó‡»¿»ƒ¿«¬»»»¡…ƒ««««≈∆»¿∆»«
'ÈÂ‰בהארה בעולם הקדושֿברוךֿהוא של האינסופי אורו ÈÙkכאשר ¬»»¿ƒ

ÌLÏ ÌÈÏÚÓ ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ ,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ˙eLaÏ˙‰a ‡È‰L∆ƒ¿ƒ¿«¿¿≈¡…ƒ¿≈¡…ƒ«¿ƒ¿≈
שם ‰Ô‚nעל BÓk 'ÈÂ‰והנרתקLÓMÏ ÌÈÏÚn‰את ומסתיר ומגביל ¬»»¿«»≈««¿ƒ«∆∆
Èel‚aMאורה, ‰Óeבעולם‡e‰אלא סוף אין אור ÌLלא ˜¯ «∆¿ƒ«≈

Ú·h‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,ÌÈ˜Ï‡70והאמונה היחוד בשער הזקן רבנו ובלשון ¡…ƒ∆ƒ¿««∆«
כן גם הוא ולכן והצמצום הגבורה מידת שם הוא אלוקים "שם ו: פרק

ונראה העולם ומחיה המהוה שלמעלה האור שמסתיר לפי הטבע, בגימטריא

מגן הוא זה אלוקים ושם הטבע, בדרך ומתנהג [מתקיים] עומד העולם כאילו

הוי" לשם לישונרתק מאין ומהוה הוי"ה משם הנמשך והחיות האור להעלים ה

במציאות". ויבטלו לנבראים יתגלה שלא

ÌÈ˜Ï‡‰ ‡e‰ 'ÈÂ‰ Ì�Ó‡»¿»¬»»»¡…ƒ
B�È�Ú 'a‰ ÌÚtששם הוא «««ƒ¿»

שם ידי על נסתר איננו הוי'

אלא ‰e‡אלוקים 'ÈÂ‰L∆¬»»
‰È‰iL BÓÎe ,Èel‚a¿ƒ¿∆ƒ¿∆

‡·Ï „È˙ÚÏיהיה כאשר ∆»ƒ»…
וכדברי אלוקות, גילוי בעולם

שם לבוא שלעתיד ז"ל חכמינו

בגילוי יהיה È�‡Lה' BÓk¿∆¬ƒ
Œ‰Ó) ‡¯˜� È�‡ ·zÎ�ƒ¿»¬ƒƒ¿»«
‡Ï È¯‰ ÂLÎÚ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¿»¬≈…
È�‡ ·zÎ� È�‡L BÓk¿∆¬ƒƒ¿»¬ƒ

ביו"ד�˜¯‡ אני "נכתב אלא ƒ¿»
דל"ת", באל"ף ונקרא ה"א

מבטאים לא הזה בזמן כלומר,

קוראים אלא ככתבו הוי' שם את

"אֿדֿנֿי") È¯˜c‡71‰אותו ,ƒ¿ƒ»
לכתיבה ביחס בפה ‰e‡וביטוי

,e�È‰Â ,Èelb‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿«¿
'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚlL∆¿»ƒ»…ƒ¿∆¬»»
Ì„‡L e‰ÊÂ .Èel‚a¿ƒ¿∆∆»»

ÔBL‡¯‰ֿהקדוש את שהמליך »ƒ
הנבראים כל על ברוךֿהוא

לבש" גאות מלך "ה' באמרו

‡È·p‰ e‰iÏ‡ BÓk ‡e‰¿≈ƒ»«»ƒ
האלוקים", הוא "ה' ÈÙÏ¿ƒשאמר

˙„B·Ú ÔÈ�Ú Ïk e‰fL∆∆»ƒ¿«¬«
Ì„‡‰הואÏeha ÏÚÙÏ »»»ƒ¿…ƒ

ÌÈ‡¯·pa,ומציאותם מישותם ‰ÌÈ‡¯·pשיתבטלו ˙‡ ¯M˜Ïe «ƒ¿»ƒ¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
·e˙kL BÓÎe ,˙e˜Ï‡a72e‰ÁÈpiÂאדם את הקדושֿברוךֿהוא ∆¡…¿∆»««ƒ≈

cהראשון ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„Ú Ô‚a"ולשמרה "לעבדה ˜‡Èהביטוי ¿«≈∆¿»¿»¿»¿»¿»≈
ÏÚאל B·Ú„‰מתייחס Èk ,˙B�a¯w‰ ˙„B·Ú"לעבדה"˙„B·Ú ‡È‰ «¬««»¿»ƒ¬»ƒ¬«

ÏÚ È‡˜ d¯ÓLÏ Ì‚Â ,˙B�a¯w‰אל BÓkמתייחס ,˙B�a¯w‰ «»¿»¿«¿»¿»»≈««»¿»¿
·e˙kL73התמיד קרבן zÏÈÚÏלגבי ¯‡a˙�Â ,ÈÏ ·È¯˜‰Ï e¯ÓL ∆»ƒ¿¿¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ ˙B�a¯w‰ ÔÈ�ÚLהנבראים ÏÚÓÏ‰של ‰hÓlÓ ∆ƒ¿««»¿»«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
לאלוקות אלוקותÎLÓ‰Â‰וקירובם hÓÏ‰של ‰ÏÚÓlÓהעולם אל ¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
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ּבאלקּות, הּנבראים קּׁשּור ענין והּוא למּטה, ְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָֹמּלמעלה
ּולׁשמרּה לעבדּה הראׁשֹון אדם עבֹודת ׁשענין ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהינּו,
ׁשּיהיה עד הּיׁש ּבּטּול לפעל הּוא הּקרּבנֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבעבֹודת

ּבּמדרׁש ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו ּבּמציאּות. אדם74ּבּטּול ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּדכתיב הּוא הדא נברא ּכּפרתֹו אדמה28מּמקֹום מזּבח ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָ

לעסק הּוא האדם ענין ׁשּכל לפי והינּו לי, ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּתעׂשה
למעלה מּלמּטה העלאה ׁשענינם הּקרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

הּכתּוב ּוכהמׁש למּטה, מּלמעלה וזבחּת28והמׁשכה ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּכליל הּוא ּדעֹולה ,ׁשלמי ואת עֹולֹותי את ְְְִֶֶֶֶָָָָָעליו

ּוׁשלמים75להוי' למעלה, מּלמּטה העלאה ענין והּוא , ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָָ
ולּבעלים לּכהנים ההמׁשכה76נאכלים ענין והּוא , ְְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

ולּבעלים. לּכהנים ׁשּנאכל ּבּבׂשר עד למּטה ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּלמעלה

נאמר‡Ì�Óז) ּתעׂשה77לאחריֿזה אבנים מזּבח ואם »¿»ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
לׁשֹון ואם ּׁשּכתּוב ּדמה הרמּב"ן ּופרׁש ְְְְִִֵֵֶַַַָָלי,
אּלא רׁשּות אינֹו זה ׁש'אם' (אף צּוּוי לׁשֹון ולא ְְְְִִֵֶֶֶַָֹרׁשּות

אבנים,78חֹובה מזּבח לבנֹות נצטּוּו לא ׁשּבּמדּבר לפי ,( ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹ
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אדמה, מזּבח ּגם לבנֹות יכֹולים 79והיּו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָ

מלי לּוחין חליל יֹונתן, ּבתרּגּום ּופרׁש לּוחֹות, ְְְְֲִִֵֵֵַָָנבּוב
ורק ּבעפר, הּנחׁשת מזּבח את ממּלאין ׁשהיּו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעפרא,
והּנה, אבנים. מזּבח לבנֹות נצטּוּו לארץ ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבכניסתם
,ר ּדבר היא ׁשאדמה הּוא, לאבנים אדמה ּבין ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָההפרׁש
ּדכתיב לארץ ׁשּבכניסתם וזהּו קׁשה. ּדבר הם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואבנים

לבנֹות80ּבּה נצטּוּו ּכברזל, קׁשה ּברזל, אבניה אׁשר ארץ ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּדבר ׁשהיא ּדאדמה הּוא, ּבעבֹודה והענין אבנים. ְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָמזּבח
ּבטעם ּכי, ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה על מֹורה ְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָר
ודעת טעם ּבבחינת וגם ּולכאן, לכאן נטּיה יׁש ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָודעת
ואחרּֿכ ּולדין, לחֹוב נטּיה היתה מּקדם הרי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמעלה,
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התחתונים, והנבראים e˜Ï‡a˙הזה ÌÈ‡¯·p‰ ¯eM˜ ÔÈ�Ú ‡e‰Âבשני ¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ∆¡…
העלאה, ובדרך המשכה בדרך האמורים B·Ú„˙האופנים ÔÈ�ÚL ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿«¬«

ÏÚÙÏ ‡e‰ ˙B�a¯w‰ ˙„B·Úa d¯ÓLÏe d„·ÚÏ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿»¿»¿»¿»«¬««»¿»ƒ¿…
התחתונים ‰Liבנבראים Ïehaמזו Ïehaויתירה ‰È‰iL „Ú ƒ«≈«∆ƒ¿∆ƒ

˙e‡Èˆnaפנימי ביטול שהוא «¿ƒ
לעיל. כמבואר יותר, ועמוק

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
L¯„na74ÌB˜nÓ Ì„‡ «ƒ¿»»»ƒ¿

‡¯·� B˙¯tkשממנה האדמה «»»ƒ¿»
האדמה היא הראשון אדם נברא

מכן לאחר עמד עליו המקום של

את הקריבו ובו המקדש בית

בני על המכפרים הקרבנות

È˙Îc·האדם ‡e‰ זהו‰„‡ ¬»ƒ¿ƒ
המזבח בניית על בציווי שכתוב

ÈÏ ‰NÚz ‰Ó„‡ ÁaÊÓƒ¿«¬»»«¬∆ƒ
הוא שהמזבח מדגיש והכתוב

אדמה", "מזבח ¿»¿e�È‰Âהוא
Ì„‡‰ ÔÈ�Ú ÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆»ƒ¿«»»»
˙„B·Úa ˜ÒÚÏ ‡e‰«¬…«¬«

Ì�È�ÚL ˙B�a¯w‰כאמור «»¿»∆ƒ¿»»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ¿«¿»

CLÓ‰Îe ,‰hÓÏאותו ¿«»¿∆¿≈
·e˙k‰בניית על הציווי של «»
ÂÈÏÚהמזבח zÁ·ÊÂקרבנות ¿»«¿»»»
EÈ˙BÏBÚשונים קרבנות‡˙ ∆∆
EÈÓÏLעולה ˙‡Âקרבנות ¿∆¿»∆

‰e‡שלמים, ‰ÏBÚcקרבן ¿»
גבי על ונשרף עולה שכולו

שהואהמזבח בתורה כנאמר

'ÈÂ‰Ï ÏÈÏk75ÔÈ�Ú ‡e‰Â , »ƒ«¬»»¿ƒ¿«
‰‡ÏÚ‰הגשמי הקרבן של «¬»»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ,לאלוקות ƒ¿«»¿«¿»
ÌÈÓÏLeרק אשר קרבנות הם ¿»ƒ

גבי על ונשרף עולה מהם חלק

החלקים ושאר ÌÈÏÎ‡�∆¡»ƒהמזבח
ÌÈÏÚaÏÂ ÌÈ�‰kÏ76‰ÎLÓ‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰Â האלוקות, של «…¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿«««¿»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓנמשכת והקדושה שהאלוקות עד הזה Naa¯לעולם ƒ¿«¿»¿«»ַ«»»

ÌÈÏÚaÏÂהגשמי ÌÈ�‰kÏ ÏÎ‡pLהוא ולכן קדושה דיני יש בו וגם ∆∆¡»«…¬ƒ¿«¿»ƒ
מוגדרים. בתנאים נאכל

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï Ì�Ó‡ (Ê"לי תעשה אדמה "מזבח הציווי Ó‡�77¯לאחר »¿»¿«¬≈∆∆¡«
·e˙kM ‰Óc Ô"aÓ¯‰ L¯Ùe ,ÈÏ ‰NÚz ÌÈ�·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¬»ƒ«¬∆ƒ≈≈»«¿«¿«∆»

זה מזבח Ê‰לגבי 'Ì‡'L Û‡) Èeeˆ ÔBLÏ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÔBLÏ Ì‡Â¿ƒ¿¿¿…¿ƒ«∆ƒ∆
‰·BÁ ‡l‡ ˙eL¯ B�È‡78מזבח לעשות חובה ÈÙÏשהרי ,( ≈¿∆»»¿ƒ

eeËˆ� ‡Ï ¯a„naL∆«ƒ¿»…ƒ¿«
eÈ‰Â ,ÌÈ�·‡ ÁaÊÓ ˙B�·Ïƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿»
ÁaÊÓ Ìb ˙B�·Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿«ƒ¿«
·e˙kL BÓÎe ,‰Ó„‡79 ¬»»¿∆»

המשכן במלאכת ¿�·e·בתורה
Ìeb¯˙a L¯Ùe ,˙BÁeÏ≈≈¿«¿
ÈÏÓ ÔÈÁeÏ ÏÈÏÁ ,Ô˙�BÈ»»¬ƒƒ¿≈

‡¯ÙÚמלאים חלולים לוחות «¿»
‡˙עפר, ÔÈ‡lÓÓ eÈ‰L∆»¿«¿ƒ∆

של ‰LÁp˙חללו ÁaÊÓƒ¿««¿…∆
Ì˙ÒÈ�Îa ˜¯Â ,¯ÙÚa∆»»¿«ƒ¿ƒ»»
ÁaÊÓ ˙B�·Ï eeËˆ� ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«

.ÌÈ�·‡¬»ƒ
‰Ó„‡ ÔÈa L¯Ù‰‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«∆¿≈≈¬»»
‰Ó„‡L ,‡e‰ ÌÈ�·‡Ï«¬»ƒ∆¬»»

·‡Â ,C¯ ¯·c ‡È‰Ì‰ ÌÈ� ƒ»»««¬»ƒ≈
e‰ÊÂ .‰L˜ ¯·c»»»∆¿∆
·È˙Îc ı¯‡Ï Ì˙ÒÈ�ÎaL∆ƒ¿ƒ»»»»∆ƒ¿ƒ

da80‰È�·‡ ¯L‡ ı¯‡ »∆∆¬∆¬»∆»
,ÏÊ¯·k ‰L˜ ,ÏÊ¯a«¿∆»∆¿«¿∆
ÁaÊÓ ˙B�·Ï eeËˆ�ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«

ÌÈ�·‡ראוי קשה במקום כי ¬»ƒ
קשה. מזבח «¿ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒלהקים

‰„B·Úaהאדם של הרוחנית «¬»
¯·c ‡È‰L ‰Ó„‡c ,‡e‰«¬»»∆ƒ»»
‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯BÓ C«̄∆«»¬»

˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚLעבודה ∆«ƒ««»««
והשגה הבנה על שמבוססת

האנושי, ÌÚËaבשכל ,Èkƒ¿««
Ô‡ÎÏ ‰iË� LÈ ˙Ú„Â»««≈¿ƒ»¿»

Ô‡ÎÏeמסוגל שהשכל כיוון ¿»
מנוגדות דעות שתי גם להבין

האדם כאשר הרי לזו זו וסותרות

לכיוון ופעם זה לכיוון פעם לנטות עלול הוא הגיוניים יסודות על ה' את עובד

ÏÚÓlL‰,אחר, ˙Ú„Â ÌÚË ˙�ÈÁ·a Ì‚Â,הקדושֿברוךֿהוא אצל ¿«ƒ¿ƒ«««»««∆¿«¿»
ÔÈ„Ïeכביכול, ·BÁÏ ‰iË� ‰˙È‰ Ì„wÓ È¯‰המבול לפני כאשר ¬≈ƒ…∆»¿»¿ƒ»¿¿ƒ

מחשבות יצר וכל בארץ האדם רעת ש"רבה מאחר כי הקדושֿברוךֿהוא אמר
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העבֹודה ענין ׁשהּוא הּנעלמים, ּכחֹות ועׂשר ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹודעת,
ּׁשּכתּוב מה וזהּו עׂשרים. ׁשהם ודעת, מּטעם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלמעלה
היא עבֹודתֹו ׁשּכאׁשר הּקדׁש, ּבׁשקל הּׁשקל ּגרה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעׂשרים
העבֹודה ּגם ׁשּיׁשנּה היינּו ּדוקא, ׁשלם ׁשקל ׁשל ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאפן
מּלה קדׁש הּקדׁש, ׁשקל הּוא אזי ודעת, מּטעם ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּלמעלה

יׁש85ּבגרמיּה ׁשּקדֹוׁש לקדֹוׁש, קדׁש ּבין ההפרׁש ּכּידּוע , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהּוא קדֹוׁש, ּפעמים ג' ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו התחּלקּות, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָּבֹו
ּבגרמיּה מּלה הּוא קדׁש אמנם קּוין, התחּלקּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹענין
למעלה היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ולכן, מהתחּלקּות, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
ׁשּלמעלה ּבחינה ׁשּזֹוהי ׁשּבנפׁשֹו ודעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָמּטעם
ּבבחינת הּוא למעלה ּגם עלֿידיֿזה הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמהתחּלקּות,
ּבפעל העבֹודה ענין והּנה, מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹקדׁש
מה וזהּו הּגלּויים, ּכחֹות עׂשר עם להיֹות צרי ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹּובגּלּוי

ּבפעלּׁשּכת ׁשהעבֹודה לפי הּׁשקל, מחצית יּתנּו זה ּוב ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רק זהּו אמנם ּבלבד. הּגלּויים ּכחֹות עׂשר עם ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹהיא
העבֹודה הּוא העבֹודה יסֹוד אבל ּבפעל, ְְֲֲֲֲַָָָָָָָֹהעבֹודה
הּׁשקל מחצית ּׁשּכתּוב מה וזהּו ודעת. מּטעם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּלמעלה
רק היא ּבפעל ׁשהעבֹודה היֹות ּדעם הּקדׁש, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּבׁשקל
ּבׁשקל הּוא זה מחצית הּנה ּבלבד, הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַמחצית
עצמֹו את ׁשּמּניח מה הּוא עבֹודתֹו ׁשּיסֹוד לפי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹהּקדׁש,
ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּבאפן אוועק) זי לייגט ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ(ער
ימעיט, לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹוזהּו
ּבדעת אּלא עני ואין ּבדעת אּלא עׁשיר אין ,86ּדהּנה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

היא העבֹודה ׁשעּקר ּדמאחר ירּבה, לא העׁשיר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוזהּו
זה ּבענין הּנה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עצמית ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָההנחה
אחד ּכל ׁשהרי ימעיט, לא הּדל כן ּוכמֹו רּבּוי, ׁשּי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלא

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

וש"נ. (השני). 79 ע' תש"ט סה"מ סע"ד. עט, ב.85)תרומה צד, ב.86)זח"ג רעג, זח"ג רע"א. מא, נדרים ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

באה תמיד שלא ברמה יותר, ופנימית עמוקה בצורה גם קיימים הללו הכוחות

הנעלמים הכוחות את גם לגלות מצליח האדם כן אם אלא גילוי ∆e‰L‡לידי
Ì‰L ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úעשר יחד שניהם ƒ¿«»¬»∆¿«¿»ƒ««»««∆≈

הנעלמים הכוחות ועשר הגלויים ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ.הכוחות
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂבפסוקי ¿∆«∆»

השקל מחצית על הציווי

המאמר בתחילת שהובאו

Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ≈»«∆∆
¯L‡kL ,L„w‰ Ï˜La¿∆∆«…∆∆«¬∆

B˙„B·Úהאדם ‰È‡של ¬»ƒ
ÌÏL Ï˜L ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆∆∆»≈

d�LiL e�ÈÈ‰ ,‡˜Âcלא «¿»«¿∆∆¿»
ודעת טעם פי שעל העבודה רק

‰B·Ú„‰אלא Ìb«»¬»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ÈÊ‡¬«∆∆«…∆

dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜85בפני …∆ƒ»¿«¿≈
גבוהה דרגה היינו עצמה,

‰‰L¯Ùבקדושה Úe„ik«»««∆¿≈
LB„˜Ï,ההבדל L„˜ ÔÈa≈…∆¿»

LB„wLתואר של במובן ∆»
מסויימת Baלמהות LÈ≈

˙e˜lÁ˙‰,שונות לדרגות ƒ¿«¿
·e˙kM ‰Ó e‰fLבפסוק ∆∆«∆»

צבאות ה' קדוש קדוש, "קדוש,

ג' כבודו" הארץ כל מלא

˜„LB,[=שלוש] ÌÈÓÚt¿»ƒ»
˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«¿

ÔÈe˜הספירות עשר כי «ƒ
לשלושה כללי באופן מתחלקות

מצויות זה (בקו ימין של קוין,

חסד חכמה, חח"נ: הספירות

בינה, (בג"ה: שמאל נצח)

(דת"י: ואמצע הוד) גבורה,

יסוד), תפארת «¿«‡Ì�Óדעת,
L„˜עצם lÓ‰כשם ‡e‰ …∆ƒ»

dÈÓ¯‚aלעצמהB˙„B·Ú ¯L‡k ,ÔÎÏÂ ,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ¿«¿≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿»≈«¬∆¬»
האדם ÈÁa�‰של È‰BfL BLÙ�aL ˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ««»««∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL,דרגות והבדלי הגדרות בה ŒÈ„ÈŒÏÚואין ‰p‰ ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿≈
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL L„˜ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ Ìb ‰Êועל ∆«¿«¿»ƒ¿ƒ«…∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

הבחינה עם ומתקשר מתחבר האדם ודעת מטעם למעלה והעבודה הביטול ידי

הזו. העליונה

Èel‚·e ÏÚÙa ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ,‰p‰Âחוץ כלפי נראים שהדברים כפי ¿ƒ≈ƒ¿«»¬»¿…«¿ƒ

‰Ê ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ ,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ¯NÚ ÌÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ∆∆…«¿ƒ¿∆«∆»∆
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ e�zÈ,עשרים ולא בלבד גרה עשר ÈÙÏהיינו ƒ¿«¬ƒ«∆∆¿ƒ

Ì�Ó‡ .„·Ïa ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ¯NÚ ÌÚ ‡È‰ ÏÚÙa ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿…«ƒƒ∆∆…«¿ƒƒ¿«»¿»
‰„B·Ú‰ „BÒÈ Ï·‡ ,ÏÚÙa ‰„B·Ú‰ ˜¯ e‰Êשלה ‰e‡והבסיס ∆«»¬»¿…«¬»¿»¬»

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿«¿»ƒ««
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ .˙Ú„Â»««¿∆«∆»

להביא שצריך ÈˆÁÓ«¬ƒ˙בפסוק
L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰«∆∆¿∆∆«…∆
נשאלה המאמר ובתחילת

קודש המושג מדוע השאלה

דווקא השלם לשקל ביחס מופיע

דווקא להביא הוא שהציווי בעוד

השקל, ‰BÈ˙מחצית ÌÚc¿ƒ¡
˜¯ ‡È‰ ÏÚÙa ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿…«ƒ«

„·Ïa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓרק , «¬ƒ«∆∆ƒ¿«
הכוחות עשר כנגד גרה, עשר

בלבד, גם‰p‰הגלויים ƒ≈
Ï˜La ‡e‰ ‰Ê ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ∆¿∆∆

L„w‰כוחות עשר וגם «…∆
של בדרגה 'קודש' הם הגלויים

כנ"ל, בגרמיה" ÈÙÏ¿ƒ"מילה
B˙„B·Ú „BÒiLבכוחות ∆¿¬»

אמנם Ó‰הגלויים ‡e‰«
¯Ú) BÓˆÚ ˙‡ ÁÈpnL∆«ƒ«∆«¿∆

˜ÚÂÂ‡ CÈÊ Ë‚ÈÈÏמתמסר( ≈¿ƒ«∆
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¿»ƒ««

˙Ú„Âלקדושֿברוךֿהוא ומוסר »««
שלמעלה נפשו פנימיות את

הגלויים. מהכוחות

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂבציווי ¿∆««∆»
השקל מחצית נתינת על

Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««
ËÈÚÓÈ ‡Ïיתנו כולם אלא …«¿ƒ

ולא פחות לא השקל מחצית

ז"לp‰c‰,יותר, חכמינו אמרו ¿ƒ≈
˙Ú„a ‡l‡ ¯ÈLÚ ÔÈ‡≈»ƒ∆»¿««

˙Ú„a ‡l‡ È�Ú ÔÈ‡Â86,ועשיר עני כלפי לפרש יש הזה הציווי את וגם ¿≈»ƒ∆»¿««
‰È‡בדעת, ‰„B·Ú‰ ¯wÚL ¯Á‡Óc ,‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰ e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ…«¿∆¿≈««∆ƒ«»¬»ƒ

˙ÈÓˆÚ ‰Á�‰‰הנפש ופנימיות עצם של וההתבטלות ההתמסרות «¬»»«¿ƒ
Èea¯ CiL ‡Ï ‰Ê ÔÈ�Úa ‰p‰ ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlLמדובר כי ∆¿«¿»ƒ««»««ƒ≈¿ƒ¿»∆…«»ƒ

האדם וכאשר במציאות", "ביטול העצמית, הישות של מוחלטת בהתבטלות

כך, על להוסיף מקום אין סייג, וללא שיור ללא מוחלטת בהתמסרות מתמסר

,ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰ ÔÎ BÓÎeמזה בפחות להסתפק אפשר Ïkואי È¯‰L ¿≈««…«¿ƒ∆¬≈»
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לזכּות נטּיה היתה עצמּה הּסברא אֹותּה מּצד ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהּנה
מֹורה הּקׁשה ּדבר ׁשהם אבנים ּבחינת אמנם, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּולחסד.
ּדוקא ׁשעלֿידיֿזה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָעל
מחׁשבה לית ּוכמאמר ,יתּבר עצמּותֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ'לֹוקחים'

ּביּה ּדוקא81ּתפיסא ּברעּותאּֿדלּבא הּוא נתּפס אבל ,82 ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
אדמה מזּבח ּבין ההפרׁש וזהּו ודעת. מּטעם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלמעלה
ׁשּבמזּבח וההמׁשכֹות ההעלאֹות ּדכל אבנים, ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָלמזּבח
להּגיע ּבכדי אבל ּבלבד, הּגּלּויים ּבבחינת רק הם ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָאדמה
ׁשמאמּתית ,יתּבר עצמּותֹו ׁשהּוא הּמציאּות ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָלאמּתית
אבנים ּבמזּבח זהּו הּנה הּנמצאים, ּכל נמצאּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָהּמציאּות

ׁשּלמע יׂשראלּדוקא ּבני ּבהיֹות (ולכן, ודעת מּטעם לה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
נאמר ׁשעלֿזה ּבחינת83ּבּמדּבר, ּבּמדּבר, אחרי לכּת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מזּבח ּגם הסּפיק ּבפנים, ּפנים ולא ּבלבד ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָֹאחֹורים
ּתמידין ׁשּכנגד ּבּתפּלֹות ּגם הּוא כן ּוכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָאדמה).
העבֹודה הּוא הּתפּלה עבֹודת ענין ׁשאמּתית ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּתּקנּום,
(ער לגמרי מּמציאּותֹו ׁשּמתּבּטל ודעת, מּטעם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּלמעלה
,יתּבר עצמּותֹו עם ּומתחּבר מציאּות) אֹויס ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָווערט

חרס ּכלי הּתֹופל מּלׁשֹון ּתפּלה ׁשּנעׂשה84ׁשּזהּו היינּו, , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
והאמּתית. הּיחידית הּמציאּות ׁשהּוא ה'עצמּות' ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָמציאּות

עׂשריםÊ·e‰ח) ּדהּנה, הּׁשקל. מחצית ענין ּכן ּגם יּובן »∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבעׂשר העבֹודה ּכללּות על קאי הּׁשקל ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּגרה
טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה ענין ׁשהּוא הּגלּויים, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָֹּכחֹות
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האדמה", פני מעל בראתי אשר האדם את "אמחה לכן היום" כל רע רק לבו

CkŒ¯Á‡Âהמבול ‰È˙‰לאחר dÓˆÚ ‡¯·q‰ d˙B‡ „vÓ ‰p‰ ¿««»ƒ≈ƒ«»«¿»»«¿»»¿»
„ÒÁÏe ˙eÎÊÏ ‰iË�רע האדם לב "יצר הקדושֿברוךֿהוא אמר ואז ¿ƒ»ƒ¿¿∆∆

הדברים פני הם וכך עשיתי". כאשר חי כל את להכות עוד אוסיף ולא מנעריו

טעם וההיגיון, השכל מבחינת

ÈÁa�˙ודעת", ,Ì�Ó‡»¿»¿ƒ«
‰Lw‰ ¯·c Ì‰L ÌÈ�·‡¬»ƒ∆≈»»«»∆
‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆«»¬»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
יותר עמוק קשר על שמבוססת

עלֿ ברמה הקדושֿברוךֿהוא עם

Âc˜‡שכלית, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿»
'ÌÈÁ˜BÏ'ותופסים˙‡ ¿ƒ∆

C¯a˙È B˙eÓˆÚֿהקדוש «¿ƒ¿»≈
ומתחברים בעצמו ברוךֿהוא

ÈÏ˙הזוהרÓ‡ÓÎe¯איתו, ¿«¬«≈
dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ81 «¬»»¿ƒ»≈

'לתפוס' שמסוגלת מחשבה אין

בעצמו, בקדושֿברוךֿהוא בו,

Œ‡˙eÚ¯a ‡e‰ Òt˙� Ï·‡¬»ƒ¿»ƒ¿»
‡aÏcהלב Âc82˜‡ברצון ¿ƒ»«¿»

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlLכי ∆¿«¿»ƒ««»««
במקום הוא הלב שרגש בעוד

לעומת הנפש בכוחות יותר נחות

נעלה הרצון כוח הרי השכל,

השכל מאשר יותר וחזק יותר

מתמסר יהודי וכאשר והרגש

הרצון בכוח לקדושֿברוךֿהוא

מטעם למעלה עלֿשכלי, שהוא

והתחברות 'תפיסה' זוהי ודעת,

חוזק לזה שיש אלוקות בענייני

רכה). אדמה לעומת קשות אבנים של החוזק (בדוגמת ותוקף

ÏÎc ,ÌÈ�·‡ ÁaÊÓÏ ‰Ó„‡ ÁaÊÓ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈ƒ¿«¬»»¿ƒ¿«¬»ƒ¿»
˙�ÈÁ·a ˜¯ Ì‰ ‰Ó„‡ ÁaÊÓaL ˙BÎLÓ‰‰Â ˙B‡ÏÚ‰‰««¬»¿««¿»∆¿ƒ¿«¬»»≈«ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÌÈÈelb‰ההדרגתית ההתגלות במסגרת שהם באלוקות בחינות אותן «ƒƒƒ¿«
והתפשטות) הארה (התגלות, כ'גילויים' שנחשבות השתלשלות סדר של

בעצמו, הקב"ה ‰e‡Èˆn˙לעומת ˙ÈzÓ‡Ï ÚÈb‰Ï È„Îa Ï·‡¬»ƒ¿≈¿«ƒ««¬ƒƒ«¿ƒ
˙e‡Èˆn‰ ˙ÈzÓ‡ÓL ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‡e‰Lֿהקדושֿברוך של ∆«¿ƒ¿»≈∆≈¬ƒƒ«¿ƒ

אחרת) במציאות ושלום חס תלוי ולא ועצמאי אמיתי הוא (שקיומו בעצמו הוא

e‡ˆÓ�ונבראוÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk,הנבראיםÌÈ�·‡ ÁaÊÓa e‰Ê ‰p‰ ƒ¿¿»«ƒ¿»ƒƒ≈∆¿ƒ¿«¬»ƒ
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‡˜Âcטעם) וההיגיון השכל באמצעות כי «¿»∆¿«¿»ƒ««»««

בעצמו לקדושֿברוךֿהוא להגיע ניתן לא È�aודעת") ˙BÈ‰a ,ÔÎÏÂ)¿»≈ƒ¿¿≈
¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL ,¯a„na Ï‡¯NÈ83¯a„na È¯Á‡ CzÎÏ ƒ¿»≈«ƒ¿»∆«∆∆¡«∆¿≈«¬««ƒ¿»

הלשון ומדיוק במדבר, אחריו הלכו ישראל שבני אומר הקדושֿברוךֿהוא

ישראל בני של והיחס הקשר במדבר ההליכה שבעת ללמוד יש אחרי" "לכתך

אלא במיוחד, קרוב היה לא Ïa·„והקדושֿברוךֿהוא ÌÈ¯BÁ‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«¬«ƒƒ¿«
ההשפעה את לו מגיש ולא קירוב בדרך לא לזולת ונותן שמשפיע אדם כמו

שמשליך כמי אלא ישירות

מאחוריו ÌÈ�tלמישהו ‡ÏÂ¿…»ƒ
,ÌÈ�Ùaהזה ‰ÈtÒ˜ובמצב ¿»ƒƒ¿ƒ

‰Ó„‡ ÁaÊÓ Ìbהיינו «ƒ¿«¬»»
טעם על שמבוססת ה' עבודת

התחברות שיוצרת ודעת

מוגבלת במידה לאלוקות

‰e‡ומצומצמת). ÔÎ BÓÎe¿≈
„‚�kL ˙BlÙza Ìb««¿ƒ∆¿∆∆

Ìe�wz ÔÈ„ÈÓzיש ולכן ¿ƒƒƒ¿
לעבודת דמיון בתפילות

ÔÈ�Úהקרבנות, ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿«
‡e‰ ‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿«¿»ƒ««

˙Ú„Âשכלית התבוננות רק ולא »««
שהשכל כמה עד והתעוררות

אלא יותר, ולא מחייב

B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
ÒÈB‡ Ë¯ÚÂÂ ¯Ú) È¯Ó‚Ï¿«¿≈∆∆¿¿
מלהיות חדל שהאדם

ÌÚ ¯aÁ˙Óe (˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿«≈ƒ
e‰fL ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆∆
ÏÙBz‰ ÔBLlÓ ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿«≈

ומדביק Ò¯Áמחבר ÈÏk84, ¿≈∆∆
e�ÈÈ‰מלהיות חדל שהאדם «¿

אלא עצמה, בפני מציאות

˙e‡ÈˆÓ ‰NÚpL∆«¬∆¿ƒ
˙ÈzÓ‡‰Â ˙È„ÈÁi‰ ˙e‡Èˆn‰ ‡e‰L '˙eÓˆÚ'‰של לאמתו כי »«¿∆«¿ƒ«¿ƒƒ¿»¬ƒƒ

ובטלים משלהם עצמאית במציאות קיימים לא הנבראים וכל העולמות כל דבר

וכאשר מלבדו", כלשהי) (מציאות עוד ו"אין וכל מכל הקדושֿברוךֿהוא לגבי

הקדושֿברוךֿ כלפי מציאותו של עלֿשכלי מוחלט ביטול תוך מתפלל אדם

בקדושֿברוךֿהוא מתחבר הוא היש") "ביטול רק ולא במציאות" ("ביטול הוא

בו. ו'תופס' בעצמו

‰¯b ÌÈ¯NÚ ,‰p‰c .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔÈ�Ú Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (Á»∆»«≈ƒ¿««¬ƒ«∆∆¿ƒ≈∆¿ƒ≈»
È‡˜ Ï˜M‰מתייחסÏÚאל˙BÁk ¯NÚa ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk «∆∆»≈«¿»»¬»¿∆∆…

ÌÈÈeÏb‰העליונות הספירות לעשר שמקבילים כוחות עשר יש נשמה לכל «¿ƒ
גבורה, (חסד, ומידות דעת) בינה, (חכמה, לשכל כללי באופן ומתחלקים

וכו'), הגלוייםe‰L‡תפארת הכוחות עשר באמצעות ÔÈ�Úהעבודה ∆ƒ¿«
‰ÌÈÓÏÚp‰ ˙BÁk ¯NÚÂ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Úעשר »¬»∆«ƒ««»««¿∆∆…«∆¡»ƒ
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כי i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay

העבֹודה ענין ׁשהּוא הּנעלמים, ּכחֹות ועׂשר ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹודעת,
ּׁשּכתּוב מה וזהּו עׂשרים. ׁשהם ודעת, מּטעם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלמעלה
היא עבֹודתֹו ׁשּכאׁשר הּקדׁש, ּבׁשקל הּׁשקל ּגרה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעׂשרים
העבֹודה ּגם ׁשּיׁשנּה היינּו ּדוקא, ׁשלם ׁשקל ׁשל ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאפן
מּלה קדׁש הּקדׁש, ׁשקל הּוא אזי ודעת, מּטעם ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּלמעלה

יׁש85ּבגרמיּה ׁשּקדֹוׁש לקדֹוׁש, קדׁש ּבין ההפרׁש ּכּידּוע , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשהּוא קדֹוׁש, ּפעמים ג' ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו התחּלקּות, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָּבֹו
ּבגרמיּה מּלה הּוא קדׁש אמנם קּוין, התחּלקּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹענין
למעלה היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ולכן, מהתחּלקּות, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה
ׁשּלמעלה ּבחינה ׁשּזֹוהי ׁשּבנפׁשֹו ודעת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָמּטעם
ּבבחינת הּוא למעלה ּגם עלֿידיֿזה הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמהתחּלקּות,
ּבפעל העבֹודה ענין והּנה, מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹקדׁש
מה וזהּו הּגלּויים, ּכחֹות עׂשר עם להיֹות צרי ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹּובגּלּוי

ּבפעלּׁשּכת ׁשהעבֹודה לפי הּׁשקל, מחצית יּתנּו זה ּוב ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רק זהּו אמנם ּבלבד. הּגלּויים ּכחֹות עׂשר עם ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹהיא
העבֹודה הּוא העבֹודה יסֹוד אבל ּבפעל, ְְֲֲֲֲַָָָָָָָֹהעבֹודה
הּׁשקל מחצית ּׁשּכתּוב מה וזהּו ודעת. מּטעם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּלמעלה
רק היא ּבפעל ׁשהעבֹודה היֹות ּדעם הּקדׁש, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּבׁשקל
ּבׁשקל הּוא זה מחצית הּנה ּבלבד, הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַמחצית
עצמֹו את ׁשּמּניח מה הּוא עבֹודתֹו ׁשּיסֹוד לפי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹהּקדׁש,
ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּבאפן אוועק) זי לייגט ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ(ער
ימעיט, לא והּדל ירּבה לא העׁשיר ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹוזהּו
ּבדעת אּלא עני ואין ּבדעת אּלא עׁשיר אין ,86ּדהּנה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

היא העבֹודה ׁשעּקר ּדמאחר ירּבה, לא העׁשיר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוזהּו
זה ּבענין הּנה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עצמית ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָההנחה
אחד ּכל ׁשהרי ימעיט, לא הּדל כן ּוכמֹו רּבּוי, ׁשּי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלא
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וש"נ. (השני). 79 ע' תש"ט סה"מ סע"ד. עט, ב.85)תרומה צד, ב.86)זח"ג רעג, זח"ג רע"א. מא, נדרים ראה
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באה תמיד שלא ברמה יותר, ופנימית עמוקה בצורה גם קיימים הללו הכוחות

הנעלמים הכוחות את גם לגלות מצליח האדם כן אם אלא גילוי ∆e‰L‡לידי
Ì‰L ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úעשר יחד שניהם ƒ¿«»¬»∆¿«¿»ƒ««»««∆≈

הנעלמים הכוחות ועשר הגלויים ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ.הכוחות
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂבפסוקי ¿∆«∆»

השקל מחצית על הציווי

המאמר בתחילת שהובאו

Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ≈»«∆∆
¯L‡kL ,L„w‰ Ï˜La¿∆∆«…∆∆«¬∆

B˙„B·Úהאדם ‰È‡של ¬»ƒ
ÌÏL Ï˜L ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆∆∆»≈

d�LiL e�ÈÈ‰ ,‡˜Âcלא «¿»«¿∆∆¿»
ודעת טעם פי שעל העבודה רק

‰B·Ú„‰אלא Ìb«»¬»
,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ÈÊ‡¬«∆∆«…∆

dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜85בפני …∆ƒ»¿«¿≈
גבוהה דרגה היינו עצמה,

‰‰L¯Ùבקדושה Úe„ik«»««∆¿≈
LB„˜Ï,ההבדל L„˜ ÔÈa≈…∆¿»

LB„wLתואר של במובן ∆»
מסויימת Baלמהות LÈ≈

˙e˜lÁ˙‰,שונות לדרגות ƒ¿«¿
·e˙kM ‰Ó e‰fLבפסוק ∆∆«∆»

צבאות ה' קדוש קדוש, "קדוש,

ג' כבודו" הארץ כל מלא

˜„LB,[=שלוש] ÌÈÓÚt¿»ƒ»
˙e˜lÁ˙‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«¿

ÔÈe˜הספירות עשר כי «ƒ
לשלושה כללי באופן מתחלקות

מצויות זה (בקו ימין של קוין,

חסד חכמה, חח"נ: הספירות

בינה, (בג"ה: שמאל נצח)

(דת"י: ואמצע הוד) גבורה,

יסוד), תפארת «¿«‡Ì�Óדעת,
L„˜עצם lÓ‰כשם ‡e‰ …∆ƒ»

dÈÓ¯‚aלעצמהB˙„B·Ú ¯L‡k ,ÔÎÏÂ ,˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL ¿«¿≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿»≈«¬∆¬»
האדם ÈÁa�‰של È‰BfL BLÙ�aL ˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ««»««∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL,דרגות והבדלי הגדרות בה ŒÈ„ÈŒÏÚואין ‰p‰ ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ≈«¿≈
˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL L„˜ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ Ìb ‰Êועל ∆«¿«¿»ƒ¿ƒ«…∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

הבחינה עם ומתקשר מתחבר האדם ודעת מטעם למעלה והעבודה הביטול ידי

הזו. העליונה

Èel‚·e ÏÚÙa ‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ,‰p‰Âחוץ כלפי נראים שהדברים כפי ¿ƒ≈ƒ¿«»¬»¿…«¿ƒ

‰Ê ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ ,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ¯NÚ ÌÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ∆∆…«¿ƒ¿∆«∆»∆
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ e�zÈ,עשרים ולא בלבד גרה עשר ÈÙÏהיינו ƒ¿«¬ƒ«∆∆¿ƒ

Ì�Ó‡ .„·Ïa ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ¯NÚ ÌÚ ‡È‰ ÏÚÙa ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿…«ƒƒ∆∆…«¿ƒƒ¿«»¿»
‰„B·Ú‰ „BÒÈ Ï·‡ ,ÏÚÙa ‰„B·Ú‰ ˜¯ e‰Êשלה ‰e‡והבסיס ∆«»¬»¿…«¬»¿»¬»

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿«¿»ƒ««
·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ .˙Ú„Â»««¿∆«∆»

להביא שצריך ÈˆÁÓ«¬ƒ˙בפסוק
L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰«∆∆¿∆∆«…∆
נשאלה המאמר ובתחילת

קודש המושג מדוע השאלה

דווקא השלם לשקל ביחס מופיע

דווקא להביא הוא שהציווי בעוד

השקל, ‰BÈ˙מחצית ÌÚc¿ƒ¡
˜¯ ‡È‰ ÏÚÙa ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿…«ƒ«

„·Ïa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓרק , «¬ƒ«∆∆ƒ¿«
הכוחות עשר כנגד גרה, עשר

בלבד, גם‰p‰הגלויים ƒ≈
Ï˜La ‡e‰ ‰Ê ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ∆¿∆∆

L„w‰כוחות עשר וגם «…∆
של בדרגה 'קודש' הם הגלויים

כנ"ל, בגרמיה" ÈÙÏ¿ƒ"מילה
B˙„B·Ú „BÒiLבכוחות ∆¿¬»

אמנם Ó‰הגלויים ‡e‰«
¯Ú) BÓˆÚ ˙‡ ÁÈpnL∆«ƒ«∆«¿∆

˜ÚÂÂ‡ CÈÊ Ë‚ÈÈÏמתמסר( ≈¿ƒ«∆
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¿»ƒ««

˙Ú„Âלקדושֿברוךֿהוא ומוסר »««
שלמעלה נפשו פנימיות את

הגלויים. מהכוחות

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂבציווי ¿∆««∆»
השקל מחצית נתינת על

Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««
ËÈÚÓÈ ‡Ïיתנו כולם אלא …«¿ƒ

ולא פחות לא השקל מחצית

ז"לp‰c‰,יותר, חכמינו אמרו ¿ƒ≈
˙Ú„a ‡l‡ ¯ÈLÚ ÔÈ‡≈»ƒ∆»¿««

˙Ú„a ‡l‡ È�Ú ÔÈ‡Â86,ועשיר עני כלפי לפרש יש הזה הציווי את וגם ¿≈»ƒ∆»¿««
‰È‡בדעת, ‰„B·Ú‰ ¯wÚL ¯Á‡Óc ,‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰ e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ…«¿∆¿≈««∆ƒ«»¬»ƒ

˙ÈÓˆÚ ‰Á�‰‰הנפש ופנימיות עצם של וההתבטלות ההתמסרות «¬»»«¿ƒ
Èea¯ CiL ‡Ï ‰Ê ÔÈ�Úa ‰p‰ ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlLמדובר כי ∆¿«¿»ƒ««»««ƒ≈¿ƒ¿»∆…«»ƒ

האדם וכאשר במציאות", "ביטול העצמית, הישות של מוחלטת בהתבטלות

כך, על להוסיף מקום אין סייג, וללא שיור ללא מוחלטת בהתמסרות מתמסר

,ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰ ÔÎ BÓÎeמזה בפחות להסתפק אפשר Ïkואי È¯‰L ¿≈««…«¿ƒ∆¬≈»
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.i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay zgiy .c"qa

נאמר‡ שקלים בפרשת מחצית1. אחד כל ש"נתנו נפשותיכם", על לכפר גו' השקל מחצית גו' יתנו "זה
ושנה" שנה כל של צבור קרבנות מהן לקנות והן דהיינו2השקל נפשותיכם", על "לכפר נאמר ועלֿזה הכפרה3, ,

בירושלמי כדאיתא העגל, חטא .5ובמדרש4על

כללי חטא היה העגל השתתפו6חטא שלא לוי, שבט גם אלא בכך, שהשתתפו אנשים באותם רק לא שפגע ,

זה בגדר7בחטא אפילו היה שלא והיינו, אמות, ד' באותן כלל היה לא מעשה שבשעת רבינו, משה ואפילו ,
כו'" למחות בידו שיש שכתוב8ד"מי כמו החטא, פגע בו גם מכלֿמקום, ז"ל9, רבותינו ואמרו רד", :10"לך

מגדולתך". "רד

כלל של שלימות בתור ישראל כלל נכשל שבו ענין היה העגל שחטא כללי11וכשם קלקול זה שהיה והיינו, ,
בו שוים היו שכולם כללי, ענין עלֿידי להיות הוצרכו עלֿזה והכפרה התיקון גם לכן ענין12– זה שהיה כיון ,

ישראל. כלל של

יותר:· בפרטיות בזה והביאור .
ובשעת לעולם, זוהמא ירדה הדעת עץ חטא עלֿידי הדעת. עץ חטא כמו סוג באותו היה העגל שחטא ידוע

חזר העגל חטא ועלֿידי זוהמתן, פסקה .13המתןֿתורה

חטא התבטא במה ההתבוננות עלֿידי העגל, חטא של ענינו את יותר בבירור להבין שיכולים מובן, ומזה
תורה: מתן של ובענינו עץֿהדעת,

נברא" מילואו על "עולם – הבריאה היתה"14בתחילת בתחתונים שכינה ו"עיקר עץֿהדעת15, חטא עלֿידי .

התורה כל האבות שקיימו שהגם וכידוע, בגילוי. לאלקות כלי העולם היה לא זה ובגלל לעולם, זוהמא ירדה
ניתנה שלא וגשמיות16עד שרוחניות כיון פנימי, באופן העולם גשם עם קשור התורה קיום היה לא מכלֿמקום, ,

קליטה של ובאופן בפנימיות בגשמיות לבוא יכולה היתה לא רוחניות – מזה זה רחוקים .17היו

להיות ומצוות תורה יכולים ולכן בעולם, זיכוך שנעשה היינו, הזוהמא, שבטלה – הוא דמתןֿתורה והחידוש
לאלקות. כלי מהגשמיות לעשות בפנימיות, גשמיים בדברים

העולם. בכללות עץֿהדעת חטא של הזוהמא את ועורר שב העגל חטא ואילו

העגל חטא לאחרי גם דמתןֿתורה החידוש נשאר ישראל18בוודאי בני בין חילוק ישנו עכשיו גם שהרי ,

עכשיו גם הרי ישראל, בני אצל להבדיל. העולם, לחבר19לאומות הוא שענינם בגשמיות, ומצוות תורה נשארו
באנשים רק לא היא זו וזוהמא זוהמא, של מסויימת מידה חזרה אףֿעלֿפיֿכן, אבל אלקות. עם גשמיות ולאחד

העולם. בכללות גם אלא פרטיים, וענינים פרטיים

השקל‚ במחצית שהיו דינים כמה יובנו עלֿפיֿזה .20:

שיתבטל באופן ליתן צריך היה אבל מממונו, נתן אחד כל ציבור. ממון נעשה יחיד כל שנתן הממון א)
ציבור. ממון אלא יחידים, כמה של שותפות לא וגם יחיד, ממון מתורת
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יגֿטו.1) ל, תשא
עה"פ.2) פרש"י
(באידית),3) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה סוס"ד עד מכאן

איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 162 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

ה"ג.4) פ"ב שקלים
יו"ד.5) תשא תנחומא
החטא6) שירדהoey`xdוהוא הזוהמא פסקה שבו מ"ת, לאחרי –

מוגה). בלתי (מהנחה ס"ב כדלקמן הדעת, עץ חטא ע"י לעולם
ועוד.7) יב. ג, מט. א, במדבר פרש"י
פ"א.8) בתניא הובא ב. לט, שבועות ראה
ז.9) לב, תשא
עה"פ.10) בפירש"י הובא א. לב, ברכות
ה)11) לג, (ברכה נאמר עליו רבינו, למשה גם נוגע זה הי' ולכן

מוגה). בלתי (מהנחה מלך" בישורון "ויהי
ימעיט"12) לא והדל ירבה לא "העשיר טו) ל, (תשא כמ"ש

מוגה). בלתי (מהנחה
ב.13) נב, זח"א רע"א. קמו, שבת
ו.14) פי"ב, ב"ר ראה
ז.15) פי"ט, שם
וש"נ.16) ב. כח, יומא
וש"נ.17) .231 ע' חט"ו תו"מ .41 ע' ח"א לקו"ש בכ"ז ראה
ב.18) יד, לזח"ג אורות ניצוצי ראה
הֿו)19) לג, (תשא כמ"ש עדים, הורד שאז העגל, חטא לאחרי

חורב" מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו . . עדיך הורד "ועתה
מוגה). בלתי (מהנחה

(תו"מ20) ס"ח דאשתקד שקלים פ' פקודי, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(124 ע' חי"ט

'eb epzi df

נפׁש ׁשּגם ּכּידּוע ספירֹות, עׂשר ּבחינת ּבֹו יׁש ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחד
חכמה מּבחינת ּבּה יׁש ּדעׂשּיה, ּדמלכּות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדנפׁש

ּבּזהר87ּדאצילּות ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו ּפסּוק88. על ְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹ
כּו', יּו"ד ּדא ּבּה למׁשקל אבנא ּדא הּׁשקל, ּגרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשרים
על מׁשקל מּניחים ּכאׁשר ּבגׁשמּיּות עלּֿדרֿמׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּדכמֹו
הּׁשני צד על ׁשּמּנח הּדבר הּנה מאזנים, ּכף ׁשל אחד ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻצד
ׁשּכאׁשר ּבעבֹודה, ּגם ּכ למעלה, נגּבה הּמאזנים ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל
ענין ׁשהּוא ׁשּלֹו, הּנעלמים ּכחֹות העׂשר את ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּניח
עבֹודתֹו ּגם אזי ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה העצמית ְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָההנחה
נעׂשית ּבפעל) העבֹודה (ׁשהיא הּגלּויים ּכחֹות ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּבעׂשר
ׁשּגם להוי', ּתרּומה אֹומרֹו וזהּו ּביֹותר. נעלה ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבאפן
ּתרּומה להוי', ּתרּומה היא הּׁשקל ּדמחצית ְְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָהעבֹודה

והגּבהה הרמה לכּפר89מּלׁשֹון ׁשּמסּים מה ּכן ּגם וזהּו . ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
להיֹות צרי החטא על לכּפר ּדבכדי נפׁשֹותיכם, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָעל

ׁשּל עלֿידיֿזההעבֹודה ׁשּדוקא ודעת, מּטעם מעלה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
יקרא ואסּתּלק אחרא סטרא ואתהּפכא ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאתּכפיא

עלמין ּבכּלהּו קדם90ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּכמֹו ׁשּנעׂשה , ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָֹֻ
ּדירתֹו עּקר ׁשּנעׂשה ועד יֹותר, למעלה ועֹוד ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָהחטא,
ֿעלּֿדר ּכמֹו היינּו ּדירה ּדפרּוׁש ּבתחּתֹונים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָיתּבר
ּומהּות עצמּות ׁשּכל למּטה ּבׂשרֿודם מל ּבדירת ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשל

ּבגּלּוי ּבּדירה ּדר ּדירה91האדם ענין הּוא וכ , ְְְִִִִַַָָָָָָָ
אחרא סטרא ּדאתּכפיא העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּבתחּתֹונים,
עּקר נעׂשה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עצמית הּנחה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָמּתֹו

ּבתחּתֹונים. יתּבר ְְְִִִֵַָָּדירתֹו
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פי"ח.87) ב.88)תניא קפז, ואילך.89)ח"ב א'שנה ס"ע תרומה אוה"ת א. קמז, זח"ב ר"פ90)ראה ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי

ג. סה, חוקת בלק91)לקו"ת אוה"ת ואילך). תרעט ע' ח"ב שה"ש אוה"ת – הגהות (ועם תפה ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ובכ"מ. תתקצז. ע' ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

„Á‡Â „Á‡ביותר נחותה בדרגה היא שנשמתו מי ÈÁa�˙גם Ba LÈ ∆»¿∆»≈¿ƒ«
‰iNÚc ˙eÎÏÓc LÙ�c LÙ� ÌbL Úe„ik ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚבנשמה ∆∆¿ƒ«»«∆«∆∆¿∆∆¿«¿«¬ƒ»

בעשר השונות, הדרגות בין נמוכה הכי היא ו"נפש" דרגות וכמה כמה יש

(אצילות, העולמות ובארבעת נמוכה הכי הספירה היא המלכות הספירות

עולם עשיה) יצירה, בריאה,

ביותר הנחות העולם הוא העשיה

כך כל בדרגה שהיא בנשמה וגם

ÈÁaÓ�˙נמוכה da LÈ≈»ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁמבין גבוהה הכי הדרגה »¿»

הספירות eÏÈˆ‡c87˙עשר «¬ƒ
ארבעת מבין נעלה הכי העולם

אחד שבכל ונמצא העולמות,

שיהיה, מי יהיה מישראל, ואחד

הכוחות עשר את לפחות יש

האמורים.

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
¯‰fa88ÌÈ¯NÚ ˜eÒt ÏÚ «…««»∆¿ƒ

‡�·‡ ‡c ,Ï˜M‰ ‰¯b≈»«∆∆»«¿»
da Ï˜LÓÏלשקול אבן זו ¿ƒ¿»»

האותc‡בה eÎ',זו „"eÈ »
ÏLÓŒC¯cŒÏÚ BÓÎcƒ¿«∆∆»»

‚aÌÈÁÈpÓ ¯L‡k ˙eiÓL ¿«¿ƒ«¬∆«ƒƒ
Ï˜LÓכבדה ÏÚמשקולת ƒ¿»«

ÌÈ�Ê‡Ó Ûk ÏL „Á‡ „«̂∆»∆«…¿«ƒ
מטה, כלפי יורד צד ≈p‰ƒ‰אותו

„ˆ ÏÚ ÁpnL ¯·c‰«»»∆À»««
‰a‚� ÌÈ�Ê‡n‰ ÏL È�M‰«≈ƒ∆«…¿«ƒƒ¿∆
‰„B·Úa Ìb Ck ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»»«»¬»

האדםL‡kL¯הרוחנית, ∆«¬∆
ÁÈpÓֿלקדוש ומבטל ומוסר «ƒ«

BÁk˙ברוךֿהוא ¯NÚ‰ ˙‡∆»∆∆…
BlL,הפנימיים ÌÈÓÏÚp‰«∆¡»ƒ∆

‰Á�‰‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿««¬»»
˙ÈÓˆÚ‰וההתבטלות Ú„Â˙ההתמסרות ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL,עלֿשכלית »«¿ƒ∆¿«¿»ƒ««»««

‰„B·Ú‰ ‡È‰L) ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk ¯NÚa B˙„B·Ú Ìb ÈÊ‡¬««¬»¿∆∆…«¿ƒ∆ƒ»¬»
.¯˙BÈa ‰ÏÚ� ÔÙ‡a ˙ÈNÚ� (ÏÚÙa¿…««¬≈¿…∆«¬∆¿≈

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓc ‰„B·Ú‰ ÌbL ,'ÈÂ‰Ï ‰Óe¯z B¯ÓB‡ e‰ÊÂ¿∆¿¿»«¬»»∆«»¬»¿«¬ƒ«∆∆
זאת בכל בלבד, הגלויים בכוחות עבודה שהיא Óe¯z‰למרות ‡È‰ƒ¿»

‰‰a‚‰Â ‰Ó¯‰ ÔBLlÓ ‰Óe¯z ,'ÈÂ‰Ï89ומרוממת מעלה היא כי «¬»»¿»ƒ¿¬»»¿«¿»»

לצד גורם אחד בצד כבד שמשקל המאזניים מכף האמור (כמשל האדם את גם

ולהתרומם). לעלות המאזניים של tÎÏ¯השני ÌiÒnL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿«≈¿«≈
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡ËÁ‰ ÏÚ ¯tÎÏ È„Î·c ,ÌÎÈ˙BLÙ� ÏÚ««¿≈∆¿ƒ¿≈¿«≈««≈¿»ƒƒ¿»¬»

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlLמדרגות הוא הכפרה ששורש בחסידות כמבואר ∆¿«¿»ƒ««»««
החטא שבהם באלוקות עליונות

מלכתחילה, פוגם «¿»∆ÂcL˜‡לא
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚההקרבה ידי על «¿≈∆

מהשכל למעלה והמסירות

נכפית‡˙ÈÙk‡וההבנה ƒ¿«¿»
ובשלבÎt‰˙‡Â‡ונכנעת ¿ƒ¿«¿»

לטוב מרע מתהפכת - יותר נעלה

‡¯Á‡ ‡¯ËÒ,האחר הצד ƒ¿»«¬»
הקדושה צד ≈»¿∆¿lzÒ‡Â˜שאינו

ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ
ÔÈÓÏÚ e‰lÎa ‡e‰90 ¿À¿»¿ƒ

הקדושֿברוךֿ של כבודו ועולה

העולמות, בכל ÚpL‰Nהוא ∆«¬»
‡ËÁ‰ Ì„˜ BÓkהיינו ¿…∆«≈¿

החטא ידי על שנוצר שהפגם

לגמרי, ÏÚÓÏ‰מתוקן „BÚÂ¿¿«¿»
¯˙BÈהתשובה עבודת כי ≈

נעלה אלוקי אור ומגלה ממשיכה

והתגלה שהאיר מהאור יותר

החטא, NÚpL‰קודם „ÚÂ¿«∆«¬»
B˙¯Èc ¯wÚהשם של ƒ«ƒ»

ÌÈ�BzÁ˙a C¯a˙Èבעולם ƒ¿»≈¿«¿ƒ
התניא, בספר ככתוב שהוא, הזה

למטה תחתון שאין תחתון עולם

‰e�ÈÈהימנו, ‰¯Èc Le¯Ùc¿≈ƒ»«¿
ÏLÓŒC¯cŒÏÚ BÓk¿«∆∆»»
Ì„ÂŒ¯Na CÏÓ ˙¯È„a¿ƒ«∆∆»»»»
˙eÓˆÚ ÏkL ‰hÓÏ¿«»∆»«¿
‰¯Èca ¯c Ì„‡‰ ˙e‰Óe«»»»»«ƒ»

Èel‚a91,והסתרים העלמות לבושים, כל ללא נמצא הוא שבו המקום וזה ¿ƒ
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc ÔÈ�Ú ‡e‰ CÎÂהאדם של ¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ∆«¿≈»¬»

‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡cהקדושה צד שאינו האחר, הצד CBzÓכפיית ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»ƒ
˙ÈÓˆÚ ‰Áp‰מוחלטת והתבטלות ÌÚhÓהתמסרות ‰ÏÚÓlL «»»«¿ƒ∆¿«¿»ƒ««

ÌÈ�BzÁ˙a C¯a˙È B˙¯Èc ¯wÚ ‰NÚ� ,˙Ú„Âבמילואה נשלמת ובכך »«««¬∆ƒ«ƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ
הבריאה. כוונת
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נאמר‡ שקלים בפרשת מחצית1. אחד כל ש"נתנו נפשותיכם", על לכפר גו' השקל מחצית גו' יתנו "זה
ושנה" שנה כל של צבור קרבנות מהן לקנות והן דהיינו2השקל נפשותיכם", על "לכפר נאמר ועלֿזה הכפרה3, ,

בירושלמי כדאיתא העגל, חטא .5ובמדרש4על

כללי חטא היה העגל השתתפו6חטא שלא לוי, שבט גם אלא בכך, שהשתתפו אנשים באותם רק לא שפגע ,

זה בגדר7בחטא אפילו היה שלא והיינו, אמות, ד' באותן כלל היה לא מעשה שבשעת רבינו, משה ואפילו ,
כו'" למחות בידו שיש שכתוב8ד"מי כמו החטא, פגע בו גם מכלֿמקום, ז"ל9, רבותינו ואמרו רד", :10"לך

מגדולתך". "רד

כלל של שלימות בתור ישראל כלל נכשל שבו ענין היה העגל שחטא כללי11וכשם קלקול זה שהיה והיינו, ,
בו שוים היו שכולם כללי, ענין עלֿידי להיות הוצרכו עלֿזה והכפרה התיקון גם לכן ענין12– זה שהיה כיון ,

ישראל. כלל של

יותר:· בפרטיות בזה והביאור .
ובשעת לעולם, זוהמא ירדה הדעת עץ חטא עלֿידי הדעת. עץ חטא כמו סוג באותו היה העגל שחטא ידוע

חזר העגל חטא ועלֿידי זוהמתן, פסקה .13המתןֿתורה

חטא התבטא במה ההתבוננות עלֿידי העגל, חטא של ענינו את יותר בבירור להבין שיכולים מובן, ומזה
תורה: מתן של ובענינו עץֿהדעת,

נברא" מילואו על "עולם – הבריאה היתה"14בתחילת בתחתונים שכינה ו"עיקר עץֿהדעת15, חטא עלֿידי .

התורה כל האבות שקיימו שהגם וכידוע, בגילוי. לאלקות כלי העולם היה לא זה ובגלל לעולם, זוהמא ירדה
ניתנה שלא וגשמיות16עד שרוחניות כיון פנימי, באופן העולם גשם עם קשור התורה קיום היה לא מכלֿמקום, ,

קליטה של ובאופן בפנימיות בגשמיות לבוא יכולה היתה לא רוחניות – מזה זה רחוקים .17היו

להיות ומצוות תורה יכולים ולכן בעולם, זיכוך שנעשה היינו, הזוהמא, שבטלה – הוא דמתןֿתורה והחידוש
לאלקות. כלי מהגשמיות לעשות בפנימיות, גשמיים בדברים

העולם. בכללות עץֿהדעת חטא של הזוהמא את ועורר שב העגל חטא ואילו

העגל חטא לאחרי גם דמתןֿתורה החידוש נשאר ישראל18בוודאי בני בין חילוק ישנו עכשיו גם שהרי ,

עכשיו גם הרי ישראל, בני אצל להבדיל. העולם, לחבר19לאומות הוא שענינם בגשמיות, ומצוות תורה נשארו
באנשים רק לא היא זו וזוהמא זוהמא, של מסויימת מידה חזרה אףֿעלֿפיֿכן, אבל אלקות. עם גשמיות ולאחד

העולם. בכללות גם אלא פרטיים, וענינים פרטיים

השקל‚ במחצית שהיו דינים כמה יובנו עלֿפיֿזה .20:

שיתבטל באופן ליתן צריך היה אבל מממונו, נתן אחד כל ציבור. ממון נעשה יחיד כל שנתן הממון א)
ציבור. ממון אלא יחידים, כמה של שותפות לא וגם יחיד, ממון מתורת

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

יגֿטו.1) ל, תשא
עה"פ.2) פרש"י
(באידית),3) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה סוס"ד עד מכאן

איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 162 ע' ח"א בלקו"ש ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני

ה"ג.4) פ"ב שקלים
יו"ד.5) תשא תנחומא
החטא6) שירדהoey`xdוהוא הזוהמא פסקה שבו מ"ת, לאחרי –

מוגה). בלתי (מהנחה ס"ב כדלקמן הדעת, עץ חטא ע"י לעולם
ועוד.7) יב. ג, מט. א, במדבר פרש"י
פ"א.8) בתניא הובא ב. לט, שבועות ראה
ז.9) לב, תשא
עה"פ.10) בפירש"י הובא א. לב, ברכות
ה)11) לג, (ברכה נאמר עליו רבינו, למשה גם נוגע זה הי' ולכן

מוגה). בלתי (מהנחה מלך" בישורון "ויהי
ימעיט"12) לא והדל ירבה לא "העשיר טו) ל, (תשא כמ"ש

מוגה). בלתי (מהנחה
ב.13) נב, זח"א רע"א. קמו, שבת
ו.14) פי"ב, ב"ר ראה
ז.15) פי"ט, שם
וש"נ.16) ב. כח, יומא
וש"נ.17) .231 ע' חט"ו תו"מ .41 ע' ח"א לקו"ש בכ"ז ראה
ב.18) יד, לזח"ג אורות ניצוצי ראה
הֿו)19) לג, (תשא כמ"ש עדים, הורד שאז העגל, חטא לאחרי

חורב" מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו . . עדיך הורד "ועתה
מוגה). בלתי (מהנחה

(תו"מ20) ס"ח דאשתקד שקלים פ' פקודי, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(124 ע' חי"ט
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דוקא. ציבור קרבנות קנו השקל מחצית של בממון ב)

קרבנות א) קרבנות: של סוגים ארבעה שישנם מבאר, קדשים) (סדר המשניות לפירוש בהקדמתו הרמב"ם
דומ ציבור קרבן ג) יחיד, קרבן ב) ציבור.ציבור, לקרבן דומה יחיד קרבן ד) יחיד, לקרבן ה

יחיד קרבן ומוספין. תמידין כמו ציבור, בתור אותם ומקריבים קבוע, זמן להם שיש קרבנות - ציבור קרבן
קרבנות - יחיד לקרבן דומה ציבור קרבן יחיד. בתור אותם מקריב אחד וכל קבוע, זמן להם שאין קרבנות -

- ציבור לקרבן דומה יחיד וקרבן דבר. העלם פר כמו קבוע, זמן להם אין אבל ציבור, בתור אותם שמקריבים
פסח. קרבן כמו קבוע, זמן להם יש אבל יחיד, בתור אותם שמקריבים קרבנות

שדומה ציבור קרבן אודות השקל. מחצית מממון קנו לא – ציבור לקרבן שדומה יחיד קרבן גם יחיד, קרבן
פלוגתא יש – יחיד ציבור21לקרבן קרבן עבור דוקא אלא השקל. ממחצית לקחו לא עבורם שגם היא וההלכה ,

השקל. ממחצית לקחו ממש

ושימש ציבור, ממון להיות הוצרך – כללי ענין היה השקל שמחצית כיון הדינים: שני על הפנימי והטעם
ממש. ציבור קרבנות עבור

העגל:„ חטא על התיקון הוא השקל ומחצית .
ז"ל רבותינו כמאמר גילוי, לשון "זה" – יתנו" "זה נאמר השקל באצבעו22במחצית מראה ואחד אחד "כל :

אֿלי". זה ואומר

קרבנות שבמקום התפילה עבודת עלֿידי הזה, ובזמן - הקרבנות ועבודת השקל מחצית שעלֿידי והיינו,
בעולם23תקנום אלקות גילוי וממשיכים וחוזרים הזוהמא, את מבטלים ובאופן24– החטא, לפני שהיה כמו ,

בימינו. במהרה צדקנו, משיח בביאת יותר, נעלה

***

גו'.‰ יתנו זה המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

Âנאמר השבוע בפרשת ואיתא25. עמך", העני את עמי את תלוה כסף תנחומא26"אם ה'27במדרש "מלוה
דל הוי'",28חונן "מלוה בבחינת היא – דל" "חונן – הצדקה דנתינת שהפעולה והיינו, מלוה", הוא לה' כביכול ,

להקב"ה. הלוואה שנותנים
המידה לפי הוא – הקב"ה של גבול.elyהתשלום בלי גם הוא שלו התשלום הרי גבול, בלי הוא שהקב"ה וכיון ,

שבט דיו"ד בהתוועדות שדובר שבלי29וכפי שהגם בתחילתו, החקירה בספר צדק' ה'צמח ביאור אודות ,

בהגבלה הדבר נשאר סוףֿכלֿסוף הרי ועוד, עוד יתוסף כאשר אפילו שהרי בנבראים, שייך אינו בפועל גבול
אבל בנבראים, גבול בלי אין בפועל רק הנה –gkaעד דור, אחר דור ועוד, עוד וליתן להמשיך הקב"ה יכול ,

קץ. אין

לפניֿזה. רב זמן מתחיל וחלישות, שינוי שלו, הסוף התחלת הנה בזמן, גבולי שהוא דבר – יותר ובעומק
הידוע שנבראים30וכלשון רב31, זמן שבמשך השפעה שראיית מובן, מזה ומתייבשים. הולכים הבראם מיום ,

חלישות בה בגבול.32אין גבול בלי דהמשכת הענין כללות זהו בפועל. איןֿסוף מגדרי זה הרי – ואדרבה ,
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א.21) נב, מנחות
ספכ"ג.22) שמו"ר
ב.23) כ, זח"ב ב. כו, ברכות
הנותן24) כל "יתנו": להיות צריך – ד"זה" הגילוי את לפעול וכדי

שעבודת היינו, וש"נ), רע"א. נג, ב"ב (ראה נותן הוא יפה בעין
כל שנותן באופן להיות צריכה החטא) על הכפרה (שפועלת התשובה

מוגה). בלתי (מהנחה יפה בעין לאלקות נפשו כחות וכל עניניו
כד.25) כב,
ונדפסה26) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך. 160 ס"ע ח"א בלקו"ש

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ,
טו.27) פרשתנו
יז.28) יט, משלי
וש"נ.29) .(30 ע' (לעיל בתחלתה
ע'30) תשי"א סה"מ גם (וראה פל"ג תרל"ו רבים מים המשך

עיי"ש. .(142

"במין".31) רק קיימים שהם לנבראים הכוונה
ירושלמי32) והארץראה השמים כו' נכנס יום ה"א: פ"א ברכות

כ"ק ובהערת שם תשי"א סה"מ גם (וראה כו' עשות ביום בהבראם
שם). שליט"א אדמו"ר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc oikxr(oey`x meil)

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî,i`zqec iaxl iax oiay weligd edn - ©¥©§
daiyn .l`ebd lr lwnd ote`a miaygn mlerl mdipy zrcl ixdy

:`xnbdøwéiàå ìæå øwéiàc-`ed weligddzid dcydy ote`a §¦©©§¨§¦©©
dcyd z` xkny ,oebk .dxwiizp aeye ,dlfed okn xg`le ,dxwi
,d`na ipyl oey`xd dpewd dxkne ,d`nl dieey lfede ,miz`na

y iax zrcl .miz`n dey dzre dxwiizpe dcyd dxfgemiliwn
mixpic d`na ipyd gweld mr aygn ,dkezay yi`d mr aygl

,[oey`xl ipyd mliyy itk]itl miaygny i`zqec iax zrcle
eilr ,jk oiae jk oia ,rwxway scerd itl e` xkend ciay scerd

.miz`n itl mipyd ieey z` aygl
lr lwdl miweqtd z` mi`pzd miyxec recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`ebdàle÷ìc éànîez` yexcl yiy oipn - ¦©¦§¨
miweqtd,jenpd xigna cinz aygny ,l`ebd lr lwnd ote`a

àøîeçì àîìc-.l`ebd lr xingdl miweqtd z` yexcl yi `ny ¦§¨§§¨
:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì-yexcl jzrca dlrz l` Ÿ¨§¨©§¨

meyn lwdl yexcl yi `l` ,xingdl,'äìeàb' 'äìeàb' øîâc§¨©§¨§¨
éøáò ãáòîxn`p ,dcy zle`bl ixar carn dey dxifb micnl - ¥¤¤¦§¦

car oeicta xn`pe (ek dk `xwie) 'FzN`b icM `vnE' dcy zle`ba¨¨§¥§ª¨
ixar car oeictay myke ,(gn weqt my) 'FN didY dN`B' ixar§ª¨¦§¤
.jenpd xigna aygl yi dfeg` dcya jk ,jenpd xigna miaygn

:`xnbd zl`eyíúäå-,ixar caraïìðî-.lwdl miyxecy oipn §¨¨§¨¨

:`xnbd daiynøkîð ,àéðúcixar cardieblçéaLäå ,äðîa §©§¨¦§©§¨¤§¦§¦©
ãîòåeieey,íéúàî ìòoec`d cin envr z` zectl card `ae §¨©©¨©¦

ozepe zexzepd zecard zepy ieey z` aygny `ed oicdy ,sqka
,oec`lïéáMçî ïéàL ïépîmipyd z`äðnî àlà-ly ieeyd itl ¦©¦¤¥§©§¦¤¨¦¨¤
,dpn,xknp jkyøîàpL(`p weqt my)Búð÷î óñkî-sqkd itk ¤¤¡©¦¤¤¦§¨

.carl dpwp eaym`eøkîðixar cardéñëäå ,íéúàîaó- ¦§©§¨©¦§¦§¦
card ly eaih lwlwzpãîòåeieeyïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìò §¨©©¨¤¦©¦¤¥§©§¦

äðnî àlà,dzr card dey jky ,dpn itl -øîàpL(ap weqt my) ¤¨¦¨¤¤¤¡©
åéðL éôkitk xnelk ,oda cnery mipya card ly eavn itk - §¦¨¨

:`ziixad zxxan .eiykr deyyéì ïéàå,el` miweqtn cenllàlà §¥¦¤¨
oiprl,íéáëBk ãáBòì økîpä éøáò ãáòdyxtd zwqer df ote`ay ¤¤¦§¦©¦§¨§¥¨¦
,myäðBéìòä ìò Bãéå ìàâpL,jenpd xigna l`bpy xnelk -økîð ¤¦§¨§¨©¨¤§¨¦§¨

ïépî ìàøNéì:`ziixad daiyn .jenpd xigna l`bp `ed s`y §¦§¨¥¦©¦
.äåL äøéæâì 'øéëN' 'øéëN' øîBì ãeîìzixar cara xn`py ©§©¨¦¨¦¦§¥¨¨¨

ixar cara xn`pe ,'FOr didi xikU iniM' (p dk my) iebl xknpd¦¥¨¦¦§¤¦
micnle ,'Lcar xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) l`xyil xknpd¦¦§¤§©¨¦£¨§
xknpd jk ,jenpd xigna l`bp iebl xknpdy myky ,dey dxifba

.jenpd xigna l`bp l`xyil
car zle`ba miweqtd z` miyxecy mrhd dn zx`an `xnbd

:xingdl `le ,lwdl ixar,ééaà øîà̈©©©¥
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כה i"gyz'd ,xc` ycegd mikxan ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay zgiy

Ê"המצוות כל כנגד ש"שקולה בצדקה, מאמר33. עלֿפי חסדים, גמילות – הוא נעלה היותר האופן הרי ,

ז"ל לעניים34רבותינו בין חסדים ו"גמילות דוקא, לעניים" ד"צדקה הצדקה", מן יותר חסדים גמילות "גדולה
לעשירים". בין

"חסד – עשירים יהיו כולם אם כי, ועני, עשיר שיהיו בהכרח – צדקה ינצרוהו"35מצד מן "לא36ואמת ,

הארץ" מקרב אביון אביון"37יחדל בך יהיה לא כי "אפס בעני, צורך אין – חסדים גמילות מצד אבל כיון38; ,
לעשירים. גם היא חסדים שגמילות

Áשבת שומרי גמילותֿחסדים החברה של האסיפה נערכת בלילה שהיום כיון .39,

בין חילוק להיות צריך לא שבגמילותֿחסדים כשם שהרי מכוון, אינו שבת" "שומרי שהשם היא האמת –

– מטרה בתור היא בזה הכוונה מסתמא אלא אחרים. חילוקים להיות צריכים לא כן כמו לעשירים, עניים

יותר גדולים סכומים להלוות הקופה תוכל שאז ארוך, היותר זמן על לקופה כסף וילוו בזה, אחד כל ישתתף
חסדים. גמילות יקיימו בזה המשתתפים כל הנה ועלֿידיֿזה יותר, ארוכים לזמנים

לא כן כמו – להם להלוות שצריכים לאלו בנוגע ועשירים עניים של הגבלה אין חסדים שבגמילות וכשם
לקופה אחד כל יתן ולכן בזה, שישתתפו לאלו בנוגע הגבלה להיות .40צריכה

הזקן רבינו פתגם וכידוע היום, שקורין שקלים פרשת עם מתאים זה עם41וענין הזמן, עם לחיות שצריכים
ישראל. בני כל השתתפו השקל במחצית שהרי – זה שבזמן בתורה הקריאה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ב).33) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
ס"ו.34) סרמ"ט יו"ד שו"ע ב. מט, סוכה
ח.35) סא, תהלים
ט.36) שם תנחומא ה. פל"א, שמו"ר
יא.37) טו, ראה פ'
ד.38) שם,
(39– חצר) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה שבט כ"ג מכתב גם ראה

שבת". שומרי חסדים גמילות חברה "להנהלת
מי40) שכל ניכר, הי' שבט יו"ד של במגבית להבהיר: ברצוני אך

יש ולכן יתירה. ובשמחה יותר, גדול סכום נותן יותר, מטה שלמטה
(מהנחה קטן היותר סכום שיתנו – הישיבה לתלמידי בנוגע להבהיר

מוגה). בלתי
חשון).41) ב יום" ב"היום (נעתק 29 ע' תש"ב סה"ש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc oikxr(oey`x meil)

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî,i`zqec iaxl iax oiay weligd edn - ©¥©§
daiyn .l`ebd lr lwnd ote`a miaygn mlerl mdipy zrcl ixdy

:`xnbdøwéiàå ìæå øwéiàc-`ed weligddzid dcydy ote`a §¦©©§¨§¦©©
dcyd z` xkny ,oebk .dxwiizp aeye ,dlfed okn xg`le ,dxwi
,d`na ipyl oey`xd dpewd dxkne ,d`nl dieey lfede ,miz`na

y iax zrcl .miz`n dey dzre dxwiizpe dcyd dxfgemiliwn
mixpic d`na ipyd gweld mr aygn ,dkezay yi`d mr aygl

,[oey`xl ipyd mliyy itk]itl miaygny i`zqec iax zrcle
eilr ,jk oiae jk oia ,rwxway scerd itl e` xkend ciay scerd

.miz`n itl mipyd ieey z` aygl
lr lwdl miweqtd z` mi`pzd miyxec recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`ebdàle÷ìc éànîez` yexcl yiy oipn - ¦©¦§¨
miweqtd,jenpd xigna cinz aygny ,l`ebd lr lwnd ote`a

àøîeçì àîìc-.l`ebd lr xingdl miweqtd z` yexcl yi `ny ¦§¨§§¨
:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì-yexcl jzrca dlrz l` Ÿ¨§¨©§¨

meyn lwdl yexcl yi `l` ,xingdl,'äìeàb' 'äìeàb' øîâc§¨©§¨§¨
éøáò ãáòîxn`p ,dcy zle`bl ixar carn dey dxifb micnl - ¥¤¤¦§¦

car oeicta xn`pe (ek dk `xwie) 'FzN`b icM `vnE' dcy zle`ba¨¨§¥§ª¨
ixar car oeictay myke ,(gn weqt my) 'FN didY dN`B' ixar§ª¨¦§¤
.jenpd xigna aygl yi dfeg` dcya jk ,jenpd xigna miaygn

:`xnbd zl`eyíúäå-,ixar caraïìðî-.lwdl miyxecy oipn §¨¨§¨¨

:`xnbd daiynøkîð ,àéðúcixar cardieblçéaLäå ,äðîa §©§¨¦§©§¨¤§¦§¦©
ãîòåeieey,íéúàî ìòoec`d cin envr z` zectl card `ae §¨©©¨©¦

ozepe zexzepd zecard zepy ieey z` aygny `ed oicdy ,sqka
,oec`lïéáMçî ïéàL ïépîmipyd z`äðnî àlà-ly ieeyd itl ¦©¦¤¥§©§¦¤¨¦¨¤
,dpn,xknp jkyøîàpL(`p weqt my)Búð÷î óñkî-sqkd itk ¤¤¡©¦¤¤¦§¨

.carl dpwp eaym`eøkîðixar cardéñëäå ,íéúàîaó- ¦§©§¨©¦§¦§¦
card ly eaih lwlwzpãîòåeieeyïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìò §¨©©¨¤¦©¦¤¥§©§¦

äðnî àlà,dzr card dey jky ,dpn itl -øîàpL(ap weqt my) ¤¨¦¨¤¤¤¡©
åéðL éôkitk xnelk ,oda cnery mipya card ly eavn itk - §¦¨¨

:`ziixad zxxan .eiykr deyyéì ïéàå,el` miweqtn cenllàlà §¥¦¤¨
oiprl,íéáëBk ãáBòì økîpä éøáò ãáòdyxtd zwqer df ote`ay ¤¤¦§¦©¦§¨§¥¨¦
,myäðBéìòä ìò Bãéå ìàâpL,jenpd xigna l`bpy xnelk -økîð ¤¦§¨§¨©¨¤§¨¦§¨

ïépî ìàøNéì:`ziixad daiyn .jenpd xigna l`bp `ed s`y §¦§¨¥¦©¦
.äåL äøéæâì 'øéëN' 'øéëN' øîBì ãeîìzixar cara xn`py ©§©¨¦¨¦¦§¥¨¨¨

ixar cara xn`pe ,'FOr didi xikU iniM' (p dk my) iebl xknpd¦¥¨¦¦§¤¦
micnle ,'Lcar xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) l`xyil xknpd¦¦§¤§©¨¦£¨§
xknpd jk ,jenpd xigna l`bp iebl xknpdy myky ,dey dxifba

.jenpd xigna l`bp l`xyil
car zle`ba miweqtd z` miyxecy mrhd dn zx`an `xnbd

:xingdl `le ,lwdl ixar,ééaà øîà̈©©©¥
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כו

mihtyn zyxt zegiy ihewlfh jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
Ú·Â˙Ï ‰ÏÈÁ˙ ÌÈÚÓÂ˘ ÏÏÎ Í¯„·

הפסוק נלמד1מן אליהם" יגש דברים בעל "מי

"בעל2בגמרא – תחילה" לתובע אלא נזקקין ש"אין ,

אליהם". דבריו "יגיש – התובע – הדברים"

הש"ך כפשוטם3מסביר היא הדברים שכוונת שבית4ֿ, ,

את שומע אחרֿכך ורק התובע לטענות תחילה מאזין הדין

של במקרה יש זו להלכה מעשית תוצאה הנתבע. דברי

במקצת". "מודה

והוא5ההלכה במקצת מודה נקרא שהנתבע קובעת,

באה במקצת הודאתו כאשר רק דאורייתא בשבועה חייב

xg`lהנתבע אם אך כולו, הסכום את תבע שהתובע

בנ' jk"הודה xg`e"'בק התובע נקרא6תבעו הוא אין ,

(דאורייתא). משבועה פטור והוא במקצת, מודה

לשלם היה צריך בדין הנתבע הוא: זו להלכה הטעם

בביתֿדין, שתבעוהו לפני עליו, שהודה ה"מקצת", את

בביתֿדין, ונתבע עליו המוטל את עשה שלא וכיוון

בשבועה יחוייב שהנתבע כדי תחילה, לתובע שומעים

דאורייתא.

הגמרא אומרת לכך לנתבע2בהמשך שנזקקין "פעמים

נסיבות? באילו =) נכסי' זילי דקא דמי והיכי תחילה

ובש"ך נכסיו) הוזלו הסיבה3כאשר אם כך: על מוסבר

רצונו מפני איננה הנתבע, ידי על ה"מקצת" לאיֿתשלום

או זולים, אז היו שנכסיו מפני אלא הענין, את לעכב

להוזלתם גרם לשלם, כדי במהירות, למכרם רצונו שעצם

תחילה. לנתבע נזקקין אז –

.·
Â˙ÂÈÓÈ�Ù ÈÙÏ ‡Ï‡ ,˙ÂË˘Ù· Ô·ÂÓ Â�È‡ ¯Ó‡Ó‰
בנגלה אשר הענינים כל קיימים רבות, פעמים כאמור

שהתורה מפני דוקא הרוחנית. ה' בעבודת גם שבתורה

גנוזה חמדה בתחילה וירדה...7היתה נסעה "ומשם למעלה

הזה עולם בעניני שנתלבשה... של8עד פנימיותם הרי – "

עניני "נשתלשלו" שממנו המקור הם ורוחניותם הענינים

ניתנים ב"נגלה" רבים ענינים יתרֿעלֿכן: ה"נגלה".

רוחניותםmwnerlלהבנה על ההסבר עלֿידי רק

.9ופנימיותם

כלֿכך: מובן הש"ך פירוש אין בפשטות בעניננו: וכך

סתמי, באופן תחילה", לתובע "נזקקין... חז"ל מלשון

של סוגים בכמה למעשה המתבטא כללי ענין שזהו נראה,

שהביטוי10תביעה יוצא, הש"ך פירוש ולפי ,dyrnlהוא

במקצת? מודה הנתבע שבה התביעה בסוג רק

שבעבודה מפני המאמר, מובן הפנימי ההסבר לפי

– "תובע" של הענינים של ככולם רובם הרי הרוחנית

במקצת". ל"מודה קשורים "נתבע"

.‚
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הוא תחילה אשר הרע, היצר הוא היהודי של ה"תובע"

ר"ל בחטא מלשון11מכשילו "חטא" של למצב מביאו או ,

"תובע"12חסרון הוא ואחרֿכך הכשיל11, שהוא שכיוון ,

לרשותו. "למוסרו" יש היהודי את

רק – ה"נתבע" – היהודי הרע, היצר של זו תביעה על

– "הכל" – בחטא ר"ל נכשל הוא אמנם במקצת": "מודה

במהותו חוטא הוא אין בחטא, כלֿכולו שקוע אינו הוא אך

שגם כיוון מחטא, לגמרי נעלה נשמתו עצם חסֿוחלילה,

אתו באמנה היתה החטא מצד13בעת רק לא יתרֿעלֿכן: .

יהודי לכל יש הנפש, כוחות מצד גם אלא הנשמה, עצם

ישראל פושעי ואפילו בתוכו, כרימוןoi`lnטוב ,14מצוות

הם כפשוטו: הוא "מלאין" המושג ixnblומשמעות mi`ln
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יד.1) כד, פרשתנו

ב.2) מו, ב"ק

שם3) ועוד הפלאה חידושי סק"ז), (אורים ובאו"ת סק"א. כד סי' חו"מ

ואכ"מ. פירושו. על הקשו

(ראה4) ועוד ג. פ"ו, שם תוספתא ה"ח. פ"ג סנהדרין בירושלמי וכמפורש

שם). ש"ך

סקל"א.5) שם ש"ך סט"וֿטז. פח סי' חו"מ

שם.6) ספ"ח ועד"ז שם. סכ"ד הש"ך לשון

סע"ב.7) פח, שבת

פ"ד.8) תניא

(9.(16 (והערה 209 ע' חי"ט לקו"ש ראה

וזה10) בכה זה פירושו עליו וכתבו סק"א: סכ"ד חו"מ מסמ"ע להעיר

הכי משום לדינא* אמת וכולן xagndבכה mzqללמדינוoipr lkay.'קאמרי

שטן11) הוא כו' ומרגיז ועולה ומתעה "יורד א) טז, (ב"ב חז"ל כמאמר

כו'". יצה"ר הוא

קונט'12) (סה"מ תרצ"א יאמרו ע"כ ד"ה – ובארוכה א. פב, מטות לקו"ת

ועוד. ח"א).

ספכ"ד.13) תניא

בסופה.14) חגיגה א. יט, עירובין

.my w"a y"`x mb d`x (*
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אצל תיתכן לא בו, שמדובר ענין בכל כלומר, (במצוות).

מושלם רע של מציאות ח"ו.15יהודי

צדיק "אין אשר הצדיק הן היהודים, סוגי שכל זה, ענין

יחטא ולא טוב יעשה אשר לשון16בארץ – בחטא (לפחות

מצוות17חסרון מלאין ישראל פושעי גם אשר הרשע, והן ,(

רמוז – במקצת" "מודה של בקטגוריא נכללים כרימון,

כל "(על במקצת: מודה על ההלכה נלמדת שממנו בפסוק

זה" הוא כי יאמר אשר פשע...) :18דבר

הרוחנית בעבודה הפסוק התביעה19משמעות הוא:

דבר כל "על הן ומועלrytהיא פושע מישהו כאשר – "

כאשר – אבדה" כל "על והן הזה, בעולם בשליחותו ר"ל

אינו היהודי כאשר וחסרון", "אבדה של ענין רק כאן יש

הולכים ולפיכך לעשות, ביכולתו שהיה מה כל עושה

[וארבעת האלקית הנפש מכוחות חלק ר"ל לאיבוד

הם שלמה" על שה על חמור על שור "על – הפרטים

דבר ל"כל המביאים הבהמית נפש של סוגים ארבעה

אבדה"]. פשע...

כל על פשע... דבר כל ("על הללו התביעות כל ועל

" יאמר") ("אשר היהודי עונה ed`אבדה") ikdfשיש – "

– "זה" את רק ממנו רקzvwnלתבוע הוא הדברים מן

לעיל. כאמור במקצת, מודה

.„
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ע"י רק בשבועה. חייב במקצת שמודה היא, ההלכה

בו. מודה אינו שהוא החלק על לו מאמינים שבועה

היא: הרוחנית בעבודה הדברים משמעות

היצר, לרשות ב"מקצת" ונכנס נכשל, כבר שהוא כיוון

ברשותו שוב מליפול להישמר כדי כח לתוספת זקוק הוא

" להיות איֿרצון מתוך לא ירוחםdcene(ואפילו ").20ועזב

מלשון שבועה – אותו משביעים מזיניםraey21לפיכך –

יותר נעלים בכוחות אותו שמאלית) (שי"ן ,22ומשביעים

בקדושה. יישאר הנותר שחלקו

ידועה שבועה23אך עלֿידי – שבועה של חומרתה

משתמשים אין אם הריie`xkמסתכנים: הנוספים, בכוחות

שכוחות עונש, לו מגיע אלא בלבד, התוספת לו תחסר לא

לכך הסיבה זוהי ר"ל. לאיבוד הולכים מכוחותיו נעלים

שניתן24שחז"ל במקום להישבע שלא כלֿכך מזהירים

"נשבע כאשר אפילו בלעדיה, ".zn`aלהסתדר

של העצה שקיימת ואומרת, הגמרא ממשיכה לכך

– משבועה נפטרים כך שעלֿידי תחילה", לנתבע "נזקקין

נכסיו). הוזלו =) נכסי'" זילי ש"קא טוענים כאשר וזאת

.‰
È‡ÎÊŒÔ· Ô�ÁÂÈ Ô·¯ Ï˘ Â˙ÈÈÎ·

שבגמרא הסיפור הסבר עלֿידי יובנו ר'25הדברים על

שהסיבה ואמר, בכה פטירתו שלפני בןֿזכאי, יוחנן

ואחת ג"ע של אחת דרכים שני לפני ש"יש היא לבכייתו

אבכה ולא אותי, מוליכים באיזו יודע ואיני גיהנם, של

(בתמיהה)".

השאלה בןֿזכאי,26וידועה יוחנן שרבן ייתכן כיצד :

בהרחבה מספרים חז"ל אשר התנאים, מגדולי שהיה

מקומות ב"סור27במספר לחלוטין נזהר ובודאי גדלותו, על

או לגןֿעדן הולך הוא אם מסופק יהיה טוב", ועשה מרע

לגיהנם?

סמוך דוקא לו איכפת הדבר היה מדוע להבין: יש כן

של ואחת גןֿעדן של אחת דרכים "שני אמנם, לפטירתו?

הפטירה לאחר הנשמה של ועונש לשכר קשורות גיהנם"

בןֿזכאי יוחנן שלרבן ברור, להבין: קשה אך העולם, מן

אלא כשלעצמם, והעונש השכר זה בענין אכפת היה לא
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ממחז"ל15) יוקשה שלא בכדי – ספי"א) תניא (ראה לו ורע וברשע

מצות שאינןדמלאים יל"פ –zelretהצ"צ והגהות ג מו, תו"א וראה בו.

ג. קי, חיים דרך ב). תתשל, – ו' כרך ויחי (אוה"ת לשם

לקו"ת16) וראה ואילך. סע"ב שכ, ח"ב קונט' סה"מ וראה כ. ז, קהלת

כו'. יותר פוגמים צדיקים של דחטאים וש"נ) ב. (עד, בלק

סע"א).17) (מד, רפל"ה תניא ראה

ב.18) לט, שבועות א. ה, ב"מ ואילך. סע"ב קו, ב"ק ח. כב, פרשתנו

עה"פ. ורש"י מכילתא*

הצ"צ)19) מאמר על (מיוסד האדם בעבודת זה פסוק פירוש בארוכה ראה

ואילך. 143 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש –

יג.20) כח, משלי

לקו"ש21) וראה ובכ"מ. ואילך. נז ס"ע לתניא והערות קיצורים

השבועה לענין ואילך) 36 (ס"ע ח"א zvwna[המתורגם] dcenc.

חמור.22) וענין ענין, עוד שניתוסף כפשוטו, השבועה ענין גם שזהו

ובכ"מ.23) א. לט, שבועות – חז"ל שהאריכו כמו

ועוד.24) מטות. ר"פ ובמדב"ר תנחומא ז'. ויקרא תנחומא א. לה, גיטין

ב.25) כח, ברכות

באוה"ת26) נעתק – אדה"ז מאמר ב. צ, מסעי סע"ד. נ, ויקרא לקו"ת

73 (ע' האמצעי לאדמו"ר תצר אל ד"ה תרכ"ו. בגורל אך ורד"ה פינחס ר"פ

מוֿז. ע' שם והערות קיצורים וש"נ). עט). ע' ח"א דברים אדהאמ"צ (מאמרי

הע"י מפרשי וראה ועוד. ח"ב). קנט' (בסה"מ ותרצ"ו תרפ"ח אשרנו רד"ה

שם.

מהם27) כמה הובאו ועוד. סע"ב. לא, ר"ה א. כח, סוכה לדוגמא: ראה

הקודמת. בהערה שצויינו ה)מקומות ב(רוב

."dprhd oinn" ± (uhiee`x`d zxecdn `zlikna epnqp) ze`gqep dnkl la` (*¨¨
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אצל תיתכן לא בו, שמדובר ענין בכל כלומר, (במצוות).
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הולכים ולפיכך לעשות, ביכולתו שהיה מה כל עושה

[וארבעת האלקית הנפש מכוחות חלק ר"ל לאיבוד

הם שלמה" על שה על חמור על שור "על – הפרטים

דבר ל"כל המביאים הבהמית נפש של סוגים ארבעה

אבדה"]. פשע...

כל על פשע... דבר כל ("על הללו התביעות כל ועל

" יאמר") ("אשר היהודי עונה ed`אבדה") ikdfשיש – "

– "זה" את רק ממנו רקzvwnלתבוע הוא הדברים מן

לעיל. כאמור במקצת, מודה
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ע"י רק בשבועה. חייב במקצת שמודה היא, ההלכה

בו. מודה אינו שהוא החלק על לו מאמינים שבועה

היא: הרוחנית בעבודה הדברים משמעות

היצר, לרשות ב"מקצת" ונכנס נכשל, כבר שהוא כיוון

ברשותו שוב מליפול להישמר כדי כח לתוספת זקוק הוא

" להיות איֿרצון מתוך לא ירוחםdcene(ואפילו ").20ועזב

מלשון שבועה – אותו משביעים מזיניםraey21לפיכך –

יותר נעלים בכוחות אותו שמאלית) (שי"ן ,22ומשביעים

בקדושה. יישאר הנותר שחלקו

ידועה שבועה23אך עלֿידי – שבועה של חומרתה

משתמשים אין אם הריie`xkמסתכנים: הנוספים, בכוחות

שכוחות עונש, לו מגיע אלא בלבד, התוספת לו תחסר לא

לכך הסיבה זוהי ר"ל. לאיבוד הולכים מכוחותיו נעלים

שניתן24שחז"ל במקום להישבע שלא כלֿכך מזהירים

"נשבע כאשר אפילו בלעדיה, ".zn`aלהסתדר

של העצה שקיימת ואומרת, הגמרא ממשיכה לכך

– משבועה נפטרים כך שעלֿידי תחילה", לנתבע "נזקקין

נכסיו). הוזלו =) נכסי'" זילי ש"קא טוענים כאשר וזאת
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שבגמרא הסיפור הסבר עלֿידי יובנו ר'25הדברים על

שהסיבה ואמר, בכה פטירתו שלפני בןֿזכאי, יוחנן

ואחת ג"ע של אחת דרכים שני לפני ש"יש היא לבכייתו

אבכה ולא אותי, מוליכים באיזו יודע ואיני גיהנם, של

(בתמיהה)".

השאלה בןֿזכאי,26וידועה יוחנן שרבן ייתכן כיצד :

בהרחבה מספרים חז"ל אשר התנאים, מגדולי שהיה

מקומות ב"סור27במספר לחלוטין נזהר ובודאי גדלותו, על

או לגןֿעדן הולך הוא אם מסופק יהיה טוב", ועשה מרע

לגיהנם?

סמוך דוקא לו איכפת הדבר היה מדוע להבין: יש כן

של ואחת גןֿעדן של אחת דרכים "שני אמנם, לפטירתו?

הפטירה לאחר הנשמה של ועונש לשכר קשורות גיהנם"

בןֿזכאי יוחנן שלרבן ברור, להבין: קשה אך העולם, מן

אלא כשלעצמם, והעונש השכר זה בענין אכפת היה לא
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מצות שאינןדמלאים יל"פ –zelretהצ"צ והגהות ג מו, תו"א וראה בו.
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עה"פ. ורש"י מכילתא*
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ואילך. 143 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש –

יג.20) כח, משלי

לקו"ש21) וראה ובכ"מ. ואילך. נז ס"ע לתניא והערות קיצורים

השבועה לענין ואילך) 36 (ס"ע ח"א zvwna[המתורגם] dcenc.

חמור.22) וענין ענין, עוד שניתוסף כפשוטו, השבועה ענין גם שזהו

ובכ"מ.23) א. לט, שבועות – חז"ל שהאריכו כמו

ועוד.24) מטות. ר"פ ובמדב"ר תנחומא ז'. ויקרא תנחומא א. לה, גיטין

ב.25) כח, ברכות

באוה"ת26) נעתק – אדה"ז מאמר ב. צ, מסעי סע"ד. נ, ויקרא לקו"ת

73 (ע' האמצעי לאדמו"ר תצר אל ד"ה תרכ"ו. בגורל אך ורד"ה פינחס ר"פ

מוֿז. ע' שם והערות קיצורים וש"נ). עט). ע' ח"א דברים אדהאמ"צ (מאמרי

הע"י מפרשי וראה ועוד. ח"ב). קנט' (בסה"מ ותרצ"ו תרפ"ח אשרנו רד"ה

שם.

מהם27) כמה הובאו ועוד. סע"ב. לא, ר"ה א. כח, סוכה לדוגמא: ראה

הקודמת. בהערה שצויינו ה)מקומות ב(רוב

."dprhd oinn" ± (uhiee`x`d zxecdn `zlikna epnqp) ze`gqep dnkl la` (*¨¨
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עדן) לגן (ראוי קדושה של במצב שרוי הוא אם לו אכפת

שמסופקים זמן כל להצטער יש כך ועל – ח"ו להיפך או

החיים. כל במשך אלא הפטירה, בעת רק לא – בכך

.Â
Â˙ÂÁÈÏ˘ ÈÂÏÈÓ· ˜ÂÒÚ ‰È‰ ÂÈÈÁ ÏÎ Í˘Ó·

הוא לכך ההסברים :28אחד

חייו במשך למלא שעליו שליחות הוטלה יהודי כל על

הכמות את לו נתנו זה תפקיד למלא כדי הזה. בעולם

ההכרחיים המתאימים, הכוחות ואת הימים של הדרושה

יותר. ולא פחות לא כראוי, השליחות למילוי

למילוי רגע, או שעה, יום, מנצל אינו יהודי כאשר

שהיה ככל התעלה לא שהוא פגם, רק זה אין – שליחותו

השליחות למילוי מנוצל שאינו ורגע רגע כל אלא ביכולתו,

התפקיד מן חלק איננו אשר טוב דבר בו עושים אם (גם

elyשל בשליחותו ח"ו מועל והוא התפקיד, במילוי חסר (

הקב"ה המלכים מלכי .29מלך

רגע בכל לגמרי עסוק היה בןֿזכאי יוחנן רבן

היהelyבשליחותו הוא המצוות. קיום התורה, לימוד –

כראוי הזה בעולם שליחותו במילוי שקוע כך עד30כל ,

הנעשה על לחשוב פנאי לו היה מצבו`ezשלא ועל ,ely

בכלל.

עצמו על ולחשוב לעצור יוכל כיצד דרגתו,שהרי, על ,

זמן לנצל מוכרח הוא שליחותו?!dfכאשר למילוי

היה כאשר לפטירתו, בסמוך בעולםseqaרק שליחותו

הפסיק31הזה הוא לא32, (שאם צדק חשבון לערוך כדי

לבכייתו. גרם וזה – אימתי) עכשיו

.Ê
˙Â‡ÈˆÓ ˙˘‚¯‰ ‡È‰ '‰ ˙„Â·Ú· ÔÂÏ˘ÎÏ ‰·ÈÒ‰

ÌÈ˜ÂÒÙ· ÊÂÓ¯Î ,˙ÈÓˆÚ
חושב האדם אין כאשר שליחות, מילוי של כזה אופן
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האהבה) כעבודת עבודה (=שאין דרחימותא" ,35כפולחנא

עבודת – יראה של העבודה הפסוקcar36והן ממשיך ,(37

ימיך מספר את בארצך ועקרה משכלה תהיה "לא ואומר:

אמלא":

הרוחנית בעבודה ועקרה" "משכלה של המשמעות

ותוצאות, קיום אין כו'), ויראה אהבה (של שלעבודה היא,

"בארצך" היא: לכך רצון38והסיבה מלשון יש39– כאשר :
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מספר "את היא: תהיה...", ש"לא כדי הניתנת והעצה

יוצרו" ש"ימים לב ישים יהודי כאשר אמלא": ,43ימיך
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לדבר בו משתמש שהוא רגע וכל הזה, בעולם שליחותו

מלכי מלך של בשליחות ומועל משנה הוא הרי אחר
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חש, הוא שאין lnnd`עד `edyרק – ה' שליחות את
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(על "ארצך" על לו להזכיר מנסים כאשר מכך: יותר

ב עונה הוא הרוחני), alמצבו oexayאו ולרצון לי מה :
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הנ"ל.28) במקומות ביאורים עוד ראה

(29.43 הערה לקמן שצויין זהר ראה

הי'30) ויום יום בכל חיותו בחיים כשהי' שם: והערות מקיצורים להעיר

כל קיום ע"י ב"ה אוא"ס בהמשכת מצוה של שמחה בו גברה בתכלית.. שמח

כו'. ומצוה מצוה

שם.f"crראה31) והערות קיצורים

נחמני32) בר רבה דוד, פטירת אופן ע"ד ב) ל, (שבת חז"ל מסיפור להעיר

להפסיקם המות מלאך יכול הי' פטירתם עת כשהגיע שרק – א) פו, (ב"מ

מגירסתם.

כה.33) כג,

א).34) נז, – פמ"א (תניא כו' ומדרגות בחי' בשתי צ"ל אדם שכל

פ"א,35) העבודה קונט' בארוכה וראה א. רסז, ח"ג ב. נה, זח"ב ראה

ואילך. פ"ג

פ"ב.36) העבודה קונט' וראה ואילך). סע"ב (נו, שם תניא

תו"א,37) – משכלה תהי' לא ד"ה לקמן) (בהבא בארוכה וראה כו. שם,

בפרשתנו. ואוה"ת תו"ח

מהמבואר38) באו"א נת' ושם – א'רנה. ע' שם אוה"ת א. עט, שם תו"א

בפנים.

שם.39) ובמ"כ ח פ"ה, ב"ר

רצונך40) עשה עכ"פ או כו', רצונך בטל מ"ד) פ"ב (אבות כמחז"ל דלא

כרצונו.

(בריש41) שם אוה"ת א. תלא, שם תו"ח סע"ד. עח, שם תו"א ראה

העמוד).

א'רנו.42) ס"ע שם אוה"ת א. עט, שם תו"א ראה

וראה43) ואילך. פי"ז שם תו"ח א. רכד, זח"א וראה טז. קלט, תהלים

ועוד. ואילך. א'רסא ס"ע שם אוה"ת בֿג. שם, תו"א

נתפעל44) אם ריב"ז יודע הי' לא (ועוד): שם מסעי מלקו"ת להעיר

כו'. כלל הרגישם שלא מאחר באוי"ר
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כדי45תענוג המשמר על לעמוד וצריך יוצרו" "ימים הרי !

ה"דרגה". על לחשוב ולא יאבד, לא רגע ששום

והתבטלות מוחלטת להתמסרות מגיע יהודי וכאשר

"את של ההבטחה מתקיימת ולשליחותו, לה' מהותו בכל

מלא לא הוא שבהם ימים היו אם אף אמלא": ימיך מספר

הרי ר"ל, ההיפך את בהם עשה אם אף או שליחותו, את

הקב"ה – מי) נאמר (ולא אמלא" ימיך מספר "את

מבטיח פגם, של ענין ומכל שם מכל הנעלה 46בעצמותו,

יהיו ימיו וכל החסרים, הימים את וישלים ימלא שהוא

.47שלמים

.Á
ÂÈÒÎ� ÂÏÊÂ‰˘ ‰¯˜Ó· ‰ÎÏ‰Ï ¯·Ò‰‰

זילי "קא של שבמקרה להלכה, הפנימי ההסבר זהו

"מודה של השבועה מן פטורים נכסיו) הוזלו =) נכסי'"

במקצת":

את למלא כדי ליהודי ה' שנותן והכוחות השנים

היהודי מגיע כאשר היהודי. נכסי הם הזה, בעולם שליחותו

של שליח רק הוא מציאותו שבכל מוחלטת, להתבטלות

של שליחותו במילוי תפוסים וכוחותיו זמנו כל כאשר ה',

כדי פנאי לו אין בתחתונים, דירה ית' לו לעשות – ה'

הרע", היצר עם ל"דיןֿתורה" "ללכת

עם להתדיינות ובזמנו בכוחותיו ישתמש הוא אם כי

נכסי'" "זילי יהיו הרי הרע שניתנו48היצר והכוחות הזמן –

היקרים לדברים מנוצלים בלתי – "זולים" יעשו ה' מאת לו

– ומצוות) תורה (קיום ביותר

כי משבועה, אותו ופוטרים טענתו את מקבלים לפיכך

אם כי ח"ו, היצר של לרשותו יפול לא בודאי הוא אז

ימיך מספר "את של הענין יתקיים גם`ln`להיפך: – "

ויושלם. יתמלא כן, לפני הפסיד שהוא מה

,e"hyz mihtyn t"y zgiyn)
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(סה"מ45) סי"ג תרנ"ג החלצו תרנ"א. עמי ויכנעו (ד"ה מהמבואר להעיר

האמיתית העבודה גם ב"ה א"ס ורוממות גדולת דלגבי סגֿסד)) ע' תרנ"ט

כו'. יחשב כחטא ואדרבה ממש כלא היא דצ"ג

א'ריט46) ע' – ועבדתם ד"ה (פרשתנו באוה"ת המבואר )jli`eע"ד

שלפנ"ז). בפסוק (שנאמר גו'" "והסירותי לענין

חטא47) כמו שעבודתו (ע"ז כו' המרירות שע"י שם, ויכנעו מד"ה להעיר

נמשך (שמשם ממש העצמות שמצד והקירוב הרחמים מעורר כו') יחשב

כו'). עונות סליחת

זלות48) "שקרקעותיו – נכסי'" ב"זילי שם) (ב"ק ברש"י הב' מפי' להעיר

ef driaz i"r."'כו
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מבטיח פגם, של ענין ומכל שם מכל הנעלה 46בעצמותו,

יהיו ימיו וכל החסרים, הימים את וישלים ימלא שהוא

.47שלמים
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את למלא כדי ליהודי ה' שנותן והכוחות השנים
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זלות48) "שקרקעותיו – נכסי'" ב"זילי שם) (ב"ק ברש"י הב' מפי' להעיר

ef driaz i"r."'כו
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נכסי'" "זילי יהיו הרי הרע שניתנו48היצר והכוחות הזמן –
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ויושלם. יתמלא כן, לפני הפסיד שהוא מה
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שלפנ"ז). בפסוק (שנאמר גו'" "והסירותי לענין
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ef driaz i"r."'כו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dxenz(ycew zay meil)

.dzbby lr oaxw miaiigy xnele ,xaryl lr xwy zreay
miwel oi` :lirl e`aedy ililbd iqei iax ixac jynda dpc `xnbd

raypn ueg ,dyrn ea oi`y dyrz `l lrøîéîe.llwnedéì øîà ¥¦¨©¥
àpúì ïðçBé éaø,dxen`d `xnind z` eiptl dpyyéðúz àìl`-] ©¦¨¨§©¨Ÿ¦§¥

[dpyz'øîéîe'mda oi`y elit` mdilr miwely oie`ld x`y llka ¥¦
.dyrnc íeMîxinn,äNòî äNò Bøeaéãaezxin` ici lr ixdy ¦§§¦¨¨©£¤

dyrn ea yiy e`le ,oilegd znda z` yicwn `ed 'ef zxenz ef'
.`ed

:ililbd iqei iax ixac jynda dpc `xnbdíMa Bøéáç úà ìl÷îä©§©¥¤£¥©¥
:`xnbd zl`ey .dwelïìðîxeaica xaery elit` dwel `edy §¨¨

:`xnbd daiyn .dyrn ea oi`e calaéaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦
àø÷ øîà ,àéòLBà(gp gk mixac),øîLú àì íà'd`xil 'ebe zFUrl ©§¨¨©§¨¦Ÿ¦§Ÿ©£§¦§¨

,'Lidl` 'd z` ,dGd `xFPde cAkPd mXd z`miny my z`vedae ¤©¥©¦§¨§©¨©¤¥¡Ÿ¤
.mya exiag z` llwnd df llkae ,xacn aezkd dlhaláéúëe§¦

ef dxiar ypera okn xg`l(hp weqt my),.'EúBkî úà 'ä àìôäå'§¦§¨¤©§
e,eäî òãBé éðéà Bæ äàìôä,el` zekn odne`l`øîBà àeäLk ©§¨¨¥¦¥©©§¤¥

ïéã úéá úå÷ìî éáééçá(a dk my),'åéðôì eäkäå èôBMä Bìétäå'§¦¦©¥§¦¨§¨¨
,d`ltd oeyl `edyøîBà éåäd s`yäàìôäypera dxen`d ¡¥¥©§¨¨

,mya exiag z` llwndBæl d`ltdúe÷ìîoi`y elit`e ,oic zia ©§
.dyrn ea

,miny my z`ved lr miwel m` :`xnbd dywnøîéà[xn`z-] ¥©
yúîà úòeáL eléôàz` d`xil 'ebe xenyz `l m`' llka `id £¦§©¡¤

dilr s` ewlie ,miny my da xikfn ixdy ,'`xepde cakpd myd
zreayy okzi `l :`xnbd zvxzn .'jzekn z` 'd `ltde' meyn

ixdy ,xq`iz zn`áéúk àéãäamixney zyxta(i ak zeny)úòeáL' §¤§¨§¦§©
.'íäéðL ïéa äéäz 'ä¦§¤¥§¥¤

zreay lr miwel oi`y df aezkn di`x oi` :df uexiz `xnbd dgec
oky ,zn`øîéà,[xnel jl yi-]éléî éðädxn`y el` mixac - ¥©¨¥¦¥

ef dreaya lekiy oiprl wx md dreay aeiga dxezúà ñéiôì§©¥¤

Bøéáç,el mlyln xhtidle oenn eraezdé÷ìéì à÷ìéî ìáàlr £¥£¨¦§¨¦§¥
.dreay icil envr z` `iad mlyn epi`y jkay meyn ,ef dreay

:`xnbd zvxznúøîà úéöî àìzn` zreayy xnel leki jpi` - Ÿ¨¥¨§©
,dilr miwele dxeq`áéúëäcxn`p ixdy -(bi e mixac)'d z`' §¨§¦¤

carz Fz`e `xiY Lidl`,'òáMz BîLáedxezd dzeivy ixd ¡Ÿ¤¦¨§Ÿ©£Ÿ¦§¦¨¥©
.'d mya zn` zreay raydl

aezkd `ld :df uexiz `xnbd dgecàeääepi` ,'rayz enyae' ©
,zn` zreay raydl xzeny giken`l`áøãëì déì éòaéî- ¦¨¥¥§¦§©

.ax ly epicl `ed jxvpïéòaLpL ïépî ,áø øîà ìcéb áø øîàc§¨©©¦¥¨©©¦©¦¤¦§¨¦
úBönä úà íéi÷ì,ok zeyrl `ed oebd xaceøîàpL(ew hiw mildz) §©¥¤©¦§¤¤¡©

ì äîéi÷àå ézòaLð'.'E÷ãö éètLî øBîLenyae' weqtd ok m`e ¦§©§¦¨£©¥¨¦§¦§§¥¦§¤
oiicre ,zeevnd z` miiwl raydl xzeny cnll ick jxvp 'rayz
.dilr miwele dxeq` devn xacl `ly zn` zreayy xnel yi

:`xnbd zvxznàðéøçà àø÷ áéúëäsqep aezk xn`p ixd - ¨§¦§¨©£¦¨
xn`p oky ,zn` zreay xiznd(k i mixac)Fz` `xiY Lidl` 'd z`'¤¡Ÿ¤¦¨Ÿ

carz'òáMz BîLáe ÷aãú Báe.zn` zreayy xg`n ,ok m`e ©£Ÿ¦§¨¦§¦¨¥©
,zxzenàúà éàîì àlà'd `ltde' `a miny my z`ved efi`l - ¤¨§©£¨

`a gxkda ,'jzekn z`ìd z` zewln aiig.íMa Bøéáç úà ìl÷î §§©¥¤£¥©¥
:`xnbd dywn aeyàîéàå'jzekn z` 'd `ltde' `ayìaiig §¥¨§

d z` zewlnäìháì íéîL íL àéöBî`xnbd ddnz .dllwa `ly ¦¥¨©¦§©¨¨
,xacn aezkd dlhal miny my `ivena m` s` `ld :ef `iyew lr

ixdy ,llwnd s` dwli mewn lknéî[ike-]Bøéáç úà ìl÷î òøb ¦¨©§©¥¤£¥
î íMamzq,äìháì íéîL íL àéöBîdxiar lr miwel m` `ldy ©¥¦¦¥¨©¦§©¨¨

.dwel mya llwndy oky lk ,llwl ilan ef
:`iyewd z` `xnbd zyxtnàîéà ,ïì àéL÷ à÷ éëä ïðà`weec £¨¨¦¨©§¨¨¥¨
äìháì íéîL íL àéöBîllwl ilandéì ébñéz[el ic didi-] ¦¥¨©¦§©¨¨¦§¥¥

ìáà ,úe÷ìîadìl÷îz`ézøz ãéáò÷c ïåék ,íMa Bøéáç §©§£¨§©¥£¥©¥¥¨§¨¨¦©§¥
,zexiarå äìháì íéîL íL ÷étî à÷cmb,déøáçì déì øòöî÷ §¨©¦¥¨©¦§©¨¨§¨§©¥¥§©§¥

úe÷ìîa déì ébñéz àì.oda xtkzi `le Ÿ¦§¥¥§©§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

המשך ביאור למס' תמורה ליום שבת קודש עמ' ב



ל

יודן בריבי

יודן בריבי היה דורש, כשהן רוצעים אין רוצעים אלא 
במילתא1.

יודן בריבי — רומז על בינה, כי בריבי פירושו גדול 
)רש"י(, ואתוון רברבן הן בבינה. 

ויודן הוא מלשון הודאה, כי בינה עד הוד אתפשטת2.
לכן הוא חושש לתקנת האזן, בחינת שמיעה, שהיא 
ואינו  במילתא  היא  שהרציעה  ליה  וסבירא  בבינה3, 

נעשה בעל מום.
)תורת לוי יצחק עמ' קכח(

רבי יוחנן

מה  ומפני  קונות,  מעות  תורה  דבר  יוחנן,  רבי  אמר 
אמרו משיכה קונה, גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך 

בעליה4.

אמר זה רבי יוחנן דוקא )שעקרו חכמים קנין המעות 
ואמרו לא תקנה אלא משיכה(,

כי הוא מזרע יוסף5, ויוסף נולד על ידי מכירה וקניה, 
כי רחל אמו קנתה מלאה את הדודאים שמצא ראובן, 
היה  ושם  יעקב6.  עם  השכיבה  ללאה  נתנה  ותמורתם 
משיכה, שהרי רחל נטלה את הדודאים קודם התשלום, 
בלילה שלאחר  היתה  כי השכיבה  יעקב,  עם  השכיבה 

זה.
ואם כי באמת רחל לא נפקדה על ידי הדודאים, רק 
הקב"ה פתח רחמה, כמו שכתוב7 וישמע אליה אלקים 
אינון  סיועא  הדודאים  זה,  כל  עם  רחמה8,  את  ויפתח 
להולדה9, ולכן רצתה רחל את הדודאים, כדי שתלד את 

יוסף ובנימין.
)תורת לוי יצחק עמ' פה(

1( קידושין כא, ב.
2( עץ חיים שער ל"ו פ"ב.

3( זח"ג קלח, ב.
4( בבא מציעא מז, ב.

5( ברכות כ, א. 
6( ויצא ל, יד-טו.

7( שם, כב. 
8( זח"א קנו, ב. 

9( שם קנז, א.

רבי יוחנן, רבן גמליאל

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, מאי פתח ליה 
רבן גמליאל לההוא גברא10.

גמליאל — הוא גימ"ל אל, היינו ג' פעמים שם אל.
יוחנ"ן — מספרו ד' פעמים א"ל.

ביחד — הוא ז' פעמים א"ל, מספר חר"ט.
לכן רבי יוחנן יודע הפתח חרטה שפתח רבן גמליאל.
)תורת לוי יצחק עמ' רב(

רבי יוחנן בן נורי

נורי  בן  יוחנן  רבי  חיבור.  הקדוחות  הכלים  ידות  כל 
אומר, אף החרוקות11.

והכלי  הבית-יד  בתוך  נקב  שיש  הוא  קדוחות  ידות 
הוא  כן,  אם  למטה.  מלמעלה  הבית-יד,  בתוך  נכנס 
קדוחה  ויד  חסד.  למטה,  מלמעלה  המשכה  בחינת 
חיבור, כי כל חיבור הוא מצד חסד, כמו מים המחברים.

והיד  בכלי  נקב  שיש  בהיפך,  הוא  חרוקות  וידות 
נכנס בתוך הכלי, מלמטה למעלה. אם כן, היא בחינת 
העלאה מלמטה למעלה, גבורה. ויד זו אינה חיבור, כי 
אלקי"ם,  גימטריא  מבדי"ל  הבדלה,  היא  גבורה  מצד 

כמו שטבע האש לפרר ולחלק.
יוחנן — מורה על חסד, כי חנון הוא בחינת חסד.

נורי — פירושו אש, כמו נהר דינור12, גבורה.
הרי שיש ברבי יוחנן בן נורי שתי הבחינות של חסד 
וגבורה יחד, לכן סבירא ליה שלא רק קדוחות, חסדים, 

אלא אף החרוקות, גבורות.
ונקט על חרוקות אף, שהוא בחינת גבורות, כמו אף 

וחמה וכדומה.
א"ף — הוא אלף פ', מספר ה' פעמים גבור"ה, היינו 

ה' גבורות.
)תורת לוי יצחק עמק שפז(

10( עירובין סד, ב.
11( כלים פי"ב מ"ח.

12( חגיגה יג, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לי

חוברת ד'

ב' ניסן תש"ח - יש לומר חסידות!

זה זמן רב שלא כתבתי. הכתיבה קשה עלי משום מה.

יום זה - ב' ניסן - הזכיר לי את הפעם הראשונה שנסעתי אל בעלי למקום גלותו לחג הפסח. היה 
זה בשנת 19401. 

פיסית, בעלי חש מאוד שלא בטוב. היה זה חודשיים לאחר מסעו אל הגלות, וגם תנאי החיים שם 
היו קשים במידה שלא שיערתי קודם לכן. אך ביום זה שכח בעלי את כל זאת.

"היום2 הרי הוא יום ב' ניסן3. מן הראוי היה לומר חסידות - אבל הרבה שומעים אין. הייתי רוצה 
לכתוב עניין בחסידות - אבל נייר לכתוב עליו אין4. עלי איפוא לצאת ידי חובתי במחשבה. יעזור ה' 

שיהיה לי כוח לחשוב"...

]שבוע לפני חג הפסח נסעתי לעיר קזיל ארדא, והבאתי משם שתי מחברות, אבקה להכנת דיו וקסת 
כדי להביא את הדיו בתוכה. את השמחה שהדבר גרם לבעלי - לא ניתן לתאר. הוא נחלץ מיד למלאכת 

הכתיבה, ביתר מרץ מאשר לאכילת הלחם שהבאתי לו לאחר רעב כה ארוך וכבד[.

זמן מה ישב בעלי כשהוא שקוע במחשבותיו, ולאחר מכן החל לדבר על הרבי נ"ע, כשהוא שוכח 
כליל על מקום הימצאו ועל מצבו.

החום היה אז כה גדול, עד שלא ניתן היה להישאר בלבוש מלא. אני זוכרת שבערב הבאתי לבעלי 
נגרם  בנקודות שחורות. הדבר  היתה החולצה מכוסה  כבר  בבוקר   10 ובסביבות השעה  נקיים,  בגדים 
על ידי הזבובים שטינפו את החולצה במהלך הלילה. הדבר היה בלתי נסבל. לאחר זמן מה עלה בידינו 

למצוא חדר שבו היתה כמות הזבובים קטנה במקצת.

אחר  לעולם  ומתרומם  החולצה,  שעל  הכתמים  על  מבט  מעיף  תמיד  היה  דיבר,  שבעלי  בשעה 
לחלוטין. הוא סירב בתכלית לשים לב לקשיים מסוג זה.

1( ת"ש. וראה לקמן ע' 000 באריכות אודות תקופה זו.
2( בהבא לקמן - ראה גם לקמן ע' 0000.

3( יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בשנת תר"פ.
4( ראה לקוטי לוי יצחק אגרות–קודש ע' שצה.

זכרונות מהרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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המשך ביאור למס' תמורה ליום שבת קודש עמ' א



mihtynמתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת משפטיםלב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy

ß hay h"i oey`x mei ß

àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה הראׁשֹונים,(שמות על מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים, את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָמה
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים Ì‰È�ÙÏ.הּמקּדׁש. ÌÈNz ¯L‡∑לא למׁשה: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְֶַַָָָֹֹ

מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּתעלה
האדם לפני לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם .עצמי ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

Ì‰È�ÙÏ∑(פח ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ּתביאהּוולא אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ואפּלו ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
(ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבערּכאֹות

ׁשּנאמר: להחׁשיבם), לב)אחרים: לעּלּוי(דברים עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא "ּכי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
.יראתם ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr h zegiy ihewl)

ּפעמים ׁשלׁשה אֹו א)ׁשנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּכל(ערּובין ׁשּמצינּו ּוכפי ּפעמים, ארּבעה לתלמידיו לׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו לב)העם לד, תּׂשא לכן(ּכי . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשלׁשהמדּיק אֹו רׁש"י!ׁשנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדרְך ּכי רמב"ןּפעמים, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(á)àöé úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½¥¥¬
:ípç éLôçì©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰�˜˙ Èk∑ועליו מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מקּים אני ּומה יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר כה)הּוא מּיׂשראל(ויקרא ּבלקּוח אבל הּכנענים, מן ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? טו)יצא אּלא(דברים אמרּתי לא העברי", אחי ל יּמכר ˙˜�‰.ּבאחי"ּכי Èk∑ּדין ּבית מּיד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹƒƒ¿∆ִִֵַ
ּבגנבתֹו, מכרּוהּוׁשּמכרּוהּו אבל ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ּבגנבתֹו". ונמּכר לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו "וכי אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּדין ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבית
ּדין ּבבית ּבנמּכר תקנה"? "ּכי רמב"ן.לחרּות∑ÈLÙÁÏ.מקּים ְְְְְִִִִֵֵֶַָ«»¿ƒְֵ

˜„ÔB‰ÈÓ:א ¯cÒ˙ Èc ‡i�Èc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈

ÁÏÙÈב ÔÈ�L zL Ï‡¯NÈ ¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔbÓ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈ·M·e«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

טעם ÌÈNz(א) ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â ַַ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ
,Ì‰È�ÙÏלהם להקּדים רצה ּכי ƒ¿≈∆ְְִִֶַָָָ

הּדּברֹות ּבעׂשרת היה ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמׁשּפטים,

ּבאּסּור והּׁשני ה', ּבידיעת הראׁשֹון ְְִִִִִִֵַַַָהּדּבּור

תאמר ּכה מׁשה את וצּוה חזר זרה, ְֲִֶֶַַָָָָָֹֹעבֹודה

הּׁשמים מן ּכי ראיתם אּתם יׂשראל ּבני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאל

אּתה ׁשּתזהירם י"ט.), כ', (לעיל עּמכם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּדּברּתי

ּבּמצות ויּזהרּו ּׁשראּו למה לּבם ׁשּיּתנּו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹעֹוד

ּדּבּור ּכנגד ראיתם, אּתם ּכי ׁשּצּויתים, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָהאּלּו

,ל יהיה לא ּכנגד אּתי תעׂשּון ולא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָֹֹֹאנכי,

הּמׁשּפטים ואּלה זרה, עבֹודה ענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלהׁשלים

מׁשּפטּכנגד האדם ידע לא אם ּכי תחמד, לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשהּוא יחׁשב הּממֹון ּוׁשאר הּׂשדה אֹו ְֲִֶֶַַַַַָָָֹהּבית

אמר לפיכ לעצמֹו, ויּקחהּו ויחמדהּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָׁשּלֹו

אֹותם ינהיגּו יׁשרים מׁשּפטים לפניהם, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָּתׂשים

מן ׁשּלהם ּׁשאינֹו מה יחמדּו ולא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּביניהם,

ט', (שמו"ר רּבה ּבמדרׁש אמרּו וכן ְְְְִִֵַַָָָהּדין.

לכן ּבמׁשּפט, ּתלּויה ּכּלּה הּתֹורה ּכל ְְְִֵַָָָָָָֻט"ו.)

עׂשרת אחר ּדינין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֲִִֶֶַַַַָָָנתן

הּמׁשּפט הּמׁשּפטים ּבאּלה יפרׁש וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּדּברֹות.

האב ּובכבֹוד י"ט.) כ"ב, (להּלן זרה ְְֲִַַָָָָָָּבעבֹודה

י"ב, (ׁשם והרציחה י"ז.), ט"ו. כ"א, ְְְִַָָָָ(להּלן

הּנזּכרים ט"וֿט"ז.), כ"ב, (להּלן והּנאּוף ְְְִִֵַַַָָי"ד.),

הּדּברֹות. ְֲִֶֶַַּבעׂשרת

(:Á"Ù ÔÈhb .'Â ‡ÓeÁ�z) eL¯„Âלפניהם ¿»¿«¿»ƒƒְִֵֶ

ראּוי ׁשהיה מּפני ּכנענים, לפני ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹולא

ׂשם ׁשם ׁשאמר: ּכמֹו להם, ּתׂשים אׁשר ְֲִֶֶֶַַָָָָָלֹומר

ואמר כ"ה.), ט"ו, (לעיל ּומׁשּפט חק ְְְִֵַָָֹלֹו

הּׁשֹופט על ּכי הּדּינין, יהיּו ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָלפניהם,

אׁשר האנׁשים ׁשני ועמדּו הּזה, הּלׁשֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹיבא

והּׁשֹופטים הּכהנים לפני ה' לפני הריב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלהם

העדה לפני עמדֹו עד י"ז.), י"ט, ְְְִִֵֵַָָָָ(ּדברים

יֹודעי ּכל לפני י"ב.), ל"ה, (ּבּמדּבר ְְְְְִִִֵֵַָָָלמׁשּפט

(ׁשם): עֹוד ודרׁשּו י"ג.). א', (אסּתר ודין ְְְִֵֶָָָָּדת

ׁשּכתב מּפני הדיֹוטֹות, לפני ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹלפניהם,

(ּפסּוק האלהים אל אדֹוניו והּגיׁשֹו ְְֱֲִִִִִֶַָָָָֹּבּמׁשּפטים

(להּלן ׁשניהם ּדבר יבא האלהים עד ְְְֱִֵֶַַַָָָֹֹו'.),

(להּלן ּבפלילים ונתן ּכן ּגם וכתּוב ח'.), ְְְְִִִֵַַַָָָכ"ב,

הּסמּוכים הּממחין הּדּינין ׁשהם כ"ב.), ְְִִִֵֶַַַַָָֻּפסּוק

רּבנּו: מׁשה ֵֶַַעד

CÎÏeיׂשימּו האּלה ׁשהּמׁשּפטים ּבכאן אמר ¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ולא ׁשּיזּכיר, האלהים" "לפני ְְְֱִִִֵֶַָָֹֹאֹותם

ּפי על ׁשֹופט ׁשאינֹו מי לפני ולא ּגֹוים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַֹלפני

ּבפניו לבא ׁשאסּור לזה, הדיֹוט והּוא ְְְֶֶֶַָָָָָָֹהּתֹורה,

ואף הּגֹוים. לפני לבא ׁשאסּור ּפיּכׁשם על ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

וידין הּדין ׁשּורת יֹודע הּזה ׁשההדיֹוט ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּידּוע

ולצעק ּדּין לׂשּומֹו אסּור הּוא אבל ּכהגן, ְְְֲִֶַָָָָֹֹלֹו

וההדיֹוט לפניו, לדּון ּדינֹו ּבעל את ׁשּיכף ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו

ׁשהזּכירּו ּפי על ואף ּבהם. לדּון אסּור ְְְִִִֶֶַַַָָָעצמֹו

הפרׁש יׁש ּכאחת, האּלה הּכּתֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחכמים

לפני לבא הּדין ּבעלי ׁשני רצּו ׁשאם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹּביניהם,

ּובדקּבלּום הּוא, מּתר ׁשּביׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻההדיֹוט

הם אסּורין הּגֹוים לפני אבל ּדין, ּדינֹו ְֲֲֲִִִִִֵֵֵַָעלֹויהּו

ואפּלּו לעֹולם, ּבדיניהם להם ׁשּידּון לפניו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלבא

ענין. ּבאֹותֹו ּכדיננּו ּדיניהם ְְְִִִֵֵֶָָהיּו

È¯·Ú.(ב) „·Ú ‰�˜˙ Èkהּמׁשּפט התחיל ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְִִִַָ

ּבׁשּלּוח ׁשּיׁש מּפני עברי, ּבעבד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָהראׁשֹון

מצרים ליציאת זכר הּׁשביעית ּבּׁשנה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהעבד

וזכרּת ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו הראׁשֹון, ּבּדּבּור ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּנזּכר

אלהי ה' וּיפּד מצרים ּבארץ היית עבד ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּכי

כא, ח – אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה 
והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה

אשר  המשפטים  “ואלה   – היא  הפרשה  התחלת  א. 
“מה  המשפטים",  “ואלה  המוסיף,  ובוא"ו  לפניהם",  תשים 
עניני  כללות  על  דקאי   – מסיני"1  אלו  אף  מסיני  הראשונים 

התורהנ ומצוותי'.
וגו'"2,  ה'  "ואל משה אמר עלה אל  וסיום הפרשה הוא – 
"פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות", ובה נתבארו פרטי 

הענינים דמתן תורה.
ובזה נכלל גם הענין דפנימיות התורה:

“מעשה  גילוי   – דמתן-תורה  הענין   – הפרשה  בסיום 
מרכבה"3. ובהתחלת הפרשה – "אשר תשים", מלשון סימה 
)“תשים  בפנימיותם  שנמשך  כפי  דתורה,  נסתר  ואוצר4, 
רבינו,  משה  ע"י  שבנפש,  ודעת  בינה  בחכמה  לפניהם"(, 
“שממשיך ומשפיע בחי' דעת בכנסת ישראל . . שיהי' בהם 
בחינת דעת והרגשה באלקות להיות וידעת5 היום גו' דע6 את 

אלקי אביך" )כמבואר בתורה אור7(.
ולהוסיף, שענין זה קשור גם עם הגאולה – "מיסמך גאולה 
לגאולה" – כמבואר בתורה אור שמצד המשכת בחי' הדעת 
ע"י משה רבהינו, "לכך הוא גואל ראשון וגלא אחרון, פירוש 
שבתחלת  הדעת  בחי'  להם  המשפיע  שהוא  ראשון  גואל 
וידעתם כי אני הוי8, כי מקודם כתיב9  הדבור שלו אמר להם 
ויאמן העם, והוא יהי' ג"כ גואל אחרון, להיות בחינת ומלאה10 

הארץ דעה כו', כי11 כולם ידעו אותי וכו'".
ראשון  לאדר  הקשר  מודגש  זה  בענין  שגם  לומר,  ויש 
דוקא – כאמור, שלידת משה רבינו, “גואל ראשון הוא גואל 

אחרון", היא באדר ראשון12.
אומות  על  ההשפעה  פעולת  גם  נכללת  שבזה  ומובן, 
גו'"(  מתיהדים  הארץ  מעמי  "ורבים  ודוגמת  )מעין  העולם 
– כפס"ד הרמב"ם13 ש"צוה משה רבינו מפי הגבורה )במתן 

1( פירוש רש"י על הפסוק.

2( כד, א.

3( ראה לקוטי שיחות חלק א סוף עמוד 149 ואילך. ועוד.

4( ירושלמי ע"ז פ"ב סה"ש ובהפני משה שם.

5( ואתחנן ד, לט.

6( דברי הימים-א כח, ט.

7( פרשתנו עה, ב-ג.

8( וארא ו, ז.

9( שמות ד, לא.

10( ישעי' יא, ט.

11( ירמי' לא, לג.

היו  נסים  “ימי  בשמחה"(  מרבין  אדר  “משנכנס  )בענין  רש"י  מהוספת  גם  להעיר   )12

 – ב(אדר  ב)שבעה  וסיבתה  התחלתה  דפסח  הגאולה  שגם   – ופסח"  פורים  לישראל 

נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק טז ז' אדר – תצוה עמוד 342.

13( הלכות מלכים פרק ח הלכה י.

בני  שנצטוו  מצוות  לקבל  העולם  באי  כל  את  לכוף  תורה( 
אל  אהפוך  "אז  היעוד  קיום  את  ממהרים  עי"ז  אשר,  נח", 
עמים שפה ברורה גו' לעבדו שכם אחד"14, עד כדי כך, ש"לא 
כל העולם )אפילו אומות העולם( אלא לדעת את  יהי' עסק 
לים  ה' כמים  כי מלאה הארץ דעה את  . שנאמר   . ה' בלבד 

מכסים"15.
הגאולה  דענין  והשייכות  הקשר  בביאור  להוסיף  ויש  ו. 
התורה  בעניני  ועבודתינו  דמעשינו  השלימות  )תכלית 

ומצוותי'( לפרשת משפטים:
עבד  תקנה  ד"כי  בענין  היא  משפטים  פרשת  התחלת 
עד  העברי',  דאמה  הדינים  פרטי   – הענין  ובהמשך  עברי"16, 

למצות יעוד, אשר, "מצות יעוד קודמת למצות פדי'"17.
אדמו"ר  שכותב  ]כפי  הזקן  רבינו  של  הדרוש  ידוע  והנה, 
כו'  הגדול  מרבינו  הזה  שהדרוש  התורה18  באור  הצמח-צדק 
הוא דרוש נכבד מאד כו'[ בביאור פרטי הדרגות דעבד כנעני, 
עבד עברי ואמה העברי' בעבודת האדם לקונו – שהתחלת 
העבודה היא העבודה דבחי' עבד עברי, ואח"כ באה העבודה 
דבחי' עבד עברי, עד לעבודה דבחי' אמה העברי' )כמבואר 

בארוכה פרטי הענינים בזה(19.
שהאדון   – כאמור   – הוא  העברי'  דאמה  העילוי  ותכלית 

מייעדה לו, שנעשית מיוחדת עם האדון )הקב"ה( ככלה20.
וכשם ש"אין אמה העברי' נמכרת אלא למי שיש לה עליו 
. . קידושין, כדי שתהא ראוי' ליעוד"21, כן הוא בעבודה – שכל 
“אני  עבד,  דעבודת  הדרגות  פרטי  )בכל  ועבודתינו  מעשינו 
נבראתי לשמש את קוני"22( בזמן הזה אינם אלא בתנאי וכדי 

שיהי' ענין היעוד – הנישואין דכנסת ישראל עם הקב"ה.
וזהו הקשר עם ענין הגאולה )שנפעלת ע"י כללות מעשינו 
ועבודתינו( – כדאיתא במדרש23 "העולם הזה אירוסין היו . . 
אבל לימות המשיח יהיו נישואין", וכמ"ש24 "והי' ביום ההוא 

גו' תקראי אישי.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ו ח"ב, משיחות ש"פ 

משפטים סעיפים ה, ו

14( רמב"ם שם ספי"א.

15( שם ספי"ב )סיום וחותם ספר הי"ד(. וראה לקוטי שיחות אמור תשמ"ה )הדרן על 

ספר משנה תורה להרמב"ם( סי"ג.

16( כא, ב.

17( רמב"ם הלכות עבדים פרק ד הלכה ז.

18( עמוד א'קכז.

19( ראה גם ד"ה ואלה המשפטים תשל"ח פ"ד ואילך. וש"נ.

20( אור התורה שם עמוד א'קלה.

21( רמב"ם שם הלכה יא.

22( ומשנה וברייתא סוף מסכת קידושין.

23( שמו"ר ספט"ו.

24( הושע ב, יח. – הובא באור התורה שם.
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àë(à):íäéðôì íéNz øLà íéètLnä älàå§¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
i"yx£ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â∑(רבה הראׁשֹונים,(שמות על מֹוסיף "ואּלה", הראׁשֹונים, את ּפסל "אּלה", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ¿≈∆«ƒ¿»ƒְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

אצל סנהדרין ׁשּתׂשים ל לֹומר מזּבח? לפרׁשת ּדינין ּפרׁשת נסמכה ולּמה מּסיני. אּלּו אף מּסיני, הראׁשֹונים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָמה
ּבעזרה) ּופרּוׁשֹו הּמזּבח, אחרים: (ספרים Ì‰È�ÙÏ.הּמקּדׁש. ÌÈNz ¯L‡∑לא למׁשה: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ¬∆»ƒƒ¿≈∆ְֶַַָָָֹֹ

מטריח ואיני ּכמׁשנתּה, ּבפיהם סדּורה ׁשּתהא עד ּפעמים, ג' אֹו ב' וההלכה הּפרק להם 'אׁשנה לֹומר: ּדעּת על ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּתעלה
האדם לפני לאכל ּומּוכן הערּו ּכׁשלחן לפניהם", ּתׂשים "אׁשר נאמר: לכ ּופרּוׁשֹו', הּדבר טעמי להבינם .עצמי ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

Ì‰È�ÙÏ∑(פח ּכֹוכבים,(גיטין עֹובדי לפני ּתביאהּוולא אל יׂשראל, ּכדיני אֹותֹו ּדנין ׁשהם אחד ּבדין ידעּת ואפּלו ƒ¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
(ספרים להׁשּביחם האלילים ׁשם את ּומיּקר הּׁשם את מחּלל ארּמּיים לפני יׂשראל ּדיני ׁשהּמביא ׁשּלהם, ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבערּכאֹות

ׁשּנאמר: להחׁשיבם), לב)אחרים: לעּלּוי(דברים עדּות זהּו ּפלילים, ּכׁשאֹויבינּו ּפלילים", ואיבינּו צּורם, ּכצּורנּו לא "ּכי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
.יראתם ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr h zegiy ihewl)

ּפעמים ׁשלׁשה אֹו א)ׁשנים כא, אמרּו(רׁש"י ב)רז"ל נג, ׁשּכל(ערּובין ׁשּמצינּו ּוכפי ּפעמים, ארּבעה לתלמידיו לׁשנֹות אדם ׁשחּיב ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

ּבפרּוׁשֹו זֹו לגמרא מצּיין ורׁש"י הּזקנים). ּומן אהרן, מּבני מאהרן, (מּמׁשה, ּפעמים ארּבע ּפרקן ׁשנּו לב)העם לד, תּׂשא לכן(ּכי . ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשלׁשהמדּיק אֹו רׁש"י!ׁשנים ּדברי מדּיקים ּכּמה עד נראה ּבזה וגם ּפעמים. ּבארּבע ּדי ּכלל ּבדרְך ּכי רמב"ןּפעמים, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

(á)àöé úòáMáe ãáòé íéðL LL éøáò ãáò äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½¥¥¬
:ípç éLôçì©«¨§¦−¦¨«

i"yx£È¯·Ú „·Ú ‰�˜˙ Èk∑ועליו מּיׂשראל ׁשּלקחּתֹו ּכנעני עבד עברי, ׁשל עבּדֹו אּלא אינֹו אֹו עברי. ׁשהּוא עבד ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מקּים אני ּומה יעבד"? ׁשנים "ׁשׁש אֹומר כה)הּוא מּיׂשראל(ויקרא ּבלקּוח אבל הּכנענים, מן ּבלקּוח אֹותם", "והתנחלּתם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ּבׁשׁש? טו)יצא אּלא(דברים אמרּתי לא העברי", אחי ל יּמכר ˙˜�‰.ּבאחי"ּכי Èk∑ּדין ּבית מּיד ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹƒƒ¿∆ִִֵַ
ּבגנבתֹו, מכרּוהּוׁשּמכרּוהּו אבל ּדחקֹו, מּפני עצמֹו ּבמֹוכר אּלא אינֹו אֹו ּבגנבתֹו". ונמּכר לֹו אין "אם ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

אני ּומה אמּור, ּדחקֹו מּפני עצמֹו מֹוכר הרי ,"ל ונמּכר עּמ אחי ימּו "וכי אֹומר ּכׁשהּוא ּבׁשׁש? יצא לא ּדין ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבית
ּדין ּבבית ּבנמּכר תקנה"? "ּכי רמב"ן.לחרּות∑ÈLÙÁÏ.מקּים ְְְְְִִִִֵֵֶַָ«»¿ƒְֵ

˜„ÔB‰ÈÓ:א ¯cÒ˙ Èc ‡i�Èc ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ«»ƒ«¿«√»≈

ÁÏÙÈב ÔÈ�L zL Ï‡¯NÈ ¯· ‡c·Ú ÔaÊ˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿»«ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿»
:ÔbÓ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜BtÈ ‡˙ÚÈ·M·e«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

טעם ÌÈNz(א) ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â ַַ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ
,Ì‰È�ÙÏלהם להקּדים רצה ּכי ƒ¿≈∆ְְִִֶַָָָ

הּדּברֹות ּבעׂשרת היה ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמׁשּפטים,

ּבאּסּור והּׁשני ה', ּבידיעת הראׁשֹון ְְִִִִִִֵַַַָהּדּבּור

תאמר ּכה מׁשה את וצּוה חזר זרה, ְֲִֶֶַַָָָָָֹֹעבֹודה

הּׁשמים מן ּכי ראיתם אּתם יׂשראל ּבני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאל

אּתה ׁשּתזהירם י"ט.), כ', (לעיל עּמכם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּדּברּתי

ּבּמצות ויּזהרּו ּׁשראּו למה לּבם ׁשּיּתנּו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹעֹוד

ּדּבּור ּכנגד ראיתם, אּתם ּכי ׁשּצּויתים, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָהאּלּו

,ל יהיה לא ּכנגד אּתי תעׂשּון ולא ְְְְֲִִִִֶֶֶַָֹֹֹאנכי,

הּמׁשּפטים ואּלה זרה, עבֹודה ענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלהׁשלים

מׁשּפטּכנגד האדם ידע לא אם ּכי תחמד, לא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשהּוא יחׁשב הּממֹון ּוׁשאר הּׂשדה אֹו ְֲִֶֶַַַַַָָָֹהּבית

אמר לפיכ לעצמֹו, ויּקחהּו ויחמדהּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָׁשּלֹו

אֹותם ינהיגּו יׁשרים מׁשּפטים לפניהם, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָּתׂשים

מן ׁשּלהם ּׁשאינֹו מה יחמדּו ולא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּביניהם,

ט', (שמו"ר רּבה ּבמדרׁש אמרּו וכן ְְְְִִֵַַָָָהּדין.

לכן ּבמׁשּפט, ּתלּויה ּכּלּה הּתֹורה ּכל ְְְִֵַָָָָָָֻט"ו.)

עׂשרת אחר ּדינין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֲִִֶֶַַַַָָָנתן

הּמׁשּפט הּמׁשּפטים ּבאּלה יפרׁש וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּדּברֹות.

האב ּובכבֹוד י"ט.) כ"ב, (להּלן זרה ְְֲִַַָָָָָָּבעבֹודה

י"ב, (ׁשם והרציחה י"ז.), ט"ו. כ"א, ְְְִַָָָָ(להּלן

הּנזּכרים ט"וֿט"ז.), כ"ב, (להּלן והּנאּוף ְְְִִֵַַַָָי"ד.),

הּדּברֹות. ְֲִֶֶַַּבעׂשרת

(:Á"Ù ÔÈhb .'Â ‡ÓeÁ�z) eL¯„Âלפניהם ¿»¿«¿»ƒƒְִֵֶ

ראּוי ׁשהיה מּפני ּכנענים, לפני ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹולא

ׂשם ׁשם ׁשאמר: ּכמֹו להם, ּתׂשים אׁשר ְֲִֶֶֶַַָָָָָלֹומר

ואמר כ"ה.), ט"ו, (לעיל ּומׁשּפט חק ְְְִֵַָָֹלֹו

הּׁשֹופט על ּכי הּדּינין, יהיּו ׁשהם ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָלפניהם,

אׁשר האנׁשים ׁשני ועמדּו הּזה, הּלׁשֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹיבא

והּׁשֹופטים הּכהנים לפני ה' לפני הריב ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלהם

העדה לפני עמדֹו עד י"ז.), י"ט, ְְְִִֵֵַָָָָ(ּדברים

יֹודעי ּכל לפני י"ב.), ל"ה, (ּבּמדּבר ְְְְְִִִֵֵַָָָלמׁשּפט

(ׁשם): עֹוד ודרׁשּו י"ג.). א', (אסּתר ודין ְְְִֵֶָָָָּדת

ׁשּכתב מּפני הדיֹוטֹות, לפני ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹלפניהם,

(ּפסּוק האלהים אל אדֹוניו והּגיׁשֹו ְְֱֲִִִִִֶַָָָָֹּבּמׁשּפטים

(להּלן ׁשניהם ּדבר יבא האלהים עד ְְְֱִֵֶַַַָָָֹֹו'.),

(להּלן ּבפלילים ונתן ּכן ּגם וכתּוב ח'.), ְְְְִִִֵַַַָָָכ"ב,

הּסמּוכים הּממחין הּדּינין ׁשהם כ"ב.), ְְִִִֵֶַַַַָָֻּפסּוק

רּבנּו: מׁשה ֵֶַַעד

CÎÏeיׂשימּו האּלה ׁשהּמׁשּפטים ּבכאן אמר ¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָָ

ולא ׁשּיזּכיר, האלהים" "לפני ְְְֱִִִֵֶַָָֹֹאֹותם

ּפי על ׁשֹופט ׁשאינֹו מי לפני ולא ּגֹוים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַֹלפני

ּבפניו לבא ׁשאסּור לזה, הדיֹוט והּוא ְְְֶֶֶַָָָָָָֹהּתֹורה,

ואף הּגֹוים. לפני לבא ׁשאסּור ּפיּכׁשם על ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

וידין הּדין ׁשּורת יֹודע הּזה ׁשההדיֹוט ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּידּוע

ולצעק ּדּין לׂשּומֹו אסּור הּוא אבל ּכהגן, ְְְֲִֶַָָָָֹֹלֹו

וההדיֹוט לפניו, לדּון ּדינֹו ּבעל את ׁשּיכף ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹלֹו

ׁשהזּכירּו ּפי על ואף ּבהם. לדּון אסּור ְְְִִִֶֶַַַָָָעצמֹו

הפרׁש יׁש ּכאחת, האּלה הּכּתֹות ׁשּתי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחכמים

לפני לבא הּדין ּבעלי ׁשני רצּו ׁשאם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹּביניהם,

ּובדקּבלּום הּוא, מּתר ׁשּביׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶַָָֻההדיֹוט

הם אסּורין הּגֹוים לפני אבל ּדין, ּדינֹו ְֲֲֲִִִִִֵֵֵַָעלֹויהּו

ואפּלּו לעֹולם, ּבדיניהם להם ׁשּידּון לפניו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלבא

ענין. ּבאֹותֹו ּכדיננּו ּדיניהם ְְְִִִֵֵֶָָהיּו

È¯·Ú.(ב) „·Ú ‰�˜˙ Èkהּמׁשּפט התחיל ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒְְִִִַָ

ּבׁשּלּוח ׁשּיׁש מּפני עברי, ּבעבד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָהראׁשֹון

מצרים ליציאת זכר הּׁשביעית ּבּׁשנה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהעבד

וזכרּת ּבֹו ׁשאמר ּכמֹו הראׁשֹון, ּבּדּבּור ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּנזּכר

אלהי ה' וּיפּד מצרים ּבארץ היית עבד ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹּכי



mihtynלד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy

(â)äàöéå àeä äMà ìòa-íà àöé Btâa àáé Btâa-íà¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬
:Bnò BzLà¦§−¦«

i"yx£‡·È Bt‚aŒÌ‡∑ּכמֹות אּלא ּבא ׁשּלא ּבכנפֹו, ּבגּפֹו, ּולׁשֹון ּבלחֹודֹוהי. אם ּכתרּגּומֹו: אּׁשה, נׂשּוי היה ׁשּלא ƒ¿«»…ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לבּוׁשֹו ּבתֹו יחידי ּבגּדֹוׁשהּוא, Èˆ‡.ּבכנף Bt‚a∑ׁשפחה לֹו מֹוסר רּבֹו אין מּתחּלה, נׂשּוי היה לא ׁשאם מּגיד ְְְְְִִִִֶַ¿«≈≈ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

עבדיםּכנענית מּמּנה כ)להֹוליד ‰e‡.(קידושין ‰M‡ ÏÚaŒÌ‡∑(מכילתא)יׂשראלית.BnÚ BzL‡ ‰‡ˆÈÂ∑הכניסּה מי וכי ְְֲֲִִִִֶַָָƒ««ƒ»ְְִִֵ¿»¿»ƒ¿ƒְְִִִִָ
ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב עברי עבד ׁשהּקֹונה הּכתּוב מּגיד אּלא כב)ׁשּתצא? רמב"ן.(קידושין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(ã)úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà-íà¦£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

i"yx£‰M‡ BÏŒÔzÈ ÂÈ�„‡ŒÌ‡∑אינֹו אֹו עבדים. מּמּנה להֹוליד ּכנענית, ׁשפחה לֹו למסר רּבֹו ּביד ׁשהרׁשּות מּכאן ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
העברּיה ׁשהרי ּבכנענית, אּלא מדּבר אינֹו הא לאדניה". ּתהיה וילדיה "האּׁשה לֹומר: ּתלמּוד ּביׂשראלית? ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאּלא

‡Ìג ˜BtÈ È‰B„BÁÏa ÏBÚÈÈ È‰B„BÁÏa Ì‡ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒƒƒ
:dnÚ d˙z‡ ˜Bt˙Â ‡e‰ ‡˙z‡ ÏÚa¿≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈

Ì‡ÔÈ�aד dÏ „ÈÏ˙e ‡˙z‡ dÏ ÔzÈ d�Ba¯ ƒƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰Â ‡‰�Ba¯Ï È‰z ‡‰�·e ‡˙z‡ Ô�· B‡¿»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ»»¿

:È‰B„BÁÏa ˜BtÈƒƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ּדברים הּיֹום הּזה הּדבר את מצּו אנכי ּכן ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹעל

ּבראׁשית למעׂשה זכר עֹוד ּבּה ויׁש ט"ו.). ְְְֲִֵֵֵֵֶַָט"ו,

ׁשּבתֹון לעבד הּׁשביעית הּׁשנה ּכי ְְִִִֶֶַַַַָָָָָּכׁשּבת,

עֹוד ּבּה ויׁש הּׁשביעי. ּכּיֹום אדֹוניו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָמּמלאכת

נבחר הּׁשביעי ּכי הּיֹובל, ׁשהּוא ּבּׁשנים ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָׁשביעי

ד'.) כ"ה, (לקּמן ּובּׁשנים י'.) כ', (לעיל ְְִִֵַַַָָָּבּימים

אחד, לענין והּכל ח'.), ּפסּוק (ׁשם ְְְְִִֶַַָָָָֹּובּׁשמּטֹות

(ּבראׁשית מּבראׁשית העֹולם ימֹות סֹוד ְְְְִִִֵֵָָוהּוא

הּמצוה ולכן א'.). ב', (ׁשם ויכּלּו עד א'.) ְְְִֵַַַָָָֻא',

מאד, נכּבדת ׁשהיא אֹותּה להקּדים ראּויה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹהּזאת

ּבראׁשית. ּבמעׂשה ּגדֹולים ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָרֹומזת

CÎÏeאנכי ואמר מאד, הּנביא ּבּה החמיר ¿»ְְֱִִִֶַַָָָָֹֹ

ׁשבעּכרּתי מּקץ אבֹותיכם את ברית ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשפחתֹו את ואיׁש עבּדֹו את איׁש ּתׁשּלחּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָׁשנים

ּבעבּורּה וגזר י'.), י"גֿי"ד, ל"ד, ְְְֲִַַָָָ(ירמיה

הּתֹורה ּתגזר ּכאׁשר י"זֿכ"ב.) (ׁשם ְֲִֶַַַָָָֹהּגלּות

ל"דֿ כ"ו, (וּיקרא הארץ ׁשמּטת על ְְִִֶַַַָָָָּגלּות

(וּיקרא ה' ּבעזרת עֹוד ׁשאכּתב ּוכמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָֹל"ה.),

הּמצוה מׁשּפט הׁשלים וכאׁשר ב'.). ְְְְֲִִִִֶַַַָכ"ה,

לא ּבמׁשּפט החל העברים, ּבעבדים ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהּזאת

ּובלא האבֹות, ּובכבֹוד החמּורה, ׁשהיא ְְְֲִִִֶַַָָָֹתרצח

ׁשּימּות ּבלי איׁש מּכה למׁשּפט וחזר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹתגנב,

חמּורה ׁשהיא העבד לרציחת כן ואחרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּה,

הּיׂשראלים לאיברי כן ואחרי הּולדֹות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָמּמיתת

ּבמיתה. הּבהמֹות לנזקי כן ואחרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָוהעבדים,

נכֹונה. ּובכּונה ּבסּדּור הּפרׁשּיֹות ְְְְִִַַָָָָָָוכל

BnÚ.(ג) BzL‡ ‰‡ˆÈÂמי וכי רּׁש"י, ּכתב ¿»¿»ƒ¿ƒְִִִַַָ

עבד ׁשהּקֹונה מּגיד אּלא ׁשּתצא, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהכניסּה

ּומדרׁש ּובניו. אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב ְְְְִִִִִַַָָָעברי

עּמּה והכניסּו ּכאן). (מכילתא הּוא ְְְְֲִִִִִָָָָחכמים

מעּמ ויצא ּכן אחר ׁשאמר מּכתּוב ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבנים

ולא מ"א.). כ"ה, (וּיקרא עּמֹו ּובניו ְְִִַָָָֹהּוא

האּׁשה ידי מעׂשה אם הּזה ּבּדין לי ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָנתּברר

אֹותם. יזּון אׁשר הּימים ּכל לאדֹון ְֲִִֶַַָָָָָָָוהּבנים

ּכי הּבעל, ּבמקֹום נכנס ׁשהּוא ּבעיני ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָוהּנראה

ׁשחּייהם והּבנים האּׁשה על הּתֹורה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָחמלה

ועּתה הּבעל, לידי מצּפים מּנגד להם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּתלּויין

האדֹון את צּוה ולכן ּבצרתם, יאבדּו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּנמּכר

להם להיֹות ידיו מעׂשה לֹוקח הּוא ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָאׁשר

חּיּוב רק האדֹון על יהיה לא ּכן ואם ְְְִִִִֵֶַַָָֹּבמקֹומֹו.

יעׂשה ּכאׁשר ידיהם מעׂשה יּקח ּבלבד, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַהּבעל

אׁשּתֹו ויצאה לׁשֹון וזהּו ויפרנס, ויזּון ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּבעל

ּכׁשפחה ּבעלּה עם העבד אׁשת היתה ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָעּמֹו,

והּוא ׁשּלֹו ׁשניהם ידי מעׂשה ׁשהרי ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָֹלאדניו,

ּבמזֹונֹות ׁשהרׁשּותחּיב אּלא ּביניהם אין יהם, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

אינֹו הּבנים וכן לנפׁשּה, ללכת האּׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּביד

ׁשהאב ּבזמן ּבקטּנן אּלא ּבמזֹונֹותם להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָחּיב

רּׁש"י ּפרׁש וכן אֹותם. לזּון נֹוהג אֹו ְְִֵֵֵֵֶַָָֻמצּוה

ּדלאו). ד"ה (כ"ב, קּדּוׁשין ְְִִֶֶַָּבמּסכת

ÏÎÂהעבד ועל עליהם הּׁשם מאת חמלה זה ¿»ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּבבית עמלֹו ּבהיֹות ּבצערֹו ימּות ְְְֲֲִֵֶַָָֹׁשּלא

ּפי על ואף נעזבים. יהיּו ואׁשּתֹו ּובניו ְְְְְֱִִִִִֶַַָָָָנכרי,

הּתֹורה, מּדין ּבמזֹונֹותם מחּיב הּוא היה ְְִִִֶַָָָָָֹֻׁשּלא

אבל (מ"ט.), ּבכתּבֹות ּבּתלמּוד ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֶַַָָֻּכמֹו

ּובניו אׁשּתֹו אדם לפרנס הארץ ּכל ׁשּדר ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּכיון

ּכאב הּקֹונה להיֹות ּברחמיו האל צּוה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּקטּנים

הּבנים ּבבניו חכמים וכּונת להם. ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָרחמן

ְַָוהּבנֹות.

È˙È‡¯Âחּיב ׁשּיהא יכֹול (ּכאן) ּבּמכילתא ¿»ƒƒְְְִֵֶַַָָָָ

ת"ל יבם, וׁשֹומרת ארּוסה ְְֲִֶֶָָָּבמזֹונֹות

אׁשּתֹו. ׁשאינּה יבם ׁשֹומרת להֹוּציא ְְְִִִֵֶֶֶָָָאׁשּתֹו,

זה וגם עּמֹו, ׁשאינּה ארּוסה להֹוציא ְְֲִִִֵֶֶַָָעּמֹו,

הארּוסה מנהג אין ּכי ׁשאמרּתי, לּדין ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָראיה

הּטילה לא ולכן האיׁש, על לסמ יבם ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹוׁשֹומרת

נתחּיבּו ואפּלּו האדֹון, על מזֹונֹותם ְְְֲִִַַַַָָָָהּתֹורה

הּידּוע ּבּזמן הּדין מן אֹותם לזּון והארּוס ְְִִַַַַַָָָָָָָָהּיבם

ּכׁשאר עליו הּוא נ"ז.), (ּכתּבֹות ְְְִַַָָָֻּבּתלמּוד

האדֹון. ּבהן נתחּיב ולא ְְִֵֶַָָָָֹחֹובֹותיו,

·eLÂׁשמעֹון ּדרּבי אחריתא ּבמכילתא מצאתי ¿ְְְְֲִִִִִִַַָָָָ

חּיב הּוא מה הּוא, אּׁשה ּבעל ִִַַַַָָאם

ּבמזֹונֹותי חּיב ּובניו לאׁשּתֹו אף הן.ּבמזֹונֹותיו, ְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ׁשּלא עד לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אֹומר אני ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעדין

לא ׁשּמּתחּלה ּבמזֹונֹותיהן, חּיב רּבֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹלקחֹו

ּובנים אּׁשה אבל ּכן, מנת על אּלא ְְֲִִֵֶַָָָָָָלקחֹו

חּיב יהא לא רּבֹו מּׁשּלקחֹו לֹו ְְִֵֶֶַַָָָֹׁשהיּו

וגֹו', הּוא אּׁשה ּבעל אם ת"ל ְְִִִֵֶַַָּבמזֹונֹותיהן,

רּבֹו לקחֹו ׁשּלא עד אחת ּכאן, נׁשים ְְִֵֶַַַַָָָֹׁשּתי

ארּוסה לֹו היּו אפּלּו יכֹול רּבֹו. מּׁשּלקחֹו ְְֲֲִִֶַַַָָָָואחת

רּבֹו ּבמזֹונֹותיהן חּיב אינֹו ׁשהּוא יבם ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָוׁשֹומרת

ׁשהּוא יֹוכיחּו ּובניו אׁשּתֹו ּבמזֹונֹותיהן, ְְִִִֵֶֶַָָָחּיב

ּבמזֹונֹותיהן, חּיב ורּבֹו ּבמזֹונֹותיהן חּיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאין

חּיב, עּמֹו ׁשהיא אּׁשה עּמֹו, אׁשּתֹו ויצאה ְְְִִִִִֶַָָָָת"ל

ראּויה ׁשאינּה אפּלּו יכֹול עּמֹו. ׁשאינּה זֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָיצאה

ּגרּוׁשה ּגדֹול לכהן אלמנה ּכגֹון עּמֹו, ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹלהתקּים

עּמֹו, אׁשּתֹו ויצאה ת"ל הדיֹוט, לכהן ְְְְְֲִִֵֶַָָָֹוחלּוצה

יכֹול וכּו'. זֹו יצאה עּמֹו להתקּים ׁשראּויה ְְְְְִִִֵֶַָָָָמי

ּתלמּוד רּבֹו, מּדעת ׁשּלא אּׁשה נׂשא ְֲִִִֶַַַַָָָֹאפּלּו

אׁשּתֹו אף רּבֹו מּדעת הּוא מה הּוא, ְִִַַַַַַלֹומר

ּובנֹותיו ּבניו מעׂשה יהא יכֹול רּבֹו. ְְֲִֵֵַַַַָָָָמּדעת

ׁשאין ּכנעני עבד ּומה הּוא, ודין רּבֹו, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשל ּובנֹותיו ּבניו מעׂשה ּבמזֹונֹותיו חּיב ְְֲִֵֶַַַָָָָָרּבֹו

אינֹו ּבמזֹונֹותיו חּיב ׁשרּבֹו עברי עבד ְְִִִֵֶֶֶַַַָָרּבֹו,

ּתלמּוד רּבֹו, ׁשל ּובנֹותיו ּבניו מעׂשה ׁשּיהא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּדין

ואין רּבֹו, ׁשל ידיו מעׂשה הּוא הּוא, ְֲֵֵֶַַַָָלֹומר

אׁשּתֹו ויצאה רּבֹו. ׁשל ּובנֹותיו ּבניו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָמעׂשה

ּתפריׁשּנּו אל מאׁשּתֹו, ּתפריׁשּנּו אל ְְְִִִִֵֶֶַַַַעּמֹו,

הּזֹו. הּבריתא ּכאן עד ְִַַַַָָָָָמּבניו.

ÔÈ„ÚÂליזֹון ּובניו אׁשּתֹו רצּו ׁשאם אֹומר אני «¬«ƒְֲִִִִֵֶָָָ

ידיהם מעׂשה לֹוקח הּוא אדֹון ְֲִֵֵֵֶֶַַָמּׁשל

הּזֹו ּבּבריתא למעט ּבאּו ולא ׁשּכתבּתי, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹּכמֹו

עב ּכדין ׁשּלֹו ׁשאינם ּוכדיןאּלא ּכנעני, ד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

אנּו אין לֹומר הם יכֹולים אּלא עצמֹו, ְְִֵֵֶֶֶַַָָָהעבד

מן לנּו ונתחּדׁש עֹוׂשים, אנּו ואין ְְְִִִִִֵֵַָָנּזֹונין

ּברצֹון ׁשּלא אּׁשה נׂשא ׁשאם הּזֹו ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹהּבריתא

ּבמזֹונֹות ולא ּבמזֹונֹותיה חּיב אינֹו ְְְֲִִֵֶַָָָֹאדֹוניו

ׁשפחה לֹו למסר אדניו ׁשּברׁשּות ׁשּכיון ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹולדיה,

הּזאת. הּיׂשראלית ּבמזֹונֹות חּיב אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹּכנענית

מאׁשּתֹו ּתפריׁשּנּו ׁשּלא עּמֹו מּמּלת עֹוד ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹודרׁשּו

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy

ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא טו)אף העברּיה",(דברים אֹו העברי אחי" ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף רמב"ן.מלּמד ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

(ä)ézLà-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤¦§¦−
:éLôç àöà àì éða-úàå§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

(å)Bà úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−
:íìòì Bãáòå òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי ּדין. לבית ∆»¡…ƒְְְִִִֵֵֶָָָ
לֹו ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑:לֹומר ּתלמּוד עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא טו)יכֹול (דברים ְֶָ∆«∆∆∆«¿»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּובּד ּבאזנֹו מה"ונתּתה למזּוזה: ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה הא ּבּמזּוזה. ולא ּבּדלת לת", ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מעּמד ּדלת אף מעּמד, כב)ּמזּוזה ‡B�Ê.(קידושין ˙‡ ÂÈ�„‡ Úˆ¯Â∑:לֹומר ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו אֹו הימנית. ְְְֶֶַָָָֻֻ¿»«¬…»∆»¿ְְְִֵֶֶַַַָָֹ

ּבּמצרע: ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע ּכאן: נאמר ׁשוה. לגזרה "אזן" יד)"אזן" מה(ויקרא הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל להרצע אזן ראה ּומה הימנית. ּכאן אף הימנית, זּכאי:(מכילתא)ּלהּלן ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

סיני: הר על ׁשּׁשמעה 'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע', וגנב, והל ּתגנב", "לא סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'אזן
(רצה חמר ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל עבדים" יׂשראל ּבני לי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ּכי
הּקדֹוׁש אמר ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין מבּׂשם, צרֹור קׁשר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻלֹומר:

ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת הּוא: כה)ּברּו לי(ויקרא "ּכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּבפניהם' ירצע לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל ÌÏÚÏ.ּבני B„·ÚÂ∑ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ«¬»¿…»

לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. טו)עד לֹומר:(קידושין ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? מּגיד(ויקרא ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו אל "ואיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מפלג ּבין סמּו ּבין הּיֹובל, עד עֹובדֹו אּלא ׁשנה, נ' ּכל עֹובדֹו ׁשּיהא ולא עֹולם, קרּויים ׁשנה רמב"ן.ׁשחמּׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

¯È�Baה ˙È ‡�ÓÈÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï È�a ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ

ÂÏ˙ו dp·¯˜ÈÂ ‡i�ic Ì„˜Ï d�Ba¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
d�Ba¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עם לֹו לֹומר יכֹול רּבֹו ׁשאין לֹומר ִִֵֶַַַָָָּומּבניו,

ּבּלילה ותיׁשן ּתתיחד ל ׁשּמסרּתי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשפחה

הּדבר הרי אּלא הּיׂשראלית, אׁשּתֹו עם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולא

העבד. ְִֶֶָּברׁשּות

‡M‰.(ד) BÏ ÔzÈ ÂÈ�„‡ Ì‡הּכתּוב ּבכנענית ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְֲִִַַָ

האּׁשה ת"ל יׂשראלית, אּלא אינֹו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָמדּבר.

הּכתּוב ּבכנענית הא לאדניה, ּתהיה ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹוילדיה

ּבּמכילתא. הּׁשנּויה הּבריתא לׁשֹון זה ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָמדּבר.

יֹוצאה היא אף העברּיה ׁשהרי רּׁש"י ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָוכתב

סימנים, הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָּבׁשׁש,

העברּיה אֹו העברי אחי ל יּמכר ּכי ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנאמר

ּכי ּכהגן, מכּון זה ואין י"ב.). ט"ו, ְְְִִֵֶֶָָָֹֻ(ּדברים

את ּבמֹוכר לא ּביׂשראלית, ׁשהיא נאמר ְְְְִִִִֵֵֶֶַֹֹאם

יּתנּנה היא ּכי ּבסימנים, ׁשּיֹוצאה לאמה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּתֹו

אדם לׁשּום למסרּה ּבידֹו אין והּוא אדֹוניו ְְְְְֲֵָָָָָָלֹו

יֹוצאה היא ׁשאף ׁשאמר הראיה וכן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר.

עצמֹו ּבּמֹוכר ׁשּכתב לדבריו אּלא אינּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשׁש

ּדברי ּבּתלמּוד והם לׁשׁש, אּלא נמּכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו

עצמֹו ּבּמֹוכר והלכה י"ד:), (קּדּוׁשין ְֲִִִֵַַַָָָיחיד

אין ּכן ואם ׁשׁש. על ויֹותר לׁשׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָׁשּנמּכר

אבל אביה. ּכׁשּמכרּה אּלא ּבׁשׁש יֹוצאה ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָאּׁשה

מּפני מדּבר, הּכתּוב ּבכנענית הא ּׁשאמרּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָמה

ׁשהּילדים לאדניה, ּתהיה וילדיה האּׁשה ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר

ּכמֹוהּב ּכנענית ׁשפחה ׁשּולד לאדֹון, כנענית ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָ

היתה אפּלּו ּביׂשראלית אבל ס"ו:), ְְְְֲֲִִִִִֵָָָ(קּדּוׁשין

רּׁשאה האּׁשה ׁשּתהא נאמר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּגדֹולה,

הן. אב ׁשל ּבניה עצמּה, ְְִֵֶֶַָָָָֹלמּכר

‰‡ÌÈ‰Ï.(ו) Ï‡ ÂÈ�„‡ BLÈb‰Â,"לב"ד" ¿ƒƒ¬…»∆»¡…ƒְ

ואמר לֹו. ׁשּמכרּוהּו ּבמֹוכריו ׁשּיּמל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָצרי

ׁשהם ּבעבּור אלהים הּׁשֹופטים נקראּו ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶַַֹר"א

יאמר ּולדעּתי ּבארץ. האלהים מׁשּפטי ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹֹמקּימי

עד האלהים, אל אדניו והּגיׁשֹו ְֱֲִִִֶַַָָָֹֹהּכתּוב

ח'.), כ"ב, (להּלן ׁשניהם ּדבר יבא ְְְֱִֵֶַַָָָֹֹהאלהים

הּמׁשּפט, ּבדבר עּמהם יהיה האלהים ּכי ְְְְֱִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹלרמז

אׁשר ׁשאמר וזהּו ירׁשיע. והּוא יצּדיק ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָהּוא

ּכי מׁשה אמר וכ (ׁשם), אלהים ְְֱִִִֶַַָָָֹירׁשיעּון

וכ י"ז.). א', (ּדברים הּוא לאלהים ְְְִִִֵַָָָֹהּמׁשּפט

לה' ּכי ּתׁשּפטּו לאדם לא ּכי יהֹוׁשפט ְְְְִִִַַָָָָָֹאמר

וכן ו'.). י"ט, (ד"הֿב' מׁשּפט ּבדבר ְְְְִִִֵֶַָָועּמכם

ּבקרב אל ּבעדת נּצב אלהים הּכתּוב ְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָֹאמר

ּכלֹומר א'.), פ"ב, (ּתהּלים יׁשּפט ְְְֱִִִִַֹֹאלהים

הּוא האלהים ּכי יׁשּפט, אלהים עדת ְְֱֱֲִִִִֶֶַָֹֹֹּבקרב

אׁשר האנׁשים ׁשני ועמדּו אמר וכן ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשֹופט.

וזה י"ז.). י"ט, (ּדברים ה' לפני הריב ְְְִִִֵֶֶָָָלהם

על ז'.) כ"ג, (להּלן רׁשע אצּדיק לא ּכי ְְִִַַַַַָָָֹטעם

כ'.) (ל', רּבה ׁשמֹות ּובאּלה הּנכֹון. ְְֵֵֶַַַָָהּפרּוׁש

ּבאמת, ודן יֹוׁשב ׁשהּדּין ּבׁשעה אּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָראיתי

הּׁשמים ׁשמי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּניח ְְִִִֵַַַַַָָָָּכביכֹול

ה' הקים ּכי ׁשּנאמר ּבצּדֹו, "ׁשכינתֹו" ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָּומׁשרה

(ׁשֹופטים הּׁשֹופט עם ה' והיה ׁשֹופטים ְְְִִִֵֶַָָָלהם

י"ח.). ב',

.ÌÏÚÏ B„·ÚÂ(ּכאן (מכילתא רּבֹותינּו ּפרׁשּו «¬»¿…»ְְְִֵֵַָָ

ּכי ר"א ואמר "הּיֹובל". עד הּוא ְִִֵַַַָּכי

היה ּכבר הּקדׁש, ּבלׁשֹון "זמן" עֹולם ְְְִֵֶַָָָָָֹּפרּוׁש

י'.), א', (קהלת מּלפנינּו היה אׁשר ְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹלעֹולמים

א', (ׁשמּואלֿא' עֹולם עד ׁשם ויׁשב ְְְִֵַַַָָָזמּנים,

ׁשל "לזמּנֹו לעלם, ועבדֹו אמר ולכן ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹכ"ב.).

מּמּנּו, אר זמן יׂשראל ּבמֹועדי ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָֹיֹובל",

ויהיה לֹו, מתחּדׁש עֹולם ּכאּלּו חרּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָויציאת

חפׁשי. ׁשהיה הראׁשֹון לזמּנֹו ׁשּיׁשּוב ְְִִִֵֶֶַָָָָָּפרּוׁשֹו

העֹובד ּכי ּכמׁשמעֹו, לעֹולם ּכי יבין ְְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּמׂשּכיל

מכילתא ּולׁשֹון עֹולם. ימי ּכל עבד הּיֹובל ְְְְִֵֵַַַָָָָעד

אּלא עֹולם ׁשאין ּוראה ּבא אֹומר רּבי ְִֵֵֵֶֶַָָָֹ(ּכאן)

הּיֹובל. עד לעלם, ועבדֹו ׁשּנאמר ׁשנה, ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחמּׁשים

אחר ּבמקֹום וכתב ּׁשהׂשּכיל מה ר"א ְְְְִִֵֶַַַַָָָוׁשכח

ב'.). כ"ה, ְִַָ(וּיקרא
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ׁשּנאמר: יֹוצאה, סימנין הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ּבׁשׁש, יֹוצאה היא טו)אף העברּיה",(דברים אֹו העברי אחי" ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבׁשׁש יֹוצאה העברּיה ׁשאף רמב"ן.מלּמד ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

(ä)ézLà-úà éðãà-úà ézáäà ãáòä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤¦§¦−
:éLôç àöà àì éða-úàå§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«

i"yx£ÈzL‡ .הּׁשפחה∑‡˙ ∆ƒ¿ƒְִַָ

(å)Bà úìcä-ìà BLébäå íéäìûä-ìà åéðãà BLébäå§¦¦³£Ÿ¨Æ¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−
:íìòì Bãáòå òöøna Bðæà-úà åéðãà òöøå äæeænä-ìà¤©§¨®§¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡∑(מכילתא)ּבמֹוכריו ׁשּיּמל צרי ּדין. לבית ∆»¡…ƒְְְִִִֵֵֶָָָ
לֹו ‰ÊeÊn‰.ׁשּמכרּוהּו Ï‡ B‡ ˙Ïc‰ Ï‡∑:לֹומר ּתלמּוד עליה? לרצע ּכׁשרה הּמזּוזה ׁשּתהא טו)יכֹול (דברים ְֶָ∆«∆∆∆«¿»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּובּד ּבאזנֹו מה"ונתּתה למזּוזה: ּדלת הּקיׁש הּמזּוזה"? אל "אֹו לֹומר ּתלמּוד מה הא ּבּמזּוזה. ולא ּבּדלת לת", ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מעּמד ּדלת אף מעּמד, כב)ּמזּוזה ‡B�Ê.(קידושין ˙‡ ÂÈ�„‡ Úˆ¯Â∑:לֹומר ּתלמּוד ׂשמאל? ׁשל אּלא אינֹו אֹו הימנית. ְְְֶֶַָָָֻֻ¿»«¬…»∆»¿ְְְִֵֶֶַַַָָֹ

ּבּמצרע: ונאמר אזנֹו", את אדניו "ורצע ּכאן: נאמר ׁשוה. לגזרה "אזן" יד)"אזן" מה(ויקרא הימנית", אזנֹו ּתנּו" ְְְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּבּגּוף? אברים ׁשאר מּכל להרצע אזן ראה ּומה הימנית. ּכאן אף הימנית, זּכאי:(מכילתא)ּלהּלן ּבן יֹוחנן רּבן אמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

סיני: הר על ׁשּׁשמעה 'אזן עצמֹו: מֹוכר ואם ּתרצע', וגנב, והל ּתגנב", "לא סיני: הר על ׁשּׁשמעה זאת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'אזן
(רצה חמר ּכמין זה מקרא ּדֹורׁש היה ׁשמעֹון רּבי ּתרצע'. לעצמֹו, אדֹון וקנה והל עבדים" יׂשראל ּבני לי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ּכי
הּקדֹוׁש אמר ׁשּבּבית? ּכלים מּכל ּומזּוזה ּדלת ּנׁשּתּנּו 'מה לתכׁשיט): ּבּצּואר ׁשּתֹולין מבּׂשם, צרֹור קׁשר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻלֹומר:

ואמרּתי: הּמזּוזֹות, ׁשּתי ועל הּמׁשקֹוף על ּכׁשּפסחּתי ּבמצרים עדים ׁשהיּו ּומזּוזה ּדלת הּוא: כה)ּברּו לי(ויקרא "ּכי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ּבפניהם' ירצע לעצמֹו, אדֹון וקנה זה והל לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים", יׂשראל ÌÏÚÏ.ּבני B„·ÚÂ∑ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ«¬»¿…»

לעֹולם אּלא אינֹו אֹו הּיֹובל. טו)עד לֹומר:(קידושין ּתלמּוד כה)ּכמׁשמעֹו? מּגיד(ויקרא ּתׁשּובּו", מׁשּפחּתֹו אל "ואיׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מפלג ּבין סמּו ּבין הּיֹובל, עד עֹובדֹו אּלא ׁשנה, נ' ּכל עֹובדֹו ׁשּיהא ולא עֹולם, קרּויים ׁשנה רמב"ן.ׁשחמּׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

¯È�Baה ˙È ‡�ÓÈÁ¯ ‡c·Ú ¯ÓÈÈ ¯ÓÈÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈««¿»»≈¿»»ƒƒ
:ÔÈ¯BÁ ¯·Ï ˜Bt‡ ‡Ï È�a ˙ÈÂ È˙z‡ ˙È»ƒ¿ƒ¿»¿»»∆¿«ƒ

ÂÏ˙ו dp·¯˜ÈÂ ‡i�ic Ì„˜Ï d�Ba¯ dp·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈ƒ≈ƒ√»«»«»ƒ»¿ƒ≈¿»
d�Ba¯ Úˆ¯ÈÂ ‡zÊÊn (˙ÂÏÈc) ˙ÂÏ B‡ ‡Lc»»¿»ƒ¿»¿À¿»¿«¿«ƒ≈

„·Ú dÏ È‰ÈÂ ‡Úˆ¯Óa d�„e‡ ˙ÈÁÏt »¿≈¿«¿¿»ƒ≈≈»∆»«
:ÌÏÚÏ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עם לֹו לֹומר יכֹול רּבֹו ׁשאין לֹומר ִִֵֶַַַָָָּומּבניו,

ּבּלילה ותיׁשן ּתתיחד ל ׁשּמסרּתי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשפחה

הּדבר הרי אּלא הּיׂשראלית, אׁשּתֹו עם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולא

העבד. ְִֶֶָּברׁשּות

‡M‰.(ד) BÏ ÔzÈ ÂÈ�„‡ Ì‡הּכתּוב ּבכנענית ƒ¬…»ƒ∆ƒ»ְֲִִַַָ

האּׁשה ת"ל יׂשראלית, אּלא אינֹו אֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָמדּבר.

הּכתּוב ּבכנענית הא לאדניה, ּתהיה ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹוילדיה

ּבּמכילתא. הּׁשנּויה הּבריתא לׁשֹון זה ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָמדּבר.

יֹוצאה היא אף העברּיה ׁשהרי רּׁש"י ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָוכתב

סימנים, הביאה אם ׁשׁש לפני ואפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָּבׁשׁש,

העברּיה אֹו העברי אחי ל יּמכר ּכי ְְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנאמר

ּכי ּכהגן, מכּון זה ואין י"ב.). ט"ו, ְְְִִֵֶֶָָָֹֻ(ּדברים

את ּבמֹוכר לא ּביׂשראלית, ׁשהיא נאמר ְְְְִִִִֵֵֶֶַֹֹאם

יּתנּנה היא ּכי ּבסימנים, ׁשּיֹוצאה לאמה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּתֹו

אדם לׁשּום למסרּה ּבידֹו אין והּוא אדֹוניו ְְְְְֲֵָָָָָָלֹו

יֹוצאה היא ׁשאף ׁשאמר הראיה וכן ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָאחר.

עצמֹו ּבּמֹוכר ׁשּכתב לדבריו אּלא אינּה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשׁש

ּדברי ּבּתלמּוד והם לׁשׁש, אּלא נמּכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאינֹו

עצמֹו ּבּמֹוכר והלכה י"ד:), (קּדּוׁשין ְֲִִִֵַַַָָָיחיד

אין ּכן ואם ׁשׁש. על ויֹותר לׁשׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָׁשּנמּכר

אבל אביה. ּכׁשּמכרּה אּלא ּבׁשׁש יֹוצאה ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָאּׁשה

מּפני מדּבר, הּכתּוב ּבכנענית הא ּׁשאמרּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָמה

ׁשהּילדים לאדניה, ּתהיה וילדיה האּׁשה ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר

ּכמֹוהּב ּכנענית ׁשפחה ׁשּולד לאדֹון, כנענית ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָ

היתה אפּלּו ּביׂשראלית אבל ס"ו:), ְְְְֲֲִִִִִֵָָָ(קּדּוׁשין

רּׁשאה האּׁשה ׁשּתהא נאמר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּגדֹולה,

הן. אב ׁשל ּבניה עצמּה, ְְִֵֶֶַָָָָֹלמּכר

‰‡ÌÈ‰Ï.(ו) Ï‡ ÂÈ�„‡ BLÈb‰Â,"לב"ד" ¿ƒƒ¬…»∆»¡…ƒְ

ואמר לֹו. ׁשּמכרּוהּו ּבמֹוכריו ׁשּיּמל ְְְְִִֵֶֶַָָָָָצרי

ׁשהם ּבעבּור אלהים הּׁשֹופטים נקראּו ּכי ְְְֱֲִִִִֵֶַַֹר"א

יאמר ּולדעּתי ּבארץ. האלהים מׁשּפטי ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹֹמקּימי

עד האלהים, אל אדניו והּגיׁשֹו ְֱֲִִִֶַַָָָֹֹהּכתּוב

ח'.), כ"ב, (להּלן ׁשניהם ּדבר יבא ְְְֱִֵֶַַָָָֹֹהאלהים

הּמׁשּפט, ּבדבר עּמהם יהיה האלהים ּכי ְְְְֱִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹלרמז

אׁשר ׁשאמר וזהּו ירׁשיע. והּוא יצּדיק ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָהּוא

ּכי מׁשה אמר וכ (ׁשם), אלהים ְְֱִִִֶַַָָָֹירׁשיעּון

וכ י"ז.). א', (ּדברים הּוא לאלהים ְְְִִִֵַָָָֹהּמׁשּפט

לה' ּכי ּתׁשּפטּו לאדם לא ּכי יהֹוׁשפט ְְְְִִִַַָָָָָֹאמר

וכן ו'.). י"ט, (ד"הֿב' מׁשּפט ּבדבר ְְְְִִִֵֶַָָועּמכם

ּבקרב אל ּבעדת נּצב אלהים הּכתּוב ְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָֹאמר

ּכלֹומר א'.), פ"ב, (ּתהּלים יׁשּפט ְְְֱִִִִַֹֹאלהים

הּוא האלהים ּכי יׁשּפט, אלהים עדת ְְֱֱֲִִִִֶֶַָֹֹֹּבקרב

אׁשר האנׁשים ׁשני ועמדּו אמר וכן ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשֹופט.

וזה י"ז.). י"ט, (ּדברים ה' לפני הריב ְְְִִִֵֶֶָָָלהם

על ז'.) כ"ג, (להּלן רׁשע אצּדיק לא ּכי ְְִִַַַַַָָָֹטעם

כ'.) (ל', רּבה ׁשמֹות ּובאּלה הּנכֹון. ְְֵֵֶַַַָָהּפרּוׁש

ּבאמת, ודן יֹוׁשב ׁשהּדּין ּבׁשעה אּלא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָראיתי

הּׁשמים ׁשמי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּניח ְְִִִֵַַַַַָָָָּכביכֹול

ה' הקים ּכי ׁשּנאמר ּבצּדֹו, "ׁשכינתֹו" ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָּומׁשרה

(ׁשֹופטים הּׁשֹופט עם ה' והיה ׁשֹופטים ְְְִִִֵֶַָָָלהם

י"ח.). ב',

.ÌÏÚÏ B„·ÚÂ(ּכאן (מכילתא רּבֹותינּו ּפרׁשּו «¬»¿…»ְְְִֵֵַָָ

ּכי ר"א ואמר "הּיֹובל". עד הּוא ְִִֵַַַָּכי

היה ּכבר הּקדׁש, ּבלׁשֹון "זמן" עֹולם ְְְִֵֶַָָָָָֹּפרּוׁש

י'.), א', (קהלת מּלפנינּו היה אׁשר ְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹלעֹולמים

א', (ׁשמּואלֿא' עֹולם עד ׁשם ויׁשב ְְְִֵַַַָָָזמּנים,

ׁשל "לזמּנֹו לעלם, ועבדֹו אמר ולכן ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹכ"ב.).

מּמּנּו, אר זמן יׂשראל ּבמֹועדי ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָֹיֹובל",

ויהיה לֹו, מתחּדׁש עֹולם ּכאּלּו חרּות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָויציאת

חפׁשי. ׁשהיה הראׁשֹון לזמּנֹו ׁשּיׁשּוב ְְִִִֵֶֶַָָָָָּפרּוׁשֹו

העֹובד ּכי ּכמׁשמעֹו, לעֹולם ּכי יבין ְְְְְִִִִֵַַַָָָָוהּמׂשּכיל

מכילתא ּולׁשֹון עֹולם. ימי ּכל עבד הּיֹובל ְְְְִֵֵַַַָָָָעד

אּלא עֹולם ׁשאין ּוראה ּבא אֹומר רּבי ְִֵֵֵֶֶַָָָֹ(ּכאן)

הּיֹובל. עד לעלם, ועבדֹו ׁשּנאמר ׁשנה, ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹחמּׁשים

אחר ּבמקֹום וכתב ּׁשהׂשּכיל מה ר"א ְְְְִִֵֶַַַַָָָוׁשכח

ב'.). כ"ה, ְִַָ(וּיקרא
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(æ)úàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨¨®¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáòä̈«£¨¦«

i"yx£‰Ó‡Ï Bza ˙‡ LÈ‡ ¯kÓÈ ÈÎÂ∑(כט ערכין אמרּת:(מכילתא. סימנים? הביאה אפּלּו יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבקטּנה ¿ƒƒ¿…ƒ∆ƒ¿»»ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
לסימני אֹותֹו ּדֹורׁשים ׁשאנּו ּכסף", אין חּנם "ויצאה ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבסימנין, יֹוצאה לכן קדם ּמכּורה ּומה וחמר. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹקל

ּתּמכר? ׁשּלא ּדין אינֹו מכּורה, ׁשאינּה ‰ÌÈ„·Ú.נערּות, ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ï∑ּב ׁשּיֹוצאים ּכנענים עבדים ׁשןּכיציאת ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ…≈≈¿≈»¬»ƒְְְֲֲִִִִִֵֶַַָ
לחרּותּה, קֹודם הּקֹודם, וכל סימנין, ׁשּתביא עד אֹו הּיֹובל עד אֹו ׁשׁש עֹובדת אּלא ועין, ּבׁשן ּתצא לא זֹו אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹועין,
"ּכי לֹומר: ּתלמּוד ּוביֹובל? ּבׁשׁש העבדים" ּכצאת תצא "לא אּלא: אינֹו אֹו ׁשּנּה. ּדמי אֹו עינּה ּדמי לּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹונֹותן

ּבׁשׁש יֹוצא עברי מה יציאֹותיו: לכל לעברי עברּיה מּקיׁש העברּיה". אֹו העברי אחי ל עברּיהיּמכר אף ּוביֹובל, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָָ
העברי (אף) יכֹול ּכנענים, ּכעבדים איברים ּבראׁשי ּתצא לא העבדים? ּכצאת תצא לא ּומהּו ּוביֹובל. ּבׁשׁש ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹיֹוצאה
יֹוצאה אינּה העברּיה מה לעברּיה, עברי מּקיׁש העברּיה". אֹו "העברי לֹומר: ּתלמּוד – אברים? ּבראׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָיֹוצא

איברים ּבראׁשי יֹוצא אינֹו הּוא אף אברים, רמב"ן.ּבראׁשי ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

(ç)íòì dcôäå dãòé Bì-øLà äéðãà éðéòa äòø-íà¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨£¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬
:dá-Bãâáa døëîì ìLîé-àì éøëð̈§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ§¨§−̈§¦§¨«

i"yx£‰È�„‡ È�ÈÚa ‰Ú¯ Ì‡∑לכנסּה ּבעיניו חן נׂשאה d„ÚÈ.(מכילתא)ׁשּלא ‡Ï ¯L‡∑ּולהכניסּה ליעדּה לֹו ׁשהיה ƒ»»¿≈≈¬…∆»ְְְְֵֵֶָָָָָֹ¬∆…¿»»ְְְֲִֶַַָָָָ
ל ורמז ּביעּוד, ׁשּמצוה הּכתּוב ל רמז וכאן קּדּוׁשיה, ּכסף הּוא קנּיתּה וכסף לאּׁשה, קּדּוׁשיןלֹו צריכה ׁשאינּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ּבפדיֹונּה.∑dcÙ‰Â.אחרים מסּיע הּוא ׁשאף ולצאת, להּפדֹות מקֹום לּה ׁשּמגרעיּתן לּה? ׁשּנֹותן מקֹום הּוא ּומה ֲִֵ¿∆¿»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ב' אצלֹו ועׂשתה ּבמנה ׁשּקנאּה הרי ּכיצד? אצלֹו, ׂשכּורה היא ּכאּלּו אצלֹו, ׁשעׂשתה הּׁשנים ּבמסּפר ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָמּפדיֹונּה

הּמנהׁשנים, ּבׁשּׁשית וׁשנה ׁשנה ּכל עבֹודת ׁשּקנית נמצא ׁשנה. ׁשׁש לסֹוף לצאת ׁשעתידה היית יֹודע לֹו אֹומרים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
מאצל ותצא הּמנה ׁשליׁשּיֹות ׁשני טל הּמנה. ׁשליׁשית הרי ׁשנים, ב' אצל ÏLÓÈ.ועׂשתה ‡Ï È¯Î� ÌÚÏ ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¿«»¿ƒ…ƒ¿…

d¯ÎÓÏ∑האב ולא האדֹון לא לאחר, למכרּה רּׁשאי יח)ׁשאינֹו לקּים∑d·ŒB„‚·a.(קידושין ׁשּלא ּבּה, לבגד ּבא אם ¿»¿»ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ¿ƒ¿»ְְִִֵֶַָָֹֹ
לזה ּומכרּה ּבּה ׁשּבגד מאחר אביה, וכן יעּוד, מצות רמב"ן.ּבּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

˙Bt˜ז ‡Ï e‰Ó‡Ï dz¯a ˙È ¯·b ÔaÊÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«»¿«≈¿«¿»ƒ
:‡ic·Ú ˙e�˜ÙÓÎ¿«¿»«¿«»

dÏח dÓÈ˜Èc d�Ba¯ È�ÈÚa ‡LÈa Ì‡ƒƒ»¿≈≈ƒ«ƒ«¿«≈
d�BaÊÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ Ô¯Á‡ ¯·‚Ï dp˜¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»»»≈≈¿¿««

:da dËÏLÓa¿ƒ¿¿≈«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÌÈ„·Ú.(ז) ˙‡ˆk ‡ˆ˙ ‡Ïּכיציאת" …≈≈¿≈»¬»ƒִִַ

רּׁש"י. לׁשֹון ועין. ּבׁשן ּכנענים ְְְְֲֲִִִִֵַַַָעבדים"

הּוא, וכ ּכאן). (מכילתא רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ְְְְְִֵֵַָָָָוכן

ּתמּה, ואני סתם. עבד נקרא עברי עבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין

ׁשּלא ואּולי ּכן. לֹומר הּכתּוב הצר ְְְֵֶַַַַָָָֹֻולּמה

וחמר ּבקל ועין ּבׁשן ּגם ׁשּתצא ּבעברּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנדּון

אליה והּקיׁש ּבעברּיה, זה ואמר הּכנענית. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָמן

ְִִָהעברי.

Ï·‡ׁשּיציאת מּפני ּכתב ּגדֹולֹות הלכֹות ּבעל ¬»ְְְֲִִֵֶַַַַָָ

למדין ואין הּוא קנס ועין ּבׁשן ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָהעבדים

תעׂשה לא מצות זה עׂשה הּקנסֹות. יזהירמן , ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשן מרׁשּותֹו להֹוציאּה ּבא ׁשאם האדֹון ְְְִִֵֵֶֶָָָָאת

הּׁשן ּדמי יׁשּלם אבל ּבלאו, ׁשּיעבר ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָֹועין

יהיה ּכי הּזמן, עד ליעּוד עּמֹו ותהיה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָוהעין,

עּמּה ּבכעסֹו ׁשּנּה את ׁשהּפיל רּבה רעה ְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָזה

ליעּודֹו מיחלת היתה אׁשר מּביתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָויֹוציאּנה

רּבֹות ּפעמים ּכי ועֹוד, אֹותּה. ׁשּפגם ְְְִִֶַַַַָָָלאחר

מּדמי יֹותר האיברים ּבראׁשי הּנזק ּדמי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָיהיּו

והחמיר עּתּה. לבא קרֹוב ּבהיֹות ְְֱֲִִִֶָָָָָֹעבֹודתּה

מּמּנּה יגזל ׁשּלא ּבלאו, האדֹון על ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהּכתּוב

ּבהם. להֹוציאּה ירצה אפּלּו איבריה ראׁשי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדמי

עד עליו אסּורה עצמּה ׁשההֹוצאה ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָואפׁשר

עּמֹו ולעמד ּבמזֹונֹותיה הּכתּוב חּיבֹו ּכי ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהּזמן,

הזהיר ּכאׁשר ותתיעד, ּבעיניו חן ּתמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאּולי

ּולזה יגרע. לא ועֹונתּה ּכסּותּה ּבׁשארּה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹּבלאו

ּבכלל העבדים ּכצאת תצא לא ימנה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּדעת

ּתעׂשה. לא מצות ְֲִֶַֹֹשס"ה

d¯ÎÓÏ.(ח) ÏLÓÈ ‡Ï È¯Î� ÌÚÏאינֹו" ¿«»¿ƒ…ƒ¿…¿»¿»ֵ

ולא האדֹון לא לאחר למכרּה ְְְְֵַַַָָָָֹֹרּׁשאי"

ׁשּלא ּבּה" "לבּגד ּבא אם בּה, ּבבגדֹו ְְְִִִֶָָָָָֹֹהאב.

ּומכרּה "ׁשּבגד" אביה וכן יעּוד, מצות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלקּים

נכרי לעם יהיה ּכן ואם רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָלזה.

ּבכל חבר לֹו מצינּו ולא נכרי", "לאיׁש ְְְְְִִִֵָָָָֹּכמֹו

"לעם ,נמׁש לעם למ"ד יהיה וׁשּמא ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּכתּוב.

ּתּתנּנּו ּכמֹו: ּופרּוׁשֹו למכרּה, ימׁשל לא ְְְְְְְִִִֵֶָָָֹֹלנכרי"

ׁשּפרׁש י"ד.), ע"ד, (ּתהּלים לצּיים לעם ְְְֲִִִִֵֶַַַָמאכל

ימׁשל לא אמר ּכן הּצּיים, אנׁשי העם, הּוא ְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹמי

"לאיׁש ּכלֹומר לנכרי, ּופרׁש לעם, ְְְְְְְִִֵַַָָָָלמכרּה

ועצבי ּכמֹו "נכרי" והיה העם, מּכל ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָנכרי"

אחר, איׁש ּבבית י'.), ה', (מׁשלי נכרי ְְְְִִִֵֵֵֵַָּבבית

הח אמריה ׁשאינּהמּנכרּיה ט"ז.) ב', (ׁשם ליקה ְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָ

(קּדּוׁשין חכמים ּדברי לקּים זה וכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָאׁשּתֹו,

למּכר רּׁשאי אדם ׁשאין ּכ ׁשאֹומרים ְְִִֵֶֶַַָָָֹי"ח:)

(ׁשם) ואמרּו ׁשפחּות, אחר לׁשפחּות ּבּתֹו ְְְְְִִִֶַַָָאת

למכרּה. רּׁשאי אינֹו ׁשּוב ּבּה ׁשּבגד ְְֵֵֶַַַָָָָָּכיון

Ï·‡לא נכרי לעם (ּכאן) ּבּמכילתא ראיתי ¬»ְְְְִִִִַַָָָָֹ

לב"ד אזהרה זֹו הרי למכרּה, ְְְְְֲִֵַָָָָֹימׁשל

ׁשאינּה מּלׁשֹונם ונראה "לנכרי". ימּכרּנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא

ולא לזה לא אחרת ּפעם ימּכרּנה ׁשּלא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

הּנכרי, מן לגמרי מניעה היא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָלאחר,

מּפני ּכי לגֹוי, לׁשפחּות ּבּתֹו אדם ימּכר ְְְְְִִִִִֵֶָָֹֹׁשּלא

עּמ ּתֹוׁשב לגר ונמּכר עברי: ּבעבד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאמר

מ"ז.), כ"ה, (וּיקרא ּגר מׁשּפחת לעקר ְְְִִֵֵֶַַַָאֹו

והּטעם ּבאּׁשה. ּכן יעׂשה ׁשּלא לֹומר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָֹֻהצר

ׁשאמר ּבוּדאי, מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו וזה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָידּוע.

יּוכל "לא הּמֹוכר האב "ׁשהפדּה" אחרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּכי

ּכי אבל מּתחּלה, הּדין והּוא לגֹוי", ְְְְְֲִִִִַָָָָלמכרּה

מן ּבּתֹו את לפּדֹות מאד רֹוצה אדם ְְְִִִִִֶֶָָָֹלפעמים

לׁשנה לגֹוי למכרּה ויחּפץ יעדּה ׁשּלא ְְְְְְֲִֶַָָָָָָָֹֹהאדֹון

הּכתּוב והזהירּו מּמּנּו, להֹוציאּה לׁשנתים ְְְְִִִִִִֶַַָָָאֹו

את ימּכר ּכי הענין, לתחּלת יחזר אֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹֹמּזה.

לנכרי. למכרּה ימׁשל לא לאמה ְְְְְְִִִָָָָָֹֹּבּתֹו

Ì‡Â(:י"ח (קּדּוׁשין ּבּתלמּוד ּׁשּדרׁשּו מה ּכן ¿ƒְְִִֵֶַַַָ

אחר לׁשפחּות ּבּתֹו את אדם ימּכר ְְְִִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

לעם ׁשהרי בּה, ּבבגדֹו מּיּתּור הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַָׁשפחּות,

לּמה ּכן ואם לעֹולם, למכרּה רּׁשאי אינּנּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָנכרי

"ׁשּבגד ּדכיון לֹומר ׁשּמׁשמעֹו בּה ּבבגדֹו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָאמר

ּבּה יבּגד לא לׁשפחּות ּומכרּה אחת ּפעם ְְְְִִַַַַָָָָֹֹּבּה"

לעם ּכן הּכתּוב ידרׁשּו לפיכ אחרת. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָּפעם

ּכלֹומר ּבּה, "ּובבגדֹו" למכרּה ימׁשל לא ְְְְְְְִִִַָָָָֹֹנכרי

ׁשּמכרּה ׁשּכיון בּה, ּבבגדֹו למכרּה ימׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹֹולא

ימּכרּנה. לא ְְִֶָֹׁשּוב

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy
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עצמּה את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע ÌpÁ.אֹו ‰‡ˆÈÂ∑ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ¿»¿»ƒ»
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סימנין, ׁשּנאמר:ׁשּתביא ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו טו)ואם ועבד(דברים העברּיה אֹו "העברי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰a¯‰·e,(:כ"א (ּפסחים ּכ ּדרׁשּו מקֹומֹות ¿«¿≈ְְְִָָָ

ּבׁשערי אׁשר לּגר הכי ּביה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָקרי

אֹו ואכלה ּתּתנּנה מכֹור, אֹו ואכלּה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָּתּתנּנה

אין חּנם ויצאה ּבכאן ּדרׁשּו וכן לּנכרי, ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָמכֹור

עׂשּו הּיּתּור ּומּפני י"א.), ּפסּוק (להּלן ְְִִֵֶַַָָָָּכסף

אין ויצאה חּנם, ויצאה יציאֹות, ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָמהן

ּובבגרּות ּבנערּות, יציאה מּמּנה ולמדּו ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָּכסף.

ּדאילֹונית ּבּגר והּוא נערּות, לּה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶַַָָלמי

(ד'.). קּדּוׁשין ּבתחּלת ׁשאמּור ְְִִִִֶַָּכמֹו

C¯„Âימּכר ּכי ׁשּיאמר: זֹו ּבפרׁשה הּפׁשט ¿∆∆ְְְִִֶַַָָָָֹֹ

תצא לא לאמה הּקטּנה ּבּתֹו את ְְִִֵֵֶַַָָָֹאיׁש

ּבּׁשביעית הּנזּכרים האּלה העבדים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּכצאת

מ'.), כ"ה, (וּיקרא ּובּיֹובל ב'.) ּפסּוק ְְִֵֵַַָָ(לעיל

אם לעֹולם מּביתֹו להֹוציאּה האב יּוכל ְְִִִֵֶַָָָָֹׁשּלא

אבל לפניו, חסד ותּׂשא ּבעיניו הּנערה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתיטיב

ּבעיני רעה ואם ּכרצֹונֹו. לאּׁשה לֹו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָיּקחּנה

הּקֹונה ּכי לאּׁשה, לֹו להיֹות יעדּה אׁשר ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹאדניה

אֹותּה, יקנה לאּׁשה לֹו לקחּתּה יׂשראל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבת

אם ועּתה הּסתם. מן לֹו מיעדת היא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹוהּנה

הּנזּכר, האב והפּדּה אדֹוניה, ּבּה יחּפץ ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹֹלא

מ אדֹון ּביד עֹוד להּניחה לֹו אסּור עתּכי ְְִִֵֵַַָָָ

יּוכל" "ולא לקחּתּה, חפצּתי לא ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹׁשּיאמר

זאת ּכי בּה. "לבּגד" ּבבֹואֹו נכרי לעם ְְְְְְִִִַָָָָֹֹלמכרּה

ׁשּיּוכל למי זּולתי ּבּתֹו אדם ׁשּימּכר ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹּבגידה

ּבֹוגד ּבּתֹו מֹוכר ׁשּכל טעמֹו אֹו אֹותּה. ֲִִֵֵֶַָָָלּׂשא

לֹו הּיעּוד י"א.), (ּפסּוק אּלה ׁשלׁש ואם ְְִִֵֶַָָָּבּה.

ּתצא" "אז לּה, יעׂשה לא הּפדיֹון אֹו לבנֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָֹאֹו

הּנזּכר. העבדים ּכצאת ּכסף אין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָחּנם

dl.(ט) ‰NÚÈ ˙B�a‰ ËtLÓkּדר על ¿ƒ¿««»«¬∆»ֶֶַ

הּקֹונה ייעדּנה ׁשאם ׁשּיאמר יּתכן ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפׁשט

יעּוד ּכי לֹו, ׁשּיׁשּדכּנה הּׁשּדּו והּוא ְְְְִִִִֶֶַַָלבנֹו,

יעדֹו אׁשר הּמֹועד מן הּוא, "זּמּון" ְְֲִִֵֶַָלׁשֹון

יעׂשה אׁשר ּכּמׁשּפט ה'.), כ', ְְֲֲִֵֶֶַַָ(ׁשמּואלֿב'

מּׁשּלֹו לּה ׁשּיּתן ּלּה, יעׂשה "לבנֹותיו" ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָהאדם

צּוה ּכאׁשר ּבזה וצּוה הּבתּולֹות. ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּכמהר

יתעּלה. מאּתֹו חסד והּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהענקה,

ÏÚÂּכמׁשּפט האמת, והּוא רּבֹותינּו, ּדר ¿«ְְְֱִֵֶֶֶַַָ

יעׂשה האבֹות אֹותן יּׂשיאּו אׁשר ֲֲִֶֶַַַָָָָהּבנֹות

אחרת, יּקח אם ּכי מׁשּפטן ּופרּוׁש הּבן. ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּלּה

ואין יגרע, לא זֹו ׁשל ועֹונתּה ּכסּותּה ְְְְְִֵֵֶָָָָָֹׁשארּה

הּכתּוב ּכי אחרת, יּׂשא לא אם לֹומר ִִִֶֶֶַַַָָֹֹצר

ּבהֹווה. ִֵֶַּדּבר

L¯Ùe,ּכמׁשמעּה ּכסּותּה מזֹונֹות, ׁשארּה רּׁש"י: ≈«ְְְְְִֵַַָָָָ

אנקלּוס אמר וכן ּתׁשמיׁש. ְְְְִֵַַָָָֻעֹונתּה

מי על מ"ז:) (ּכתּבֹות אמרּו ּובּגמרא ְְְִִַַַָָָֻ"זיּונּה".

ּדאֹוריתא, מזֹונֹות סבר ּתּנא והאי ּכ ְְְְֶַַַַָָָָָָׁשאמר

אֹומר: הּוא וכן מזֹונֹות, אּלּו ׁשארּה ְְְְְֵֵֵֵַָָּדתניא

ע"ח, (ּתהּלים וגֹו' ׁשאר ּכעפר עליהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָוּימטר

יחיד, ּדברי ׁשהם הּגמרא ּבסגית והּמּובן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻכ"ז.).

ּדר על וגם רּבנן. לה ּתּקינּו מזֹוני ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָוהלכה

הּבׂשר, ׁשהּוא ׁשאר, ּבמזֹונֹות יזּכיר לּמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּפׁשט

יחיה הּלחם על ּכי "לחמּה", ׁשּיזּכיר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָוהראּוי

לתּקן ר"א וחׁשב החּיּוב. יהיה ּובֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָהאדם,

ׁשהיא ׁשארּה ׁשּיעמיד מזֹון, ׁשארּה ּופרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה,

לא הּכתּוב ׁשּיאמר טעם, ּבזה ואין ְְֵֶֶַַַַָָָָֹֹ"ּבׂשרּה".

ּבׂשרּה. הּבעל ְְִַַַָָָיגרע

CÎÏeמקֹום ּבכל ׁשאר ּפרּוׁש ּכי אֹומר אני ¿»ְְֲִִֵֵֵָָ

האדם, ׁשל לבׂשרֹו והּקרֹוב הּדבק ְְִֵֶַַָָָָָָָָּבׂשר

מּלבד ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכלֹומר ׁשאר, מּלׁשֹון ְְְְְְְִִִַַַָָָנגזר

ּכל אל ׁשאר, הּקרֹובים ויּקראּו ּגּופֹו. ְְְְְִִֵֶַַָָּבׂשר

(ׁשם הּנה ׁשארה ו'.), י"ח, (וּיקרא ּבׂשרֹו ְְְֲִֵֵַַָָָָָׁשאר

אּתה ּובׂשרי עצמי א ּכענין י"ז.), ְְְְִִִַַַָָָָּפסּוק

בׂשרֹו חצי וּיאכל י"ד.), כ"ט, ְְֲִִֵֵֵַָָ(ּבראׁשית

ונכד נין ּוׁשאר ׁשם וכן י"ב.). י"ב, ְְְִִֵֵֶֶַָָָ(ּבּמדּבר

וכן אליו. הּקרֹוב זרעֹו כ"ב.), י"ד, ְְְְֵֵַַַָָָ(יׁשעיה

עצמ י"א.), ה', (מׁשלי ּוׁשאר ּבׂשר ְְְְְְְִִֵֵֶַָּבכלֹות

הּבׂשר ויּקרא ,ל הּקרֹוב הּבׂשר ׁשהם ,ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּובני

ׁשאר ּכעפר עליהם וּימטר ׁשאר, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנאכל

כ"ז.) ע"ח, יּדבק(ּתהּלים הּנאכל הּבׂשר ּכי , ְֱִִִִֵֶַַָָָָ

ּבכלֹות מּזה ׁשּיהיה ויּתכן לבׂשרֹו. ויחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבאכל

ּגּופ ּבׂשר י"א.), ה', (מׁשלי ּוׁשאר ְְְְְְִֵֵֶַָּבׂשר

ולא יכלה הּמאכל מן הּנעׂשה הּבׂשר ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּוׁשאר

לּבעל, ׁשאר האּׁשה ותּקרא לבׂשר. ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה

לׁשארֹו אם ּכי כ"ב.) (יבמֹות ׁשּדרׁשּו ְְְְִִִֵֶָָּכמֹו

מן והּוא אׁשּתֹו, זֹו ׁשארֹו ב.), כ"א, ְְְְִִִֵַָ(וּיקרא

ּבאׁשּתֹו ודבק כ"ד.) ב', (ּבראׁשית ׁשאמר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָהענין

ּבׂשרּה". "קרּוב ׁשארּה והּנה אחד. לבׂשר ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָוהיּו

הוא ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו מּטתּה", "ּכסּות ְְְֱִִִֶֶַָָָּוכסּותּה

כ"ו.). כ"ב, (להּלן יׁשּכב ּבּמה לבּדה ְְְְִֶַַַָָָֹּכסּותה

ּדֹודים. לעת אליה ׁשּיבא "עֹונה" הּוא ְְִֵֵֶֶָָָָָֹועֹונתּה

Ì‡Âּכדברי ּבׂשר ּכמֹו ׁשאר ּפרּוׁש יהיה ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶָָ

ורד"ק רּׁש"י (ראב"ע ְְְִִַַַַָהמפרׁשים

ּכמֹו ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל ּכי ונאמר ְְְְְִִִִֵֶַָָֹּבתהּלים),

הּוא בׂשרנּו אחינּו ּכי ׁשּנאמר ּכענין ּבׂשרֹו, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָּבׂשר

לא ׁשארּה נפרׁש ּכן ּגם כ"ז.), ל"ז, ְְְִֵֵֵֵַָָֹ(ּבראׁשית

הּבׂשר ּכלֹומר ּבׂשרּה", מּמּנּו ימנע "ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיגרע,

עּמּה הּוא אׁשר הּבעל ּבׂשר והּוא לּה, ְְֲִֶַַַַָָָָהראּוי

אחרת, יּקח ׁשאם הּכתּוב, וענין אחד. ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלבׂשר

ּדֹודיה ועת מּטתּה ּוכסּות זֹו ׁשל ּבׂשרּה ְְְִֵֵֶֶָָָָָקרּוב

והּטעם, הּבנֹות. מׁשּפט כן ּכי מּמּנּה, יגרע ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹלא

ּכבּודה מּטה על לֹו יֹוׁשבת האחרת ּתהיה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

יׁשּכב ּכפילגׁש עּמֹו וזֹו אחד, לבׂשר ׁשם ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוהיּו

אּׁשה אל ּכבא הארץ ועל מקרה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹעּמּה

חכמים אמרּו וכ מּזה. הּכתּוב מנעֹו ולכן ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָזֹונה,

ׁשּלא ּבׂשר", "קרּוב זֹו ׁשארּה מ"ח.) ְְֵֵֶָָָֹֻ(ּכתּבֹות

מּטֹותיהן ׁשּמׁשּמׁשין ּפרסּיים ּכמנהג ּבּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָינהג

ּבכל הּכתּוב ּדר ּכי נכֹון, ּפרּוׁש וזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבּוׁשיהן.

ולכן ּובקּצּור, נקי ּבלׁשֹון הּמׁשּכב להזּכיר ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמקֹום

על ועֹונתּה, ּכסּותּה ׁשארּה ּברמז ּבאּלּו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאמר

ּבחּבּורן. אׁשּתֹו עם לאדם אׁשר הענינים ְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָָׁשלׁשת

הּמזֹונֹות ויהיּו ההלכה, ּדין על ּכהגן זה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹויבא

מּדבריהם. ּתּקנה האּׁשה ְְִִִֵֵֶַַָָָָּומלּבּוׁשי
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עצמּה את לפּדֹות ּבידּה היה לא והיא לבנֹו, ולא לֹו לא יעדּה לא וזה ותצא, מּפדיֹונּה יגרע ÌpÁ.אֹו ‰‡ˆÈÂ∑ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹ¿»¿»ƒ»
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סימנין, ׁשּנאמר:ׁשּתביא ׁשּתצא, למדנּו ּכבר סימנים קדם ׁשנים ׁשׁש הּגיעּו טו)ואם ועבד(דברים העברּיה אֹו "העברי ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰a¯‰·e,(:כ"א (ּפסחים ּכ ּדרׁשּו מקֹומֹות ¿«¿≈ְְְִָָָ

ּבׁשערי אׁשר לּגר הכי ּביה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָקרי

אֹו ואכלה ּתּתנּנה מכֹור, אֹו ואכלּה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָּתּתנּנה

אין חּנם ויצאה ּבכאן ּדרׁשּו וכן לּנכרי, ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָמכֹור

עׂשּו הּיּתּור ּומּפני י"א.), ּפסּוק (להּלן ְְִִֵֶַַָָָָּכסף

אין ויצאה חּנם, ויצאה יציאֹות, ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָמהן

ּובבגרּות ּבנערּות, יציאה מּמּנה ולמדּו ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָּכסף.

ּדאילֹונית ּבּגר והּוא נערּות, לּה ׁשאין ְְְֲִִֵֵֶַַָָלמי

(ד'.). קּדּוׁשין ּבתחּלת ׁשאמּור ְְִִִִֶַָּכמֹו

C¯„Âימּכר ּכי ׁשּיאמר: זֹו ּבפרׁשה הּפׁשט ¿∆∆ְְְִִֶַַָָָָֹֹ

תצא לא לאמה הּקטּנה ּבּתֹו את ְְִִֵֵֶַַָָָֹאיׁש

ּבּׁשביעית הּנזּכרים האּלה העבדים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּכצאת

מ'.), כ"ה, (וּיקרא ּובּיֹובל ב'.) ּפסּוק ְְִֵֵַַָָ(לעיל

אם לעֹולם מּביתֹו להֹוציאּה האב יּוכל ְְִִִֵֶַָָָָֹׁשּלא

אבל לפניו, חסד ותּׂשא ּבעיניו הּנערה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתיטיב

ּבעיני רעה ואם ּכרצֹונֹו. לאּׁשה לֹו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָיּקחּנה

הּקֹונה ּכי לאּׁשה, לֹו להיֹות יעדּה אׁשר ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹאדניה

אֹותּה, יקנה לאּׁשה לֹו לקחּתּה יׂשראל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבת

אם ועּתה הּסתם. מן לֹו מיעדת היא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹוהּנה

הּנזּכר, האב והפּדּה אדֹוניה, ּבּה יחּפץ ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹֹלא

מ אדֹון ּביד עֹוד להּניחה לֹו אסּור עתּכי ְְִִֵֵַַָָָ

יּוכל" "ולא לקחּתּה, חפצּתי לא ְְְְִֶַַַַָָֹֹֹׁשּיאמר

זאת ּכי בּה. "לבּגד" ּבבֹואֹו נכרי לעם ְְְְְְִִִַָָָָֹֹלמכרּה

ׁשּיּוכל למי זּולתי ּבּתֹו אדם ׁשּימּכר ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹּבגידה

ּבֹוגד ּבּתֹו מֹוכר ׁשּכל טעמֹו אֹו אֹותּה. ֲִִֵֵֶַָָָלּׂשא

לֹו הּיעּוד י"א.), (ּפסּוק אּלה ׁשלׁש ואם ְְִִֵֶַָָָּבּה.

ּתצא" "אז לּה, יעׂשה לא הּפדיֹון אֹו לבנֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָֹאֹו

הּנזּכר. העבדים ּכצאת ּכסף אין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָחּנם

dl.(ט) ‰NÚÈ ˙B�a‰ ËtLÓkּדר על ¿ƒ¿««»«¬∆»ֶֶַ

הּקֹונה ייעדּנה ׁשאם ׁשּיאמר יּתכן ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּפׁשט

יעּוד ּכי לֹו, ׁשּיׁשּדכּנה הּׁשּדּו והּוא ְְְְִִִִֶֶַַָלבנֹו,

יעדֹו אׁשר הּמֹועד מן הּוא, "זּמּון" ְְֲִִֵֶַָלׁשֹון

יעׂשה אׁשר ּכּמׁשּפט ה'.), כ', ְְֲֲִֵֶֶַַָ(ׁשמּואלֿב'

מּׁשּלֹו לּה ׁשּיּתן ּלּה, יעׂשה "לבנֹותיו" ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָהאדם

צּוה ּכאׁשר ּבזה וצּוה הּבתּולֹות. ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּכמהר

יתעּלה. מאּתֹו חסד והּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהענקה,

ÏÚÂּכמׁשּפט האמת, והּוא רּבֹותינּו, ּדר ¿«ְְְֱִֵֶֶֶַַָ

יעׂשה האבֹות אֹותן יּׂשיאּו אׁשר ֲֲִֶֶַַַָָָָהּבנֹות

אחרת, יּקח אם ּכי מׁשּפטן ּופרּוׁש הּבן. ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּלּה

ואין יגרע, לא זֹו ׁשל ועֹונתּה ּכסּותּה ְְְְְִֵֵֶָָָָָֹׁשארּה

הּכתּוב ּכי אחרת, יּׂשא לא אם לֹומר ִִִֶֶֶַַַָָֹֹצר

ּבהֹווה. ִֵֶַּדּבר

L¯Ùe,ּכמׁשמעּה ּכסּותּה מזֹונֹות, ׁשארּה רּׁש"י: ≈«ְְְְְִֵַַָָָָ

אנקלּוס אמר וכן ּתׁשמיׁש. ְְְְִֵַַָָָֻעֹונתּה

מי על מ"ז:) (ּכתּבֹות אמרּו ּובּגמרא ְְְִִַַַָָָֻ"זיּונּה".

ּדאֹוריתא, מזֹונֹות סבר ּתּנא והאי ּכ ְְְְֶַַַַָָָָָָׁשאמר

אֹומר: הּוא וכן מזֹונֹות, אּלּו ׁשארּה ְְְְְֵֵֵֵַָָּדתניא

ע"ח, (ּתהּלים וגֹו' ׁשאר ּכעפר עליהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָוּימטר

יחיד, ּדברי ׁשהם הּגמרא ּבסגית והּמּובן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻכ"ז.).

ּדר על וגם רּבנן. לה ּתּקינּו מזֹוני ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָוהלכה

הּבׂשר, ׁשהּוא ׁשאר, ּבמזֹונֹות יזּכיר לּמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּפׁשט

יחיה הּלחם על ּכי "לחמּה", ׁשּיזּכיר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָוהראּוי

לתּקן ר"א וחׁשב החּיּוב. יהיה ּובֹו ְְְִִֵֶַַַָָָָהאדם,

ׁשהיא ׁשארּה ׁשּיעמיד מזֹון, ׁשארּה ּופרׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה,

לא הּכתּוב ׁשּיאמר טעם, ּבזה ואין ְְֵֶֶַַַַָָָָֹֹ"ּבׂשרּה".

ּבׂשרּה. הּבעל ְְִַַַָָָיגרע

CÎÏeמקֹום ּבכל ׁשאר ּפרּוׁש ּכי אֹומר אני ¿»ְְֲִִֵֵֵָָ

האדם, ׁשל לבׂשרֹו והּקרֹוב הּדבק ְְִֵֶַַָָָָָָָָּבׂשר

מּלבד ּבׂשרֹו, ׁשאר ּכלֹומר ׁשאר, מּלׁשֹון ְְְְְְְִִִַַַָָָנגזר

ּכל אל ׁשאר, הּקרֹובים ויּקראּו ּגּופֹו. ְְְְְִִֵֶַַָָּבׂשר

(ׁשם הּנה ׁשארה ו'.), י"ח, (וּיקרא ּבׂשרֹו ְְְֲִֵֵַַָָָָָׁשאר

אּתה ּובׂשרי עצמי א ּכענין י"ז.), ְְְְִִִַַַָָָָּפסּוק

בׂשרֹו חצי וּיאכל י"ד.), כ"ט, ְְֲִִֵֵֵַָָ(ּבראׁשית

ונכד נין ּוׁשאר ׁשם וכן י"ב.). י"ב, ְְְִִֵֵֶֶַָָָ(ּבּמדּבר

וכן אליו. הּקרֹוב זרעֹו כ"ב.), י"ד, ְְְְֵֵַַַָָָ(יׁשעיה

עצמ י"א.), ה', (מׁשלי ּוׁשאר ּבׂשר ְְְְְְְִִֵֵֶַָּבכלֹות

הּבׂשר ויּקרא ,ל הּקרֹוב הּבׂשר ׁשהם ,ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּובני

ׁשאר ּכעפר עליהם וּימטר ׁשאר, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּנאכל

כ"ז.) ע"ח, יּדבק(ּתהּלים הּנאכל הּבׂשר ּכי , ְֱִִִִֵֶַַָָָָ

ּבכלֹות מּזה ׁשּיהיה ויּתכן לבׂשרֹו. ויחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבאכל

ּגּופ ּבׂשר י"א.), ה', (מׁשלי ּוׁשאר ְְְְְְִֵֵֶַָּבׂשר

ולא יכלה הּמאכל מן הּנעׂשה הּבׂשר ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּוׁשאר

לּבעל, ׁשאר האּׁשה ותּקרא לבׂשר. ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה

לׁשארֹו אם ּכי כ"ב.) (יבמֹות ׁשּדרׁשּו ְְְְִִִֵֶָָּכמֹו

מן והּוא אׁשּתֹו, זֹו ׁשארֹו ב.), כ"א, ְְְְִִִֵַָ(וּיקרא

ּבאׁשּתֹו ודבק כ"ד.) ב', (ּבראׁשית ׁשאמר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָהענין

ּבׂשרּה". "קרּוב ׁשארּה והּנה אחד. לבׂשר ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָוהיּו

הוא ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו מּטתּה", "ּכסּות ְְְֱִִִֶֶַָָָּוכסּותּה

כ"ו.). כ"ב, (להּלן יׁשּכב ּבּמה לבּדה ְְְְִֶַַַָָָֹּכסּותה

ּדֹודים. לעת אליה ׁשּיבא "עֹונה" הּוא ְְִֵֵֶֶָָָָָֹועֹונתּה

Ì‡Âּכדברי ּבׂשר ּכמֹו ׁשאר ּפרּוׁש יהיה ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶָָ

ורד"ק רּׁש"י (ראב"ע ְְְִִַַַַָהמפרׁשים

ּכמֹו ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל ּכי ונאמר ְְְְְִִִִֵֶַָָֹּבתהּלים),

הּוא בׂשרנּו אחינּו ּכי ׁשּנאמר ּכענין ּבׂשרֹו, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָּבׂשר

לא ׁשארּה נפרׁש ּכן ּגם כ"ז.), ל"ז, ְְְִֵֵֵֵַָָֹ(ּבראׁשית

הּבׂשר ּכלֹומר ּבׂשרּה", מּמּנּו ימנע "ׁשּלא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיגרע,

עּמּה הּוא אׁשר הּבעל ּבׂשר והּוא לּה, ְְֲִֶַַַַָָָָהראּוי

אחרת, יּקח ׁשאם הּכתּוב, וענין אחד. ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלבׂשר

ּדֹודיה ועת מּטתּה ּוכסּות זֹו ׁשל ּבׂשרּה ְְְִֵֵֶֶָָָָָקרּוב

והּטעם, הּבנֹות. מׁשּפט כן ּכי מּמּנּה, יגרע ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹלא

ּכבּודה מּטה על לֹו יֹוׁשבת האחרת ּתהיה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

יׁשּכב ּכפילגׁש עּמֹו וזֹו אחד, לבׂשר ׁשם ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוהיּו

אּׁשה אל ּכבא הארץ ועל מקרה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹעּמּה

חכמים אמרּו וכ מּזה. הּכתּוב מנעֹו ולכן ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָזֹונה,

ׁשּלא ּבׂשר", "קרּוב זֹו ׁשארּה מ"ח.) ְְֵֵֶָָָֹֻ(ּכתּבֹות

מּטֹותיהן ׁשּמׁשּמׁשין ּפרסּיים ּכמנהג ּבּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָינהג

ּבכל הּכתּוב ּדר ּכי נכֹון, ּפרּוׁש וזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבלבּוׁשיהן.

ולכן ּובקּצּור, נקי ּבלׁשֹון הּמׁשּכב להזּכיר ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמקֹום

על ועֹונתּה, ּכסּותּה ׁשארּה ּברמז ּבאּלּו ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָאמר

ּבחּבּורן. אׁשּתֹו עם לאדם אׁשר הענינים ְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָָׁשלׁשת

הּמזֹונֹות ויהיּו ההלכה, ּדין על ּכהגן זה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹויבא

מּדבריהם. ּתּקנה האּׁשה ְְִִִֵֵֶַַָָָָּומלּבּוׁשי
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ּבהן. ּתצא ׁשנים, לׁשׁש סימנים קדמּו ׁשאם חּנם"? "ויצאה ּכאן: האמּור ּומהּו ׁשנים", מכילתא)ׁשׁש ד. אינֹו(קידושין אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ
אֹומר: הייתי ׁשניהם, נאמרּו לא ואם ּבגרּות. יציאת לרּבֹות ּכסף", "אין לֹומר: ּתלמּוד ּבבגרּות? אּלא ׁשּתצא ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאֹומר

לחלק הּדין לבעל ּפה ּפתחֹון ליּתן ׁשּלא ׁשניהם, נאמרּו לכ ּבגרּות, זֹו חּנם", ."ויצאה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(áé):úîeé úBî úîå Léà äkî©¥¬¦²¨¥−¬¨«

i"yx£˙ÓÂ LÈ‡ ‰kÓ∑אפרׁש ּכּלם, ּבאּו לּמה לפרׁש ּׁשּבידי ּומה רֹוצחין, ּבפרׁשת נאמרּו ּכתּובים ‡LÈ.ּכּמה ‰kÓ «≈ƒ»≈ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ«≈ƒ
˙ÓÂ∑(פד ׁשּנאמר(סנהדרין לפי נאמר? כד)לּמה ּבלא(ויקרא הּכאה אני ׁשֹומע יּומת", מֹות אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי "ואיׁש »≈ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

נאמר: ולא איׁש", "מּכה נאמר: ואם מיתה. ׁשל ּבהּכאה אּלא חּיב אינֹו ומת", איׁש "מּכה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמיתה?
ּתלמּוד מּנין? הּקטן ואת האּׁשה את הּכה איׁש. ׁשּיּכה עד חּיב אינֹו אֹומר הייתי יּכה", ּכי יּכה"ואיׁש "ּכי לֹומר: ְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

והרג ׁשהּכה קטן אפּלּו אני ׁשֹומע איׁש", "מּכה נאמר: אּלּו ועֹוד, אּׁשה. ואפּלּו קטן אפּלּו אדם", נפׁש יהאּכל ְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּבמׁשמע?(שם)חּיב, נפלים אפּלּו אדם", נפׁש ּכל יּכה "ּכי ועֹוד ׁשהּכה. קטן ולא יּכה", ּכי "ואיׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

איׁש להיֹות הראּוי קּימא, ּבן ׁשּיּכה עד חּיב ׁשאינֹו איׁש", "מּכה לֹומר: .(מכילתא)ּתלמּוד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
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i"yx£‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â∑:אֹומר הּוא וכן ארב, לׁשֹון צדה נתּכּון. ולא לֹו ארב כד)לא א נפׁשי(שמואל את צֹודה "ואּתה «¬∆…»»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ציד, ּבּה ּדבר וׁשם ׁשּלּה, ּבּפעל ה"א נֹופל אין חּיֹות ׁשּצידת ציד", "הּצד לׁשֹון 'צדה' לֹומר יּתכן ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלקחּתּה",
ּומנחם לּה. כמן לא ודי ּכתרּגּומֹו: ּפתרֹונֹו אני ואֹומר צד, ׁשּלֹו ּפעל וזה צֹודה, ׁשּלֹו ּופעל צדּיה ּבֹו ּדבר ׁשם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹוזה

מ אני ואין ציד', 'צד ּבחלק ּבחלקחּברֹו נחּברּנּו צד, ׁשל מּמחלקת ּבאחת לחּברֹו יׁש ואם לֹו. סו)ֹודה צד(ישעיה "על ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
כ)ּתּנׂשאּו", א אֹורה",(שמואל ז)"צּדה ׁשּום(דניאל לֹו למצא צּדד לא צדה" לא "אׁשר ּכאן אף ימּלל". עּלאה לצד "ּומּלין ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

הּוא אֹורב לׁשֹון מקֹום, מּכל עליו. להרהר יׁש זה ואף מיתה, B„ÈÏ.צד ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑לׁשֹון לידֹו, צא)זּמן (תהלים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְִֵָ
רעה", אלי תאּנה יב)"לא און",(משלי ּכל לּצּדיק יאּנה ה)"לא ב עּלה(מלכים לי למצא מזּדּמן לי", הּוא ."מתאּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻֻ
B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ‰Ï‡‰Â∑:ּדוד ׁשאמר הּוא מּלפניו? זאת ּתצא כד)ולּמה א מרׁשעים(שמואל הּקדמֹוני מׁשל יאמר "ּכאׁשר ¿»¡…ƒƒ»¿»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אמרה והיכן עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ׁשהּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מׁשל ׁשהיא הּתֹורה היא הּקדמֹוני ּומׁשל רׁשע", ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיצא
ואחד ׁשֹוגג הרג אחד אדם, ּבני ּבׁשני מדּבר? הּכתּוב ּבמה לידֹו". אּנה "והאלהים רׁשע"? יצא "מרׁשעים ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתֹורה:

מזּמ הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּגלה. לא וזה נהרג לא זה ׁשּיעידּו, ּבּדבר עדים היּו ולא מזיד, זההרג אחד: לפנּדק נן ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
זה על ונֹופל ּבּסּלם עֹולה ׁשֹוגג ׁשהרג וזה הּסּלם, ּתחת יֹוׁשב ּבמזיד מעידיםׁשהרג ועדים והֹורגֹו, ּבמזיד ׁשהרג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻֻ

נהרג ּבמזיד ׁשהרג וזה ּגֹולה, ּבׁשֹוגג ׁשהרג זה נמצא לגלֹות. אֹותֹו ּומחּיבים ÌB˜Ó.עליו EÏ ÈzÓNÂ∑ּבּמדּבר אף ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿ƒ¿»ְִַַָ
לוּיה מחנה זה קֹולטֹו? מקֹום זה ואי ׁשּמה, יב)ׁשּינּוס .(מכות ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ

(ãé)éçaæî íòî äîøòá Bâøäì eäòø-ìò Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´¦§§¦½
:úeîì epçwz¦¨¤−¨«

i"yx£„ÊÈŒÈÎÂ∑ּבמלקֹות ׁשהמית ּדין ּבית ּוׁשליח ׁשהרג רֹופא אני ׁשֹומע וגֹו'", איׁש "מּכה ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ¿ƒ»ƒְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"להרגֹו ׁשֹוגג, ולא יזד" "וכי לֹומר: ּתלמּוד והּׁשֹוגג? ּתלמידֹו את הרֹודה והרב ּבנֹו, את הּמּכה והאב ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹארּבעים,

מערימין אין מזידין, ׁשהם ּפי על ׁשאף ותלמידֹו, ּבנֹו והרֹודה והרֹופא ּדין, ּבית ׁשליח ולא ÈÁaÊÓ.ּבערמה" ÌÚÓ∑ ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ≈ƒƒ¿¿ƒ
צה) למּות(סנהדרין ּתּקחּנּו עבֹודה, לעבד ורֹוצה ּכהן היה .אם ְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(åè):úîeé úBî Bnàå åéáà äkîe©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe∑(פד החֹובל(שם על לֹומר הצר ּבמיתה, ולא ּבתׁשלּומין ׁשהּוא ּבחברֹו החֹובל על ׁשּלמדנּו לפי «≈»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ

ּבהּכאה אּלא חּיב ואינֹו ּבמיתה ׁשהּוא חּבּורהּבאביו ּבּה Bn‡Â.ׁשּיׁש ÂÈ·‡∑זה אֹו זה ÓeÈ˙.אֹו ˙BÓ∑רמב"ן.ּבחנק ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֶֶ»ְֶֶ

‡˙˜ÏË‡יב dpÏË˜ÈÂ L�‡Ï ÈÁÓÈc¿ƒ¿≈∆¡«¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿¿»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

ÈÈיג Ì„˜ ÔÓe dÏ ÔÓÎ ‡Ï È„Â¯ÒÓz‡ ¿ƒ»¿«≈ƒ√»¿»ƒƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈc ¯˙‡ CÏ ÈeL‡Â d„ÈÏƒ≈∆¡«ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿«»

dÏË˜ÓÏיד d¯·Á ÏÚ ¯·b ÚL¯È È¯‡Â«¬≈«¿«¿«««¿≈¿ƒ¿¿≈
:˙ÓÓÏ dp¯a„z ÈÁa„Ó ÔÓ eÏÈÎ�aƒ¿ƒƒ«¿¿ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»

ÏË˜˙È:טו ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ÈÁÓÈ„Â¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÓeÈ˙.(טו) ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓeּכבר «≈»ƒ¿ƒ»ְָ,ּבחנק ׁשּמיתתֹו פ"ד:) (סנהדרין חכמים הּואְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָלמדּו ׁשּגם ּומכרֹו, איׁש וגנב לֹו סמ ְְְִֵֶַַָָָֹּולכ

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay h"i oey`x meil inei xeriy

(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·�‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה אּלא(דברים לי אין מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
"וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב ׁשּנאמראיׁש ּולפי ּומכרֹו". איׁש ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ׁשניהם,(שם)ּכאן: הצרכּו לכ נפׁש". "וגֹונב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
זה ּגּלה זה, ּׁשחּסר ·B„È.מה ‡ˆÓ�Â∑ּבידֹו ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים מכירהׁשראּוהּו פה)קדם BÓ˙.(סנהדרין ִִֵֶֶֶַָ¿ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

˙ÓeÈ∑מ" ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: הענין והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ואּמֹו"ּבחנק. אביו ּכה »ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
מּקׁשינן לא סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ּדמר ּפלּוגתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו (סנהדריןל"מקּלל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

רמב"ן.שם)

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אּלא(ויקרא לי אין אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אּׁשה. ּובין איׁש ּבין סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאיׁש
הּקטן את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן ÓeÈ˙.אם ˙BÓ∑,"ּבֹו "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ּבסקילה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ»ְְֱִִֶֶַָָָָָ

לכּלם: אב ּובנין כ)ּבסקילה, ּבֹו"(ויקרא "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו כהנים."ּבאבן (תורת ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ל') .קידושין

(çé)Bà ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

i"yx£ÌÈL�‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ורּפּוי ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. נאלא זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙ�Â∑מּמלאכּתֹו ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל רמב"ן.ּכתרּגּומֹו: ְְְֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָ

dp�aÊÈÂטז Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ‡LÙ� ·e�‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏË˜˙È:יז ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡�·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈

:ÔÏËe·Ï¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אביו ּומקּלל מּמּנּו והפריׁש מיתה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבאֹותּה

אביו ּבֹו ׁשּנאמר ּבסקילה, ׁשהּוא מּפני ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָואּמֹו,

מי וכל ט'.), כ', (וּיקרא ּבֹו ּדמיו קּלל ְְְִִִִֵַָָָָואמֹו

(סנהדרין ּבסקילה הּוא הּזה ּכּלׁשֹון ּבֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר

אתם ירּגמּו ּבאבן ּׁשּכתּוב: מּמה נלמד ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹס"ו.),

כ"ז.). כ', (וּיקרא ּבם ְְִֵֶַָָּדמיהם

¯ÈÓÁ‰Â,הּמּכה מּמיתת יֹותר המקּלל ּבמיתת ¿∆¡ƒְְִִִֵֵֶַַַַַַ

יֹותר, מצּוי הּקללה ׁשחטא ְְְִֵֵֵֶַָָָמּפני

ּבמלּכֹו וקּלל והתקּצף יכעס ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹׁשהּכסיל

ּכפי והעברה הּיֹום, ּכל ּתמיד ואּמֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּובאביו

מּפני אֹו ּגדֹול. יּסּור צריכה ּתמיד ְְְִִִִִֵָָָָמציאּותּה

ּבהזּכרת ׁשהיא יֹותר ּגדֹול חטא ּבּקללה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

על להעניׁשֹו צרי והּנה ל"ו:), (ׁשבּועֹות ְְְֲִִִֵַַָה'

ה' ׁשם נׂשא אׁשר ועל ואּמֹו ּבאביו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָחטאֹו

אמר סעדיה רב והּגאֹון וחטא. לפׁשע ְְְְְֱֵֶַַַַַָָָָָֹאלהיו

איׁש הּגֹונב ּדבר הכניס ּכיּכי ּבעבּור ּביניהן, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַ

ּבמקֹום ויגּדלּו קטּנים הם הּנגנבים הרב ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹעל

ויקּללּום, ׁשּיּכּום ויבא אבֹותם יּכירּו ולא ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹאחר

ּכי ּכהם, ּבמיתה הּגּנב להעניׁש ראּוי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָולכן

עליו. הּוא ֶָָָֹהענׁש

·B„È.(טז) ‡ˆÓ�Â.רּׁש"י לׁשֹון הּמכירה. קדם ¿ƒ¿»¿»ְְִִֶַַָֹ

"ׁשּיראּוהּו ללּמד אם זה, הבינֹותי ְְְֲִִִִֵֶֶַֹולא

ּדעּת על ּתעלה וכי הּמכירה, קדם ּבידֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעדים"

ׁשּגנב עדים ׁשּיראּוהּו עד עליו נהרג זה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהא

ּומכרֹו, איׁש וגנב ׁשאמר ּבּמה ודי ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹּומכר,

הּכתּוב אבל ּגמּורה. ראיה אינּנה ּבידֹו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָוהּמציאה

פ"ה:) (סנהדרין ּׁשּׁשנינּו מה על ללּמד ּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּזה

לרׁשּותֹו, ׁשּיכניסּנּו עד חּיב אינֹו נפׁש ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ועדין מכרֹו מכרֹו, ולא ּגנבֹו ּבּבריתא ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָֹואמר

ּכדין ׁשּדינֹו ללּמד והענין ּפטּור. ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָהּוא

ּברׁשּות ּומכר טבח ׁשאם ּבממֹון, הּגּנבים ְְְִִִֶַַַַָָָָָׁשאר

ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ואם ּפטּור, ְְְִִִִִֶַָָהּבעלים

צרי זה וכן ע"ט.). (ב"ק חּיב הּבעלים ְְְִִֵֵֶַַָָָמרׁשּות

הּנער הגּביה אם וכן לרׁשּותֹו, הּנגנב זה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּיביא

קרינא ּדהא הּוא, חּיב לאחר ּומכרֹו ּכתפֹו ְְְְְִֵֵַַַָָָָעל

יֹותר לֹו קֹונה חצרֹו ּתהא ולא בידֹו, ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָֹּביה

ועדין מכרֹו ּׁשאמר מה וכן י"ב.). (ב"מ ְְֲִִֵֶַַַַָָָמּידֹו

מרׁשּותֹו הּלֹוקח הֹוציאֹו ׁשּלא ּברׁשּותֹו, ְְִִֵֵֶַַֹהּוא

ׁשּלא ּכיון מעֹות, ּבֹו ׁשּנתן ּפי על ואף ְְִֵֶֶַַַָָָָֹּכלל

ּפטּור. מּׁשם ִִָָהֹוציאֹו

‡ÏÂּכמׁשּפט קנין ׁשּצרי לֹומר אם ידעּתי ¿…ְְְְִִִִִֶַַַָָָ

לסמטא הּמֹוכר מרׁשּות ׁשּימׁשכּנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָהּקנּיֹות

ּבּנפׁש הּכתּוב ּגזרת היא אֹו ׁשּיגּביהּנּו, עד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָאֹו

וקנה ּביניהן הּמכר נגמר ׁשאפּלּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלֹומר

ּבמׁשיכה אֹו יהיהּבהגּבהה ׁשניהם ׁשל ּבחצר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

וכן הּלֹוקח. לרׁשּות מרׁשּותֹו ׁשּיצא עד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָּפטּור

ּבּגמרא ּבפרּוׁשיו ׁשם ּפרׁש ורּׁש"י ְְְְִִֵֵַַַָָָָָנראה.

נגנב ׁשל ּברׁשּותֹו הּוא ועדין פ"ה:) ְְְְֲִִִִֶֶַַַָ(סנהדרין

ּגנבה ּכאן ׁשאין מּפני ּופטּור, ּכלל.עצמֹו ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ

ּכמׁשּפט ׁשּלא ּדבר ּכאן נתחּדׁש לא ּכן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹואם

ממֹון. ֵַָָּגּנבי

ÏÚÂונמצא איׁש וגנב הּכתּוב: ׁשעּור ענין, ּכל ¿«ְְְְִִִִֵַָָָָֹ

עֹוד ׁשהיה ויּתכן יּומת. מֹות ּומכרֹו ְְְִֵֶָָָָָָבידֹו

את ּגנב ׁשאם לֹוקח, ׁשל בידֹו ונמצא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרֹו,

ּומכרֹו הּלֹוקח ׁשם והביא לביתֹו והביאֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּנפׁש

ׁשּלא חּיב אינֹו מּׁשם הּלֹוקח הֹוציאֹו ולא ְִִֵֵֶַַַָָֹֹלֹו

הּמכר ּכׁשּנגמר אפּלּו אֹו ּביניהן, הּמכר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַנגמר

ׁשּכתבּתי. ּכמֹו ְְִִֵֶַָָיּפטר,

·‡‚¯Û.(יח) B‡ Ô·‡aרּבֹותינּו לׁשֹון על ¿∆∆¿∆¿…ְֵַַ

לתֹו האצּבעֹות ׁשּיּקבצּו הּיד הּוא ְְְְִֶֶֶַָָָָאגרֹוף

אגרֹופין ּבעלי ׁשאֹומרין ּכמֹו ּבּה, להּכֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָהּכף

(ּכלים אבטיח ּבן ׁשל אגרֹופֹו ע"ו:), ְֲִִִִֵֶֶֶַָ(קּדּוׁשין

ד'.), נ"ח, (יׁשעיה רׁשע ּבאגרף וכן ב'.), ְְְְְֵֶֶַַָֹי"ז,

הּכאֹות, ׁשּתי הּכתּוב והזּכיר הּמּכה. רׁשע ְְְִִֵֶַַַַַָָָָיד

והיא קּלה ואחת "האבן", והיא קׁשה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָאחת

ּכי לֹומר הרב, על ּבּה ּתמית לא ְִִֶַַָָָָֹֹ"האגרֹוף"

ימּות ואם אֹותֹו. וחֹובׁשין אמד צרי ְְְְִִִִֵֶֶָָֹּבׁשּתיהן

מֹות הּוא רֹוצח נפׁשֹו על ׁשהּכהּו ּכגֹון ְְִֵֶֶַַַָזה

ורּפּוי". ׁשבת "יׁשּלם ימּות לא ואם ְְְִִֵֶֶַַָֹיּומת,

(Ô‡k) ‡˙ÏÈÎn·eאבן הּקיׁש אֹומר נתן רּבי «¿ƒ¿»»ִִִֵֶֶַָָ

האבן מה לאבן, ואגרֹוף ְְְְְֶֶֶֶֶֶַָלאגרֹוף

ּבֹו ׁשּיהיה אגרֹוף אף להמית ּכדי ּבּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיׁש

ּבּידּוע, אבן אף ּבּידּוע אגרֹוף ּומה להמית. ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכדי

ּפטּור. זה הרי אחרֹות ּבאבנים נתערבה אם ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָהא

מׁשערין אחרֹות ּבאבנים נתערבה ׁשאם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָלֹומר

להמית ּכדי ּבּה אין ואם ׁשּבהן, הּקּלה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאת

ּכי (ראב"ע) אמרּו ואחרים אֹותֹו. ְְֲִִִֵַָּפֹוטרין

ּתחת פרדֹות עבׁשּו מּלׁשֹון: עפר, רגב ְְְְִֶֶֶַַָָָֻאגרֹוף
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(æè):úîeé úBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬¨«

i"yx£B¯ÎÓe LÈ‡ ·�‚Â∑(מכילתא):ׁשּנאמר לפי נאמר? כד)לּמה אּלא(דברים לי אין מאחיו". נפׁש ּגֹונב איׁש יּמצא "ּכי ¿…≈ƒ¿»ְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
"וגֹונב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשּגנבּו, אנדרֹוגינּוס אֹו טמטּום, אֹו אּׁשה, נפׁש. ׁשּגנב ׁשּנאמראיׁש ּולפי ּומכרֹו". איׁש ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אּׁשה, ּגֹונב איׁש. ּגֹונב אּלא לי אין איׁש", "וגֹונב ׁשניהם,(שם)ּכאן: הצרכּו לכ נפׁש". "וגֹונב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻ
זה ּגּלה זה, ּׁשחּסר ·B„È.מה ‡ˆÓ�Â∑ּבידֹו ּכבר ונמצא ּומכרֹו, ׁשּגנבֹו עדים מכירהׁשראּוהּו פה)קדם BÓ˙.(סנהדרין ִִֵֶֶֶַָ¿ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

˙ÓeÈ∑מ" ּבין איׁש" "וגֹונב וכתב: הענין והפסיק היא. חנק סתם, ּבּתֹורה האמּורה מיתה ּכל ואּמֹו"ּבחנק. אביו ּכה »ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ
מּקׁשינן לא סבר ּומר לקללה, הּכאה מּקׁשינן סבר ּדמר ּפלּוגתא, הינּו לי, ונראה ואּמֹו", אביו (סנהדריןל"מקּלל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

רמב"ן.שם)

(æé):úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îe§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«
i"yx£Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe∑:אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? כ)לּמה אּלא(ויקרא לי אין אביו". את יקּלל אׁשר איׁש "איׁש ¿«≈»ƒ¿ƒְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אּׁשה. ּובין איׁש ּבין סתם, ואּמֹו" אביו "ּומקּלל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אביה, את ׁשּקּללה אּׁשה אביו. את ׁשּקּלל ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאיׁש
הּקטן את להֹוציא יקּלל", אׁשר "איׁש נאמר: לּמה ּכן ÓeÈ˙.אם ˙BÓ∑,"ּבֹו "ּדמיו ׁשּנאמר: מקֹום וכל ּבסקילה, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ»ְְֱִִֶֶַָָָָָ

לכּלם: אב ּובנין כ)ּבסקילה, ּבֹו"(ויקרא "ּדמיו נאמר: ואּמֹו אביו ּובמקּלל ּבם". ּדמיהם אֹותם ירּגמּו כהנים."ּבאבן (תורת ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ל') .קידושין

(çé)Bà ïáàa eäòø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàá§¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«

i"yx£ÌÈL�‡ Ô·È¯ÈŒÈÎÂ∑ורּפּוי ׁשבת אבל אבריו, ּדמי אּלא למדנּו לא עין", ּתחת "עין ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למדנּו. נאלא זֹולכ ּפרׁשה kLÓÏ·.(מכילתא)מרה ÏÙ�Â∑מּמלאכּתֹו ׁשּמבּטלֹו לחלי לבּוטלן, ויּפל רמב"ן.ּכתרּגּומֹו: ְְְֶֶַָָָָָָֹ¿»«¿ƒ¿»ְְְְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָ

dp�aÊÈÂטז Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ‡LÙ� ·e�‚È„Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d„Èa ÁÎzLÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

ÏË˜˙È:יז ‡ÏË˜˙‡ dn‡Â È‰e·‡ ËeÏÈ„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

d¯·Áיח ˙È ¯·b ÈÁÓÈÂ ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿≈¿«»«¿≈
ÏtÈÂ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡ÊÈÓ¯eÎ· B‡ ‡�·‡a¿«¿»¿¿≈»¿»¿¿ƒ≈
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אביו ּומקּלל מּמּנּו והפריׁש מיתה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָּבאֹותּה

אביו ּבֹו ׁשּנאמר ּבסקילה, ׁשהּוא מּפני ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָואּמֹו,

מי וכל ט'.), כ', (וּיקרא ּבֹו ּדמיו קּלל ְְְִִִִֵַָָָָואמֹו

(סנהדרין ּבסקילה הּוא הּזה ּכּלׁשֹון ּבֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר

אתם ירּגמּו ּבאבן ּׁשּכתּוב: מּמה נלמד ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹס"ו.),

כ"ז.). כ', (וּיקרא ּבם ְְִֵֶַָָּדמיהם

¯ÈÓÁ‰Â,הּמּכה מּמיתת יֹותר המקּלל ּבמיתת ¿∆¡ƒְְִִִֵֵֶַַַַַַ

יֹותר, מצּוי הּקללה ׁשחטא ְְְִֵֵֵֶַָָָמּפני

ּבמלּכֹו וקּלל והתקּצף יכעס ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹׁשהּכסיל

ּכפי והעברה הּיֹום, ּכל ּתמיד ואּמֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּובאביו

מּפני אֹו ּגדֹול. יּסּור צריכה ּתמיד ְְְִִִִִֵָָָָמציאּותּה

ּבהזּכרת ׁשהיא יֹותר ּגדֹול חטא ּבּקללה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

על להעניׁשֹו צרי והּנה ל"ו:), (ׁשבּועֹות ְְְֲִִִֵַַָה'

ה' ׁשם נׂשא אׁשר ועל ואּמֹו ּבאביו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָחטאֹו

אמר סעדיה רב והּגאֹון וחטא. לפׁשע ְְְְְֱֵֶַַַַַָָָָָֹאלהיו

איׁש הּגֹונב ּדבר הכניס ּכיּכי ּבעבּור ּביניהן, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַ

ּבמקֹום ויגּדלּו קטּנים הם הּנגנבים הרב ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹעל

ויקּללּום, ׁשּיּכּום ויבא אבֹותם יּכירּו ולא ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹאחר

ּכי ּכהם, ּבמיתה הּגּנב להעניׁש ראּוי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָולכן

עליו. הּוא ֶָָָֹהענׁש

·B„È.(טז) ‡ˆÓ�Â.רּׁש"י לׁשֹון הּמכירה. קדם ¿ƒ¿»¿»ְְִִֶַַָֹ

"ׁשּיראּוהּו ללּמד אם זה, הבינֹותי ְְְֲִִִִֵֶֶַֹולא

ּדעּת על ּתעלה וכי הּמכירה, קדם ּבידֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹעדים"

ׁשּגנב עדים ׁשּיראּוהּו עד עליו נהרג זה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהא

ּומכרֹו, איׁש וגנב ׁשאמר ּבּמה ודי ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹּומכר,

הּכתּוב אבל ּגמּורה. ראיה אינּנה ּבידֹו ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָוהּמציאה

פ"ה:) (סנהדרין ּׁשּׁשנינּו מה על ללּמד ּבא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּזה

לרׁשּותֹו, ׁשּיכניסּנּו עד חּיב אינֹו נפׁש ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּגֹונב

ועדין מכרֹו מכרֹו, ולא ּגנבֹו ּבּבריתא ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָֹואמר

ּכדין ׁשּדינֹו ללּמד והענין ּפטּור. ּברׁשּותֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָהּוא

ּברׁשּות ּומכר טבח ׁשאם ּבממֹון, הּגּנבים ְְְִִִֶַַַַָָָָָׁשאר

ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו ואם ּפטּור, ְְְִִִִִֶַָָהּבעלים

צרי זה וכן ע"ט.). (ב"ק חּיב הּבעלים ְְְִִֵֵֶַַָָָמרׁשּות

הּנער הגּביה אם וכן לרׁשּותֹו, הּנגנב זה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּיביא

קרינא ּדהא הּוא, חּיב לאחר ּומכרֹו ּכתפֹו ְְְְְִֵֵַַַָָָָעל

יֹותר לֹו קֹונה חצרֹו ּתהא ולא בידֹו, ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָֹּביה

ועדין מכרֹו ּׁשאמר מה וכן י"ב.). (ב"מ ְְֲִִֵֶַַַַָָָמּידֹו

מרׁשּותֹו הּלֹוקח הֹוציאֹו ׁשּלא ּברׁשּותֹו, ְְִִֵֵֶַַֹהּוא

ׁשּלא ּכיון מעֹות, ּבֹו ׁשּנתן ּפי על ואף ְְִֵֶֶַַַָָָָֹּכלל

ּפטּור. מּׁשם ִִָָהֹוציאֹו

‡ÏÂּכמׁשּפט קנין ׁשּצרי לֹומר אם ידעּתי ¿…ְְְְִִִִִֶַַַָָָ

לסמטא הּמֹוכר מרׁשּות ׁשּימׁשכּנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָהּקנּיֹות

ּבּנפׁש הּכתּוב ּגזרת היא אֹו ׁשּיגּביהּנּו, עד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָאֹו

וקנה ּביניהן הּמכר נגמר ׁשאפּלּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלֹומר

ּבמׁשיכה אֹו יהיהּבהגּבהה ׁשניהם ׁשל ּבחצר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

וכן הּלֹוקח. לרׁשּות מרׁשּותֹו ׁשּיצא עד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָּפטּור

ּבּגמרא ּבפרּוׁשיו ׁשם ּפרׁש ורּׁש"י ְְְְִִֵֵַַַָָָָָנראה.

נגנב ׁשל ּברׁשּותֹו הּוא ועדין פ"ה:) ְְְְֲִִִִֶֶַַַָ(סנהדרין

ּגנבה ּכאן ׁשאין מּפני ּופטּור, ּכלל.עצמֹו ְְְְִֵֵֵֶַָָָָ

ּכמׁשּפט ׁשּלא ּדבר ּכאן נתחּדׁש לא ּכן ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹואם

ממֹון. ֵַָָּגּנבי

ÏÚÂונמצא איׁש וגנב הּכתּוב: ׁשעּור ענין, ּכל ¿«ְְְְִִִִֵַָָָָֹ

עֹוד ׁשהיה ויּתכן יּומת. מֹות ּומכרֹו ְְְִֵֶָָָָָָבידֹו

את ּגנב ׁשאם לֹוקח, ׁשל בידֹו ונמצא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכסדרֹו,

ּומכרֹו הּלֹוקח ׁשם והביא לביתֹו והביאֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּנפׁש

ׁשּלא חּיב אינֹו מּׁשם הּלֹוקח הֹוציאֹו ולא ְִִֵֵֶַַַָָֹֹלֹו

הּמכר ּכׁשּנגמר אפּלּו אֹו ּביניהן, הּמכר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַנגמר

ׁשּכתבּתי. ּכמֹו ְְִִֵֶַָָיּפטר,

·‡‚¯Û.(יח) B‡ Ô·‡aרּבֹותינּו לׁשֹון על ¿∆∆¿∆¿…ְֵַַ

לתֹו האצּבעֹות ׁשּיּקבצּו הּיד הּוא ְְְְִֶֶֶַָָָָאגרֹוף

אגרֹופין ּבעלי ׁשאֹומרין ּכמֹו ּבּה, להּכֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָהּכף

(ּכלים אבטיח ּבן ׁשל אגרֹופֹו ע"ו:), ְֲִִִִֵֶֶֶַָ(קּדּוׁשין

ד'.), נ"ח, (יׁשעיה רׁשע ּבאגרף וכן ב'.), ְְְְְֵֶֶַַָֹי"ז,

הּכאֹות, ׁשּתי הּכתּוב והזּכיר הּמּכה. רׁשע ְְְִִֵֶַַַַַָָָָיד

והיא קּלה ואחת "האבן", והיא קׁשה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָאחת

ּכי לֹומר הרב, על ּבּה ּתמית לא ְִִֶַַָָָָֹֹ"האגרֹוף"

ימּות ואם אֹותֹו. וחֹובׁשין אמד צרי ְְְְִִִִֵֶֶָָֹּבׁשּתיהן

מֹות הּוא רֹוצח נפׁשֹו על ׁשהּכהּו ּכגֹון ְְִֵֶֶַַַָזה

ורּפּוי". ׁשבת "יׁשּלם ימּות לא ואם ְְְִִֵֶֶַַָֹיּומת,

(Ô‡k) ‡˙ÏÈÎn·eאבן הּקיׁש אֹומר נתן רּבי «¿ƒ¿»»ִִִֵֶֶַָָ

האבן מה לאבן, ואגרֹוף ְְְְְֶֶֶֶֶֶַָלאגרֹוף

ּבֹו ׁשּיהיה אגרֹוף אף להמית ּכדי ּבּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיׁש

ּבּידּוע, אבן אף ּבּידּוע אגרֹוף ּומה להמית. ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכדי

ּפטּור. זה הרי אחרֹות ּבאבנים נתערבה אם ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָהא

מׁשערין אחרֹות ּבאבנים נתערבה ׁשאם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָלֹומר

להמית ּכדי ּבּה אין ואם ׁשּבהן, הּקּלה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָאת

ּכי (ראב"ע) אמרּו ואחרים אֹותֹו. ְְֲִִִֵַָּפֹוטרין

ּתחת פרדֹות עבׁשּו מּלׁשֹון: עפר, רגב ְְְְִֶֶֶַַָָָֻאגרֹוף
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(èé)äknä äwðå BzðòLî-ìò õeça Cläúäå íe÷é-íà¦¨º§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®
:àtøé àtøå ïzé BzáL ÷ø©¬¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

i"yx£Bz�ÚLÓ ÏÚ∑ּבריֹו ‰kn‰.(מכילתא)וכחֹועל ‰w�Â∑ללּמד אּלא הרג? ׁשּלא זה ׁשּיהרג ּדעּת על ּתעלה וכי «ƒ¿«¿ְְַֹֻ¿ƒ»««∆ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
אבל הּמּכה, ונּקה אז מׁשענּתֹו, על והֹול זה ּכׁשּקם מׁשמעֹו: וכן זה, יתרּפא אם ׁשּנראה עד אֹותֹו ׁשחֹובׁשים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכאן

הּמּכה נּקה לא זה יקּום ׁשּלא Bz·L.עד ּבּטּול∑¯˜ רֹואין רגלֹו, אֹו ידֹו קטע אם החלי, מחמת מלאכּתֹו ּבּטּול ִֶֶֶַַַָָֹֹ«ƒ¿ְְְֲֳִִִִִֵַַַַַָָ
ּכבר והּוא ורגל, יד למלאכת ראּוי אינֹו החלי לאחר אף ׁשהרי קּׁשּואין, ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו החלי, מחמת ְְְְְְְְֲֲֳֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמלאכּתֹו

רגל" ּתחת רגל יד, ּתחת "יד ׁשּנאמר: ורגלֹו, ידֹו ּדמי נזקֹו מחמת לֹו t¯È‡.נתן ‡t¯Â∑ׂשכר יׁשּלם ּכתרּגּומֹו: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ¿«…¿«≈ְְְְֵַַַ
פה)הרֹופא קמא רמב"ן.(בבא ֵָ

ß hay 'k ipy mei ß

)(ëBà Bcáò-úà Léà äké-éëåúîe èáMa Búîà-úà §¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤¥−
:í÷pé í÷ð Bãé úçz©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«

i"yx£B˙Ó‡Œ˙‡ B‡ Bc·ÚŒ˙‡ LÈ‡ ‰kÈŒÈÎÂ∑:לֹומר ּתלמּוד ּבעברי? אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב ּכנעני ּבעבד ¿ƒ«∆ƒ∆«¿∆¬»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אּלא ומת"? איׁש "מּכה ּבכלל היה והרי עֹולמית. לֹו הּקנּוי עבד אף עֹולמית, לֹו קנּוי ּכסּפֹו מה הּוא". כסּפֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ"ּכי

הּכ מן והֹוציאֹו הּכתּוב ּפטּורּבא לעת, מעת וׁשהה ידֹו ּתחת מת לא ׁשאם יֹומים, אֹו יֹום ּבדין נּדֹון להיֹות .לל ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
Ë·Ma∑:ּביׂשראל לֹומר ּתלמּוד להמית? ּכדי ּבֹו אין אפּלּו אּלא אינֹו אֹו מדּבר. הּכתּוב להמית ּכדי ּבֹו ּכׁשּיׁש «≈∆ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לה) ּבּה(במדבר ימּות אׁשר יד ּבאבן רא"ם)"ואם גרסת בו, ימות אשר יד עץ בכלי ּיׂשראל(או ּומה וחמר: קל ּדברים והלא הּכהּו". ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

עבד זֹו, ּבהּכאה למּות ּכדי ׁשהּוא אבר ועל להמית ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר הּכהּו ּכן אם אּלא עליו חּיב אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָחמּור,
ׁשּכן ּכל לא Ì˜pÈ.הּקל, Ì˜�∑(עא אֹומר:(סנהדרין הּוא וכן סיף, כו)מיתת ּברית"(ויקרא נקם נֹוקמת רמב"ן.(מכילתא)"חרב ֵֶַַָֹ»…ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

È‰ÈÂיט dÈ¯ea ÏÚ ‡¯·a CÈl‰ÈÂ Ìe˜È Ì‡ƒ¿ƒ«ƒ¿»»«¿≈ƒ≈
‡ÈÒ‡ ¯‚‡Â ÔzÈ d�ÏËea „BÁÏ ‡iÁÓ ‰‡kÊ«»»»«»¿¿»≈ƒ≈«¬«»¿»

:ÌlLÈ¿«≈

‡d˙Óכ ˙È B‡ dc·Ú ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»«¿≈»«¿≈
:Ô„zÈ ‡�c˙‡ d„È ˙BÁz ˙eÓÈÂ ÔËÏLa¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכאל"ף והאל"ף י"ז.), א', (יֹואל ְְְְֵֵֶֶֶֶָָָֹמגרפתיהן

אנקלּוס ּדעת והּוא כ"א.), ל"ב, (ירמיה ְְְְְְִֶַַַָֻאזרֹוע

ּכן, ּגם אּלה את והזּכיר "ּבכּורמיזא". ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאמר

ּבמקֹום הּכהּו אם יּומת ּברגב ּגם ּכי ְְִִִֵֶֶַַָָֹלאמר

החרב להבּדיל וזהּו להמית, ּכדי ּבֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיׁש

חכמים ׁשהזּכירּו ּכמֹו אמד צרי ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹמהם

ע"ו:). ְְִֶַ(סנהדרין

Bz�ÚLÓ.(יט) ÏÚלׁשֹון וכחֹו", ּבריֹו "על «ƒ¿«¿ְְְַֹֻ

יּׁשען ׁשּלא טעמֹו ּכי ר"א ואמר ְֲִִִֵֶַַַָָֹרּׁש"י.

ּכי עצמֹו", "על רק החֹולים, ּכדר אחר ְְִִֵֶֶַַַַַַעל

הּסהר. מּבית ׁשּיֹוציאּוהּו הּמּכה "יּנקה" ִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאז

ואיׁש ּכמֹו ּכפׁשּוטֹו, מׁשענּתֹו ּכי ּדעּתי ְְְְְְְִִִִִִַַּולפי

ד'.), ח', (זכריה ימים מרב בידֹו ְְְְְִִֵַַָָָֹמׁשענּתֹו

כ"א.). י"ח, (מלכיםֿב' הרצּוץ הּקנה ְְִִֶֶֶַָָָָמׁשענת

והּוא הּמּכה "יתחּזק" ּכאׁשר ּכי הּכתּוב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֻויאמר

על ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים ּבחּוץ ּתמיד "מתהּל"ְְְִִִֵַַַַָָָ

מחלי, ׁשּנתרּפאּו החלּוׁשים ּכמׁשּפט ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַֹמׁשענּתֹו

ּומת ּבנפׁשֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו ולמד הּמּכה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָונּקה

הּכתּוב ודּבר יּומת. לא כן אחרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֻּבחלׁשתֹו

יתהּלכּוּבהֹווה, לא למׁשּכב ׁשּנפלּו הּמּכים ּכי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֻ

סּכנה, מידי ויצאּו מּכתם ׁשּתחיה עד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחּוץ

ויתהּל יקּום אם ּכי ּבחּוץ, והתהּל טעם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָוזה

יּנקה. לא מׁשענּתֹו על ְְְִִֵֶַַָֹבביתֹו

(Ô‡k) ‡˙ÏÈÎn·eׁשֹומע ,והתהּל יקּום אם «¿ƒ¿»»ְְִִֵֵַַָ

לֹומר ּתלמּוד הּבית ּבתֹו ְְֲִִַַַַאני

מתנּונה, אפּלּו אני ׁשֹומע ּבחּוץ אי ְְֲֲִִִִֵֶַַַַּבחּוץ,

מאד נכֹון זה וגם יקּום. אם לֹומר ְְְִֶַַַָָֹּתלמּוד

והּוא לגמרי מּמׁשּכבֹו יקּום אם הּכתּוב ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיאמר

יחזר ׁשּלא "ּבחּוצֹות" ּתמיד "מתהּל"ְֲִִֵֶַַַָֹֹ

הּמתנּונים, ּכמנהג החּוץ מן ּבבאֹו ְְְְְְְִִִִַַַַַָֹלמׁשּכבֹו

מׁשענת על ונׁשען חלּוׁש ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֶֶֶַַַָָאף

מׁשל ּכמין זה ּכל ּכי והּכלל הּמּכה. ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ"יּנקה"

(סנהדרין לחּיים ׁשּיאמדּוהּו הּוא והּדין ְְְְְְִִִֶֶֶַַַֹּבהֹווה,

ּבּורייּה". "על אנקלּוס ּתרּגּום ּולכ ְְְְְִֵַָֻע"ח:),

.‡t¯È ‡t¯Â ÔzÈ Bz·L ˜¯ ¯Ó‡Âאמר ולא ¿»««ƒ¿ƒ≈¿«…¿«≈ְַָֹ

הּׂשכר ׁשּיּתן להּגיד יּתן, ּורפּואתֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָׁשבּתֹו

לתּבע יּוכל ולא אֹותֹו, וירּפאּו הרֹופאים ְְְְִִִֶַַַָֹֹאל

אחרים, ּדברים ּבֹו יעׂשה והּוא הּׂשכר לֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיּתן

ּפנים. ּכל על ּבֹו ירּפא ְִֵַַַָָרק

Bc·Ú.(כֿכא) ˙‡ LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂלמדּו ּכבר ¿ƒ«∆ƒ∆«¿ְְָָ

מּטעם ּבהכרח ּכאן) (מכילתא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָרּבֹותינּו

מדּבר. הּכתּוב ּכנעני ׁשּבעבד הּוא כסּפֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּכי

ּבאמת, הּוא ּכן ּכדבריהם מקרא ׁשל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָּופׁשּוטֹו

העברי אחיו סתם ואמה עבד יּקראּו לא ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹּכי

ּדר ּכי ּבידיעה, ּבּׁשבט, ואמר העברּיה. ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאֹו

ּכי והזהיר ׁשבט, ּבידֹו להיֹות ואדֹון ְְְְְִִִִֵֵֶָָמֹוׁשל

יד, מּקל ואינּנּו מּוסר ׁשבט ׁשהּוא ּפי על ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָאף

הּכנעני העבד אפּלּו ּבֹו יּכה ולא מּמּנּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיּׁשמר

ׁשהיה ידֹו, ּתחת טעם וזה סרה. ּבלּתי ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָמּכת

הצר ולא ׁשּמת. עד רּבה מּכה אֹותֹו ְְֵֶֶַַַַַָָֹֻמּכה

ּבעבּור יּפטר ׁשּלא אמר אבל מׁשּפטֹו, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹלפרׁש

מּכה ּכל ּכנקמת יּנקם נקם רק ּכסּפֹו, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהּוא

מֹות י"ב.): ּפסּוק (לעיל ּבֹו ׁשאמר ומת ְִֵֵֶַָָָאיׁש

ָיּומת.

ÏÚÂ,יעמד יֹומים אֹו יֹום אם א הּפׁשט ּדר ¿«ְֲִִֶֶַַַַָֹ

ּולכ רגליו", על "ויעמד העבד ְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיקּום

ּבּיֹום אם וטעמֹו יֹומים. אֹו יֹום לֹומר ְְֲִִַַַַַֻהצר

רגליו על יעמד הּמחרת ּביֹום ּגם אֹו ְְֲֳַַַַַַַָָֹההּוא

ּביֹומים, אֹו "ּביֹום אם א וׁשעּורֹו יּקם. ְְְִִִַַַֹֻלא

והּנה רּבים. וכמֹוהּו ליֹומים", אֹו ליֹום ְְְְִִִֵַַָאֹו

ּבמׁשמע והיה ידֹו, ּתחת ּומת אמר: ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּבתחּלה

ׁשאם לבאר וׁשב מּיד, הּכאתֹו ּבעת ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשּימּות

לא אפּלּו אֹו רגליו, על ההּכאה ּביֹום ְְֲִַַַַַָָָָֹעמד

ּביֹום ועמד ההּוא ּבּיֹום ּכלל לעמד יכֹול ְְְֲַַַַָָָָָֹהיה

ּכלל עמד לא אם אבל האדֹון, יּפטר ְֲֳִִֵַַָָָָָָָָֹהּמחרת

זה ּגם ּכי הּׁשני, ּבּיֹום ׁשּמת ּפי על אף ִִִֵֵֶֶַַַַַַָחּיב

ּביֹום עמידה הזּכיר ולא מת. ידֹו ְְֲִִִֵַַַָָֹּתחת

ּפטּור ימים ׁשלׁשה ׁשחיה ּכיון ּכי ְְִִִִֵֶַָָָָָָהּׁשליׁשי,

ידֹו. ּתחת ּומת ּבֹו קֹורא אני אין ׁשהרי ֲֲִֵֵֵֵֶַַָהּוא,

ÏÚÂיֹום הזּכיר ּכאן) (מכילתא רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְְִִִֵַַַָָ

יֹומי עׂשריםאֹו לחיֹות ׁשּצרי להֹודיע ם ְְְִִִִִֶֶַַָ

יֹומים אֹו ׁשלם יֹום וטעמֹו ׁשעֹות, ְְְֲִֵַַַַָָוארּבע

ּבלבד יֹום אמר ואּלּו ּבהם. ׁשלם יֹום ְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשאין

הּתֹורה ּכיֹום ויֹום לילה ׁשּיעמד צרי ְְֲִֶַַַָָָָָָֹהיה

ויהיה ּובמֹועדים. ּובׁשּבתֹות ּבראׁשית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָּבמעׂשה

רּבים ימים יעמדּו למען וכן "ׁשּיתקּים". ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיעמד

הּנכֹון והּוא יתקּימּו, י"ד.), ל"ב, ְְְְְִִַַָָ(ירמיה

ְֱֶָוהאמת.

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

(àë):àeä Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«

i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑יֹום אּלא ׁשּכן? ּכל לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ‰e‡.מכילתא)(ׁשהּוא BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר ׁשּׁשהההא ּפי על אף ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶֶַַַָָָָ

חּיב ׁשּמת, קדם לעת .מעת ְֵֵֵֵֶֶַָֹ

(áë)àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ
äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈

:íéììôa ïúðå§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL�‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשהזה את והּכה חברֹו את להּכֹות אּלא∑eÙ‚�Â.ונתּכּון נגיפה אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵֶָָ

ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה צא)לׁשֹון רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ∑ּבאּׁשה.L�ÚÈ LB�Ú∑ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה L�ÚÈ.להעלֹות LB�Ú∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ»≈»≈ְְְְִִֵֶֶֶָָָ«¬∆
'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּדין ּבבית הּבעל ולדֹותהּמּכה,∑Ô˙�Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒ

הּדּינים ּפי רמב"ן.על ִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ּבאּׁשה.LÙ� ˙Áz LÙ� ‰z˙�Â∑(עט נפׁש(סנהדרין אֹומרים יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ליֹורׁשיו ּומׁשּלם מּמיתה ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּמׁש,
ּבּׁשּוק נמּכר ׁשהיה ּכמֹו .ּדמיו ְְִֶַַָָָָ

(ãë)úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©
:ìâø̈«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑נטילת ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
החֹובל ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, פד)אבר קמא רמב"ן.(בבא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

Ï‡כא Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡i�ic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

�LÙ‡:כג ÛÏÁ ‡LÙ� Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ ‡�ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡M‰.(כב) ÏÚa ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ ¯L‡k«¬∆»ƒ»»««»ƒ»
עליו להׁשית ּבב"ד הּבעל ְְְְְִִֶֶַַַָָָּכׁשּיתּבעּנּו

ּכאׁשר וכן הּוא. ונכֹון רּׁש"י. לׁשֹון .ּכ על ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹענׁש

ּככה. ורּבים י"ד.), מ', (ּבראׁשית ל ְְִִִֵַַָָָייטב

יׁשית ּכאׁשר הּולדֹות ּבדמי חּיב הּוא ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּכּונה,

האּׁשה", עליו "ּתׁשית ּכאׁשר ולא הּבעל, ְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹעליו

ּתרּגם אנקלּוס אבל ּבהן. ּוזכּות חלק לּה אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֻּכי

אׁשר" "ּככל ר"א ואמר עלֹוהי". יׁשוי די ְְְְֲֲִִִֶַַָָָ"ּכמא

ּבפלילים. יּתן" "אֹו האּׁשה ּבעל עליו ְִִִִִִֵַַָָָָָיׁשית

ּכדי יׁשּלם אֹו לרצֹונֹו, עּמֹו ׁשּיתּפּׁשר אמר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּכאּלּו

ּטעם מה ּכי נכֹון, ואינּנּו ב"ד. ּפי על ְְִִֵֵֶֶַַַַָּדמיהן

זה. ְְִֶַלהזּכיר

ÈÙÏe,נּכר הּזק ּבּולדֹות ׁשאין ּבעבּור ּדעּתי, ¿ƒְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

הּכתּוב אמר יצליחּו, אם יֹודע מי ְִִִִֵַַַַָָּכי

נׂשים ּתׁשלּומין, ממֹון ּכאן ׁשאין ּפי על ְִִִֵֶַַַָָָאף

ׁשּיּטילּו ּוממֹון קנס ּכמֹו והּוא ענׁש, ְְְִֶֶַָָָָֹעליו

על ענׁש וּיּתן וכן ּכרחֹו. על עליו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאחרים

ענּוׁשים ויין ל"ג.), כ"ג, (מלכיםֿב' ְְֲִִֵֶָָָהארץ

הענׁש ׁשּיהיה ואמר ח'.). ב', (עמֹוס ְְְִִֶֶֶַָָָֹיׁשּתּו

ׁשהּוא האּׁשה, ּבעל עליו יׁשית אׁשר" ְֲִִֶֶַַָָָָָָ"ּככל

זה" "ויּתן אצלֹו, הם וחׁשּובים ּבילדיו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָחפץ

מּכדי יֹותר ענׁש עליו יּתן ׁשּלא ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹּבפלילים,

עליו, יׁשית ּכאׁשר (ּכאן) ּובּמכילתא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּדמיהן.

ונתן לֹומר ּתלמּוד ּׁשּירצה, מה ּכל אני ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשֹומע

ּדּינים. אּלא ּפלילים ואין ְְְִִִִִִֵֶַָָּבפלילים,

ÔÈÚ.(כדֿכה) ˙Áz ÔÈÚרּבֹותינּו ּבקּבלת הּידּוע «ƒ«««ƒְֵַַַַַָָ

ׁשהּוא פ"ד.) ב"ק ּכאן ְְִֶָָ(מכילתא

נפׁש ּומּכה ּבתׁשלּומין הּזה ּכּלׁשֹון ויבא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹממֹון,

כ"ד, (וּיקרא נפׁש ּתחת נפׁש יׁשּלמּנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהמה

ׁשהּוא לֹומר הּכתּוב ּכּונת ּכי ר"א ואמר ְִֶַַַַַָָָי"ח.).

אֹוסר והּכתּוב ּכפרֹו. יּתן לא אם ּבכ ְְְִִֵֵַַָָָָֹחּיב

הּוא אׁשר רֹוצח לנפׁש ּכפר נּקח ׁשּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעלינּו

נּקח אבל ל"א.), ל"ה, (ּבּמדּבר למּות ְֲִִַַָָָָָרׁשע

מאיבריו. איבר לכרת רׁשע ׁשהּוא ּבמי ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹּכפר

ּכדי יׁשּלם אבל לעֹולם, אֹותֹו נכרת לא ְְְְְֲִֵֵֵַָָָֹֹולכן

עד חֹוב עליו ּדמיו יהיה לֹו אין ואם ְְִִֵֶַָָָָָָּדמיו.

מה חכמים לדברי והראיה ונגאל. ידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּׂשיג

ירּפא ורּפא יּתן ׁשבּתֹו רק למעלה: ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּׁשאמר

את יּכה אׁשר ּבאיׁש נעׂשה ואם י"ט.), ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָ(ּפסּוק

כן, אחרי ּיׁשּלם מה ּבֹו, עׂשה ּכאׁשר ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָרעהּו

טענה ואין ורּפּוי. ׁשבת צרי הּוא ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַָָוהּוא

ׁשל ּפׁשּוטֹו זה אין ּכי מהרה, הּמתרּפא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָמּפני

אם וגם אדם. ּבכל ידּבר הּכתּוב אבל ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָמקרא.

מּמּנּו נקמתֹו לקחנּו ּכבר מהר, יֹותר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָנתרּפא

ּבׁשוה. עׂשה ּכאׁשר לֹו עׂשינּו ְֲִִֶֶַָָָָּכי

ÏÚÂ,הּׁשאלה מּזאת הּצלה אין הּפׁשט ּדר ¿«ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

י אׁשר הּמּכה ּכי יאמרּו אם מּוםלבד ּתן ְְֲִִִֵֶֶַַַֹ

קבּוע מּום והּוא י"ט.) כ"ד, (וּיקרא ְְֲִִַַַָָּבעמיתֹו

ׁשּיּׁשאר ּוכוּיה ורגל יד עין ּכגֹון ּבֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיּׁשאר

ּבגּופֹו, ּכמֹותּה נעׂשה אז לעֹולם, הרׁשם ְְְֲִֶֶֶַָָָָָמּמּנה

ּכן ּבאדם מּום יּתן ּכאׁשר ּׁשאמר מה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא

ּתׁשלּומי ּבזה ואין כ'.), כ"ד, (וּיקרא ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָיּנתן

ּבאבן אֹותֹו יּכה אׁשר אבל ּכלל. ורּפּוי ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָׁשבת

ונתרּפא למׁשּכב ונפל ּבגדיו על ּבאגרֹוף ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָאֹו



מי mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

(àë):àeä Btñë ék íwé àì ãîòé íéîBé Bà íBé-íà Cà©¬¦²¬©−¦©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«

i"yx£ÌwÈ ‡Ï „ÓÚÈ ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ Ì‡ C‡∑יֹום אּלא ׁשּכן? ּכל לא יֹומים על ּפטּור, הּוא אחד יֹום על אם «ƒ«ƒ«¬……À«ִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לעת מעת זה – זה? ואי ּכיֹומים, ‰e‡.מכילתא)(ׁשהּוא BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï∑,ׁשהּכהּו אחר ׁשּׁשהההא ּפי על אף ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַ…À«ƒ«¿ִִֵֶֶַַַָָָָ

חּיב ׁשּמת, קדם לעת .מעת ְֵֵֵֵֶֶַָֹ

(áë)àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå íéLðà eöpé-éëå§¦«¦¨´£¨¦À§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ
äMàä ìòa åéìò úéLé øLàk Lðòé LBðò ïBñà äéäé¦«§¤−¨®¨´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈

:íéììôa ïúðå§¨©−¦§¦¦«
i"yx£ÌÈL�‡ eˆpÈ ÈÎÂ∑(מכילתא),זה עם האּׁשהזה את והּכה חברֹו את להּכֹות אּלא∑eÙ‚�Â.ונתּכּון נגיפה אין ¿ƒƒ»¬»ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ¿»¿ְִֵֶָָ

ּכמֹו: והּכאה, ּדחיפה צא)לׁשֹון רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף יג)"ּפן רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו ח)"ּובטרם נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ∑ּבאּׁשה.L�ÚÈ LB�Ú∑ּבּׁשּוק להּמכר ראּויה היתה ּכּמה אֹותּה ׁשמין לּבעל. ולדֹות ּדמי לׁשּלם ¿…ƒ¿∆»ִָָ»≈»≈ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

הריֹונּה ּבׁשביל ּבדמיה L�ÚÈ.להעלֹות LB�Ú∑מּמּנּו ּכמֹו:יגּבּו כב)ממֹון, כסף"(דברים מאה אֹותֹו L‡k¯."וענׁשּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ»≈»≈ְְְְִִֵֶֶֶָָָ«¬∆
'B‚Â ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ∑ּכ על ענׁש עליו להׁשית ּדין ּבבית הּבעל ולדֹותהּמּכה,∑Ô˙�Â.ּכׁשּיתּבעּנּו ∑ÌÈÏÏÙa.ּדמי »ƒ»»¿ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ¿»«ְְֵֶַַָƒ¿ƒƒ

הּדּינים ּפי רמב"ן.על ִִַַַָ

(âë):Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©¨«¤
i"yx£‰È‰È ÔBÒ‡ Ì‡Â∑ּבאּׁשה.LÙ� ˙Áz LÙ� ‰z˙�Â∑(עט נפׁש(סנהדרין אֹומרים יׁש ּבּדבר: חֹולקין רּבֹותינּו ¿ƒ»ƒ¿∆ִָָ¿»«»∆∆««»∆ְְִִֵֵֶֶַַָָ

ליֹורׁשיו ּומׁשּלם מּמיתה ּפטּור זה, את והרג זה את להרג ׁשהּמתּכּון מּמׁש, נפׁש לא אבל ממֹון, אֹומרים ויׁש ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּמׁש,
ּבּׁשּוק נמּכר ׁשהיה ּכמֹו .ּדמיו ְְִֶַַָָָָ

(ãë)úçz ìâø ãé úçz ãé ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈¤−¤©¬©
:ìâø̈«¤

i"yx£ÔÈÚ ˙Áz ÔÈÚ∑נטילת ולא ּכּלם. וכן ּבּׁשּוק, למּכר ּדמיו ׁשּפחתּו ּכּמה עינֹו ּדמי לֹו נֹותן חברֹו, עין סּמא «ƒ«««ƒְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
החֹובל ּבפרק רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמׁש, פד)אבר קמא רמב"ן.(בבא ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

Ï‡כא Ìi˜˙È ÔÈÓBÈ ÔÈ¯˙ B‡ ‡ÓBÈ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ»¿≈ƒƒ¿«»»
:‡e‰ dtÒÎ È¯‡ Ô„zÈƒ¿»¬≈«¿≈

ÈcÚÓ‡כב ‡˙z‡ ÔeÁÓÈÂ ÔÈ¯·b Ôeˆ�È È¯‡Â«¬≈ƒ¿À¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿»
‰‡·b˙‡ ‡˙BÓ ‡‰È ‡ÏÂ ‡‰„ÏÂ Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿«¿»»¿»¿≈»ƒ¿¿»»
‡˙z‡c dÏÚa È‰BÏÚ ÈeLÈ„ ‡Ók È·b˙Èƒ¿¿ƒ¿»ƒ«ƒ¬ƒ«¿«¿ƒ¿»

:‡i�ic ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈«≈««»«»

�LÙ‡:כג ÛÏÁ ‡LÙ� Ôz˙Â ‡‰È ‡˙BÓ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿ƒ≈«¿»√»«¿»

È„‡כד ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ ‡�ÈÚ≈»√»≈»ƒ»√»ƒ»¿»
:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ√»¿»«¿»√»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡M‰.(כב) ÏÚa ÂÈÏÚ ˙ÈLÈ ¯L‡k«¬∆»ƒ»»««»ƒ»
עליו להׁשית ּבב"ד הּבעל ְְְְְִִֶֶַַַָָָּכׁשּיתּבעּנּו

ּכאׁשר וכן הּוא. ונכֹון רּׁש"י. לׁשֹון .ּכ על ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹענׁש

ּככה. ורּבים י"ד.), מ', (ּבראׁשית ל ְְִִִֵַַָָָייטב

יׁשית ּכאׁשר הּולדֹות ּבדמי חּיב הּוא ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָוהּכּונה,

האּׁשה", עליו "ּתׁשית ּכאׁשר ולא הּבעל, ְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹעליו

ּתרּגם אנקלּוס אבל ּבהן. ּוזכּות חלק לּה אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֻּכי

אׁשר" "ּככל ר"א ואמר עלֹוהי". יׁשוי די ְְְְֲֲִִִֶַַָָָ"ּכמא

ּבפלילים. יּתן" "אֹו האּׁשה ּבעל עליו ְִִִִִִֵַַָָָָָיׁשית

ּכדי יׁשּלם אֹו לרצֹונֹו, עּמֹו ׁשּיתּפּׁשר אמר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּכאּלּו

ּטעם מה ּכי נכֹון, ואינּנּו ב"ד. ּפי על ְְִִֵֵֶֶַַַַָּדמיהן

זה. ְְִֶַלהזּכיר

ÈÙÏe,נּכר הּזק ּבּולדֹות ׁשאין ּבעבּור ּדעּתי, ¿ƒְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

הּכתּוב אמר יצליחּו, אם יֹודע מי ְִִִִֵַַַַָָּכי

נׂשים ּתׁשלּומין, ממֹון ּכאן ׁשאין ּפי על ְִִִֵֶַַַָָָאף

ׁשּיּטילּו ּוממֹון קנס ּכמֹו והּוא ענׁש, ְְְִֶֶַָָָָֹעליו

על ענׁש וּיּתן וכן ּכרחֹו. על עליו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאחרים

ענּוׁשים ויין ל"ג.), כ"ג, (מלכיםֿב' ְְֲִִֵֶָָָהארץ

הענׁש ׁשּיהיה ואמר ח'.). ב', (עמֹוס ְְְִִֶֶֶַָָָֹיׁשּתּו

ׁשהּוא האּׁשה, ּבעל עליו יׁשית אׁשר" ְֲִִֶֶַַָָָָָָ"ּככל

זה" "ויּתן אצלֹו, הם וחׁשּובים ּבילדיו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָחפץ

מּכדי יֹותר ענׁש עליו יּתן ׁשּלא ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹּבפלילים,

עליו, יׁשית ּכאׁשר (ּכאן) ּובּמכילתא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּדמיהן.

ונתן לֹומר ּתלמּוד ּׁשּירצה, מה ּכל אני ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָׁשֹומע

ּדּינים. אּלא ּפלילים ואין ְְְִִִִִִֵֶַָָּבפלילים,

ÔÈÚ.(כדֿכה) ˙Áz ÔÈÚרּבֹותינּו ּבקּבלת הּידּוע «ƒ«««ƒְֵַַַַַָָ

ׁשהּוא פ"ד.) ב"ק ּכאן ְְִֶָָ(מכילתא

נפׁש ּומּכה ּבתׁשלּומין הּזה ּכּלׁשֹון ויבא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹממֹון,

כ"ד, (וּיקרא נפׁש ּתחת נפׁש יׁשּלמּנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהמה

ׁשהּוא לֹומר הּכתּוב ּכּונת ּכי ר"א ואמר ְִֶַַַַַָָָי"ח.).

אֹוסר והּכתּוב ּכפרֹו. יּתן לא אם ּבכ ְְְִִֵֵַַָָָָֹחּיב

הּוא אׁשר רֹוצח לנפׁש ּכפר נּקח ׁשּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעלינּו

נּקח אבל ל"א.), ל"ה, (ּבּמדּבר למּות ְֲִִַַָָָָָרׁשע

מאיבריו. איבר לכרת רׁשע ׁשהּוא ּבמי ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹּכפר

ּכדי יׁשּלם אבל לעֹולם, אֹותֹו נכרת לא ְְְְְֲִֵֵֵַָָָֹֹולכן

עד חֹוב עליו ּדמיו יהיה לֹו אין ואם ְְִִֵֶַָָָָָָּדמיו.

מה חכמים לדברי והראיה ונגאל. ידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּתּׂשיג

ירּפא ורּפא יּתן ׁשבּתֹו רק למעלה: ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹּׁשאמר

את יּכה אׁשר ּבאיׁש נעׂשה ואם י"ט.), ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָ(ּפסּוק

כן, אחרי ּיׁשּלם מה ּבֹו, עׂשה ּכאׁשר ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָרעהּו

טענה ואין ורּפּוי. ׁשבת צרי הּוא ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַָָוהּוא

ׁשל ּפׁשּוטֹו זה אין ּכי מהרה, הּמתרּפא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָמּפני

אם וגם אדם. ּבכל ידּבר הּכתּוב אבל ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָמקרא.

מּמּנּו נקמתֹו לקחנּו ּכבר מהר, יֹותר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָנתרּפא

ּבׁשוה. עׂשה ּכאׁשר לֹו עׂשינּו ְֲִִֶֶַָָָָּכי

ÏÚÂ,הּׁשאלה מּזאת הּצלה אין הּפׁשט ּדר ¿«ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

י אׁשר הּמּכה ּכי יאמרּו אם מּוםלבד ּתן ְְֲִִִֵֶֶַַַֹ

קבּוע מּום והּוא י"ט.) כ"ד, (וּיקרא ְְֲִִַַַָָּבעמיתֹו

ׁשּיּׁשאר ּוכוּיה ורגל יד עין ּכגֹון ּבֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיּׁשאר

ּבגּופֹו, ּכמֹותּה נעׂשה אז לעֹולם, הרׁשם ְְְֲִֶֶֶַָָָָָמּמּנה

ּכן ּבאדם מּום יּתן ּכאׁשר ּׁשאמר מה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא

ּתׁשלּומי ּבזה ואין כ'.), כ"ד, (וּיקרא ּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָיּנתן

ּבאבן אֹותֹו יּכה אׁשר אבל ּכלל. ורּפּוי ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָׁשבת

ונתרּפא למׁשּכב ונפל ּבגדיו על ּבאגרֹוף ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָאֹו



mihtynמב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

(äë)úçz äøeaç òöt úçz òöt äiåk úçz äiåk§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©¨®©©¾̈©−©
:äøeaç©¨«

i"yx£‰iÂk ˙Áz ‰iÂk∑,ּדמים ּפחת ּבּה ּבׁשאין ועכׁשו ּדמים, ּפחת ּבּה ׁשּיׁש ּבחבלה ּדּבר עכׁשו ועד אׁש, מכות ¿ƒ»««¿ƒ»ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ּכ מצטער להיֹות לּטל, רֹוצה ּבזה ּכּיֹוצא אדם ּכּמה אֹומדים צּפרניו, על ּבׁשּפּוד ּכואֹו ּכגֹון צער, ∑Úˆt.אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ∆«

נזק, נֹותן ּדמים, ּפחת ּבֹו יׁש אם ּׁשהּוא: מה לפי הּכל ּבלע"ז. נפרדו"ר ּבׂשרֹו, את ׁשּפצע ּדם הּמֹוציאה מּכה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהיא
על לחּיב רּבֹותינּו ּדרׁשּוהּו ּוב"החֹובל" הּוא. יתר זה ּומקרא וצער. ּובׁשת ורּפּוי, ׁשבת, נֹותן למׁשּכב, נפל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹואם
יׁש ידֹו, וקנה הֹואיל לֹומר הּצער, מן אֹותֹו ּפֹוטרין אין ידֹו, ּדמי לֹו ׁשּנֹותן ּפי על ׁשאף נזק, ּבמקֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּצער
וצערֹו ּבברזל חּתכּה וזה ,ּכ ּכל מצטער ׁשאינֹו ּבסם, לחּתכּה לֹו יׁש אֹומרים אּלא ּׁשּירצה, מה ּבכל לחּתכּה .עליו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

‰¯eaÁ∑ּכמֹו ּבלע"ז, טק"א חּבּורה, לׁשֹון ּכנגּדֹו. הּבׂשר ׁשּמאדים אּלא יֹוצא, ואינֹו ּבּה נצרר ׁשהּדם מּכה היא «»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
יג) קּדּום,(ירמיה ׁשקיפן קדים" "ׁשדּופת וכן ּבלע"ז, בטדור"א חבטה, לׁשֹון מׁשקֹופי, ותרּגּומֹו חברּברתיו". ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֹֻ"ונמר

עליו נֹוקׁש ׁשהּדלת ׁשם על הּמׁשקֹוף", "על וכן ּברּוח. .חבּוטֹות ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(åë)Búîà ïéò-úà-Bà Bcáò ïéò-úà Léà äké-éëå§¦«©¤̧¦¹¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−
:Bðéò úçz epçlLé éLôçì dúçLå§¦«£¨®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¥«

i"yx£Bc·Ú ÔÈÚ אצל∑‡˙ ׁשאמרנּו ּכמֹו ועין, ּבׁשן יֹוצא אינֹו עברי אבל העבדים"ּכנעני, ּכצאת תצא ."לא ∆≈«¿ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
B�ÈÚ ˙Áz∑(מכילתא):אברים ראׁשי ּבכ"ד ׁשהּואוכן הּגוּיה וראׁש והחטם אזנים, ּוׁשּתי והרגלים, הּידים אצּבעֹות ««≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּכל אף עּמֹו, ׁשּנברא עין מה אֹומר: הייתי ׁשן, נאמר ולא עין נאמר ׁשאם ועין'? 'ׁשן נאמר ולּמה האּמה. ְְְְֱֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּגיד
חליפין, לּה ׁשּיׁש ּתינֹוק ׁשן אפּלּו אֹומר הייתי עין, נאמר ולא ׁשן נאמר ואם עּמֹו. נברא לא ׁשן והרי עּמֹו, ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנברא

עין נאמר לכ. ְֱִֶַַָ

(æë)epçlLé éLôçì ìété Búîà ïL-Bà Bcáò ïL-íàå§¦¥¬©§²¥¬£¨−©¦®©«¨§¦¬§©§¤−
:BpL úçz©¬©¦«

(çë)ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà øBL çbé-éëå§¦«¦©̧¬¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸
:é÷ð øBMä ìòáe BøNa-úà ìëàé àìå øBMä ì÷qé¦¨¥¹©À§³Ÿ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«

i"yx£¯BL ÁbÈ ÈÎÂ∑(כד קמא ועֹוף,(בבא וחּיה ּבהמה ּכל ואחד ׁשֹור ּבהוהאחד הּכתּוב ׁשּדּבר È‡.אּלא ‡ÏÂÏÎ ¿ƒƒ«ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ¿…≈»≈
B¯Na כא)∑‡˙ ּבאכילה?(פסחים אסּורה ּונבלה נבלה, ׁשהּוא יֹודע איני הּׁשֹור", יּסקל "סקֹול ׁשּנאמר: מּמׁשמע ∆¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּבאכילה. אסּור ּדינֹו, ׁשּנגמר לאחר ׁשחטֹו ׁשאפּלּו ּבׂשרֹו"?, את יאכל "ולא לֹומר: ּתלמּוד מה מא)אּלא קמא (בבא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבהם לֹו ואין מּנכסיו נקי ּפלֹוני יצא לחברֹו: האֹומר ּכאדם נקי". הּׁשֹור "ּובעל לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבהנאה
ּבתם: לֹומר הצר יּומת", "וגםּֿבעליו ּבמּועד: ׁשּנאמר לפי ּכמׁשמעֹו, ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּכלּום, ׁשל ְְְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻהנאה

נקי" הּׁשֹור ."ּובעל ִַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr e zegiy ihewl)

ּבהוה הּכתּוב כח)ּדּבר כא, ׁשּדּבר(רׁש"י מּפני אּלא חלילה, הּטבע, מּצד אינּה - 'הווה' ּונפֹוצה, רגילה התרחׁשּות .הּכתּובּגם ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

מהּוה). מּלׁשֹון (הווה ורגע רגע ּבכל העֹולם את ּומהּוים הּמחּיים ׁשּבּכתּוב, מאמרֹות מעׂשרה נֹובעת זֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהתרחׁשּות

Ú„t‡כה ÛÏÁ ‡Ú„t ‰‡Âk ÛÏÁ ‰‡Âk¿»»√»¿»»ƒ¿»√»ƒ¿»
:ÈÙB˜LÓ ÛÏÁ ÈÙB˜LÓ«¿≈√»«¿≈

È˙כו B‡ dc·Ú„ ‡�ÈÚ ˙È ¯·‚ ÈÁÓÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈¿«»≈»¿«¿≈»
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï dpÏaÁÈÂ d˙Ó‡„ ‡�ÈÚ≈»¿«¿≈ƒ«¿ƒ«¿«ƒƒ¿¿ƒ≈

:d�ÈÚ ÛÏÁ√»≈≈

ÏtÈכז d˙Ó‡„ ‡pL B‡ dc·Ú„ ‡pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿«¿≈ƒ»¿«¿≈«≈
dp¯ËÙÈ ÔÈ¯BÁ ¯·Ï:dpL ÛÏÁ ¿«ƒƒ¿¿ƒ≈√»ƒ≈

‡z˙‡כח ˙È B‡ ‡¯·b ˙È ‡¯Bz ÁbÈ È¯‡Â«¬≈««»»«¿»»ƒ¿»
ÏÎ‡˙È ‡ÏÂ ‡¯Bz Ì‚¯˙È ‡Ó‚¯˙‡ ˙eÓÈÂƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈»¿»ƒ¿√≈

:‰‡kÊ È‰È ‡¯B˙c d¯Óe d¯Òa ˙È»ƒ¿≈»≈¿»¿≈«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבזה מּום, ּבגּופֹו נׁשאר ולא ׁשלמה ְְְְְִֵֶַָָָֹרפּואה

י"ט.). (ּפסּוק ירּפא ורּפא יּתן ׁשבּתֹו רק ְְְִִֵֵַַַַָָֹאמר

וחּבּורה ּופצע ּכויה ׁשהזּכיר הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָוהּנה

האּלּו הּנזקים ּכל מׁשמעֹו ּכפי כ"ה.), ְְְִִֵַַָָָָָ(ּפסּוק

והּפצע הּזה, לגמרי.ּבּכלל יתרּפאּו והחּבּורה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָ

מּום יּתן ּכי ואיׁש ׁשם הּכתּוב ּׁשאמר ְִִִֵֶַַַָָָּומה

ּכל לכלל רצה י"ט.) כ"ד, (וּיקרא ְְֲִִִַַָָָָֹּבעמיתֹו

וחּבּורה ּפצע להזּכיר ׁשם הארי ׁשּלא ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹהּמּכֹות,

מּום יעׂשה מּכה ּכל ּכי מּום, ואמר ְְֲִִֶַַַָָָָּוכוּיה,

ּכאמרנּו מּום, נקרא הּמתרּפא ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלׁשעּתֹו,

קראה והּתֹורה עֹובר. מּום ל"ז:) ְְְֵַָָָ(ּבכֹורֹות

מרֹוח אֹו יּלפת אֹו ּגרב כ'.) כ"א, ְְִֶֶַַַָָָ(וּיקרא

וכתּוב ּומתרּפאים. עֹוברים וכּלם מּום, ְְְְְִִִֶַָָָֻאׁש

א', (ּדניאל מּום ּכל ּבהם אין אׁשר ְֲִִֵֵֶֶָָָָילדים

אמת. מקֹום ּבכל הּקּבלה ּכי והּכלל ְְְֱִֶַַַָָָָָד'.).

mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàååéìòáa ãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה מג)לׁשֹון (בראשית ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

האיׁש" ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑המיתֹו ּבנגיחה. ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ÓeÈ˙."והמית"ּבנׁשיכה, ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ּתלמּוד אדם? ּבידי יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ¿«¿»»»ְִִִֵֵַַָָָָ

לה)לֹומר: ׁשֹורֹו(במדבר רציחת על הֹורגֹו אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת (סנהדרין"מֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
רמב"ן.לג)

(ì)úLeé-øLà ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§Ÿ́©§½§¬Ÿ£¤©−
:åéìò̈¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑ׁשּיׁשיתּו מׁשּפטֹו, זה אׁשר, לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכפר ּדין ּבית �BLÙ.עליו ÔÈ„t Ô˙�Â∑מּזיק ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל, רּבי ּדברי נּזק, כז)ּדמי קמא רמב"ן.(בבא ִֵֶָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦¨−©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑חּיב אינֹו יכֹול אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על רמב"ן.(מכילתא)אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéì÷L íéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À
:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÔzÈ ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL∑זּוז אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
קלֹוני"א ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו .ּבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

È‰Bn˜cÓeכט ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb� ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë� ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

�dLÙל Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡�È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â d�Ba¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÓeÈ˙.(כט) ÂÈÏÚa Ì‚Âז"ל רּבֹותינּו קּבלּו ¿«¿»»»ְִֵַ

ׁשהיא ט"ו:) סנהדרין ּכאן, ְְְְִִִֶֶַָָ(מכילתא

יּומת הּקרב והּזר וכמֹוהּו ׁשמים, ּבידי ְְִִִֵֵַַַָָָָָָמיתה

(וּיקרא יחּללהּו ּכי בֹו ּומתּו ז'.), י"ח, ְְְְִִִֵַַַָָֻ(ּבּמדּבר

ּבחּיבי ּבּתֹורה ּבא ׁשּלא וראיתי ט'.). ְְִִֵֶַַָָָָֹכ"ב,

יּומת" "מֹות אבל ּבלבד, "יּומת" ב"ד ְֲִִָָָָמיתֹות

יּומת אדם מּמּכה טענה ואין ּבכּלן. ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָֻנאמר

ל"ה, (להּלן מּׁשּבת ולא כ"א.), כ"ד, ְְִַַָָָֹ(ׁשם

ׁשּכבר ו'.), י"ג, (ּדברים הּמסית ונביא ְְְִִִֵֶַָָָב'.)

אחר. ּבמקֹום ּבהם ְֵֶַַָָֹּפרׁש

‡ÏÂ:ׁשאמר אנקלּוס ׁשל לתרּגּומֹו טעם ידעּתי ¿…ְְְְְִֶֶַַַַַָָֻ

ראּוי ּכי לֹומר ירצה ואּולי ְְְְִִִֵֶַַָ"יתקטל".

רצה אֹו ּכפר, עליו ׁשּיׁש אּלא ׁשּיהרג ֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹהּוא

יהרג יּומת, ּבעליו וגם הּכתּוב ׁשאמר ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָלפרׁש

אֹו יבא יֹומֹו ּכי המנּגח, האיׁש נהרג ְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֻּכאׁשר

רצה אֹותֹו. ה' ינּקה לא ונסּפה, ירד ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹּבמלחמה

הֹורג, ּביד למּות ׁשמים ּבידי חּיב ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָללּמד

ּבחרב אתכם והרגּתי ּכענין עצמֹו, מיתת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹלא

ּבּפסּוק ּבאנקלּוס עֹוד ואמר כ"ג.). כ"ב, ְְְְְַַַָָָֻ(להּלן

יתקטיל, ז'.) י"ח, (ּבּמדּבר יּומת הּקרב ְְְְִִֵֵַַַָָָָוהּזר

הּזר ׁשאמר, עקיבא רּבי ּכדברי סֹובר היה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכי

ּבחנק אֹומר עקיבא רּבי ּבּמקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּׁשּמׁש

פ"א:). ְְִֶַ(סנהדרין

ÂÈÏÚ.(ל) ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡הּכפר היֹות ּבעבּור ƒ…∆«»»ֱֲֶַַֹ

ואם הּקרּבנֹות, ּכענין מ'.) (ב"ק ְְְְִִַַַָָָָּכּפרה

לבא אֹותֹו מכריחים אין ּבּה חפץ אינֹו ְִִֵֵֵַָָָֹהּוא

אין חּיבּוהּו אם ואפּלּו ,ּבכ לחּיבֹו ְְְְְֲִִִֵַַָלב"ד

אם. אמר זה ּבעבּור אֹותֹו, ְְְֲִִֶַַַָממׁשּכנין

ÁbÈ.(לא) ˙a B‡ ÁbÈ Ô· B‡ׁשהּוא אֹו אמר ≈ƒ»«ƒ»ֶַָ

א אֹו איׁש והמית וׁשעּורֹו אֹומֹוסיף, ּׁשה ְְִִִִִֵָ

ויׁש להם". "אחד מׁשּפט יּגח ּבת אֹו יּגח ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָבן

או) (ׁשרׁש הּׁשרׁשים ּבספר (רד"ק ְְִִֵֶֶַַַָָֹאֹומרים

בנבלת אֹו וכן אם. ּבמקֹום ׁשּיבא ְְְְִִִֵֶַָֹתיב"ע)

בנפׁשי עׂשיתי אֹו ב'.), ה', (וּיקרא טמאה ְְְְִִִִֵַַַָָָָחּיה

ׁשֹור ּכי נֹודע אֹו י"ג.), י"ח, (ׁשמּואלֿב' ְִֵֶֶַׁשקר

לדעּתם. רּבים וכן ל"ו.), ּפסּוק (להּלן הּוא ְְְְִֵַַַַָָָָנּגח

ּבמקֹומם. ּבהם ּתׂשּכיל ׁשקר, עדי ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻוכּלם

C¯ˆ‰Âעל הּקטּנים, מׁשּפט לפרט הּכתּוב ¿À¿«ְְְִִֵַַַַַָָ

ּבעבּור מ"ד.) (ב"ק ז"ל רּבֹותינּו ֲֵַַַַּדעת

(לעיל אּׁשה אֹו איׁש לֹומר למעלה הצר ְְְְִִִֵַַַָָֻּכי

לכל לאיׁש אּׁשה ׁשהׁשוה ללּמד כ"ט.) ְְְְִִִֵֶַָָָָּפסּוק

על אּלא חּיב יהא לא ויכֹול ׁשּבּתֹורה, ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹנזקים

יּגח בן אֹו לֹומר ּתלמּוד ּגדֹולים, ואּׁשה ְְְִִִִֵַַָָאיׁש

הּכתּוב עׂשה וכן ּכּגדֹולים, הּקטּנים על ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָלחּיב

כ"ד, (וּיקרא אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבואיׁש

הּפׁשט ּדר ועל (ׁשם). רּׁש"י כמ"ש ְְִֶֶַַַָָי"ז.)

רע הּוא ּגדֹול אדם הּממית ׁשהּׁשֹור ֲִֵֶַַַַָָָּבעבּור

י"ז, (ׁשמּואלֿב' ּבּמדּבר ׁשּכּול ּכדב ְְְְִֵַַָֹֹמאד,

הּנה יׁשמרּנּו, ולא ּבבעליו הּועד ואם ְְְְְִִִִֵֶַָָֹח'.),

"מיתה ׁשּיתחּיב וראּוי ּגדֹולה ּפׁשיעה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּפׁשע

ּכל רע אינֹו הּקטּנים את הּממית אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹוכפר",

ויעלה מהם, ייראּו ׁשּלא הּׁשורים רב ודר ,ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכ

אמר ּולפיכ ּבעליו, יתחּיב ׁשּלא הּדעת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹעל

ּלֹו. יעׂשה הּזה ּכּמׁשּפט ּכי ְִִֵֶֶַַַָָָהּכתּוב



מג mihtyn zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

(èë)ìL ìîzî àeä çbð øBL íàååéìòáa ãòeäå íL §¦¿Á©¨̧¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ
ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå epøîLé àìå§´Ÿ¦§§¤½§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½

:úîeé åéìòa-íâå§©§¨−̈¨«
i"yx£ÌLÏL ÏÓzÓ∑ׁשלׁש ÂÈÏÚ·a.(מכילתא)נגיחֹותהרי „Úe‰Â∑(כג ּכמֹו:(ב''ק ּבעדים, התראה מג)לׁשֹון (בראשית ƒ¿…ƒ¿…ְֲִֵָֹ¿«ƒ¿»»ְְְְִֵַָָ

האיׁש" ּבנּו העיד B‚Â'."העד LÈ‡ ˙ÈÓ‰Â∑המיתֹו ּבנגיחה. ׁשהמיתֹו אּלא לי אין יּגח", "ּכי ׁשּנאמר: לפי ִִֵֵָָָ¿≈ƒƒ¿ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּובעיטה ּדחיפה ÓeÈ˙."והמית"ּבנׁשיכה, ÂÈÏÚa Ì‚Â∑ּתלמּוד אדם? ּבידי יכֹול ׁשמים. ּבידי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ¿«¿»»»ְִִִֵֵַַָָָָ

לה)לֹומר: ׁשֹורֹו(במדבר רציחת על הֹורגֹו אּתה ואי הֹורגֹו אּתה רציחתֹו על הּוא", רֹוצח הּמּכה, יּומת (סנהדרין"מֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָ
רמב"ן.לג)

(ì)úLeé-øLà ìëk BLôð ïéãt ïúðå åéìò úLeé øôk-íà¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§Ÿ́©§½§¬Ÿ£¤©−
:åéìò̈¨«

i"yx£ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡∑ׁשּיׁשיתּו מׁשּפטֹו, זה אׁשר, לׁשֹון ּתלוה", ּכסף "אם ּכמֹו הּוא והרי ּתלּוי אינֹו זה "אם" ƒ…∆«»»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכפר ּדין ּבית �BLÙ.עליו ÔÈ„t Ô˙�Â∑מּזיק ּדמי אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל, רּבי ּדברי נּזק, כז)ּדמי קמא רמב"ן.(בבא ִֵֶָָֹ¿»«ƒ¿…«¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

(àì):Bì äNòé äfä ètLnk çbé úá-Bà çbé ïá-Bà¥¬¦¨−©´¦¨®©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«

i"yx£ÁbÈ Ô·ŒB‡∑קטן ׁשהּוא ·˙.ּבן B‡∑חּיב אינֹו יכֹול אּׁשה", אֹו איׁש "והמית ׁשּנאמר: לפי קטּנה. ׁשהיא ≈ƒ»ֵֶָָ«ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכּגדֹולים הּקטּנים על לחּיב וגֹו'", יּגח "אֹוֿבן לֹומר: ּתלמּוד הּגדֹולים? על רמב"ן.(מכילתא)אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ

(áì)óñk äîà Bà øBMä çbé ãáò-íà|ìLíéì÷L íéL ¦¤²¤¦©¬©−´¨¨®¤´¤§¦´§¨¦À
:ì÷qé øBMäå åéðãàì ïzé¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−¦¨¥«

i"yx£‰Ó‡ B‡ „·ÚŒÌ‡∑(מכילתא)ּכנענּיים.ÔzÈ ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL∑זּוז אלף ׁשוה ׁשהּוא ּבין היא, הּכתּוב ּגזרת ƒ∆∆»»ְֲִִַ¿…ƒ¿»ƒƒ≈ְִֵֵֶֶֶֶַַָָ
קלֹוני"א ׁשל הּיׁשר לּמׁשקל אּונקּיא חצי ׁשהם זהּובים, ד' מׁשקלֹו והּׁשקל ּדינר, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו .ּבין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

È‰Bn˜cÓeכט ÈlÓz‡Ó ‡e‰ Áb� ¯Bz Ì‡Â¿ƒ««≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ
B‡ ‡¯·b ÏBË˜ÈÂ d¯Ë� ‡ÏÂ d¯Óa „‰ÒzÈÂ¿ƒ«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ¿«¿»
:ÏË˜˙È d¯Ó Û‡Â Ì‚¯˙È ‡¯Bz ‡˙z‡ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«»≈ƒ¿¿≈

�dLÙל Ô˜¯et ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÔBeLÈ ÔBÓÓ Ì‡ƒ»¿«¬ƒ¿ƒ≈¿««¿≈
:È‰BÏÚ ÔBeLÈ„ ÏÎk¿…ƒ«¬ƒ

Ï·˙לא B‡ ‡¯Bz ÁbÈ Ï‡¯NÈ ¯·Ï B‡¿«ƒ¿»≈««»¿«
:dÏ „·Ú˙È ÔÈ„‰ ‡�È„k ÁbÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»¿ƒ»»≈ƒ¿¬∆≈

ÛÒkלב ‡˙Ó‡Ï B‡ ‡¯Bz ÁbÈ ‡c·ÚÏ Ì‡ƒ¿«¿»««»¿«¿»¿«
:Ì‚¯˙È ‡¯B˙Â d�Ba¯Ï ÔzÈ ÔÈÚÏÒ ÔÈ˙Ïz¿»ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈¿»ƒ¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÓeÈ˙.(כט) ÂÈÏÚa Ì‚Âז"ל רּבֹותינּו קּבלּו ¿«¿»»»ְִֵַ

ׁשהיא ט"ו:) סנהדרין ּכאן, ְְְְִִִֶֶַָָ(מכילתא

יּומת הּקרב והּזר וכמֹוהּו ׁשמים, ּבידי ְְִִִֵֵַַַָָָָָָמיתה

(וּיקרא יחּללהּו ּכי בֹו ּומתּו ז'.), י"ח, ְְְְִִִֵַַַָָֻ(ּבּמדּבר

ּבחּיבי ּבּתֹורה ּבא ׁשּלא וראיתי ט'.). ְְִִֵֶַַָָָָֹכ"ב,

יּומת" "מֹות אבל ּבלבד, "יּומת" ב"ד ְֲִִָָָָמיתֹות

יּומת אדם מּמּכה טענה ואין ּבכּלן. ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָָֻנאמר

ל"ה, (להּלן מּׁשּבת ולא כ"א.), כ"ד, ְְִַַָָָֹ(ׁשם

ׁשּכבר ו'.), י"ג, (ּדברים הּמסית ונביא ְְְִִִֵֶַָָָב'.)

אחר. ּבמקֹום ּבהם ְֵֶַַָָֹּפרׁש

‡ÏÂ:ׁשאמר אנקלּוס ׁשל לתרּגּומֹו טעם ידעּתי ¿…ְְְְְִֶֶַַַַַָָֻ

ראּוי ּכי לֹומר ירצה ואּולי ְְְְִִִֵֶַַָ"יתקטל".

רצה אֹו ּכפר, עליו ׁשּיׁש אּלא ׁשּיהרג ֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹהּוא

יהרג יּומת, ּבעליו וגם הּכתּוב ׁשאמר ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָלפרׁש

אֹו יבא יֹומֹו ּכי המנּגח, האיׁש נהרג ְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֻּכאׁשר

רצה אֹותֹו. ה' ינּקה לא ונסּפה, ירד ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹּבמלחמה

הֹורג, ּביד למּות ׁשמים ּבידי חּיב ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָללּמד

ּבחרב אתכם והרגּתי ּכענין עצמֹו, מיתת ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹלא

ּבּפסּוק ּבאנקלּוס עֹוד ואמר כ"ג.). כ"ב, ְְְְְַַַָָָֻ(להּלן

יתקטיל, ז'.) י"ח, (ּבּמדּבר יּומת הּקרב ְְְְִִֵֵַַַָָָָוהּזר

הּזר ׁשאמר, עקיבא רּבי ּכדברי סֹובר היה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכי

ּבחנק אֹומר עקיבא רּבי ּבּמקּדׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּׁשּמׁש

פ"א:). ְְִֶַ(סנהדרין

ÂÈÏÚ.(ל) ˙LeÈ ¯Ùk Ì‡הּכפר היֹות ּבעבּור ƒ…∆«»»ֱֲֶַַֹ

ואם הּקרּבנֹות, ּכענין מ'.) (ב"ק ְְְְִִַַַָָָָּכּפרה

לבא אֹותֹו מכריחים אין ּבּה חפץ אינֹו ְִִֵֵֵַָָָֹהּוא

אין חּיבּוהּו אם ואפּלּו ,ּבכ לחּיבֹו ְְְְְֲִִִֵַַָלב"ד

אם. אמר זה ּבעבּור אֹותֹו, ְְְֲִִֶַַַָממׁשּכנין

ÁbÈ.(לא) ˙a B‡ ÁbÈ Ô· B‡ׁשהּוא אֹו אמר ≈ƒ»«ƒ»ֶַָ

א אֹו איׁש והמית וׁשעּורֹו אֹומֹוסיף, ּׁשה ְְִִִִִֵָ

ויׁש להם". "אחד מׁשּפט יּגח ּבת אֹו יּגח ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָבן

או) (ׁשרׁש הּׁשרׁשים ּבספר (רד"ק ְְִִֵֶֶַַַָָֹאֹומרים

בנבלת אֹו וכן אם. ּבמקֹום ׁשּיבא ְְְְִִִֵֶַָֹתיב"ע)

בנפׁשי עׂשיתי אֹו ב'.), ה', (וּיקרא טמאה ְְְְִִִִֵַַַָָָָחּיה

ׁשֹור ּכי נֹודע אֹו י"ג.), י"ח, (ׁשמּואלֿב' ְִֵֶֶַׁשקר

לדעּתם. רּבים וכן ל"ו.), ּפסּוק (להּלן הּוא ְְְְִֵַַַַָָָָנּגח

ּבמקֹומם. ּבהם ּתׂשּכיל ׁשקר, עדי ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻוכּלם

C¯ˆ‰Âעל הּקטּנים, מׁשּפט לפרט הּכתּוב ¿À¿«ְְְִִֵַַַַַָָ

ּבעבּור מ"ד.) (ב"ק ז"ל רּבֹותינּו ֲֵַַַַּדעת

(לעיל אּׁשה אֹו איׁש לֹומר למעלה הצר ְְְְִִִֵַַַָָֻּכי

לכל לאיׁש אּׁשה ׁשהׁשוה ללּמד כ"ט.) ְְְְִִִֵֶַָָָָּפסּוק

על אּלא חּיב יהא לא ויכֹול ׁשּבּתֹורה, ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹנזקים

יּגח בן אֹו לֹומר ּתלמּוד ּגדֹולים, ואּׁשה ְְְִִִִֵַַָָאיׁש

הּכתּוב עׂשה וכן ּכּגדֹולים, הּקטּנים על ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָלחּיב

כ"ד, (וּיקרא אדם נפׁש ּכל יּכה ּכי ְְִִִִֶֶֶַַָָָָּבואיׁש

הּפׁשט ּדר ועל (ׁשם). רּׁש"י כמ"ש ְְִֶֶַַַָָי"ז.)

רע הּוא ּגדֹול אדם הּממית ׁשהּׁשֹור ֲִֵֶַַַַָָָּבעבּור

י"ז, (ׁשמּואלֿב' ּבּמדּבר ׁשּכּול ּכדב ְְְְִֵַַָֹֹמאד,

הּנה יׁשמרּנּו, ולא ּבבעליו הּועד ואם ְְְְְִִִִֵֶַָָֹח'.),

"מיתה ׁשּיתחּיב וראּוי ּגדֹולה ּפׁשיעה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּפׁשע

ּכל רע אינֹו הּקטּנים את הּממית אבל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹוכפר",

ויעלה מהם, ייראּו ׁשּלא הּׁשורים רב ודר ,ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכ

אמר ּולפיכ ּבעליו, יתחּיב ׁשּלא הּדעת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹעל

ּלֹו. יעׂשה הּזה ּכּמׁשּפט ּכי ְִִֵֶֶַַַָָָהּכתּוב



mihtynמד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

(âì)epqëé àìå øa Léà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²−Ÿ§´Ÿ§©¤®
:øBîç Bà øBM änL-ìôðå§¨«©¨¬¨−¬£«

i"yx£¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈŒÈÎÂ∑וגּלהּו מכּסה ÎÈ¯‰.ׁשהיה Èk B‡∑הּכרּיה על חּיב, הּפתיחה על אם נאמר? לּמה ¿ƒƒ¿«ƒְְִֶֶָָָֻƒƒ¿∆ְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָ
ׁשהּוא ּכֹורה אחר ּכֹורה להביא אּלא ׁשּכן? ּכל נא)חּיבלא קמא epqÎÈ.(בבא ‡ÏÂ∑,ּכּסהּו אם ּובחֹופרהא ּפטּור, ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ¿…¿«∆ְִִֵָָָ

הרּבים הּכתּובּברׁשּות נה)ּדּבר BÓÁ¯.(שם B‡ ¯BL∑ׁשֹור" ׁשּנאמר: מקֹום ׁשּבכל וחּיה, ּבהמה לכל הּדין הּוא ְִִִֵַַָָ¬ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכׁשֹור, וחּיה ּבהמה ּכל ּלהּלן מה ,"וחמֹור ׁשֹור ינּוח "למען ׁשּנאמר: מּׁשּבת, ׁשֹור ׁשֹור אֹותֹו למדין אנּו ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוחמֹור".

וחּיה ּבהמה ּכל ּכאן אף ,"ּבהמּת "וכל אחר ּבמקֹום נאמר ׁשֹורׁשהרי אּלא וחמֹור", "ׁשֹור נאמר: ולא ּכׁשֹור. ְְְְְְְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
אדם, ולאולא נב)ּכליםחמֹור קמא .(בבא ְְֲִֵָָֹֹ

(ãì):Bl-äéäé únäå åéìòáì áéLé óñk ílLé øBaä ìòa©³©©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨¨®§©¥−¦«§¤«
i"yx£¯Ba‰ ÏÚa∑,ּבעליו הּכתּוב עׂשאֹו הרּבים, ּברׁשּות ׁשעׂשאֹו ׁשּלֹו, הּבֹור ׁשאין ּפי על אף הּתּקלה, ּבעל «««ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבנזקיו ÂÈÏÚ·Ï.להתחּיב ·ÈLÈ ÛÒk∑סּבין ואפּלּו ּכסף, ׁשוה לרּבֹות ז)יׁשיב ׂשדהּו",(שם "מיטב ּדכתיב (והא . ְְְִִֵַָָ∆∆»ƒƒ¿»»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבא אם ּדזהּו יהֹוׁשע, ּדרב ּבריּה הּונא רב קּמא, ּדבבא קּמא ּדפרק ּבּגמרא ּתרץ העּדית, מן ׁשהּנּזקין רׁש"י ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻוכתב

הכא) מזּדּבן הכא, מזּדּבן לא ּדאי הּוא, מיטב מילי ּכל – מּטלטלי אבל קרקע, BlŒ‰È‰È.לגּבֹות ˙n‰Â∑.מכילתא) ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ¿«≈ƒ¿∆
ז) נזקֹולּנּזק,ב''ק ּתׁשלּומי עליה הּמּזיק לֹו ּומׁשּלם ּבדמים, ונֹוטלּה הּנבלה את רמב"ן.ׁשמין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(äì)bé-éëåeøëîe úîå eäòø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
:ïeöçé únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−¤«¡«

i"yx£ÛbÈŒÈÎÂ∑נגיפה ׁשאין הם, נגיפה ּבכלל ּכּלן ּבׁשּניו, ׁשּנׁשכֹו ּבין ּברגליו, ּבין ּבגּופֹו, ּבין ּבקרניו, ּבין ידחף, ¿ƒƒ…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
מּכה לׁשֹון איׁשׁשֹור∑LÈ‡Œ¯BL.אּלא B‚Â'.ׁשל ¯BM‰ ˙‡ e¯ÎÓe∑הּכ ׁשהמיתּבׁשוים ר' ׁשוה ׁשֹור מדּבר, תּוב ְֶַָָƒִֶ»¿∆«¿ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

וחצי החי חצי וזה הּמת וחצי החי חצי זה ּכׁשּנֹוטל מעט, ׁשוה ׁשהיא ּבין הרּבה, ׁשוה ׁשהּנבלה ּבין ר', ׁשוה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשֹור
למד אּתה הּׁשוין ׁשּמן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם למדנּו, הּמיתה. ׁשהּזיקה נזק חצי מפסיד אחד ּכל נמצא, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמת,
חּיים, ּכׁשהן ּבדמיהן ׁשוין ּבׁשאינן אף יכֹול אֹו יֹותר. ולא ּפחֹות לא נזק, חצי לׁשּלם הּתם ּדין ּכי ׁשוין, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלׁשאינן
לנכרים ליּמכר ׁשוה ּכׁשהּנבלה הרּבה מׂשּתּכר ׁשהּמּזיק ּפעמים ּכן, אמרּת אם ׁשניהם"? את "וחצּו הּכתּוב ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָאמר
יֹותר הרּבה נֹוטל ׁשהּנּזק ּפעמים אֹו נׂשּכר, הּמּזיק ׁשּיהא הּכתּוב ׁשּיאמר אפׁשר ואי הּמּזיק, ׁשֹור מּדמי יֹותר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהרּבה
מּמּועד. חמּור ּתם הרי ּכן, אמרּת ואם הּנּזק. ׁשֹור ּדמי מּכל יֹותר ׁשוין הּמּזיק ׁשֹור ּדמי ׁשחצי ׁשלם, נזק ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמּדמי
ׁשהּמׁשּתּלם ׁשוין, לׁשאינן ּתלמד הּׁשוין ּומן נזק, חצי מׁשּלם ׁשהּתם ולּמד ּבׁשוין, אּלא הּכתּוב ּדּבר לא ,ּכרח ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹעל
הּכתּוב אמר ולּמה .והֹול הּפחת חצי נֹוטל הּמיתה, ּבׁשביל ּדמיו ּׁשּפחתּו ּומה הּנבלה, את לֹו ׁשמין נזקֹו, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָחצי
הּנּזק אין אחר-ּכ ּומת נגח ואם מּגּופֹו, אּלא מׁשּלם הּתם ׁשאין ללּמד, חציֹו"? "יׁשּלם אמר: ולא הּזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹּבּלׁשֹון
אינֹו זּוז, מאֹות חמׁש ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מנה ׁשוה ׁשֹור אֹו יפסיד. נזקֹו, לחצי מּגעת אינּה ואם הּנבלה, אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָנֹוטל

העלּיה מן לׁשּלם ּבעליו את לחּיב הּתם נתחּיב ׁשּלא הּׁשֹור, את אּלא כו)נֹוטל קמא .(בבא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(åì)ìL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð Bààìå íL ´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ§¬Ÿ
únäå øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìòa epøîLé¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½§©¥−

:Bl-äéäé¦«§¤«

‚·¯לג ‰¯ÎÈ È¯‡ B‡ ·Bb ¯·b ÁzÙÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«¬≈ƒ¿≈¿«
:‡¯ÓÁ B‡ ‡¯Bz Ônz ÏtÈÂ dpqÎÈ ‡ÏÂ ·Bb¿»¿«ƒ≈¿ƒ≈«»»¬»»

È‰B¯ÓÏלד ·È˙È ‡tÒk ÌlLÈ ‡a‚„ È¯Ó»≈¿À»¿«≈«¿»»ƒ¿»ƒ
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe≈»¿≈ƒ≈

d¯·Ácלה ‡¯Bz ˙È ¯·‚c ¯Bz ÛBbÈ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«»»¿«¿≈
˙È Ôe‚lÙÈÂ ‡iÁ ‡¯Bz ˙È Ôe�aÊÈÂ ˙eÓÈÂƒƒ«¿»»«»ƒ«¿»

:Ôe‚lÙÈ ‡˙ÈÓ ÈÓc ˙È Û‡Â dtÒk«¿≈¿«»¿≈≈»¿«¿

ÈlÓz‡Óלו ‡e‰ Áb� ¯B˙ È¯‡ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«¬≈««≈ƒ¿«≈
ÌlLÈ ‡ÓlL d¯Ó d¯Ë� ‡ÏÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿»»¿≈»≈«»»¿«≈
:dÏÈ„ ‡‰È ‡˙ÈÓe ‡¯Bz ÛÏÁ ‡¯Bz»√»»≈»¿≈ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Bl.(לד) ‰È‰È ˙n‰Âאת וׁשמין "לּנּזק", ¿«≈ƒ¿∆ְִִֶַָָ

לֹו ּומׁשּלם ּבדמים ונֹוטלה ְְְְְִֵֵַַָָָהּנבלה

ּכאן). (מכילתא נזקֹו ּתׁשלּומי עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּמּזיק

אין ּכי ּדינֹו, את ּברר ולא רּׁש"י. לׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַֹזה

הּנּזק ׁשּיּטלּנה הּזאת ּבּנבלה לֹומר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹצר

לב"ד אֹותּה ּכׁשּיביא הּתׁשלּומין ְְְְְִִֶֶַַָָּבחׁשּבֹון

נבלֹות לּמּזיק היּו ׁשאפּלּו הּנזק, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָלׁשּלם

ּכפי ּבהם יפרעּנּו ּבביתֹו אחרֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָּוטרפֹות

אפּלּו ּכסף ׁשוה לרּבֹות אמרנּו ׁשּכבר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָּדמיהם,

הּנבלה ּכי לֹומר הענין אבל ז'.), (ב"ק ְְֲִִִֵַַָָָָֻסּבין

אם לפיכ ּתחׁשב", "ּוממֹונֹו היא נּזק ְִִִִֵֵֶָָָָׁשל

על אין ׁשּנגנבה אֹו כן אחרי ּדמיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּפחתּו

היה אם הּמיתה, ּדמי אּלא לׁשּלם ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמּזיק

ׁשוה ּוכׁשּמת מנה ׁשוה חי ּכׁשהּוא ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָהּׁשֹור

יטּפל וזה זּוז חמּׁשים עליו יׁש זּוז, ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָחמּׁשים

ּבכל הּדין וזה לעצמֹו ויׁשמרּנה ְְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָּבנבלתֹו

נבלה ּפחת חכמים ׁשּקֹורין וזהּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָהּנּזֹוקין,

י':). (ב"ק ּבּגמרא הּוא ְְַָָָֹּומפרׁש

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

i"yx£Ú„B� B‡∑נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא ÌlL.אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ«≈
¯BL ÌlLÈ∑ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו רמב"ן.לּנּזק, ¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(æì)äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ולאאמר ּברגליו, ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנתּבּזה

ּגדֹולה ּכּמה ּוראה ּבא ׁשֹור,מאיר: מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ד'ׁשּבּטלֹו מּמלאכּתֹו, ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. ,.˙Áz ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ««
‰O‰ ˙Áz ¯BM‰∑(סז קמא לֹומר(בבא הּכתּוב, ּבלבדׁשנאן וׂשה בׁשֹור אּלא נֹוהגת, וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת .ׁשאין ««««∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר(סנהדרין הּביתּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑ּכאן מעּקרֹו. ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָָ
ׁשּנֹוטלין ורֹואה עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּמדת

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, ּכן מנת על ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו .ממֹונֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

(á)ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´
:Búáðâa økîðå Bì½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר(מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה עּמ,אין ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
לגנב החֹותר אב ּכגֹון ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכּׁשמׁש

נפׁשֹות עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, BÏ.ממֹון ÌÈÓc∑אם היא ּורציחה חׁשּוב, הּוא ּכחי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ»ƒְְִִִַָָ
הּבית ּבעל ÌlLÈ.יהרּגּנּו ÌlL∑ממֹון נפלתהּגּנב, דסהדיא עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְִֶַַַַַַ«≈¿«≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעלֹוהי,
את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיהרגהּו,

הּממֹון רמב"ן.ּבעל ַַַָ

‡Bלז dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e�‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dp�aÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡�Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ� ‡i„‰Ò„ ‡�ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·�‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈÏÚa.(לו) ep¯ÓLÈ ‡ÏÂהּתם ּגם ּכי ידּוע ¿…ƒ¿¿∆¿»»ִַַַָָ

והּזיק ויצא ּכראּוי ּבעליו יׁשמרּנּו ְְְְְִִִִֶָָָָָָאם

ׁשאמרּבמקרה וזה ּפטּור, ׁשהּוא ּבוּדאי ׁשארע, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבּתלמּוד האֹומר ּדעת על יׁשמרּנּו, ולא ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹּבמּועד,

ׁשמירה צרי ׁשהּמּועד ד'.) ה', ב"ק ְְִִֶֶַָָָָ(ּתֹוספּתא

נּגח ׁשֹור ואם הּכתּוב: יאמר הּתם, מן ְְִִַַַַָָָָֹֻמעּלה

ּבֹו להֹוסיף יׁשמרּנּו, ולא ּבבעליו והּועד ְְְְְְִִִֶַָָֹהּוא

נזק "יׁשּלם והּזיק ויצא רעתֹו, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמירה

ּבתם ׁשהּׁשמירה האֹומר ּדעת ועל ְְְִֵֵֶַַַַָָָָׁשלם".

"ואם" יאמר: מ"ה:), ב"ק (ׁשם ׁשוה ְְִַָָָָֹּובמּועד

יׁשמרּנּו, לא עּתה וגם הּוא נּגח ׁשּׁשֹור לֹו ְְְִֶֶַַַַָָֹנֹודע

ׁשלם". נזק "יתחּיב הּגדֹולה ּפׁשיעתֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבעבּור

˙n‰Â.Bl ‰È‰Èהּמּזיק יׁשּלם ועליו "לּנּזק", ¿«≈ƒ¿∆ְְִִֵַַַַָָָ

לׁשֹון זהּו ׁשלם. נזק הּנּזק ׁשּיׁשּתּלם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעד

ראּוי ּכן ואם י':). (ב"ק רּבֹותנּו ּכדר ְְִִֵֵֶֶַַָרּׁש"י

"עם הּׁשֹור ּתחת ׁשֹור יׁשּלם ׁשּלם ְְִֵֵֵֶַַַַַָׁשּנפרׁש

במצרים היה ויֹוסף וכן לֹו". ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָהּמת

וכן ּבמצרים. ׁשהיה יֹוסף עם ה'.), א', ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ(לעיל

ּבעצרה, י"ג.), א', (יׁשעיה ועצרה און אּוכל ְְֲֲֶַַַַָָָָָָֹלא

ּבעֹולה. ּגזל ׂשֹונא ח'.) ס"א, (ׁשם ְְְֵֵָָָּכאֹומרֹו

ÔÎzÈÂ,ּלֹו יהיה והּמת הּפׁשט, ּדר על לפרׁש ¿ƒ»≈ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּתחת ׁשֹור יׁשּלם ׁשּלם ּכלֹומר ְְִֵֵַַַַַַַ"לּמּזיק",

ּבּתׁשלּומין המׁשּלם לּמּזיק לֹו יהיה והּמת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַהּׁשֹור

ׁשני ועל ּבחׁשּבֹון. לּנּזק ׁשּיכניסהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהאּלּו,

הּבעלים ׁשּיהיּו הּוא, ׁשוה הּדין ְְְִִִֶֶַַַָָהּלׁשֹונֹות

עּמֹו ּתּכנס מיתה ּומּׁשעת ּבּנבלה, ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמטּפלין

י':). (ב"ק רּבֹותינּו ּכדברי ְְְְִֵֵֶַּבחׁשּבֹונֹו,

ÂÈÏÚ.(ב) LÓM‰ ‰Á¯Ê Ì‡אּלא זה אין ƒ»¿»«∆∆»»ֵֶֶָ

"אם ׁשּתרּגם ואנקלּוס וכּו'. מׁשל ְְְְְְִִִֵֶָָֻּכמין

ׁשּטה לֹו לקח עלֹוהי", נפלת ּדסהדיא ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָעינא

ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחרת

התרּו ּכנגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא הּבית, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָּבעל

אם עליו "חּיב לֹו, ּדמים יהרּגּנּו ׁשּלא ְִִֶֶַַַָָָָֹּבֹו

הּגּנב ׁשאין רֹואים להם ׁשּיׁש מאחר ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרגֹו",

הּבית. ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות עסקי על ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹּבא

למעלה ּכׁשאמר ׁשהרי ּתמּה, ואני רּׁש"י. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלׁשֹון

וּדאי הריגתֹו, על לפטרֹו ּדמים, לֹו ְְֲִִֵַַַָָָאין

לעֹולם מיתה חּיב רֹוצח ׁשאין ּבֹו, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבׁשהתרּו

הּכתּוב ּבא ׁשּלא ּתאמר ואם ּבהתראה. ְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹאּלא

"ל אּלא ּדמים לֹו מידיאין ּדמֹו" לֹו הּתיר ְִִִֵֵֶַָָָ

אמת, אינּנּו זה להרגֹו, ׁשּמּתר לֹומר ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשמים,

מידי ענין, ּבכל ּפֹוטרֹו הראׁשֹון הּכתּוב ְְְִִִֵֶַָָָָָאּלא

ּבדין מחּיבֹו והּׁשני ּבהתראה, ּומּב"ד ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָׁשמים

מצאּוהּו ׁשאם לֹומר הרב יתּכּון ואּולי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשניהם.

והּגּנב והּכירּוהּו, הּבית ּבעל ׁשּבא קדם ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעדים

עכׁשיו, נפׁשֹות עסקי על ּבא אינֹו ּבהם, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָידע

יבאּו יהרג ואם העדים, ׁשהּכירּוהּו ראה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּכבר

זרחה אם טעם וזה ויהרגּוהּו. לב"ד ְְְְְִִֵֶַַַַָָעדים

העדים הּכירּוהּו ׁשּלא ּבּלילה ּכי עליו, ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשמׁש

ויברח. הּבית לבעל ְְְְִִֶַַַַַַַיהרּגּנּו

ÏÚÂיצא ׁשאם לֹומר אנקלּוס נתּכּון ּדעּתי ¿«ְְְְִִִֵֶַַַָָֻ

עליו לֹומר זה ּובא הּמחּתרת, מן ְִֶֶֶַַַַַָָָָהּגּנב

ּכׁשאר לֹו ּדמים ּבמחּתרת, ׁשּבא עדים לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָיׁש

נהרג הרגֹו ואם להרגֹו, מּתר ואינֹו ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֻהחּיים,



מה mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'k ipy meil inei xeriy

i"yx£Ú„B� B‡∑נגיחֹות ׁשלׁש הרי ׁשלׁשם, ּומּתמֹול הּיֹום הּוא נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע אּלא ּתם, היה לא ÌlL.אֹו «ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ«≈
¯BL ÌlLÈ∑ׁשלם BlŒ‰È‰È.נזק ˙n‰Â∑נזקֹו ּכל נּזק ׁשּיׁשּתּלם עד הּמּזיק יׁשלים ועליו רמב"ן.לּנּזק, ¿«≈ֵֶֶָ¿«≈ƒ¿∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(æì)äMîç Bøëî Bà Bçáèe äN-Bà øBL Léà-áðâé ék¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½§¨−´§¨®£¦¨´
:äOä úçz ïàö-òaøàå øBMä úçz ílLé ø÷á̈À̈§©¥Æ©´©©½§©§©−Ÿ©¬©©¤«

i"yx£'B‚Â ¯˜· ‰MÓÁ∑הּמק חס זּכאי: ּבן יֹוחנן רּבי ולאאמר ּברגליו, ׁשהֹול ׁשֹור, ּברּיֹות: ׁשל ּכבֹודן על ֹום ¬ƒ»»»¿ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
רּבי אמר ּבֹו. ונתּבּזה הֹואיל ד', מׁשּלם ּכתפֹו, על ׁשּנֹוׂשאֹו ׂשה, ה'. מׁשּלם ּכתפֹו, על לנֹוׂשאֹו הּגּנב בֹו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָנתּבּזה

ּגדֹולה ּכּמה ּוראה ּבא ׁשֹור,מאיר: מלאכה: ׁשל מּמלאכּתֹוּכחּה ד'ׁשּבּטלֹו מּמלאכּתֹו, ּבּטלֹו ׁשּלא ׂשה, ה'. ,.˙Áz ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ««
‰O‰ ˙Áz ¯BM‰∑(סז קמא לֹומר(בבא הּכתּוב, ּבלבדׁשנאן וׂשה בׁשֹור אּלא נֹוהגת, וה' ד' ּתׁשלּומי מּדת .ׁשאין ««««∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

áë(à)Bì ïéà úîå äkäå ápbä àöné úøzçna-íà¦©©§¤²¤¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−
:íéîc̈¦«

i"yx£˙¯zÁna Ì‡∑(סב חֹותר(סנהדרין הּביתּכׁשהיה ÌÈÓc.את BÏ ÔÈ‡∑ּכאן מעּקרֹו. ּכמת הּוא הרי רציחה, זֹו אין ƒ««¿∆∆ְִֵֶֶַַָָ≈»ƒְְֲִִֵֵֵֵָָָ
ׁשּנֹוטלין ורֹואה עצמֹו מעמיד אדם ׁשאין הּוא יֹודע ׁשהרי ּבא, להרג וזה להרגֹו, הׁשּכם להרג ּבא אם ּתֹורה: ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּמדת

יהרגּנּו ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד ׁשאם ּבא, ּכן מנת על ,לפיכ וׁשֹותק. ּבפניו .ממֹונֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

(á)ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìò LîMä äçøæ-íà¦¨«§¨¬©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´
:Búáðâa økîðå Bì½§¦§©−¦§¥«¨«

i"yx£ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯ÊŒÌ‡∑(שם וסנהדרין הּדבר(מכילתא ל ּברּור אם מׁשל: ּכמין אּלא זה עּמ,אין ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ƒ»¿»«∆∆»»ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
לגנב החֹותר אב ּכגֹון ּכנגּדֹו, הּממֹון ּבעל יעמד אפּלּו להרג ּבא ׁשאינֹו ל ּפׁשּוט ּכ ּבעֹולם, ׁשלֹום ׁשהּוא הּזה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּכּׁשמׁש

נפׁשֹות עסקי על ּבא ואינֹו הּבן, על האב ׁשרחמי ּבידּוע הּבן, BÏ.ממֹון ÌÈÓc∑אם היא ּורציחה חׁשּוב, הּוא ּכחי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ»ƒְְִִִַָָ
הּבית ּבעל ÌlLÈ.יהרּגּנּו ÌlL∑ממֹון נפלתהּגּנב, דסהדיא עינא אם ׁשּתרּגם: ואּונקלֹוס מיתה. חּיב ואינֹו ׁשּגנב ְִֶַַַַַַ«≈¿«≈ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא ּבֹו התרּו נגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא הּבית, ּבעל ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר אחרת, ׁשיטה לֹו לקח ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹעלֹוהי,
את יהרג ולא נפׁשֹות, עסקי על ּבא הּזה הּגּנב אין לֹו, רֹואים ׁשּיׁש ׁשמאחר הרגֹו, אם עליו חּיב לֹו, ּדמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹיהרגהּו,

הּממֹון רמב"ן.ּבעל ַַַָ

‡Bלז dpÒkÈÂ ¯n‡ B‡ ¯Bz ¯·b ·e�‚È È¯‡¬≈ƒ¿¿«ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
‡¯Bz ÛÏÁ ÌlLÈ ÔÈ¯B˙ ‡LÓÁ dp�aÊ«¿ƒ≈«¿»ƒ¿«≈√»»

:‡¯n‡ ÛÏÁ ‡�Ú Úa¯‡Â¿«¿«»»√»ƒ¿»

ÈÁÓ˙ÈÂא ‡·pb ÁkzLÈ ‡z¯zÁÓa Ì‡ƒ¿«¿«¿»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿¿≈
:Ìc dÏ ˙ÈÏ ˙eÓÈÂƒ≈≈»

dÏב ‡Óc È‰BÏÚ ˙ÏÙ� ‡i„‰Ò„ ‡�ÈÚ Ì‡ƒ≈»¿«¬«»¿»«¬ƒ¿»≈
:dz·�‚a ÔacÊÈÂ dÏ ˙ÈÏ Ì‡ ÌlLÈ ‡ÓlL«»»¿«≈ƒ≈≈¿ƒ¿«≈ƒ¿À¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÂÈÏÚa.(לו) ep¯ÓLÈ ‡ÏÂהּתם ּגם ּכי ידּוע ¿…ƒ¿¿∆¿»»ִַַַָָ

והּזיק ויצא ּכראּוי ּבעליו יׁשמרּנּו ְְְְְִִִִֶָָָָָָאם

ׁשאמרּבמקרה וזה ּפטּור, ׁשהּוא ּבוּדאי ׁשארע, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבּתלמּוד האֹומר ּדעת על יׁשמרּנּו, ולא ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹּבמּועד,

ׁשמירה צרי ׁשהּמּועד ד'.) ה', ב"ק ְְִִֶֶַָָָָ(ּתֹוספּתא

נּגח ׁשֹור ואם הּכתּוב: יאמר הּתם, מן ְְִִַַַַָָָָֹֻמעּלה

ּבֹו להֹוסיף יׁשמרּנּו, ולא ּבבעליו והּועד ְְְְְְִִִֶַָָֹהּוא

נזק "יׁשּלם והּזיק ויצא רעתֹו, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמירה

ּבתם ׁשהּׁשמירה האֹומר ּדעת ועל ְְְִֵֵֶַַַַָָָָׁשלם".

"ואם" יאמר: מ"ה:), ב"ק (ׁשם ׁשוה ְְִַָָָָֹּובמּועד

יׁשמרּנּו, לא עּתה וגם הּוא נּגח ׁשּׁשֹור לֹו ְְְִֶֶַַַַָָֹנֹודע

ׁשלם". נזק "יתחּיב הּגדֹולה ּפׁשיעתֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבעבּור

˙n‰Â.Bl ‰È‰Èהּמּזיק יׁשּלם ועליו "לּנּזק", ¿«≈ƒ¿∆ְְִִֵַַַַָָָ

לׁשֹון זהּו ׁשלם. נזק הּנּזק ׁשּיׁשּתּלם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָעד

ראּוי ּכן ואם י':). (ב"ק רּבֹותנּו ּכדר ְְִִֵֵֶֶַַָרּׁש"י

"עם הּׁשֹור ּתחת ׁשֹור יׁשּלם ׁשּלם ְְִֵֵֵֶַַַַַָׁשּנפרׁש

במצרים היה ויֹוסף וכן לֹו". ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָהּמת

וכן ּבמצרים. ׁשהיה יֹוסף עם ה'.), א', ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ(לעיל

ּבעצרה, י"ג.), א', (יׁשעיה ועצרה און אּוכל ְְֲֲֶַַַַָָָָָָֹלא

ּבעֹולה. ּגזל ׂשֹונא ח'.) ס"א, (ׁשם ְְְֵֵָָָּכאֹומרֹו

ÔÎzÈÂ,ּלֹו יהיה והּמת הּפׁשט, ּדר על לפרׁש ¿ƒ»≈ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּתחת ׁשֹור יׁשּלם ׁשּלם ּכלֹומר ְְִֵֵַַַַַַַ"לּמּזיק",

ּבּתׁשלּומין המׁשּלם לּמּזיק לֹו יהיה והּמת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַהּׁשֹור

ׁשני ועל ּבחׁשּבֹון. לּנּזק ׁשּיכניסהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהאּלּו,

הּבעלים ׁשּיהיּו הּוא, ׁשוה הּדין ְְְִִִֶֶַַַָָהּלׁשֹונֹות

עּמֹו ּתּכנס מיתה ּומּׁשעת ּבּנבלה, ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָמטּפלין

י':). (ב"ק רּבֹותינּו ּכדברי ְְְְִֵֵֶַּבחׁשּבֹונֹו,

ÂÈÏÚ.(ב) LÓM‰ ‰Á¯Ê Ì‡אּלא זה אין ƒ»¿»«∆∆»»ֵֶֶָ

"אם ׁשּתרּגם ואנקלּוס וכּו'. מׁשל ְְְְְְִִִֵֶָָֻּכמין

ׁשּטה לֹו לקח עלֹוהי", נפלת ּדסהדיא ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָעינא

ׁשּבא קדם עדים מצאּוהּו ׁשאם לֹומר ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחרת

התרּו ּכנגּדֹו הּבית ּבעל ּוכׁשּבא הּבית, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָּבעל

אם עליו "חּיב לֹו, ּדמים יהרּגּנּו ׁשּלא ְִִֶֶַַַָָָָֹּבֹו

הּגּנב ׁשאין רֹואים להם ׁשּיׁש מאחר ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרגֹו",

הּבית. ּבעל את יהרג ולא נפׁשֹות עסקי על ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹּבא

למעלה ּכׁשאמר ׁשהרי ּתמּה, ואני רּׁש"י. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָלׁשֹון

וּדאי הריגתֹו, על לפטרֹו ּדמים, לֹו ְְֲִִֵַַַָָָאין

לעֹולם מיתה חּיב רֹוצח ׁשאין ּבֹו, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבׁשהתרּו

הּכתּוב ּבא ׁשּלא ּתאמר ואם ּבהתראה. ְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹאּלא

"ל אּלא ּדמים לֹו מידיאין ּדמֹו" לֹו הּתיר ְִִִֵֵֶַָָָ

אמת, אינּנּו זה להרגֹו, ׁשּמּתר לֹומר ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשמים,

מידי ענין, ּבכל ּפֹוטרֹו הראׁשֹון הּכתּוב ְְְִִִֵֶַָָָָָאּלא

ּבדין מחּיבֹו והּׁשני ּבהתראה, ּומּב"ד ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָׁשמים

מצאּוהּו ׁשאם לֹומר הרב יתּכּון ואּולי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשניהם.

והּגּנב והּכירּוהּו, הּבית ּבעל ׁשּבא קדם ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹעדים

עכׁשיו, נפׁשֹות עסקי על ּבא אינֹו ּבהם, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָידע

יבאּו יהרג ואם העדים, ׁשהּכירּוהּו ראה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּכבר

זרחה אם טעם וזה ויהרגּוהּו. לב"ד ְְְְְִִֵֶַַַַָָעדים

העדים הּכירּוהּו ׁשּלא ּבּלילה ּכי עליו, ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשמׁש

ויברח. הּבית לבעל ְְְְִִֶַַַַַַַיהרּגּנּו

ÏÚÂיצא ׁשאם לֹומר אנקלּוס נתּכּון ּדעּתי ¿«ְְְְִִִֵֶַַַָָֻ

עליו לֹומר זה ּובא הּמחּתרת, מן ְִֶֶֶַַַַַָָָָהּגּנב

ּכׁשאר לֹו ּדמים ּבמחּתרת, ׁשּבא עדים לֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָיׁש

נהרג הרגֹו ואם להרגֹו, מּתר ואינֹו ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֻהחּיים,



mihtynמו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(â)-ãò øBîç-ãò øBMî äáðbä Bãéá àönú àönä-íà¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈¦¯©£²©
:ílLé íéðL íéiç äN¤−©¦®§©−¦§©¥«

i"yx£B„È· ‡ˆn˙ ‡ˆn‰ŒÌ‡∑מכר ולא טבח ׁשּלא BÓÁŒ„Ú¯.ּברׁשּותֹו, ¯BMÓ∑,ּכפל ּתׁשלּומי ּבכלל ּדבר ּכל ƒƒ»≈ƒ»≈¿»ְְִֶַַָָֹֹƒ«¬ְְִֵֶֶַַָָָ
וגֹו' אבדה ּכל על ׂשלמה על ׂשה "על אחר: ּבמקֹום נאמר ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשאין ּבין חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּבין

לרעהּו" ׁשנים ÌlLÈ.יׁשּלם ÌÈ�L ÌÈiÁ∑חּיים ּדמי אֹו חּיים, אּלא מתים, לֹו יׁשּלם .ולא ְְְִֵֵֵַַ«ƒ¿«ƒ¿«≈ְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹ

ß hay `"k iyily mei ß

(ã)Léà-øòáé ékøòáe Bøéòa-úà çlLå íøë-Bà äãN ¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ¤§¦½¦¥−
:ílLé Bîøk áèéîe eäãN áèéî øçà äãNa¦§¥´©¥®¥©¬¨¥²¥©¬©§−§©¥«

i"yx£¯Ú·È Èk∑‰¯ÈÚa ˙‡.¯Ú·e."ּובעירנּו "אנחנּו ּכמֹו: ּבהמה לׁשֹון Ú·È¯.ּכּלם Èk∑ּבׂשדה ּבהמֹותיו יֹולי ƒ«¿∆∆¿ƒ…ƒ≈ְְְְְֲִֵֵַָָֻƒ«¿∆ְְִֵֶָָ
ּבבעּור. אֹו ּבעירה, את ּבׁשּלּוח אֹו אלה: מּׁשּתי ּבאחת אֹותֹו ויּזיק חברֹו ׁשל הּואוכרם וׁשּלח, רּבֹותינּו: ּופרׁשּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

ּומבערת האֹוכלת הּׁשן נזקי הּוא ּובער, רגל. ּכף מדר ג)נזקי קמא ‡Á¯.(בבא ‰„Na∑אחרּבׂשדה איׁש ËÈÓ·.ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָƒ¿≈«≈ְִֵֶֶַָ≈«
ÌlLÈ e‰„N∑,נזקֹו ּדמי קרקע לֹו לׁשּלם ּבא ואם הּנזק, את סלע,ׁשמין נזקֹו היה אם ׂשדֹותיו: מּמיטב לֹו יׁשּלם »≈¿«≈ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ּבעּדית להם ׁשמין ׁשהּנּזקין הּכתּוב, לּמד לֹו. ׁשּיׁש מעּדית סלע ׁשוה לֹו ז)יּתן .(ב''ק ְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ä)äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék¦«¥¥̧¥¹¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈
:äøòaä-úà øòánä ílLé ílL äãOä Bà́©¨¤®©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«

i"yx£L‡ ‡ˆ˙ŒÈk∑מעצמּהאפּלּו.ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe∑ּבלע"ז LÈ„b.קרדונ"ש ÏÎ‡�Â∑עד ּבּקֹוצים ׁשּלחכה ƒ≈≈≈ְֲִֵַָ»¿»…ƒְַַ¿∆¡«»ƒֲִִֶַַָ
לּקרקע הּמחּברת לקמה אֹו לגדיׁש, ‰O„‰.ׁשהּגיעה B‡∑ׁשנּיה ּפעם אֹותּה לניר וצרי נירֹו, את ÌlL.ׁשּלחכה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ«»∆ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ«≈

¯Ú·n‰ ÌlLÈ∑לפי לׁשּלם, חּיב ׁשּמצאה, קֹוצים ידי על מעצמּה יצאה והיא ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשהדליק ּפי על אף ¿«≈««¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ותּזיק ּתצא ׁשּלא ּגחלּתֹו את ׁשמר .ׁשּלא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

(å)ì íéìë-Bà óñk eäòø-ìà Léà ïzé-ékápâå øîL ¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−
:íéðL ílLé ápbä àöné-íà Léàä úéaî¦¥´¨¦®¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦

i"yx£LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â∑ּדבריולפי.·�b‰ ‡ˆnÈŒÌ‡∑לּבעלים ׁשנים הּגּנב סג)יׁשּלם קמא רמב"ן.(בבא ¿À«ƒ≈»ƒְְִָָƒƒ»≈««»ְְְִִֵַַַַַָָ

BzÓ¯ג ‡z·�b d„Èa ÁÎzLÈ ‡ÁÎzL‡ Ì‡ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿«ƒ≈¿À¿»ƒ
ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÔÈiÁ Ôep‡c ¯n‡ „Ú ¯ÓÁ „Ú«¬««ƒ«¿ƒ«ƒ««¿≈

:ÌlLÈ¿«≈

È˙ד ÁlLÈÂ Ì¯Î B‡ Ï˜Á ¯·b ÏÈÎ‡È È¯‡¬≈…ƒ¿«¬«¿»ƒ««»
dÏ˜Á ¯ÙL Ô¯Á‡ Ï˜Áa ÏeÎÈÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿≈«¬«»√»¿««¿≈

:ÌlLÈ dÓ¯k ¯ÙLe¿««¿≈¿«≈

ÏeÎÈÈÂה ÔÈ·ek ÁkLÈÂ ¯e� ˜tz˙ È¯‡¬≈ƒ««¿«¿«ƒ¿≈
ÌlLÈ ‡ÓlL ‡Ï˜Á B‡ ‡Ó˜ B‡ ÔÈLÈ„b¿ƒƒ»»«¿»«»»¿«≈

:‡z˜Ïc ˙È ˜Ï„‡c¿«¿≈»¿∆¿»

hÓÏ¯ו ÔÈ�Ó B‡ ÛÒk d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¿«»ƒ¿ƒ«
‡·pb ÁÎzLÈ Ì‡ ‡¯·b ˙ÈaÓ Ôe·pb˙ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒƒ¿¿««»»

:ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ¿«≈««¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמר ּדבר. מּׁשם לקח אם יׁשּלם אבל ְְֲִִֵַַַָָָָָָָָעליו,

ּבהֹווה, ׁשּדּבר עליו, הּׁשמׁש זרחה אם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכתּוב

אדם ׁשאין ּבּלילה, לבא מחּתרת ּבאי ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּדר

אבל ּומּתר, ּפטּור ׁשם וההֹורגן ּבהם, ְְֲִֶַַָָָָָָֻמּכיר

הּוא עליו הּׁשמׁש זרחה עד ׁשם ְְִֵֶֶַַַַָָָָָהּמתעּכב

לחּיבֹו ּבא ואם לנפׁשֹו. ּובֹורח ויֹוצא ְְְְְְְִִֵֵַַַָָמיטמר

ולאעל ּבב"ד לא מיתה מתחּיב אינֹו עדים ּפי ְְְִִִִֵֵֵַַָֹֹ

האֹומר ּדעת על ּכן ואם הּבית. ּבעל ְְִִֵֵַַַַַַַַָּביד

ונטל ּבמחּתרת ׁשהּבא ע"ב.) (סנהדרין ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָּבּתלמּוד

ׁשּלם יהיה קננהּו, ּבדמים ּפטּור ויצא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּכלים

למעלה חֹוזר ּבגנבתֹו ונמּכר לֹו אין אם ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָיׁשּלם

ואף ּכדר ל"ז.), כ"א, (לעיל איׁש יגנב ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַֹאל

י"ז.). ט"ו, (ּדברים ּכן ּתעׂשה ְְֲֲִֵֶַַָָלאמת

C¯„Â"חתר "ׁשאם יאמר, ידּועה, הּפׁשט ¿∆∆ְְִֶַַַָָָֹ

ּבּלילה ּבּמחּתרת "ונמצא" ּבּתים ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָּבחׁש

ואדם הּגּנב על הּׁשמׁש זרחה ואם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"יהרג",

מה יׁשּלם אבל יהרג", "לא ּומּכירֹו, ְֲִֵֵֵֵַַַָָֹרֹואהּו

הּׁשמׁש, וטעם ּבּיֹום. מּׁשם והֹוציא ְְִִֶֶֶַַַַַָָּׁשּגנב

הּׁשמׁש לעיני וכן הרֹואים, לעיני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָ"האֹור"

וטעם ּבגלּוי. י"א.), י"ב, (ׁשמּואלֿב' ְְְֵַַַָֹהּזאת

ּבעל את יהרג זה ּכי הזּכרנּו, ּכאׁשר הּזה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַֹהּדין

מּמּנּו. יברח וזה ְְִִִֶֶַַַהּבית,

‡B(וֿט) ÛÒk e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èkƒƒ≈ƒ∆≈≈∆∆
.¯ÓLÏ ÌÈÏÎּבׁשֹומר נאמרה זֹו ּפרׁשה ≈ƒƒ¿…ְְֵֶֶָָָָ

קּבלת ּכפי הּגנבה, את ּבֹו ּפטר ּולפיכ ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָחּנם,

ונזּכר צ"ד:). ב"מ ּכאן, (מכילתא ְְְְִִֵַַָָרּבֹותינּו

אֹו ּכסף ׁשֹומרי ׁשּדר מּפני ּבּכתּוב, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָסתם

(ּפסּוקים הּׁשנּיה והּפרׁשה ּבחּנם. לׁשמרם ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכלים

אֹו חמֹור הזּכירה ׂשכר ׁשּבׁשֹומר ְְֲִִֵֶָָָט'ֿי"ב.)

לתּתן הּבהמֹות ודר ּבהמה, וכל ׂשה אֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשֹור

ּבׂשכר. אֹותם וירעּו לׁשמר רֹועים ְְְְְִִִַָָָֹּביד

.LÈ‡‰ ˙ÈaÓ ·p‚Â.ּדבריו לפי רּׁש"י ּפרׁש ¿À«ƒ≈»ƒְְִִֵַַָָ

ּדֹומים לֹו והביאּו .ּכ טֹוען ׁשהּוא ְִִֵֵֶַָלֹומר

חנניה ב'.), י"ג, (ּדברים נביא ּבקרּב יקּום ְְְְְֲִִִִַָָָָּכי

יקראּנּו לא ּכי א'.), כ"ח, (ירמיה הּנביא עּזּור ְְְְִִִִֶֶַַָָֹבן

ואין ּכן. יאמר ׁשהּוא רק האמת, על הּׁשם ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבזה

"אם" יאמר הּכתּוב ּכי ,האיׁשצר מּבית ּגּנב ִִִִֵֶַַַָָֹֹֻ

הּגּנב יּמצא לא ואם ׁשנים, יׁשּלם הּגּנב ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹויּמצא

ׁשלח לא אם הּגנבה על ויּׁשבע" לב"ד ְְְִִֵַַַַָָָָֹ"יבֹואּו

ב"ד" "אֹותֹו ירׁשיעּון ואׁשר רעהּו, ּבמלאכת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָידֹו

ּכי ׁשנים, יׁשּלם הּגֹונב, ׁשהּוא הּזאת, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹּבּגנבה

גנבֹו לא אם ׁשנים לׁשּלם ירׁשיעּוהּו לא ְְְְִִִֵַַַָֹֹב"ד

הּוא, ּבגּנב ּבכפל הּתׁשלּומין חּיּוב ּכי ְְְִִִֵֶַַַָהּוא,

ׁשנים חּיים ג'.) (ּבפסּוק למעלה אמר ְְְְֲִִֶַַַַַָָָּכאׁשר

ְֵַיׁשּלם.
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(æ)íéäìûä-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּביתּובא ּבעל לֹו∑Â�˜¯·.ּוא ולּׁשבע זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח רמב"ן.ׁשּלא ְֶֶַָָֹ

(ç)-ìò äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãò äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ
ílLé íéäìû ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½§©¥¬

:eäòøì íéðL§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ּפי על אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

e‰Ú¯Ï.העדים ÌÈ�L ÌlLÈ∑מׁשּלם ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִֵָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבעל "ונקרב לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ּכ ואחר ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּתׁשלּומי
וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּבית
יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד ׁשליחּות ּכאן נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם בכפל יתחּיב מּיד נגנבה, ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלֹומר

ׁשבּועה ּכאן אף ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' Ê‰."ׁשבּועת ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆…«ƒ∆
את ויחקרּו ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל הּוא הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלפי
הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים את ירׁשיעּו ואם ׁשנים, יׁשּלם זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהעדּות.
הֹודה ּכן אם אּלא ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד זה": הּוא "ּכי ּדרׁשּו לברכה, זכרֹונם ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשנים

מּמּניּבמקצת, נגנב והּמֹותר ל חּיב אני וכ ּכ קו)לֹומר: .(ב''ק ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr f zegiy ihewl)

לרעהּו ׁשנים ח)יׁשּלם נגנב(כב, ׁשהחפץ ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ויׁש "לרעהּו". מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ

הּוא ׁשקר ּוׁשבּועת הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ּכפל ּתׁשלּומי ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמּנּו,

ׁשנים יׁשּלם כן ּפי על ׁשאף לפרׁש הּכתּוב הצרְך - לּמפקיד לכאֹורה ׁשּיְך ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין רמב"ן.לרעהּוחטא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(è)-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²§¨
ì äîäa:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¥¨−¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«

i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑(צד את(ב''מ ּבֹו ּפטר לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפרׁשה ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
עצמֹו ׁשּפֹוטר למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא אם האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּגנבה,

ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. מעּמֹוּבׁשבּועה יּגנב "אםּֿגנֹוב ּכתּוב: ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָָ
לסטים ידי על ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, על אבל ¯‡‰.יׁשּלם", ÔÈ‡Â∑ּבּדבר .ׁשּיעיד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ¿≈…∆ִֶַָָָ

„·È˙‡ז È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡i�ic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡i�ic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡i�ic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

‡Bט ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ¯e‰Ú,(ז) ˙Î‡ÏÓa B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ְַַƒ…»«»ƒ¿∆∆≈≈
האלהים" אל "ׁשּיקרב רּׁש"י ּדעת ְֱִִִֶֶַַַַַָֹעל

והּנכֹון חברֹו". ּבׁשל ידֹו ׁשלח "ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹלּׁשבע

ׁשהּוא ּכמֹו ׁשּנגנב לּׁשבע האלהים אל ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיקרב

לצרּכֹו להׁשּתּמׁש יד הּוא ׁשלח לא אם ְְְְִִֵֵַַָָָֹטֹוען,

נעׂשה ּבּפּקדֹון יד הּׁשֹולח ּכי רעהּו, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמלאכת

ּבאנסין. וחּיב ּגזלן ְְְְִַַָָָָָעליו

Ê‰.(ח) ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡רּׁש"י ּכתב ¬∆…«ƒ∆ִַַָ

זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו ְְֲִִֵֶֶַָֹלפי

ורּבֹותינּו .אצל הּוא והרי עליו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנׁשּבעּת

ׁשאין ללּמד זה, הּוא ּכי ק"ו:) (ב"ק ְְִֵֵֶֶַָאמרּו

הֹודה ּכן אם אּלא ׁשבּועה אֹותֹו ְְְִִֵֶַָָָמחּיבין

נגנב והּמֹותר חּיב" אני וכ ּכ" ְְְְְֲִִִַַַָָָָָּבמקצת,

ּדברי הרב ׁשּכתבֹו הענין וזה (עכ"ל). ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּמּני

ק"ו.ֿק"ז.), (ב"ק ּכהלכה ואינֹו הּוא ְְֲִִֵַָָיחידים

ּבמּקצת ּכפירה צריכים אינן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָׁשהּׁשֹומרים

ּגּנב טענת ּכׁשּטֹוען ואפּלּו ּבמּקצת, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָוהֹודאה

ׁשבּועת לּׁשבע הּוא חּיב הּפּקדֹון ְְִִַַַַָָָָּבכל

ּבראיֹות ּבּגמרא מתּבאר ועֹוד ְְְְְִִִֵַַָָָָהּׁשֹומרים.

ּכׁש ּכי ואֹומרּגמּורֹות הּפּקדֹון ּבעּקר ּכֹופר הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַָ

ואם ּפטּור, ּבּכל ּכֹופר אם אצלי, הפקדּת ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלא

הּכל, לדברי וזה ׁשבּועה, חּיב מּקצת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹמֹודה

ּבפרּוׁשיו ּכן אֹומר אינֹו ׁשהרב ּפי על ְְִֵֵֵֵֶַַַָָואף

מעיז). ד"ה ק"ז. (ב"ק ְִֵַָָּבּגמרא

Ì‡Âמדרׁש לפי הּזה הּכתּוב ּכי נאמר ּכן ¿ƒְְִִִֵֶַַַַָֹ

אצלי הפקיד לא ּבטֹוען הּוא ְְְֲִִִִֵֶָֹחכמים

הֹודה ואם ּפטּור ּבּכל ּכפר ׁשאם ְִִֵֶַַָָָָֹמעֹולם,

ויאמר ׁשבּועה. חּיב ּבמּקצת וכפר ְְְְְְְִִַַַָָָָָֹּבמּקצת

אל הּבית ּבעל יקרב הּגּנב יּמצא לא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאם

עליו ׁשּיטען ּפׁשע טענת ּכל על ְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהאלהים

ּכי הּׁשֹומר יאמר אׁשר אֹו ּבּׁשמירה, ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּפׁשעּת

יֹותר, לי הפקדּת ולא ׁשּבידי ּפּקדֹון זה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּוא

יׁשּלם האלהים אֹותֹו ירׁשיען אׁשר ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹֻהּנפּקד
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(æ)íéäìûä-ìà úéaä-ìòa áø÷ðå ápbä àöné àì-íà¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®
:eäòø úëàìîa Bãé çìL àì-íà¦¬Ÿ¨©²¨−¦§¤¬¤¥¥«

i"yx£·pb‰ ‡ˆnÈ ‡ÏŒÌ‡∑ׁשה הּזה, הּׁשֹומר הּביתּובא ּבעל לֹו∑Â�˜¯·.ּוא ולּׁשבע זה עם לדּון הּדּינין, אל ƒ…ƒ»≈««»ִֵֶֶַַַַַַָ¿ƒ¿«ְִִִֶֶַַַָָָ
ּבׁשּלֹו ידֹו ׁשלח רמב"ן.ׁשּלא ְֶֶַָָֹ

(ç)-ìò äN-ìò øBîç-ìò øBL-ìò òLt-øác-ìk-ìò©¨§©¤¿©©¿©£ÁÁ©¤̧©
ãò äæ àeä-ék øîàé øLà äãáà-ìk-ìò äîìN©§¹̈©¨£¥À̈£¤³Ÿ©Æ¦´¤½©µ
ílLé íéäìû ïòéLøé øLà íäéðL-øác àáé íéäìûä̈«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®£¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½§©¥¬

:eäòøì íéðL§©−¦§¥¥«
i"yx£ÚLtŒ¯·cŒÏkŒÏÚ∑ּפי על אלהים וירׁשיעּוהּו ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיעידּו ּבׁשבּועתֹו, ׁשקרן ׁשּיּמצא «»¿«∆«ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

e‰Ú¯Ï.העדים ÌÈ�L ÌlLÈ∑מׁשּלם ּגנבֹו, עצמֹו ׁשהּוא ונמצא הימּנּו, נגנב לֹומר ּבפּקדֹון ׁשהּטֹוען הּכתּוב לּמד ִֵָ¿«≈¿«ƒ¿≈≈ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבעל "ונקרב לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ּדרׁשּו ׁשּכ עדים, ּבאּו ּכ ואחר ׁשּנׁשּבע ּבזמן ואימתי? ּכפל. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּתׁשלּומי
וכפר לּדין ׁשּבא ׁשּכיון לּדין, אּלא אינֹו אֹו לׁשבּועה, אֹומר אּתה היא. ׁשבּועה זֹו, קריבה האלהים". אל ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּבית
יד, ׁשליחּות למּטה ונאמר יד ׁשליחּות ּכאן נאמר ּבידֹו? ׁשהּוא עדים ּבאּו אם בכפל יתחּיב מּיד נגנבה, ְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלֹומר

ׁשבּועה ּכאן אף ׁשבּועה, ּלהּלן מה ידֹו", ׁשלח אםֿלא ׁשניהם ּבין ּתהיה ה' Ê‰."ׁשבּועת ‡e‰ŒÈk ¯Ó‡È ¯L‡∑ ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆…«ƒ∆
את ויחקרּו ׁשניהם, ּדבר יבא הּדּינין עד .אצל הּוא הרי עליו, ׁשּנׁשּבעּת זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלפי
הם יׁשּלמּו זֹוממין, ׁשּנמצאּו העדים את ירׁשיעּו ואם ׁשנים, יׁשּלם זה, לׁשֹומר וירׁשיעּוהּו הם ּכׁשרים ואם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהעדּות.
הֹודה ּכן אם אּלא ׁשבּועה, אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ללּמד זה": הּוא "ּכי ּדרׁשּו לברכה, זכרֹונם ורּבֹותינּו לּׁשֹומר. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשנים

מּמּניּבמקצת, נגנב והּמֹותר ל חּיב אני וכ ּכ קו)לֹומר: .(ב''ק ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr f zegiy ihewl)

לרעהּו ׁשנים ח)יׁשּלם נגנב(כב, ׁשהחפץ ׁשּנׁשּבע ּבׁשֹומר מדּבר זה ּפסּוק ּדהּנה לֹומר, ויׁש "לרעהּו". מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹ

הּוא ׁשקר ּוׁשבּועת הּׁשֹומר, ּכׁשּנׁשּבע ּדוקא הּוא ּגּנב' טענת ּב'טֹוען ּכפל ּתׁשלּומי ׁשל ׁשהחּיּוב ּומּכיון ּבידֹו. ׁשהּוא והתּברר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמּנּו,

ׁשנים יׁשּלם כן ּפי על ׁשאף לפרׁש הּכתּוב הצרְך - לּמפקיד לכאֹורה ׁשּיְך ׁשאינֹו לּמקֹום, אדם ּבין רמב"ן.לרעהּוחטא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

(è)-ìëå äN-Bà øBL-Bà øBîç eäòø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²§¨
ì äîäa:äàø ïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¥¨−¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬Ÿ¤«

i"yx£¯BLŒB‡ ¯BÓÁ e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡ ÔzÈŒÈk∑(צד את(ב''מ ּבֹו ּפטר לפיכ חּנם, ּבׁשֹומר נאמרה ראׁשֹונה ּפרׁשה ƒƒ≈ƒ∆≈≈¬ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
עצמֹו ׁשּפֹוטר למדּת, לׁשבּועה. הּבית", ּבעל ונקרב הּגּנב יּמצא לא אם האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּגנבה,

ׁש ּכמֹו נגנבה, אם ּפטּור אינֹו לפיכ ׂשכר, ּבׁשֹומר אמּורה זֹו ּופרׁשה זֹו. מעּמֹוּבׁשבּועה יּגנב "אםּֿגנֹוב ּכתּוב: ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָָ
לסטים ידי על ּבחזקה נׁשּבה אֹו נׁשּבר, אֹו מעצמֹו, מת ּכמֹו: האנס, על אבל ¯‡‰.יׁשּלם", ÔÈ‡Â∑ּבּדבר .ׁשּיעיד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ¿≈…∆ִֶַָָָ

„·È˙‡ז È¯Ó ·¯˜˙ÈÂ ‡·pb ÁÎzLÈ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ¿¿««»»¿ƒ¿»≈»≈¿≈»
‰Óa d„È ËÈLB‡ ‡Ï Ì‡ ‡i�ic Ì„˜Ïƒ√»«»«»ƒ»ƒ¿≈¿»

:d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ƒ¿«≈«¿≈

ÏÚח ¯ÓÁ ÏÚ ¯Bz ÏÚ ·BÁc Ìb˙t Ïk ÏÚ«»ƒ¿«¿««¬««
È¯‡ ¯ÓÈÈ Èc ‡z„·‡ Ïk ÏÚ eÒk ÏÚ ¯n‡ƒ»«¿«»¬∆¿»ƒ≈«¬≈
Èc ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈc ÏBÚÈÈ ‡i�ic Ì„˜Ï ÔÈ„ ‡e‰≈ƒ√»«»«»≈ƒ«¿≈ƒ
:d¯·ÁÏ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ÌlLÈ ‡i�ic Ôe·iÁÈ¿«¿«»«»¿«≈««¿≈¿«¿≈

‡Bט ¯B˙ B‡ ¯ÓÁ d¯·ÁÏ ¯·b ÔzÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿«¿«¿≈¬«
B‡ ¯·z‡ B‡ ˙ÈÓe ¯hÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¯n‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«

:ÈÊÁc ˙ÈÏ È·zL‡ƒ¿¿ƒ≈¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ¯e‰Ú,(ז) ˙Î‡ÏÓa B„È ÁÏL ‡Ï Ì‡ ְַַƒ…»«»ƒ¿∆∆≈≈
האלהים" אל "ׁשּיקרב רּׁש"י ּדעת ְֱִִִֶֶַַַַַָֹעל

והּנכֹון חברֹו". ּבׁשל ידֹו ׁשלח "ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹלּׁשבע

ׁשהּוא ּכמֹו ׁשּנגנב לּׁשבע האלהים אל ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּיקרב

לצרּכֹו להׁשּתּמׁש יד הּוא ׁשלח לא אם ְְְְִִֵֵַַָָָֹטֹוען,

נעׂשה ּבּפּקדֹון יד הּׁשֹולח ּכי רעהּו, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבמלאכת

ּבאנסין. וחּיב ּגזלן ְְְְִַַָָָָָעליו

Ê‰.(ח) ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡רּׁש"י ּכתב ¬∆…«ƒ∆ִַַָ

זה הּוא ּכי העד יאמר אׁשר ּפׁשּוטֹו ְְֲִִֵֶֶַָֹלפי

ורּבֹותינּו .אצל הּוא והרי עליו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנׁשּבעּת

ׁשאין ללּמד זה, הּוא ּכי ק"ו:) (ב"ק ְְִֵֵֶֶַָאמרּו

הֹודה ּכן אם אּלא ׁשבּועה אֹותֹו ְְְִִֵֶַָָָמחּיבין

נגנב והּמֹותר חּיב" אני וכ ּכ" ְְְְְֲִִִַַַָָָָָּבמקצת,

ּדברי הרב ׁשּכתבֹו הענין וזה (עכ"ל). ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּמּני

ק"ו.ֿק"ז.), (ב"ק ּכהלכה ואינֹו הּוא ְְֲִִֵַָָיחידים

ּבמּקצת ּכפירה צריכים אינן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָׁשהּׁשֹומרים

ּגּנב טענת ּכׁשּטֹוען ואפּלּו ּבמּקצת, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָוהֹודאה

ׁשבּועת לּׁשבע הּוא חּיב הּפּקדֹון ְְִִַַַַָָָָּבכל

ּבראיֹות ּבּגמרא מתּבאר ועֹוד ְְְְְִִִֵַַָָָָהּׁשֹומרים.

ּכׁש ּכי ואֹומרּגמּורֹות הּפּקדֹון ּבעּקר ּכֹופר הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַָ

ואם ּפטּור, ּבּכל ּכֹופר אם אצלי, הפקדּת ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלא

הּכל, לדברי וזה ׁשבּועה, חּיב מּקצת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹמֹודה

ּבפרּוׁשיו ּכן אֹומר אינֹו ׁשהרב ּפי על ְְִֵֵֵֵֶַַַָָואף

מעיז). ד"ה ק"ז. (ב"ק ְִֵַָָּבּגמרא

Ì‡Âמדרׁש לפי הּזה הּכתּוב ּכי נאמר ּכן ¿ƒְְִִִֵֶַַַַָֹ

אצלי הפקיד לא ּבטֹוען הּוא ְְְֲִִִִֵֶָֹחכמים

הֹודה ואם ּפטּור ּבּכל ּכפר ׁשאם ְִִֵֶַַָָָָֹמעֹולם,

ויאמר ׁשבּועה. חּיב ּבמּקצת וכפר ְְְְְְְִִַַַָָָָָֹּבמּקצת

אל הּבית ּבעל יקרב הּגּנב יּמצא לא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאם

עליו ׁשּיטען ּפׁשע טענת ּכל על ְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָֹהאלהים

ּכי הּׁשֹומר יאמר אׁשר אֹו ּבּׁשמירה, ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּפׁשעּת

יֹותר, לי הפקדּת ולא ׁשּבידי ּפּקדֹון זה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹהּוא

יׁשּלם האלהים אֹותֹו ירׁשיען אׁשר ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹֻהּנפּקד



mihtynמח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(é)Bãé çìL àì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úòáL§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ¨©²¨−
:ílLé àìå åéìòa ç÷ìå eäòø úëàìîa¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨¨−§¬Ÿ§©¥«

i"yx£‰È‰z '‰ ˙Ú·L∑ּבּה ׁשלח ׁשאם לעצמֹו, ּבּה להׁשּתּמׁש יד ּבּה ׁשלח לא והּוא ּכדבריו, הּוא, ׁשּכן יּׁשבע ¿À«ƒ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
חּיב נאנסה, ּכ ואחר ÂÈÏÚa.ּבאנסיןיד Á˜ÏÂ∑הּׁשבּועה.ÌlLÈ ‡ÏÂ∑ּכלּום הּׁשֹומר .לֹו ְְֱֳִֶַַַָָָָָָ¿»«¿»»ְַָ¿…¿«≈ְֵַ

(àé):åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áðb-íàå§¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«

(áé):ílLé àì äôøhä ãò eäàáé óøhé óøè-íà¦¨¬Ÿ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥¨−¬Ÿ§©¥«
i"yx£Û¯hÈ Û¯ËŒÌ‡∑רעה חּיה ידי Ú„.על e‰‡·È∑עדים ּופטּוריביא ּבאנס, ÌlLÈ.ׁשּנטרפה ‡Ï ‰Ù¯h‰∑ ƒ»…ƒ»≈ְֵַַָָָ¿ƒ≈≈ְְְִִִֵֶֶָָָֹ«¿≈»…¿«≈

חתּול טרפת מׁשּלם: ׁשאינֹו טרפה ויׁש מׁשּלם ׁשהּוא טרפה יׁש "הּטרפה", אּלא יׁשּלם, לא טרפה אֹומר ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו
לחׁש ּומי מׁשּלם. אינֹו ונחׁש, ודב ארי, זאב, טרפת מׁשּלם. ּונמּיה, נׁשּברוׁשּועל אֹו "ּומת ּכתיב ׁשהרי ּכן? לדּון ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

להּציל יכֹול ׁשאין וׁשביה ׁשבר אף להּציל, יכֹול ׁשאין ּמיתה מה נׁשּבה": רמב"ן.אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(âé)åéìòa úî-Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé-éëå§¦«¦§©¬¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬
:ílLé ílL Bnò-ïéà¥«¦−©¥¬§©¥«

i"yx£ÎÂÏ‡LÈŒÈ∑ּבאנסין חּיב ׁשהּוא הּׁשֹואל, על ללמד ‡BnÚŒÔÈ.ּבא ÂÈÏÚa∑עם אינֹו ׁשֹור ׁשל ּבעליו אם ¿ƒƒ¿«ְְֳִֵֶֶַַַַָָָָ¿»»≈ƒְִִֵֶָָ
ּבמלאכּתֹו צד)הּׁשֹואל .(ב''מ ְְִֵַַ

(ãé)àa àeä øéëN-íà ílLé àì Bnò åéìòa-íà¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´½−̈
:BøëNa¦§¨«

i"yx£BnÚ ÂÈÏÚaŒÌ‡∑אינֹו ׁשאלה, ּבׁשעת עּמֹו היה אחרת: ּבמלאכה ׁשהּוא ּבין מלאכה, ּבאֹותּה ׁשהּוא ּבין ƒ¿»»ƒְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּומיתה ׁשבירה ּבׁשעת עּמֹו להיֹות שם)צרי ‰e‡.(ב''מ ¯ÈÎNŒÌ‡∑הּׁשֹור ּבׂשכרֹואם ּבא ׂשכּור, אּלא ׁשאּול, אינֹו ְְְִִִִִִַָָָƒ»ƒְִִֵֶַָָָָָ

ּבׁשאלה, ולא הּזה הּׂשֹוכר להתחּיבליד ׁשֹואל מׁשּפט לֹו ואין נׁשּתּמׁש ׂשכרֹו ידי על ׁשהרי ׁשּלֹו, הנאה ּכל ואין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מׁשּלם? ּכיצד ׂשֹוכר יׂשראל, חכמי ּבֹו נחלקּו לפיכ ׂשכר. ּכׁשֹומר אֹו חּנם, ּכׁשֹומר אם ּדינֹו, מה ּפרׁש ולא ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבאנסין.

ׂשכר ּכׁשֹומר אֹומר יהּודה רּבי חּנם, ּכׁשֹומר אֹומר מאיר .רּבי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

(åè)dnò áëLå äNøà-àì øLà äìeúa Léà äzôé-éëå§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬«ŸŸ̈−¨§¨©´¦¨®
:äMàì Bl äpøäîé øäî̈²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«

i"yx£‰zÙÈŒÈÎÂ∑ּבלׁשֹון ּכפּתּוי ארּמי ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשּדל. וארי ּתרגּומֹו: וכן לֹו, ׁשּׁשֹומעת עד לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָ
p¯‰ÓÈ‰.עברי ¯‰Ó∑לּה לּהיפסק ׁשּכֹותב לאׁשּתֹו, איׁש ּכמׁשּפט ויּׂשאּנהמהר, רמב"ן.ּכתּבה ְִִ»…ƒ¿»∆»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

Ï‡י Ì‡ ÔB‰ÈÂ¯z ÔÈa È‰z ÈÈ„ ‡˙ÓBÓ»»«¿»¿≈≈«¿≈ƒ»
Ïa˜ÈÂ d¯·Á dÏ ¯ÒÓ„ ‰Óa d„È ËÈLB‡ƒ¿≈¿»ƒ¿«≈«¿≈ƒ«≈

:ÌlLÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓBÓ dpÓ d¯Ó»≈ƒ≈»»¿»¿«≈

ÌlLÈיא dnÚÓ ·�b˙È ‡·�b˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»ƒ¿¿≈≈ƒ≈¿«≈
:È‰B¯ÓÏ¿»ƒ

È·˙c¯‡יב ÔÈ„‰Ò È˙ÈÈ ¯·zÈ ‡¯·z‡ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
:ÌlLÈ ‡Ï»¿«≈

ÈÓ˙יג B‡ ¯·zÈÂ d¯·Á ÔÓ ¯·b Ï‡LÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¿«ƒ«¿≈¿ƒ¿«ƒ
:ÌlLÈ ‡ÓlL dnÚ ˙ÈÏ d¯Ó»≈≈ƒ≈«»»¿«≈

‰e‡יד ‡¯È‚‡ Ì‡ ÌlLÈ ‡Ï dnÚ d¯Ó Ì‡ƒ»≈ƒ≈»¿«≈ƒ¬ƒ»
:d¯‚‡a ÏÚ«¿«¿≈

Ò¯‡Ó‡טו ‡Ïc ‡zÏ˙a ¯·b ÏcLÈ È¯‡Â«¬≈¿«≈¿«¿À¿»¿»¿«¿»
·ekLÈÂ:ez�‡Ï dÏ dpÓi˜È ‡Ói˜ dnÚ ¿ƒ¿ƒ««»»¿«¿ƒ«≈¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אין אבל יׁשּלמּו, ׁשניהם והּנה לרעהּו. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָׁשנים

וטענת ּגּנב, טענת ּבטֹוען אּלא הּׁשנים ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָּתׁשלּומי

ואפּלּו הּתביעֹות ּבכל נֹוהגת ּבמּקצת ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָמֹודה

הּדינין ּובאּלה ענינים. ּוׁשאר ּוגזלה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּבהלואה

לבאר צר אין מרּבֹות, והלכֹות מעט ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֻֻמקרא

הּמקראֹות. יּׁשּוב ּבכדי אּלא ּבכאן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמהם

Û¯hÈ(יב) Û¯Ë Ì‡יבאהּו רעה. חּיה ידי על ƒ»…ƒ»≈ְְִֵֵַַָָָ

ּופטּור. ּבאנס ׁשּנטרפה עדים" "יביא ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹעד,

הּכתּוב הצרי לּמה לתמּה, ויׁש רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹזה

ּבין ּתהיה ה' ׁשבעת אמר ּולמעלה עדים, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻּבכאן

ׁשאם הּוא, ׁשוה ּבהם והּדין י'.). (ּפסּוק ְְִִֵֶֶֶֶַָָָׁשניהם

וכן ונׁשּבה ונׁשּבר ּבמת יּפטר עדים לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָיׁש

ואינֹו ּכּלן על נׁשּבע עדים לֹו אין ואם ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָֻ"ּבנטרף",

ׁשהּׁשֹור ּבהֹווה הּכתּוב ּדּבר ּכי וׁשּמא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּלם.

לצּוק יעלה אֹו ּבעליו ּבאבּוס ְְְְֲֵֶֶַָָָ"ּכׁשּימּות"

ּבלסט "הּנׁשּבה" וכן ּבֹו, רֹואה אין ים"ונׁשּבר" ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ

אבל לֹו, והל העדר מן ּונטלֹו עליו ׁשּבא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֻמזּין

יטרףיקראעליומלארֹועים, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהאריהוהּדבּכאׁשר

"ויּפטר". לב"ד אֹותם" "ׁשּיביא יאמר ְְְִִֵֵֶַָָָָֹולכן

B‡ׁשל ּדינֹו על ללּמד הּכתּוב ׁשּבא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנפרׁש

אין פ"ג.) (ב"מ ׁשאֹומר יהּודה ּבן ְִִֵֵֶֶָאיסי

"יביא רֹואה יׁש הא י'.), ּפסּוק (לעיל ּפטּור ְִֵֵֶֶָָָָרֹואה

ּבמקֹום האנס ארע ׁשאם ּופרּוׁשֹו, ויּפטר", ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹעדים

על סֹומכין אין הּיֹום ּכל ׁשם מצּויין ְְֲִִִֵֶַַָָָָׁשהאנׁשים

הּטרפה ודר העדים. להביא וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשבּועתֹו

ּבּההּכתּוב הצרי ולכן אמרנּו, ּכאׁשר ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתהיה

"ׁשּיביא" עד, יבאהּו אמר ור"א העדים. ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיביא

להיֹות אזן, ּבדל אֹו ּכרעים ׁשּתי הּנטרף, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹקצת

ׁשמעֹון ּדרּבי ּבּמכילתא ראיתי וכן "לעד". ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָלֹו

יביא אֹומר ׁשאּול אּבא קמ"ז) (ּדף יֹוחאי ִֵֶַַַָָָּבן

הרעה יּציל ּכאׁשר ה' אמר ּכה ׁשּנאמר: ֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעדידה,

י"ב.). ג', (עמֹוס וגֹו' כרעים ׁשּתי הארי ְְְֲִִִִֵַָָָמּפי

‡LÈ.(טוֿטז) ‰zÙÈ ÈÎÂ,לּבּה על מדּבר ¿ƒ¿«∆ƒְִֵַַָ

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

(æè)øäîk ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©
:úìeúaä©§«Ÿ

i"yx£˙Ïe˙a‰ ¯‰Ók∑:ׁשּנאמר ּבאנס, עּמּה וׁשֹוכב הּבתּולה את הּתֹופס אצל ּכסף חמׁשים קצּוב כב)ׁשהּוא (דברים ¿…««¿…ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכסף" חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ."ונתן ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

dÏטז d�zÓÏ ‡‰e·‡ ÈaˆÈ ‡Ï ‡aˆÓ Ì‡ƒƒ¿»»ƒ¿≈¬»¿ƒ¿«≈
:‡zÏ˙a È¯‰BÓk ÏB˜˙È ‡tÒk«¿»ƒ¿¿¬≈¿À¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ארמי ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשדל", "ארי ּתרּגּומֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָוכן

לאּׁשה, ּלֹו ימהרּנה מהר הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹּכפּתּוי

"לאׁשּתֹו" איׁש ּכמׁשּפט מהר" לּה ְְְְְִִִִַַָֹֹ"יפסק

ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ויּׂשאּנה. ּכתּבה לּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּכֹותב

ּבׁשקר", רצֹון "הּטית הּפּתּוי ענין אבל ְְֲִִֶֶַַַַָָָָנכֹון,

וּיפּת ט"ז.), י"א, (ּדברים לבבכם יפּתה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָוכן

לּבי נפּתה אם כ"ז.), ל"א, (אּיֹוב לּבי ְִִִִִִִֵֶַָּבּסתר

אׁשר האנׁשים ולכן ט'.). ל"א, (ׁשם אּׁשה ְֲֲִִֵֶַָָָָָעל

ּבדברים לּבם ויטעה להׂשּכיל ׁשלמה ּדעּתם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָאין

ׁשאמר ּוכמֹו ּפתאים, יּקראּו ענינם ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבתחּלת

ט"ו.). י"ד, (מׁשלי ּדבר לכל יאמין ְְֲִִִֵֶַָָָּפתי

רצֹונה יּטה עּמּה לׁשּכב הּבתּולה את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוהּמסית

מפּתה. ונקרא ׁשקר ּבדברי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָלחפצֹו

ÒeÏ˜�‡Âּכן אמר למחלֹוקֹות, הּלׁשֹון חּלק ¿À¿¿ְֲִֵֵַַַָָ

ועסק ּתחּבּולה לׁשֹון והּוא ְְְְְֵֵֶַַָ"יׁשדל",

ּכרצֹונֹו, ּבֹו לעׂשֹות אחר עם האדם יעׂשה ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָאׁשר

כן ּכי ּבמעׂשה, אֹו ּבדברים הׁשּתּדלּותֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָיהיה

כ"ה.) ל"ב, (ּבראׁשית עּמֹו איׁש ּבוּיאבק ְְִִִֵֵֵַַָָאמר

וׁשֹובבּתי ּתרּגם עּזיאל ּבן ויֹונתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻויׁשּתדל.

: ד'.) ל"ח, (יחזקאל ּבלחיי חחים ְְְְִִִֵֶֶַַָָונתּתי

לּקטּת איפה רּות מגּלת ּובתרּגּום ,ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָֹואׁשדלינ

ּולאן י"ט.) ב', (רּות עׂשית ואנה ְְִַָָָָהּיֹום

עׂשיתי אׁשר האיׁש ׁשם למעּבד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאׁשּתדלּת

ּכי עּמיּה, דאׁשּתדלית (ׁשם) ּבעז הּיֹום ְְִִִִִֵַַַָָֹעּמֹו

יּקרא לעׂשֹותֹו מצּדד אדם אׁשר ענין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּתחּבּלת

ׁשאין ּובמקֹום ּבּמׁשנה ואמרּו ְְְְְְִִֵֶַַָָָהׁשּתּדלּות,

ה'.), ב', (אבֹות איׁש להיֹות הׁשּתּדל ְְֲִִִִֵַָָאנׁשים

לקראת לצאת אדם יׁשּתּדל לעֹולם ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָּובּגמרא

הוה ּובּכתּוב נ"ח.), (ּברכֹות יׂשראל ְְְֲִֵֵַַָָָָמלכי

מׁשּתּדל ט"ו.), ו', (ּדניאל להּצלּותּה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָמׁשּתּדר

ּתחּבּולֹות. ְְֶַועֹוׂשה

ÏÚÂואׁשּתּדּור ּומרד הּוא הּלׁשֹון מּזה ּדעּתי ¿«ְְְְִִֶֶַַַַָ

מרד י"ט.), ד', (עזרא ּבּה ְְֲִֶֶֶֶַָמתעבד

האּלה האֹותּיֹות יחליפּו ּכי רּבה, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָותחּבּולה

כ"ג, (מלכיםֿב' מּזלֹות הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְִִֶַַַָָֹאף

(ּתהּלים נמלצּו ל"ב.), ל"ח, (אּיֹוב ּומּזרֹות ְְְִִִִַָה'.)

מפלׂשי כ"ה.), ו', (אּיֹוב ונמרצּו ק"ג.) ְְְְְִִִֵקי"ט,

ל"ו,עב (ׁשם עב מפרׂשי ט"ז.) ל"ז, (ׁשם ְְִֵָָָָ

ח'.) ז', (ּדניאל ואלּו ּבארמית וכן ְֲֲִִֵֵַַָָכ"ט.).

י"ד.) כ"ח, (להּלן ׁשרׁשרת ז'.), ז', (ׁשם ְְֲֶֶַַַָָוארּו

ה'.). י', (מקואֹות ׁשלׁשלת חכמים ּבּה ְְְֲִִֶֶַָָָָאמרּו

ב', (אבֹות ּבּמׁשנה ּבהם ׁשּכתּוב נסחאֹות ְְְִֵֶֶַָָָָָֻויׁש

אנקלּוס אמר ולכן איׁש. להיֹות הׁשּתּדר ְְְְְִִִֵֵַַָָֻה'.)

את ויׁשֹובב יסֹובב יׁשדל", "ארי יפּתה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַּכי

עּמּה. ׁשּיׁשּכב עד רּבים ּבענינים ְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּבתּולה

ּפעם רּבים ּבענינים הּבתּולֹות ּפּתּוי ּכי ְְְֲִִִִִַַַַַָּובעבּור

ׁשּיטעה ּבׁשקר ּפעם ּבממֹון ּפעם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָּבדברים

לֹו אֹותּה לּׂשא ׁשרצֹונֹו ּבאמת ּפעם ְֱִֶֶֶַַָָָאֹותּה,

הׁשּתּדלּות, ועׂשאֹו לׁשֹון לֹו ייחד לא ְְְְֲִִֵַַַָָָֹלאּׁשה,

ט"ז.) י"א, (ּדברים לבבכם יפּתה ּבפן ְְְְְֲִִֶֶֶַָָאבל

יטעּו. דלמא ּבֹו ְְִִַָָאמר

‰Óeּלֹו ימהרּנה ּבמהר (רּׁש"י) הרב ׁשּפרׁש «ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לאׁשּתֹו איׁש ּכמׁשּפט מהר לּה ְְְְְִִִִֶַַָֹֹׁשּיפסק

אמת אינֹו ּכאן), (מכילתא ּכתּבה לּה ְְְֱִֵֵֶֶָָָָֻׁשּכֹותב

ואם קנס, נֹותן אינֹו יּׂשאּנה אם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהמפּתה

מן ּכלּום עליו לּה אין הּנּׂשּואין אחר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָיגרׁשּנה

אבל הּוא. סֹופרים מּדברי ׁשהּכתּבה ְְְֲִִִֵֶַַָָָֻהּתֹורה,

לארּוסתֹו מׁשּלח ׁשאדם הּׁשלּוחים מהר ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרּוׁש

החּפה לצרכי ּובגדים זהב ּוכלי ּכסף ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּכלי

ּבלׁשֹון סבלֹונֹות הּנקראים והם ְְְְְִִִִִִֵַַָוהּנּׂשּואין,

קמ"ה.). (ב"ב הדרי מהרי אמרּו וכ ְְֲֲֲִֵֵָָָָֹחכמים.

ּומּתן מהר מאד עלי ּבהרּבּו אמר ְְְְְְַַַַַָָָֹֹֻואנקלּוס

מֹוהרין לחדא עלי אסגּו י"ב.) ל"ד, ְְֲֲִִֵַַַָָ(ּבראׁשית

ּכתּבֹות לּה לכּתב להם נֹודר היה ולא ְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֻּומּתנן,

ּכמֹו סבלֹונֹות הּמהר אבל מאד, ְְְְֲִֵַַַָֹֹהרּבה

מהרה מן נגזר הּלׁשֹון ׁשהיה ויּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּפרׁשּתי.

הּדבר ׁשהּוא לפי ל"ח.), כ', (ׁשמּואלֿא' ְְִֵֶַָָָחּוׁשה

ממהר החתן ּכי ּבנּׂשּואין, הּנמהר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהראׁשֹון

כן ואחרי ההיא הּמנחה לפניו לׁשלח ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹּומקּדים

אֹו הּנּׂשּואין לעׂשֹות חמיו לבית ּבא ְֲִִִֵַַָָהּוא

מ"ט.) (ּפסחים חכמים ׁשהזּכירּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֶַָָָהּׂשמחה,

סבלֹונֹות. ְְִַֻסעּדת
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לֹו להיֹות חּפה וצרכי סבלֹונֹות ְְְְִִֵָָָֻלּה

הּכתּוב ואמר לעּכב. יכֹולים ׁשהם רמז ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָלאּׁשה,

אין ּכי לֹו", "ׁשּיּקחּנה אמר ולא הּזה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּלׁשֹון

לא ואם רצה, אם רק ׁשּיּׂשאּנה עליו ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹמצוה

(ּבּפסּוק כן ואחרי יפרע. מּתחּלה ּבּה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹיחּפץ

ׁשּיׁשקל לֹו, לתּתּה אביה ימאן ׁשאם אמר ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּבא)

האנׁשים יּתנּו אׁשר ּכּמהר ּכסף ידֹו ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹעל

ּפסלּה ּכי והּטעם להם, הּנׂשּואֹות ְְְְִֶַַַַַָָָלּבתּולֹות

לּה להרּבֹות אביה ויצטר הּבחּורים ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבעיני

ׁשּיפרעּנּו הּוא וראּוי מהר לּה יּתנּו לא והם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹמּתן

ְֶַַהמפּתה.

e¯Ó‡Â(.'י ּכתּבֹות ּכאן, (מכילתא רּבֹותינּו ¿»¿ְְְִֵַָָֻ

ּבענין נקצב הּוא הּזה הּמהר ענין ְְְְִִִִֶַַַַַַֹּכי

כ"ב, (ּדברים ּכסף חמּׁשים הּוא ּכי ְֲִִִִֶֶָָָֹהאנס

אבל ּבזה, ׁשוין והמפּתה האֹונס ודין ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָכ"ט.),

נאמר ׁשּׁשם למפּתה אֹונס ּבין הּכתּוב ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָחלק

ימיו ּכל ׁשּלחּה יּוכל לא לאּׁשה תהיה ְְְְִִֶַַָָָָָֹולֹו

ּבחּורי להיֹות ארץ ּדר ּכי והּטעם, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ(ׁשם).

הּיפֹות, הּגדֹולים ּבנֹות ּבתּולֹות, מפּתים ְְְְִִֶֶַַַָחמד

הגּון ּפרׁשואינּנּו ולכן נׂשּכר, חֹוטא ׁשּיהא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּובעבּור להם. ויׁשּלם ּכרחם על יּׂשאּנה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ענׁש עליו נתן לא ּבּדבר חטאה היא ְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּגם

ואחרי הּקנס ׁשּיׁשּלם ודי ּכרחֹו על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיּׂשאּנה

עּמֹו היא הרי אביה ודעת לדעּתּה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיּׂשאּנה

וכן ּבּתֹורה. ּכתּבה עליו לּה אין הּנׁשים, ְְְִֵֵַַָָָָָָָֻּככל

ּבמעלה הּפחּותים ּבנֹות לאנס הּגדֹולים ּבני ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹּדר

ּבאנס אמר ולכן ּכנגּדם, ּכח להם אין ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאׁשר

רּבֹותינּו ּדעת ועל ּכרחֹו. על לאּׁשה, תהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָולֹו

אביה ּבין היא ּבין ׁשם ּגם ל"ט:) ְִִֵֵַָָָֻ(ּכתּבֹות

ּכרחם, על ׁשּיּקחּנה הגּון אינּנּו ּכי לעּכב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיכֹולין

ׁשּתהיה ּופעמים רעֹות, ׁשּתי עּמּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויעׂשה

ּבחטאֹו, ׁשּתתּבּזה יּתכן ולא מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹנכּבדת

ולא ּבידּה הּנּׂשּואין ׁשּיהיּו הּיׁשר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוהּמׁשּפט

ּבנֹות יהיּו ׁשּלא ּכרחֹו על יּׂשאּנה ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹּבידֹו,

הּזרֹוע. לבעלי הפקר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָיׂשראל

‰p‰Â,האנס ּכדין ּבנערה רק אינּנּו הּזה הּדין ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

איׁש ימצא ּכי הּכתּוב ּפרׁש ׁשם ְֲִִִֵַַָָָָאבל

לא וכאן כ"ח.), כ"ב, (ּדברים בתּולה ְְְֲִַָָָָֹנערה

ׁשם הּנזּכרת הּנערה ּכי והּטעם, נערה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָהזּכיר

אּׁשה, ׁשהיא הּבֹוגרת את להֹוציא אּלא ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָאינֹו

מ':), (ּכתּבֹות ּבכלל היא ּגם הּקטּנה ְְְֲִִַַַָָָֻאבל

ּבּידּוע ּכי הּבֹוגרת, את להֹוציא הצר לא ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֻוכאן

מּדעּתּה ּכי ּכלּום יׁשּלם ׁשּלא הּבֹוגרת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהמפּתה

אחרי זכּות ׁשּום ּבבּתֹו לֹו אין והאב ְְְֲִֵֵַָָָָעׂשה,

אביה ּבית ּבנעריה ּכדכתיב הּנעּורים, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻימי

ימאן מאן אם ּכאן ואמר י"ז.). ל', ְְְִִֵֵַַָָָָָ(ּבּמדּבר

אֹותּה הּנֹותן ׁשהּוא לרמז לֹו, לתּתּה ְְִִִֵֶַָָָָֹאביה

ּבקטּנה קּדּוׁשיה ּבכסף זּכאי ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָלאיׁש,

ׁשבח ּכל ג':) (קּדּוׁשין ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָונערה,

לאביה, נערהנעּורים לכּתב הצר ּבאֹונס אבל ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹֻ

ּדעּתנּו על עֹולה היה ּכי הּבֹוגרת, את ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָלהֹוציא

היא. הּכתּוב ׁשּגזרת אּלא אליה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁשּלם

מאֹונס. ּתּׁשמר ּדעּתּה על ּבעמדּה ּכי ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָוהּטעם,

‡"¯Âעּצבֹותם ירּבּו וכן קּׁשּור, לׁשֹון מהר אמר ¿ְְְְִִֵַַַָָֹ

ואינּנּו ד'.), ט"ז, (ּתהּלים מהרּו ְְִִֵֵֶַָָאחר

רּבֹותינּו מּדברי ׁשּבארּתי ּכמֹו הּוא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָנכֹון,

לב נמהרי ׁשהיּו מהרּו, אחר ּדעּתי ועל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָז"ל.

הׁשּגחה ּבלי ּבמהירּותם אחריו ללכת אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאל

ׁשם (רּׁש"י המדקּדקים ּובדברי ּדעת. ְְְְְְִִִִֵַַַַַָּובלי

והּטעם אחר, לאל מהר ׁשּנתנּו ׁשם) ְְְֵֵֶַַַַַַַָָֹרד"ק

ּומנחה. זבח לֹו ְְִֶֶַָָׁשּנתנּו
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ארמי ּבלׁשֹון ׁשּדּול יׁשדל", "ארי ּתרּגּומֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָוכן

לאּׁשה, ּלֹו ימהרּנה מהר הּקדׁש. ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹּכפּתּוי

"לאׁשּתֹו" איׁש ּכמׁשּפט מהר" לּה ְְְְְִִִִַַָֹֹ"יפסק

ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ויּׂשאּנה. ּכתּבה לּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּכֹותב

ּבׁשקר", רצֹון "הּטית הּפּתּוי ענין אבל ְְֲִִֶֶַַַַָָָָנכֹון,

וּיפּת ט"ז.), י"א, (ּדברים לבבכם יפּתה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָוכן

לּבי נפּתה אם כ"ז.), ל"א, (אּיֹוב לּבי ְִִִִִִִֵֶַָּבּסתר

אׁשר האנׁשים ולכן ט'.). ל"א, (ׁשם אּׁשה ְֲֲִִֵֶַָָָָָעל

ּבדברים לּבם ויטעה להׂשּכיל ׁשלמה ּדעּתם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָאין

ׁשאמר ּוכמֹו ּפתאים, יּקראּו ענינם ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבתחּלת

ט"ו.). י"ד, (מׁשלי ּדבר לכל יאמין ְְֲִִִֵֶַָָָּפתי

רצֹונה יּטה עּמּה לׁשּכב הּבתּולה את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוהּמסית

מפּתה. ונקרא ׁשקר ּבדברי ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָלחפצֹו

ÒeÏ˜�‡Âּכן אמר למחלֹוקֹות, הּלׁשֹון חּלק ¿À¿¿ְֲִֵֵַַַָָ

ועסק ּתחּבּולה לׁשֹון והּוא ְְְְְֵֵֶַַָ"יׁשדל",

ּכרצֹונֹו, ּבֹו לעׂשֹות אחר עם האדם יעׂשה ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָאׁשר

כן ּכי ּבמעׂשה, אֹו ּבדברים הׁשּתּדלּותֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָיהיה

כ"ה.) ל"ב, (ּבראׁשית עּמֹו איׁש ּבוּיאבק ְְִִִֵֵֵַַָָאמר

וׁשֹובבּתי ּתרּגם עּזיאל ּבן ויֹונתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻויׁשּתדל.

: ד'.) ל"ח, (יחזקאל ּבלחיי חחים ְְְְִִִֵֶֶַַָָונתּתי

לּקטּת איפה רּות מגּלת ּובתרּגּום ,ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָֹואׁשדלינ

ּולאן י"ט.) ב', (רּות עׂשית ואנה ְְִַָָָָהּיֹום

עׂשיתי אׁשר האיׁש ׁשם למעּבד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָאׁשּתדלּת

ּכי עּמיּה, דאׁשּתדלית (ׁשם) ּבעז הּיֹום ְְִִִִִֵַַַָָֹעּמֹו

יּקרא לעׂשֹותֹו מצּדד אדם אׁשר ענין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻּתחּבּלת

ׁשאין ּובמקֹום ּבּמׁשנה ואמרּו ְְְְְְִִֵֶַַָָָהׁשּתּדלּות,

ה'.), ב', (אבֹות איׁש להיֹות הׁשּתּדל ְְֲִִִִֵַָָאנׁשים

לקראת לצאת אדם יׁשּתּדל לעֹולם ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָּובּגמרא

הוה ּובּכתּוב נ"ח.), (ּברכֹות יׂשראל ְְְֲִֵֵַַָָָָמלכי

מׁשּתּדל ט"ו.), ו', (ּדניאל להּצלּותּה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָמׁשּתּדר

ּתחּבּולֹות. ְְֶַועֹוׂשה

ÏÚÂואׁשּתּדּור ּומרד הּוא הּלׁשֹון מּזה ּדעּתי ¿«ְְְְִִֶֶַַַַָ

מרד י"ט.), ד', (עזרא ּבּה ְְֲִֶֶֶֶַָמתעבד

האּלה האֹותּיֹות יחליפּו ּכי רּבה, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָותחּבּולה

כ"ג, (מלכיםֿב' מּזלֹות הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְִִֶַַַָָֹאף

(ּתהּלים נמלצּו ל"ב.), ל"ח, (אּיֹוב ּומּזרֹות ְְְִִִִַָה'.)

מפלׂשי כ"ה.), ו', (אּיֹוב ונמרצּו ק"ג.) ְְְְְִִִֵקי"ט,

ל"ו,עב (ׁשם עב מפרׂשי ט"ז.) ל"ז, (ׁשם ְְִֵָָָָ

ח'.) ז', (ּדניאל ואלּו ּבארמית וכן ְֲֲִִֵֵַַָָכ"ט.).

י"ד.) כ"ח, (להּלן ׁשרׁשרת ז'.), ז', (ׁשם ְְֲֶֶַַַָָוארּו

ה'.). י', (מקואֹות ׁשלׁשלת חכמים ּבּה ְְְֲִִֶֶַָָָָאמרּו

ב', (אבֹות ּבּמׁשנה ּבהם ׁשּכתּוב נסחאֹות ְְְִֵֶֶַָָָָָֻויׁש

אנקלּוס אמר ולכן איׁש. להיֹות הׁשּתּדר ְְְְְִִִֵֵַַָָֻה'.)

את ויׁשֹובב יסֹובב יׁשדל", "ארי יפּתה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַּכי

עּמּה. ׁשּיׁשּכב עד רּבים ּבענינים ְְְְִִִִִֶַַַַָָָהּבתּולה

ּפעם רּבים ּבענינים הּבתּולֹות ּפּתּוי ּכי ְְְֲִִִִִַַַַַָּובעבּור

ׁשּיטעה ּבׁשקר ּפעם ּבממֹון ּפעם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָּבדברים

לֹו אֹותּה לּׂשא ׁשרצֹונֹו ּבאמת ּפעם ְֱִֶֶֶַַָָָאֹותּה,

הׁשּתּדלּות, ועׂשאֹו לׁשֹון לֹו ייחד לא ְְְְֲִִֵַַַָָָֹלאּׁשה,

ט"ז.) י"א, (ּדברים לבבכם יפּתה ּבפן ְְְְְֲִִֶֶֶַָָאבל

יטעּו. דלמא ּבֹו ְְִִַָָאמר

‰Óeּלֹו ימהרּנה ּבמהר (רּׁש"י) הרב ׁשּפרׁש «ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לאׁשּתֹו איׁש ּכמׁשּפט מהר לּה ְְְְְִִִִֶַַָֹֹׁשּיפסק

אמת אינֹו ּכאן), (מכילתא ּכתּבה לּה ְְְֱִֵֵֶֶָָָָֻׁשּכֹותב

ואם קנס, נֹותן אינֹו יּׂשאּנה אם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהמפּתה

מן ּכלּום עליו לּה אין הּנּׂשּואין אחר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָיגרׁשּנה

אבל הּוא. סֹופרים מּדברי ׁשהּכתּבה ְְְֲִִִֵֶַַָָָֻהּתֹורה,

לארּוסתֹו מׁשּלח ׁשאדם הּׁשלּוחים מהר ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹּפרּוׁש

החּפה לצרכי ּובגדים זהב ּוכלי ּכסף ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻּכלי

ּבלׁשֹון סבלֹונֹות הּנקראים והם ְְְְְִִִִִִֵַַָוהּנּׂשּואין,

קמ"ה.). (ב"ב הדרי מהרי אמרּו וכ ְְֲֲֲִֵֵָָָָֹחכמים.

ּומּתן מהר מאד עלי ּבהרּבּו אמר ְְְְְְַַַַַָָָֹֹֻואנקלּוס

מֹוהרין לחדא עלי אסגּו י"ב.) ל"ד, ְְֲֲִִֵַַַָָ(ּבראׁשית

ּכתּבֹות לּה לכּתב להם נֹודר היה ולא ְְְְִֵֶַָָָָָֹֹֻּומּתנן,

ּכמֹו סבלֹונֹות הּמהר אבל מאד, ְְְְֲִֵַַַָֹֹהרּבה

מהרה מן נגזר הּלׁשֹון ׁשהיה ויּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּפרׁשּתי.

הּדבר ׁשהּוא לפי ל"ח.), כ', (ׁשמּואלֿא' ְְִֵֶַָָָחּוׁשה

ממהר החתן ּכי ּבנּׂשּואין, הּנמהר ְְְִִִִִֵֶַַָָָָהראׁשֹון

כן ואחרי ההיא הּמנחה לפניו לׁשלח ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹּומקּדים

אֹו הּנּׂשּואין לעׂשֹות חמיו לבית ּבא ְֲִִִֵַַָָהּוא

מ"ט.) (ּפסחים חכמים ׁשהזּכירּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֶַָָָהּׂשמחה,

סבלֹונֹות. ְְִַֻסעּדת
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לֹו להיֹות חּפה וצרכי סבלֹונֹות ְְְְִִֵָָָֻלּה

הּכתּוב ואמר לעּכב. יכֹולים ׁשהם רמז ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָלאּׁשה,

אין ּכי לֹו", "ׁשּיּקחּנה אמר ולא הּזה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּלׁשֹון

לא ואם רצה, אם רק ׁשּיּׂשאּנה עליו ְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹמצוה

(ּבּפסּוק כן ואחרי יפרע. מּתחּלה ּבּה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹיחּפץ

ׁשּיׁשקל לֹו, לתּתּה אביה ימאן ׁשאם אמר ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּבא)

האנׁשים יּתנּו אׁשר ּכּמהר ּכסף ידֹו ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹעל

ּפסלּה ּכי והּטעם להם, הּנׂשּואֹות ְְְְִֶַַַַַָָָלּבתּולֹות

לּה להרּבֹות אביה ויצטר הּבחּורים ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּבעיני

ׁשּיפרעּנּו הּוא וראּוי מהר לּה יּתנּו לא והם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹמּתן

ְֶַַהמפּתה.

e¯Ó‡Â(.'י ּכתּבֹות ּכאן, (מכילתא רּבֹותינּו ¿»¿ְְְִֵַָָֻ

ּבענין נקצב הּוא הּזה הּמהר ענין ְְְְִִִִֶַַַַַַֹּכי

כ"ב, (ּדברים ּכסף חמּׁשים הּוא ּכי ְֲִִִִֶֶָָָֹהאנס

אבל ּבזה, ׁשוין והמפּתה האֹונס ודין ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָכ"ט.),

נאמר ׁשּׁשם למפּתה אֹונס ּבין הּכתּוב ְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָחלק

ימיו ּכל ׁשּלחּה יּוכל לא לאּׁשה תהיה ְְְְִִֶַַָָָָָֹולֹו

ּבחּורי להיֹות ארץ ּדר ּכי והּטעם, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָ(ׁשם).

הּיפֹות, הּגדֹולים ּבנֹות ּבתּולֹות, מפּתים ְְְְִִֶֶַַַָחמד

הגּון ּפרׁשואינּנּו ולכן נׂשּכר, חֹוטא ׁשּיהא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּובעבּור להם. ויׁשּלם ּכרחם על יּׂשאּנה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ענׁש עליו נתן לא ּבּדבר חטאה היא ְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּגם

ואחרי הּקנס ׁשּיׁשּלם ודי ּכרחֹו על ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיּׂשאּנה

עּמֹו היא הרי אביה ודעת לדעּתּה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיּׂשאּנה

וכן ּבּתֹורה. ּכתּבה עליו לּה אין הּנׁשים, ְְְִֵֵַַָָָָָָָֻּככל

ּבמעלה הּפחּותים ּבנֹות לאנס הּגדֹולים ּבני ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹּדר

ּבאנס אמר ולכן ּכנגּדם, ּכח להם אין ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹאׁשר

רּבֹותינּו ּדעת ועל ּכרחֹו. על לאּׁשה, תהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָולֹו

אביה ּבין היא ּבין ׁשם ּגם ל"ט:) ְִִֵֵַָָָֻ(ּכתּבֹות

ּכרחם, על ׁשּיּקחּנה הגּון אינּנּו ּכי לעּכב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיכֹולין

ׁשּתהיה ּופעמים רעֹות, ׁשּתי עּמּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויעׂשה

ּבחטאֹו, ׁשּתתּבּזה יּתכן ולא מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹנכּבדת

ולא ּבידּה הּנּׂשּואין ׁשּיהיּו הּיׁשר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹוהּמׁשּפט

ּבנֹות יהיּו ׁשּלא ּכרחֹו על יּׂשאּנה ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹּבידֹו,

הּזרֹוע. לבעלי הפקר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָיׂשראל

‰p‰Â,האנס ּכדין ּבנערה רק אינּנּו הּזה הּדין ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

איׁש ימצא ּכי הּכתּוב ּפרׁש ׁשם ְֲִִִֵַַָָָָאבל

לא וכאן כ"ח.), כ"ב, (ּדברים בתּולה ְְְֲִַָָָָֹנערה

ׁשם הּנזּכרת הּנערה ּכי והּטעם, נערה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָהזּכיר

אּׁשה, ׁשהיא הּבֹוגרת את להֹוציא אּלא ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָאינֹו

מ':), (ּכתּבֹות ּבכלל היא ּגם הּקטּנה ְְְֲִִַַַָָָֻאבל

ּבּידּוע ּכי הּבֹוגרת, את להֹוציא הצר לא ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֻוכאן

מּדעּתּה ּכי ּכלּום יׁשּלם ׁשּלא הּבֹוגרת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהמפּתה

אחרי זכּות ׁשּום ּבבּתֹו לֹו אין והאב ְְְֲִֵֵַָָָָעׂשה,

אביה ּבית ּבנעריה ּכדכתיב הּנעּורים, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֻימי

ימאן מאן אם ּכאן ואמר י"ז.). ל', ְְְִִֵֵַַָָָָָ(ּבּמדּבר

אֹותּה הּנֹותן ׁשהּוא לרמז לֹו, לתּתּה ְְִִִֵֶַָָָָֹאביה

ּבקטּנה קּדּוׁשיה ּבכסף זּכאי ׁשהּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָלאיׁש,

ׁשבח ּכל ג':) (קּדּוׁשין ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ְְְֲִִֶֶַַָָָונערה,

לאביה, נערהנעּורים לכּתב הצר ּבאֹונס אבל ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹֻ

ּדעּתנּו על עֹולה היה ּכי הּבֹוגרת, את ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָלהֹוציא

היא. הּכתּוב ׁשּגזרת אּלא אליה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁשּלם

מאֹונס. ּתּׁשמר ּדעּתּה על ּבעמדּה ּכי ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָוהּטעם,

‡"¯Âעּצבֹותם ירּבּו וכן קּׁשּור, לׁשֹון מהר אמר ¿ְְְְִִֵַַַָָֹ

ואינּנּו ד'.), ט"ז, (ּתהּלים מהרּו ְְִִֵֵֶַָָאחר

רּבֹותינּו מּדברי ׁשּבארּתי ּכמֹו הּוא אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָנכֹון,

לב נמהרי ׁשהיּו מהרּו, אחר ּדעּתי ועל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָז"ל.

הׁשּגחה ּבלי ּבמהירּותם אחריו ללכת אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלאל

ׁשם (רּׁש"י המדקּדקים ּובדברי ּדעת. ְְְְְְִִִִֵַַַַַָּובלי

והּטעם אחר, לאל מהר ׁשּנתנּו ׁשם) ְְְֵֵֶַַַַַַַָָֹרד"ק

ּומנחה. זבח לֹו ְְִֶֶַָָׁשּנתנּו
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(æé):äiçú àì äôMëî§©¥¨−¬Ÿ§©¤«
i"yx£‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ∑(סז ּדין,(סנהדרין ּבבית ּתּומת נקבֹות,אּלא ואחד זכרים ּבהוה,ואחד הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ¿«≈»…¿«∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

מכּׁשפֹות מצּויֹות רמב"ן.ׁשהּנׁשים ְְְִֶַַָ

(çé):úîeé úBî äîäa-íò áëL-ìk̈Ÿ¥¬¦§¥−̈¬¨«
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ ‰Ó‰aŒÌÚ ·ÎLŒÏk∑"ּבם "ּדמיהם ׁשּכתּוב: ּכנרּבעת, רֹובע .ּבסקילה, »…≈ƒ¿≈»»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(èé):Bcáì ýåýéì ézìa íøçé íéäìûì çáæŸ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡Ï∑עכׁשו אחרים, ולכּתב לפרׁש צרי היה ּבצירי) (הּלמ"ד לאלהים נקּוד היה אּלּו ּכֹוכבים, לעבֹודת »¡…ƒְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבחטף, נקּודה אם הּתבה, ּבראׁש המׁשּמׁשֹות וה"א ּובי"ת למ"ד ׁשּכל אחרים, לפרׁש צרי אין לאלהים, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשאמר
ּבחיר"ק, ולרגלים למלכים וכן עיר, לאיזה מדּבר, לאיזה ,מל לאיזה לפרׁש צרי לעיר, למדּבר, ,למל ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָּכגֹון
קדׁש, אפּלּו ּבמׁשמע, אלהים ּכל (ּבצירי) לאלהים וכן ּבמׁשמע, מלכים ּכל – מפרׁש אינֹו ואם לאיזה, לפרׁש ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹצרי
אחר, ּבדר לֹומר יׁש וגם זה, ּבענין אחד ענין וקמץ, (ּפּתח לעיר, לּמדּבר, ,לּמל ּכמֹו: ּפּתח, נקּודה ּכׁשהיא ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָאבל
לאלהים, וכן מדּבר, עיר ּבאיזה נֹודע לעיר, וכן מדּבר, מל ּבאיזה נֹודע ּבֹו) יעּויין רׁש"י, ּבדקּדּוקי ׁשּכתּוב ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכמֹו

ּבֹו: ּכּיֹוצא אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם פו)לאֹותם לינּקד(תהלים הצר ּפרׁש, ׁשּלא לפי ּבאלהים", ּכמֹו "אין ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻֻ
אחר:∑Ì¯ÁÈ.ּפּתח ּבמקֹום מיתה ּבֹו נאמרה ּכבר והלא "יחרם", נאמר ולּמה יז)יּומת. האיׁש(דברים את "והֹוצאת ַָ»√»ְְְְְֱֱֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

עבֹודֹות ּכל ּתאמר ׁשּלא מיתה, חּיב עבֹודה איזֹו על ּפרׁש ׁשּלא לפי אּלא וגֹו'"? ההיא האּׁשה את אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹההּוא,
אני אף לּׁשמים, ּבפנים הּנעׂשית עבֹודה ּזביחה, מה ,ל לֹומר יחרם", לאלהים "זֹובח ּכאן ל ּופרׁש ּבא ְְְְְֱֲֲֲֳִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבמיתה,
ּבין ,ּבכ לעבדּה ׁשּדרּכּה ּבין ּכֹוכבים, עבֹודת לכל עליהם וחּיבין ּבפנים עבֹודֹות ׁשהם ,והמנּס הּמקטיר ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמרּבה

.ּבכ לעבדּה ּדרּכּה והמנּׁשקׁשאין והמגּפף והמרּבץ המכּבד ּכגֹון: עבֹודֹות, ׁשאר אּלא-אבל ּבמיתה, אינֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
רמב"ן.ּבאזהרה ְְַָָ
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‡Ô‰lיט ÏË˜˙È ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ Áa„c¿««¿«¬««¿«»ƒ¿¿≈∆»≈
:È‰B„BÁÏa ÈÈ„ ‡ÓLÏƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙iÁ‰.(יז) ‡Ï ‰ÙMÎÓ,כ"א) למעלה אמר ¿«≈»…¿«∆ְְַַָָ

מֹות מיתֹות חּיבי ּבכל י"ז.) ט"ו, ְִֵַָָי"ב.

עׂשה ּומצות מיתה, חּיב ׁשהּוא והּטעם ְְֲִִֵֶַַַַַָָָיּומת,

הרע ּובערּת ּׁשּנאמר מּמה אֹותֹו להמית ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָעלינּו

ּבעצמֹו מּזה אֹו ז'.), י"ז, (ּדברים ְְְְִִִִֶֶַָמּקרּב

מכּׁשפה אמר לא ּבכאן אבל יּומת, ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיצּוה

אֹותנּו להזהיר ּבּה החמיר ּכי ּתמּות, ְְֱִִִֶַָָָמֹות

ׁשהיא מּפני והּטעם, אֹותּה". נחּיה "ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבלאו

נפּתים והּׁשֹוטים הּמהּומה רּבת הּׁשם ְְְְִִִֵֵַַַַַַָטמאת

מרּבי ּבכל וכן ּבלאו, ּבּה החמיר ְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָֻאחריה

ולא תחמל ולא ּבמסית ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּתּקלה,

ּברֹוצח ואמר ט'.), י"ג, (ּדברים עליו ְְְְִֵֶַַַָָָָתכּסה

רׁשע הּוא אׁשר רצח לנפׁש כפר תקחּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹולא

ל"א.). ל"ה, (ּבּמדּבר ְִַָָלמּות

Ì¯ÁÈ.(יט) ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê.זרה לעבֹודה …≈«»¡…ƒ»√»ֲַָָָ

לאֹותן ּכלֹומר ּפּת"ח, נקּוד ְְְַַָָָוהּוא

אחר, ּבמקֹום עליהם ׁשהזהרּתם ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ"האלהים"

הּפׁשט ּדר ׁשעל ּפרׁש ור"א רּׁש"י. לׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָזהּו

עבֹודה על הזהיר ׁשּכבר ליׂשראל, מדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאינּנּו

הּכתּוב הּגר ּבעבּור רק הּׁשני, ּבּדּבּור ֲִִֵֵַַַַַַָָָזרה

"ׁשּלא ּבארצנּו יגּור זה ּתנאי על ּכי ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹאחריו,

יפצה והבל עֹוׂשה. היה ּכאׁשר לאלהיו" ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיזּבח

עבֹודה על הזהיר הּדּברֹות ּבעׂשרת ּכי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָּפיהּו,

והּמׁשּפט הענׁש מפרׁש וכאן ּבלאו, ְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹזרה

ולאׁשּנעׂשה תרצח ּבלא עׂשה ּכאׁשר ּבֹו, ְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹֹ

יׂשים אׁשר הּמׁשּפטים הם אּלה ּכי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָתנאף,

יחרם ּכי מיתה, אֹותֹו חּיב והּנה ְְֳִִִִִֵֵֵֶָָָלפניהם,

מן יחרם אׁשר חרם ּכל וכן ּדין, ּבית ְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָמיתת

כ"ט.). כ"ז, (וּיקרא יּומת מֹות יּפדה לא ְִִֶַָָָָָָֹהאדם

יהיה לחרם זבח אׁשר מּפני ּכי יחרם, ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואמר:

ׁשּקץ ּכמהּו חרם והיית ּכענין ׁשּיחרם, ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב

(ּדברים הּוא חרם ּכי ּתתעבּנּו ותעב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּתׁשּקצּנּו

ּגם הּזֹובח הּכתּוב יכלל ּכי ויּתכן כ"ו.). ְְִִִֵֵַַַַָָֹז',

אסּור ׁשהּוא לרמז לחרם, יהיה ׁשהּכל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ"הּזבח"

ֲַָָּבהנאה.

¯ÈkÊ‰Âלהׁשּתחויה הּדין והּוא זביחה הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְְְֲִִִַַַָָָָ

עבֹודֹות ׁשאר אבל ּפנים, עבֹודת ְְְֲֲֲִַָָָּולכל

אינֹו והמנּׁשק והמגּפף והמרּבץ המכּבד ְְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַַַַּכגֹון

ּבכל עבֹודה ּכדר אבל ּכדרּכּה, ּבׁשּלא ְְְְְְֲֲִֶֶֶַָָָָָֹּבמיתה

לּפעֹור. עצמֹו ּפֹוער ואפּלּו מתחּיב הּוא ְְְְֲִִִֵֵַַַַָענין

ÔBÎp‰Âׁשהם הּלמ"ד ּבפתחּות לאלהים ּבמּלת ¿«»ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

ּבהרּבה אלהים ונקראּו מעלה, ְְְְְְְֱֲִִֵֵַַַָֹמלאכי

(ּתהּלים ה' באלהים ּכמֹו אין ּבּכתּוב ְְֱִִִֵַָָָֹמקֹומֹות

האדנים ואדני האלהים אלהי הּוא ח'.), ֱֱֲֲִִֵֵַָָֹֹֹֹפ"ו,

אלהים ּכל לֹו הׁשּתחוּו י"ז.), י', ְְֱֲִִִַָָֹ(ּדברים

ּכאׁשר אלים ּכן ּגם ויּקראּו ז'.), צ"ז, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ(ּתהּלים

ּבלּתי ואמר: י"א.). ט"ו, (לעיל ּכבר ְְְְְְִִִִֵַַָָהזּכרּתי

יחׁשבּו למלאכיו ׁשהּזֹובחים ּבעבּור לבּדֹו, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַַָלה'

להם להפיק אמצעים הם ׁשּיהיּו חפצֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָלעׂשֹות

ולמׁשרתיו, לאל הּזבחים ּוכאּלּו מאּתֹו, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָרצֹון

לבּדֹו. לה' ּבלּתי אמר ּכן ְְִִֵַַַַָעל

LÈÂיּובן עמק, סֹוד הּזה ּבּדר עֹוד ּבכאן ¿≈ְֶֶֶַַַָָֹ

הּמׂשּכיל ויכֹול הּקרּבנֹות. ענין ְְְְִִִֶַַַַָָָמּמּנּו

ה', (לעיל אחר ּבמקֹום ּׁשּכתבנּו מּמה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָלדעּתֹו

נרמזּנּו ועֹוד ּבכאן, לֹו רמז ואנקלּוס ְְְְְְְִֶַָָֻג'.),

ּבעזרת ט'.) א', (וּיקרא ּכהנים ּבתֹורת ְְְְְֲֲִִֶַַַַָֹאנחנּו

ולנצח. לעד ׁשמֹו יתּבר ְְְִֵֶַַַַָָָהּׁשם

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay `"k iyily meil inei xeriy

ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, מּוםאם ּבאת". מּגרים אּתה "אף :ל ולֹומר ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשם לגּור אחרת מּמדינה ּבא אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,רמב"ן.ׁשּב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰�ÓÏ‡ŒÏk∑ודבר ּכח, ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

לעּנֹותם רמב"ן.מצּוי ְַָָ

(áë)òîL éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷òö òîLà¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑אםֿצעק" זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּב"א אבל ּכמֹויצעק", להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם אף(בראשית ענׁשֹו, ּפרׁש ולא ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

וגֹו'" אלי יצעק אםֿצעק "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה רמב"ן.ּכאן: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙B�ÓÏ‡ ÌÎÈL� eÈ‰Â∑?יתֹומים ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אסּורֹות ותהיינה ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּלא
נׁשּבּו אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים .להּנׂשא, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

˙ÔepÚ:כא ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ�·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL� ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈ¯ˆÓ.(כֿכב) ı¯‡a Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ Èkלא ƒ≈ƒ¡ƒ∆¿∆∆ƒ¿»ƒֹ

ּגרים היֹותנּו ּבעבּור הּגרים ּכל ְְֱֲִִֵֵֵַַָֻהכׁשרּו

לעֹולם מבטחים ׁשּיהיּו טעם ואין זמן, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּבארץ

ּופרׁש ּכן. תֹונּוּבעבּור ללא טעם הּוא ּכי רּׁש"י ְֲִִֵֵַַַַַֹ

ּדברים, ּבהֹונאת אֹותֹו תֹונה ׁשּלא יזהיר ְְְִִֶֶַַָָֹאֹותֹו,

יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו לׁשאם ולֹומר להֹונֹות ְְְְִִֶַַָ

ּתאמר אל ׁשּב מּום ּבאת", "מּגרים אּתה ְִֵֵֶַַַַָָָֹאף

גרים ּכי זכֹור אמר ור"א נ"ט:). (ב"מ ְְֲִִֵֵַַָָלחבר

ּבעּקר. טעם זה ּבכל ואין ּכמֹוהּו. ְְְֱִִֵֶֶַַָָָהייתם

ÔBÎp‰Âולא ּגר תֹונה לא יאמר, ּכי ּבעיני ¿«»ְְִֵֵֶַַֹֹֹ

,מּיד מּציל לֹו ׁשאין ותחׁשבּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָתלחצּנּו

מצרים ּבארץ ּגרים ׁשהייתם ידעּת אּתה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכי

אתכם לֹוחצים מצרים אׁשר הּלחץ את ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָוראיתי

ּדמעת רֹואה אני ּכי נקמה, ּבהם ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָועׂשיתי

עֹוׁשקיהם ּומּיד מנחם להם אין אׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָהעׁשּוקים

וכן מּמּנּו. חזק מּיד אדם ּכל מּציל ואני ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכח,

צעקתם, אׁשמע ּכי תעּנּו לא והּיתֹום ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹהאלמנה

יבטחּו. ועלי ּבנפׁשם, ּבֹוטחים אינם אּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכל

˜eÒt·eאת ידעּתם ואּתם טעם הֹוסיף האחר «»ְְְִֵֶֶֶַַַַַָ

מצרים ּבארץ הייתם גרים ּכי הּגר ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנפׁש

ּגר ּכל ּכי ידעּתם, ּכלֹומר, ט'.). כ"ג, ְְְְִֵֶַַַָָ(להּלן

ועיניו וצֹועק נאנח והּוא עליו ׁשפלה ְְְְְֱֵֵֶַָָָָָָנפׁשֹו

עליכם, רחם ּכאׁשר עליו וירחם ה' אל ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתמיד

העבדה מן יׂשראל בני וּיאנחּו ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹּכמֹו

העבדה מן האלהים אל ׁשועתם וּתעל ְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹוּיצעקּו

ׁשרחם רק ּבזכּותם לא ּכלֹומר כ"ג.). ב', ְְְִִֵֵֶַַָֹ(לעיל

העבֹודה. מן ֲֲִֵֶָָעליהם

וטעם ‡ÓÏ�‰,(כא) Ïkּבעלת עׁשירה אפּלּו ְַַ»«¿»»ֲֲֲִִַַָ

ואמר ׁשפלה. ונפׁשּה מצּויה ּדמעתּה ּכי ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָנכסים,

ּכן על מהם, יחיד ּכל אתֹו, תעּנה עּנה ְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאם

אחריו ּבענׁשּכתיב אלמנֹות, נׁשיכם והיּו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ

ּבצעקת יתֹומים, ּובניכם וצעקתּה, ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהאלמנה

רּבֹותינּו אֹותֹו מנּו לא הּזה והענׁש ְֵֶֶַַַָָָֹֹהּיתֹום.

ּדואּלּו ּבּבריתא ׁשמים ּבידי מיתה חּיבי ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבכלל

(סנהדרין ּבסנהדרין הּׁשנּויה ׁשּבּמיתה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהן

ּבני ּכמיתת מיתה זה ׁשאין והּטעם, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָפ"ג.).

ּכי בֹו ּומתּו ּבהם ׁשּנאמר ׁשמים ּבידי ֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

(ּבּמדּבר תמּותּו ולא ט'.) כ"ב, (וּיקרא ְְְְְִִַַַָָָֹֻיחּללהּו

אֹותם" "ׁשּיהרג ּבכאן ענׁש אבל ל"ב.), ְֲֲֶַַָָָָֹי"ח,

ּבלא ונסּפה ירד ּבמלחמה אֹו אֹויב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹּבחרב

ּובניהם לעֹולם אלמנֹות נׁשיהם והיּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּודע

לעֹולם. ְְִָיתֹומים

‡˙B.(כב) ‰pÚ˙ ‰pÚ Ì‡מקרא זה הרי ƒ«≈¿«∆…ְֲִֵֶָ

ּכל לכן ּכמֹו ענׁשֹו, ּפרׁש ולא ּגּזם ְְְִֵֵֵַָָָָָֹקצר,

הענׁש. ּפרׁש ולא ט"ו.), ד', (ּבראׁשית קין ְְִִֵֵֵֶַַָֹֹֹהרג

ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו, תעּנה עּנה אם ּכאן, ְְִִֵֵַַַָֹאף

אלי יצעק ּכי לּמה, ,ׁשּל את לּטל ְְְִִִֵֶֶַַָָֹסֹופ

נכֹון, ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ואנקמּנּו. ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָ"אׁשמעּנּו"

יּתכן אבל ּכן, העיד לא ׁשהביא העד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹוגם

אחד ׁשהּוא "אם", ּכמֹו הּזה ּבּמקֹום ּכי ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה

ׁשמֹוע אלי יצעק אם יאמר, ׁשּלֹו, ְִִִִִֵֶַַַַָֹמּׁשּמּוׁשין

וחּזּוקֹו, הענין לנחץ והּכפל צעקתֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאׁשמע

י"א.), י"ד, (לעיל קברים אין המּבלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָּכדר

ב'.). י"ב, (ּבּמדּבר ּבמׁשה א ְְֲִֶַַַָהרק

ÔBÎp‰Âאתֹו תעּנה עּנה אם יאמר ּכי ּבעיני ¿«»ְְִִֵֵֵַַַַֹֹ

מּיד ּבלבד אלי יצעק צעק ְְִִִֵַַַַָָֹ"רק"

ּכלל, אחר לדבר צרי אינּנּו צעקתֹו, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָאׁשמע

והּטעם, .מּמ אֹותֹו ואנקם אֹוׁשיעּנּו אני ְְְְֲִִִִֶֶַַַֹּכי

מֹוׁשיע לֹו ׁשאין מּפני אֹותֹו לֹוחץ אּתה ְִִִֵֵֵֶַַָּכי

ּכי אדם, מּכל יֹותר נעזר הּוא והּנה ,ְְֱִִִִֵֵֶָָָָָמּיד

מֹוׁשיעים אחרי יטרחּו האנׁשים ְְְֲֲִִִִֵַָָָׁשאר

נקמ לנקם עֹוזרים ואחרי ואּוליׁשּיֹוׁשיעּום תם, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ

ּבלבד ּבצעקתֹו וזה יּצילּו, לא והּצל יֹועילּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹלא

חמה ּובעל ה' נֹוקם ּכי ,מּמ ויּנקם ּבה' ְְִִִֵֵֵַַַַָָנֹוׁשע

ּבכתּובים הּזה ּכענין ויבֹוא ב'.). א', נחּום ְְְִִִֶַַָָָ(ע"פ

דל ּכי ּדל ּתגזל אל ּׁשאמר מה ּכגֹון ְְִִִֶַַַַַָָָרּבים,

ריבם יריב ה' ּכי בּׁשער עני ּתדּכא ואל ְְִִִִֵַַַַָָָָהּוא

ּדל ּתגזל אל יאמר כ"בֿכ"ג.), כ"ב, ְְִִֵַַַֹֹ(מׁשלי

ּתדּכא ועל עֹוזרים לֹו ואין ּדל ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶַַַַּבעבּור

וכן ּבעבּורם, יריב ה' ּכי ּבׁשערי אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָהעני

חזק גאלם ּכי ּתבא אל יתֹומים ּובׂשדה ְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹאמר

להם ׁשּיׁש י'ֿי"א.), כ"ג, (ׁשם ׁשמֹו צבאֹות ְְֵֶֶָָָה'

ּכאן אף אדם. מּכל יֹותר וקרֹוב חזק ְִֵֵַָָָָָָָּגֹואל

יּוׁשע. ּבלבד ּבצעקתֹו ּכי ְְֲִִִַַַַָָָאמר

e‰BÓÎÂמן והּׁשלג הּגׁשם ירד ּכאׁשר ּכי ¿»ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַ

הרוה אם ּכי יׁשּוב לא וׁשּמה ְְִִִִַַָָָָָֹהּׁשמים

לּזרע זרע ונתן והצמיחּה והֹולידּה הארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

לא מּפי יצא אׁשר דברי יהיה ּכן לאכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹולחם

חפצּתי אׁשר את עׂשה אם ּכי ריקם אלי ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׁשּוב

ׁשּלא יאמר ּבׁשניהם י'ֿי"א.), נ"ה, ְְְִֵֶֶַַָֹֹ(יׁשעיה

הארץ את ׁשּירוה אם ּכי אחר, ּדבר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיעׂשּו

והּנה ּׁשחפצּתי, מה ׁשּיעׂשה אם ּכי וכן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּיד,

ואל ארצי אל אם ּכי וכן אּלא, ּכטעם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָהּוא

ל'.). י', (ּבּמדּבר אל ְְִִֵֵַַָמֹולדּתי
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ממֹון ‰Ì˙ÈÈ.ּבגזלת ÌÈ¯‚ŒÈk∑להֹונֹות יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו, מּוםאם ּבאת". מּגרים אּתה "אף :ל ולֹומר ְִֵַָƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשם לגּור אחרת מּמדינה ּבא אּלא מדינה, ּבאֹותּה נֹולד ׁשּלא אדם ּגר, לׁשֹון ּכל .לחבר ּתאמר אל ,רמב"ן.ׁשּב ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(àë):ïepòú àì íBúéå äðîìà-ìk̈©§¨¨¬§¨−¬Ÿ§©«
i"yx£ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰�ÓÏ‡ŒÏk∑ודבר ּכח, ּתׁשּוׁשי ׁשהם לפי ּבהוה, הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא אדם, לכל הּדין הּוא »«¿»»¿»…¿«ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

לעּנֹותם רמב"ן.מצּוי ְַָָ

(áë)òîL éìà ÷òöé ÷òö-íà ék Búà äpòú äpò-íà¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©
:Bú÷òö òîLà¤§©−©«£¨«

i"yx£B˙‡ ‰pÚ˙ ‰pÚŒÌ‡∑אםֿצעק" זהּו וגֹו', נׁשיכם והיּו ּדכתיב (והא ענׁשֹו ּפרׁש ולא ּגּזם קצר, מקרא זה הרי ƒ«≈¿«≈…ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּב"א אבל ּכמֹויצעק", להבין) וקל ּפרׁש, לא יצעק", לא ד)ם אף(בראשית ענׁשֹו, ּפרׁש ולא ּגּזם קין", הֹורג ּכל "לכן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

וגֹו'" אלי יצעק אםֿצעק "ּכי לּמה? ,ׁשּל את לּטל סֹופ ּכלֹומר: ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו", תעּנה "אםֿעּנה רמב"ן.ּכאן: ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

(âë)íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå étà äøçå§¨¨´©¦½§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ
:íéîúé íëéðáe úBðîìà©§¨½§¥¤−§Ÿ¦«

i"yx£˙B�ÓÏ‡ ÌÎÈL� eÈ‰Â∑?יתֹומים ּובניכם אלמנֹות ׁשּנׁשיכם יֹודע איני אתכם", "והרגּתי ׁשּנאמר: מּמׁשמע ¿»¿≈∆«¿»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אסּורֹות ותהיינה ּבעליהן, למיתת עדים יהיּו ׁשּלא חיֹות, ּכאלמנֹות צרּורֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו אחרת: קללה זֹו הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאּלא
נׁשּבּו אם מתּו, אם יֹודעים ׁשאין לפי אביהם, לנכסי לירד ּדין ּבית יּניחּום ׁשּלא יתֹומים, יהיּו והּבנים .להּנׂשא, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

˙ÔepÚ:כא ‡Ï ÌzÈÂ ‡ÏÓ¯‡ Ïk»«¿¿»¿ƒ»»¿«

Ï·˜Èכב Ï·˜Ó Ì‡ È¯‡ d˙È ÈpÚ˙ ‰‡pÚ Ì‡ƒ«»»¿«≈»≈¬≈ƒƒ¿«ƒ¿≈
:dzÏ·˜ Ïa˜‡ ‡Ïa˜ ÈÓ„√̃»««»»¡«≈¿ƒ¿≈

a¯Áa‡כג ÔBÎ˙È ÏBË˜‡Â ÈÊ‚e¯ Û˜˙ÈÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆¿»¿¿«¿»
:ÔÈÓ˙È ÔBÎÈ�·e ÔÈÏÓ¯‡ ÔBÎÈL� ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿»¿≈«¿¿ƒ¿≈«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈ¯ˆÓ.(כֿכב) ı¯‡a Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ Èkלא ƒ≈ƒ¡ƒ∆¿∆∆ƒ¿»ƒֹ

ּגרים היֹותנּו ּבעבּור הּגרים ּכל ְְֱֲִִֵֵֵַַָֻהכׁשרּו

לעֹולם מבטחים ׁשּיהיּו טעם ואין זמן, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּבארץ

ּופרׁש ּכן. תֹונּוּבעבּור ללא טעם הּוא ּכי רּׁש"י ְֲִִֵֵַַַַַֹ

ּדברים, ּבהֹונאת אֹותֹו תֹונה ׁשּלא יזהיר ְְְִִֶֶַַָָֹאֹותֹו,

יכֹול הּוא אף הֹוניתֹו לׁשאם ולֹומר להֹונֹות ְְְְִִֶַַָ

ּתאמר אל ׁשּב מּום ּבאת", "מּגרים אּתה ְִֵֵֶַַַַָָָֹאף

גרים ּכי זכֹור אמר ור"א נ"ט:). (ב"מ ְְֲִִֵֵַַָָלחבר

ּבעּקר. טעם זה ּבכל ואין ּכמֹוהּו. ְְְֱִִֵֶֶַַָָָהייתם

ÔBÎp‰Âולא ּגר תֹונה לא יאמר, ּכי ּבעיני ¿«»ְְִֵֵֶַַֹֹֹ

,מּיד מּציל לֹו ׁשאין ותחׁשבּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָתלחצּנּו

מצרים ּבארץ ּגרים ׁשהייתם ידעּת אּתה ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכי

אתכם לֹוחצים מצרים אׁשר הּלחץ את ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָוראיתי

ּדמעת רֹואה אני ּכי נקמה, ּבהם ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָועׂשיתי

עֹוׁשקיהם ּומּיד מנחם להם אין אׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָהעׁשּוקים

וכן מּמּנּו. חזק מּיד אדם ּכל מּציל ואני ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכח,

צעקתם, אׁשמע ּכי תעּנּו לא והּיתֹום ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹהאלמנה

יבטחּו. ועלי ּבנפׁשם, ּבֹוטחים אינם אּלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּכל

˜eÒt·eאת ידעּתם ואּתם טעם הֹוסיף האחר «»ְְְִֵֶֶֶַַַַַָ

מצרים ּבארץ הייתם גרים ּכי הּגר ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָנפׁש

ּגר ּכל ּכי ידעּתם, ּכלֹומר, ט'.). כ"ג, ְְְְִֵֶַַַָָ(להּלן

ועיניו וצֹועק נאנח והּוא עליו ׁשפלה ְְְְְֱֵֵֶַָָָָָָנפׁשֹו

עליכם, רחם ּכאׁשר עליו וירחם ה' אל ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּתמיד

העבדה מן יׂשראל בני וּיאנחּו ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹּכמֹו

העבדה מן האלהים אל ׁשועתם וּתעל ְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹוּיצעקּו

ׁשרחם רק ּבזכּותם לא ּכלֹומר כ"ג.). ב', ְְְִִֵֵֶַַָֹ(לעיל

העבֹודה. מן ֲֲִֵֶָָעליהם

וטעם ‡ÓÏ�‰,(כא) Ïkּבעלת עׁשירה אפּלּו ְַַ»«¿»»ֲֲֲִִַַָ

ואמר ׁשפלה. ונפׁשּה מצּויה ּדמעתּה ּכי ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָנכסים,

ּכן על מהם, יחיד ּכל אתֹו, תעּנה עּנה ְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאם

אחריו ּבענׁשּכתיב אלמנֹות, נׁשיכם והיּו ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ

ּבצעקת יתֹומים, ּובניכם וצעקתּה, ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָהאלמנה

רּבֹותינּו אֹותֹו מנּו לא הּזה והענׁש ְֵֶֶַַַָָָֹֹהּיתֹום.

ּדואּלּו ּבּבריתא ׁשמים ּבידי מיתה חּיבי ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבכלל

(סנהדרין ּבסנהדרין הּׁשנּויה ׁשּבּמיתה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהן

ּבני ּכמיתת מיתה זה ׁשאין והּטעם, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָפ"ג.).

ּכי בֹו ּומתּו ּבהם ׁשּנאמר ׁשמים ּבידי ֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאדם

(ּבּמדּבר תמּותּו ולא ט'.) כ"ב, (וּיקרא ְְְְְִִַַַָָָֹֻיחּללהּו

אֹותם" "ׁשּיהרג ּבכאן ענׁש אבל ל"ב.), ְֲֲֶַַָָָָֹי"ח,

ּבלא ונסּפה ירד ּבמלחמה אֹו אֹויב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹּבחרב

ּובניהם לעֹולם אלמנֹות נׁשיהם והיּו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּודע

לעֹולם. ְְִָיתֹומים

‡˙B.(כב) ‰pÚ˙ ‰pÚ Ì‡מקרא זה הרי ƒ«≈¿«∆…ְֲִֵֶָ

ּכל לכן ּכמֹו ענׁשֹו, ּפרׁש ולא ּגּזם ְְְִֵֵֵַָָָָָֹקצר,

הענׁש. ּפרׁש ולא ט"ו.), ד', (ּבראׁשית קין ְְִִֵֵֵֶַַָֹֹֹהרג

ּגּזּום, לׁשֹון אתֹו, תעּנה עּנה אם ּכאן, ְְִִֵֵַַַָֹאף

אלי יצעק ּכי לּמה, ,ׁשּל את לּטל ְְְִִִֵֶֶַַָָֹסֹופ

נכֹון, ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ואנקמּנּו. ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָ"אׁשמעּנּו"

יּתכן אבל ּכן, העיד לא ׁשהביא העד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹוגם

אחד ׁשהּוא "אם", ּכמֹו הּזה ּבּמקֹום ּכי ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה

ׁשמֹוע אלי יצעק אם יאמר, ׁשּלֹו, ְִִִִִֵֶַַַַָֹמּׁשּמּוׁשין

וחּזּוקֹו, הענין לנחץ והּכפל צעקתֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹאׁשמע

י"א.), י"ד, (לעיל קברים אין המּבלי ְְְְֲִִִֵֵֶֶָּכדר

ב'.). י"ב, (ּבּמדּבר ּבמׁשה א ְְֲִֶַַַָהרק

ÔBÎp‰Âאתֹו תעּנה עּנה אם יאמר ּכי ּבעיני ¿«»ְְִִֵֵֵַַַַֹֹ

מּיד ּבלבד אלי יצעק צעק ְְִִִֵַַַַָָֹ"רק"

ּכלל, אחר לדבר צרי אינּנּו צעקתֹו, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָאׁשמע

והּטעם, .מּמ אֹותֹו ואנקם אֹוׁשיעּנּו אני ְְְְֲִִִִֶֶַַַֹּכי

מֹוׁשיע לֹו ׁשאין מּפני אֹותֹו לֹוחץ אּתה ְִִִֵֵֵֶַַָּכי

ּכי אדם, מּכל יֹותר נעזר הּוא והּנה ,ְְֱִִִִֵֵֶָָָָָמּיד

מֹוׁשיעים אחרי יטרחּו האנׁשים ְְְֲֲִִִִֵַָָָׁשאר

נקמ לנקם עֹוזרים ואחרי ואּוליׁשּיֹוׁשיעּום תם, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹ

ּבלבד ּבצעקתֹו וזה יּצילּו, לא והּצל יֹועילּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֹלא

חמה ּובעל ה' נֹוקם ּכי ,מּמ ויּנקם ּבה' ְְִִִֵֵֵַַַַָָנֹוׁשע

ּבכתּובים הּזה ּכענין ויבֹוא ב'.). א', נחּום ְְְִִִֶַַָָָ(ע"פ

דל ּכי ּדל ּתגזל אל ּׁשאמר מה ּכגֹון ְְִִִֶַַַַַָָָרּבים,

ריבם יריב ה' ּכי בּׁשער עני ּתדּכא ואל ְְִִִִֵַַַַָָָָהּוא

ּדל ּתגזל אל יאמר כ"בֿכ"ג.), כ"ב, ְְִִֵַַַֹֹ(מׁשלי

ּתדּכא ועל עֹוזרים לֹו ואין ּדל ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶַַַַּבעבּור

וכן ּבעבּורם, יריב ה' ּכי ּבׁשערי אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָהעני

חזק גאלם ּכי ּתבא אל יתֹומים ּובׂשדה ְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹאמר

להם ׁשּיׁש י'ֿי"א.), כ"ג, (ׁשם ׁשמֹו צבאֹות ְְֵֶֶָָָה'

ּכאן אף אדם. מּכל יֹותר וקרֹוב חזק ְִֵֵַָָָָָָָּגֹואל

יּוׁשע. ּבלבד ּבצעקתֹו ּכי ְְֲִִִַַַַָָָאמר

e‰BÓÎÂמן והּׁשלג הּגׁשם ירד ּכאׁשר ּכי ¿»ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַ

הרוה אם ּכי יׁשּוב לא וׁשּמה ְְִִִִַַָָָָָֹהּׁשמים

לּזרע זרע ונתן והצמיחּה והֹולידּה הארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

לא מּפי יצא אׁשר דברי יהיה ּכן לאכל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹולחם

חפצּתי אׁשר את עׂשה אם ּכי ריקם אלי ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָיׁשּוב

ׁשּלא יאמר ּבׁשניהם י'ֿי"א.), נ"ה, ְְְִֵֶֶַַָֹֹ(יׁשעיה

הארץ את ׁשּירוה אם ּכי אחר, ּדבר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיעׂשּו

והּנה ּׁשחפצּתי, מה ׁשּיעׂשה אם ּכי וכן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּיד,

ואל ארצי אל אם ּכי וכן אּלא, ּכטעם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָהּוא

ל'.). י', (ּבּמדּבר אל ְְִִֵֵַַָמֹולדּתי
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(ãë)óñk-íà|äéäú-àì Cnò éðòä-úà énò-úà äåìz ¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ¦½̈Ÿ¦«§¤¬
:CLð åéìò ïeîéNú-àì äLðk Bì−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

i"yx£ÈnÚŒ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒkŒÌ‡∑מהן אחד וזה מג', חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם אם ּכל אֹומר: יׁשמעאל .רּבי ƒ∆∆«¿∆∆«ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ÈnÚŒ˙‡∑(עא קֹודמין.(ב''מ עיר ענּיי אחרת, עיר וענּיי עיר ענּיי קֹודם. עני ועׁשיר, עני קֹודם. עּמי ונכרי, עּמי ∆«ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לאֹותֹו עני? ּולאיזה העני, את מעּמי? ּולאיזה ּכֹוכבים, לעֹובד קדם ּתלוהּו אתֿעּמי ּתלוה, אםּֿכסף מׁשמעֹו: ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוזה
עּמי ׁשהּוא ּבהלואה, ּבּזיֹון מנהג ּבֹו ּתנהג ׁשּלא העני, את אחר: (ּדבר .ׁשעּמ.CnÚ È�Ú‰Œ˙‡∑מסּתּכל הוי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ∆∆»ƒƒ»ְֱִֵֵַ

עני) אּתה ּכאּלּו ּבעצמ.‰L�k BÏ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ּדֹומה ּתהי אל לֹו, ׁשאין יֹודע אּתה אם ּבחזקה. ּתתּבעּנּו לא ְְְְִִַַָָ…ƒ¿∆¿…∆ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכלֹומר: הלויתֹו, לא ּכאּלּו אּלא הלויתֹו, ּכאּלּו ּתכלימהּועליו ׁשנֹוׁשCL�∑.לא נחׁש, ּכנׁשיכת ׁשהּוא רּבית, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ∆∆ְִִִִֵֶֶַָָ

עד נּכר, ואינֹו מרּגיׁש אינֹו רּבית: ּכ קדקדֹו. עד ונֹופח מבצּבץ הּוא ּופתאם מרּגיׁש, ואינֹו ּברגלֹו קטּנה ְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָֹחּבּורה
הרּבה ממֹון ּומחּסרֹו עֹולה רמב"ן.ׁשהרּבית ְְְִִֵֶַַָָָ

(äë)epáéLz LîMä àa-ãò Eòø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤§¦¤¬
:Bì«

i"yx£ÏaÁz Ï·ÁŒÌ‡∑הּזמן ּכׁשּמּגיע הּלֹווה את ׁשּממׁשּכנין אּלא הלואה, ּבׁשעת מׁשּכֹון אינֹו חבלה לׁשֹון ּכל ƒ»…«¿…ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
נפׁש והרי לי, חּיב אּתה ּכּמה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּפעמים. ּכּמה עד ּבחבלה ל ּכפל ּתחּבל, (חבל ּפֹורע. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹואינֹו
והׁשב!) טל והׁשב, טל אּתה אף .ל מחזירּה ואני לפני, ּומתחּיבת וחׁשּבֹון, ּדין ונֹותנת ואמׁש אמׁש ּכל אצלי .עֹולה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡aŒ„Ú∑,הּׁשמׁש ּבא עד לֹו ּתׁשיבּנּו הּיֹום ׁשלּכל ּבקר ׁשּיבא עד ותּטלּנּו ּתחזר הּׁשמׁש ּוכבא «…«∆∆¿ƒ∆ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹֹ
ּבּלילה לּה צרי ׁשאין מדּבר, הּכתּוב ּובכסּותֿיֹום .(מכילתא)מחר, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

(åë)àåä ékákLé äna Bøòì BúìîN àåä dcáì Búeñë ¦´¦³§Æ§©½̈¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈
:éðà ïepç-ék ézòîLå éìà ÷òöé-ék äéäå§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½§¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

i"yx£‰˙eÒÎ ‡Â‰ Èk∑טּלית חלּוק∑B˙ÏÓN.זֹו kLÈ·.זה ‰na∑הּמּצע את רמב"ן.לרּבֹות ƒƒ¿…ִַƒ¿»ֶָ«∆ƒ¿»ְֶַַַָ

ß hay a"k iriax mei ß

(æë):øàú àì Enòá àéNðå ìl÷ú àì íéäìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ

i"yx£Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡∑(סו ואזהרה(סנהדרין הּׁשם, לברּכת אזהרה זֹו ּדּיןהרי רמב"ן.לקללת ¡…ƒ…¿«≈ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָ

Ï‡כד CnÚ Èc ‡È�ÚÏ ÈnÚa ÛÊBz ‡tÒk Ì‡ƒ«¿»≈¿«ƒ¿«¿»ƒƒ»»
:‡ÈÏeaÁ È‰BÏÚ ÔBeL˙ ‡Ï ‡ÈL¯k dÏ È‰¿̇≈≈¿«¿»»¿«¬ƒƒ¿»

Ú„כה C¯·Á„ ‡˙eÒk ·q˙ ‡�BkLÓ Ì‡ƒ«¿»ƒ«¿»¿«¿»«
:dÏ dp·È˙z ‡LÓL ÏÚÓ≈«ƒ¿»¿ƒƒ≈≈

˙d·˙Bכו ‡È‰ d„BÁÏa d˙eÒÎ ‡È‰ È¯‡¬≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈
ÈÓ„˜ Ï·˜È È¯‡ È‰ÈÂ ·ekLÈ ‰Óa dkLÓÏ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈√»«

:‡�‡ ‡�pÁ È¯‡ dzÏ·˜ Ïa˜‡Â∆¡«≈¿ƒ¿≈¬≈«»»¬»

˙ËeÏ:כז ‡Ï CnÚ· ‡a¯Â ÏÈ˜˙ ‡Ï ‡�ic«»»»¿ƒ¿«»¿«»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

LB�k‰.(כד) BÏ ‰È‰˙ ‡Ï,"הּמלוה" הּוא …ƒ¿∆¿∆ְֶַַ

ׁשהּוא ּכמלוה לֹו תהיה ׁשּלא ְְְִֶֶֶֶַַֹֹיאמר

לאיׁש לוה ועבד ׁשּכתּוב: ּכענין לּלוה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹּכמֹוׁשל

ּבכל לֹו ּתהיה אבל ז'.), כ"ב, (מׁשלי ְְְְֲִִֵֶֶַָָמלוה

תׂשים ולא לעֹולם, מּמ לוה לא ּכאּלּו ְְְְִִִָָָָָָֹֹּדבר

(ּדברים אכל נׁש ּכסף נׁש ׁשהּוא ,נׁש ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹעליו

חסד, אליו ההלואה ּתהיה אבל כ'.), ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָכ"ג,

ּתֹועלת ולא ּכבֹוד ּתֹועלת מּמּנּו ּתּטל ְִִֶֶֶֶֶָֹֹֹלא

ָממֹון.

‡�È.(כו) ÔepÁ Èk ÈzÚÓLÂּומקּבל חֹונן ¿»«¿ƒƒ«»ƒְֵֵַ

הגּון, ׁשאינֹו ּפי על אף אדם ּכל ְִִֵֶַַַָָָָּתחּנת

אחּבל לא ּתחׁשב, ׁשּלא והענין, חּנם. ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹמּגזרת

צּדיק ׁשאינּנּו אדם ׂשלמת אבל הּצּדיק, ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָׂשלמת

אל, יׁשמע לא צעקתֹו ּכי אׁשיבּנּו ולא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאּקח

ּכל צעקת וׁשֹומע אני חּנּון ּכי אמר ְְֲִִִֵַַַַַָָָָלפיכ

לי. ְִִֵַמתחּנן

˙˜Ïl.(כז) ‡Ï ÌÈ‰Ï‡על ּתרּגם אנקלּוס ¡…ƒ…¿«≈ְְְִֵַֻ

יחּיבּנּו ּכאׁשר אֹותֹו יקּלל ׁשּלא ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָֹ"הּדּין"

ּבארמית הּוא קללה לׁשֹון תקיל" "לא ְְְֲִִִַַָָָָּבּדין,

ער יעׂשּנה אׁשר לאיׁש ה' יכרת להּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָמיקל

ּבלׁשֹון הרּבה וכן י"ב.), ב', (מלאכי ְְְְְִִֵֵֶַַָֹוענה

לא בעּמ ונׂשיא ז'.). ג', (ׁשּבת ְְְְְִִַַַָָֹירּוׁשלמי

והזהיר ,הּמל והּוא העם, על "הּנּׂשא" ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹתאר.

ּבמׁשּפטֹו. אֹותֹו יחּיב ּכאׁשר אֹותֹו יאר ְְְֲִֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ÏÚÂ(.ס"ו (סנהדרין ּבּגמרא רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְְִֵֶַַַַַָָ

הּׁשם ּברּכת על אזהרה תקּלל לא ְְְֱִִֵֵַַַַַָָֹֹאלהים

העליֹון הּמל על הזהיר והּנה ּבּכּנּוי. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָאפּלּו

ּבּגמרא אמרּו והם ּבארץ. הּמֹול ועל ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָיתּבר

הּׁשם אלהים ּבכלל יּכנס ּכי ס"ו.) ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָֹ(סנהדרין

אלהים מֹוׁשב יׁשב אׁשר והּׁשֹופט ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָֹהּנכּבד

הּנׂשיא ּבכלל יּכנס אם נתּבאר ולא ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבארץ.

ּבּגמרא נׂשיא ׁשּנקרא ּגדֹולה סנהדרי ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹראׁש

הּמצות (ּבספר מׁשה רּבי והרב י"ט:), ְְְִִֵֶֶַַַָָֹ(ׁשם

אמר א'.) כ"ו, סנהדרין ּובהלכֹות שט"ז. ְְְְִִֶַַָל"ת,

מּמה לי נראה וכן הּזֹו. האזהרה ּבכלל ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא

(הֹוריֹות עצמֹו על הּנׂשיא יהּודה ר' ְְִֶַַַַָָָָּׁשּׁשאל

ּכן ואם וכּו'. ּבׂשעיר אני מה אני ּכגֹון ְְְְֲֲִִִִֵָָי"א:)

ראׁש ׁשהּוא "ּבעם" נׂשיא ּכל תאר לא ִֶַָָָָָֹֹֹֹיאמר

הּׂשררה ׁשּתהיה ּבין יׂשראל, ּכל על ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׂשררה

ממׁשלת ׁשּתהיה ּבין מלכּות, ּבממׁשלת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַההיא

ּבּמעלה הּוא הּסנהדרין נׂשיא ּכי ְְְֲִִִֶַַַַָָּתֹורה,

הּתֹורה. ּבׂשררת ְְִֶַַָָָָהעליֹונה

mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iriax meil inei xeriy

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«
i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּוריםּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑יֹודע ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵֵַַָ

ּדמע לׁשֹון ˙‡Á¯.מהּו ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה יקּדיםלא ׁשּלא ְֶַַ…¿«≈ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
לתרּומה ּומעׂשר לבּכּורים ÈÏŒÔzz.ּתרּומה EÈ�a ¯BÎa∑.הּכהן מן סלעים ּבחמׁש עליולפּדֹותֹו צּוה ּכבר והלא ְְְֲִִִֵַָָ¿»∆ƒ∆ƒְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? יח)ּבמקֹום (במדבר ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּכהן נֹותנֹו ּכ ואחר יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן רמב"ן."ּופדּויו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLBnà-íò äéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´¦¦½
:éì-Bðzz éðéîMä íBia©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן לפיאזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן מחּסר ÈÏŒB�zz.ׁשהּוא È�ÈÓM‰ ÌBia∑להּלן ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא (ויקראיכֹול ְְֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכאן,כב) האמּור "ׁשמיני" אף ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּומּיֹום
לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני .(מכילתא)להכׁשיר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL�‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם לאו,אם ואם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלי Ù¯Ë‰.אינכם ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא),ליּטרף ּבהמֹות ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶ»»«»∆¿≈»ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כב)וכן וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי אּלא(שם יֹום, למּקרה הּדין הּוא – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מן ארי אֹו זאב טרפת ידי על ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּדּבר

ּבחּייה ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, ‡˙B.חּיה ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא)?ּכמׁשמעֹו ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. הּוא אף ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָ
'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ׁשמּוּתרת לטרפה וחמר קל לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתלמּוד

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל ׂשכר מקּפח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין הּכתּוב יא)לּמד ּכלב(לעיל יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו לֹו ּתנּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר רמב"ן.לׁשֹונֹו". ְְְַַָָָָ

„·�Cכח ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

È‰Èכט ÔÈÓBÈ ‡Ú·L C�ÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL�‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙‡Á¯.(כח) ‡Ï EÚÓ„Â E˙‡ÏÓמצינּו ¿≈»¿¿ƒ¿¬…¿«≈ִָ

הּזרע הּמלאה ּתקּדׁש ּפן ּבזרע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ"מלאה"

ּכמלאה ועֹוד ט'.), כ"ב, (ּדברים ּתזרע ְְְְֲִִֵֶַָָָאׁשר

והּיצהר, הּתירֹוׁש כ"ז.), י"ח, (ּבּמדּבר הּיקב ְְְִִִִֶַַַַָָָמן

ויצהר ּתירֹוׁש היקבים והׁשיקּו ׁשּנאמר ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָּכענין

ּכי הּזה ּבּלׁשֹון לי והּנראה כ"ד.). ב', ְְִִִֵֶֶַַַָ(יֹואל

ׁשּיביאּו ּבעבּור ּתבּואה והּכרם הּׂשדה ּפרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיּקרא

אסיף, ּכן ּגם ותּקרא הּבּתים. אל ּכאחת ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה

האסיף וחג י'.), ל"ב, (יׁשעיה יבֹוא ּבלי ְְְְִִֶַַָָָָֹאסף

ּכי "מלאה" ּתּקרא ּולכ ט"ז.), כ"ג, ְְְִִֵֵַָָָָ(להּלן

יּקרא אׁשר מּלּוי, יקרא וקּבּוצֹו הּדבר ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹלאסף

קראּו ד'.), ל"א, (יׁשעיה רעים מלא ְְְְִַָָָָֹֹעליו

עלי יחד ו'.), י"ב, (ירמיה מלא ְְֲִֵֶַַַַָָָאחרי

וכן ויבֹואּו, יאספּו י'.), ט"ז, (אּיֹוב ְְְְִִֵֵַָָָיתמּלאּון

י"ט.), מ"ח, (ּבראׁשית הּגֹוים מלא יהיה ְְְְְִִִֵֶַַֹוזרעֹו

ׁשּתּקרא יּתכן ועֹוד עּמים. ורּבּוי ְְִִִִִֵֵֶַָָקּבּוץ

ּבר הּגרנֹות ׁשּיּמלאּו לברכה, ּבכּנּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ"מלאה",

וחצנֹווה קֹוצר ידֹו ּומלא ויצהר, ּתירֹוׁש ּיקבים ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ

יאמר חלקתם ּתקּלל ּכאׁשר ּכי ּובֹוצר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֻמעּמר

ׁשּלא יבׁש ׁשלף ׁשּקדמת ּגּגֹות ּכחציר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹיהיּו

קכ"ט, (ּתהּלים מעּמר וחצנֹו קֹוצר כּפֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַמּלא

ויהיה "מלאה". יקראּו והּמתּברכת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָו'ֿז'.),

ּדמעת מן מׁשאל ויצהר, לתירֹוׁש רמז ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֻּדמע

אֹו טּפֹות, ּברדּתֹו לּה ׁשּידמה ּבעבּור ְְְֲִִִִֶֶַַָָהעין,

עיני ותרד ּדמעה, ׁשמם הּיֹורדֹות טּפֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשּכל

ואינּנּו מים, טּפֹות י"ז.) י"ג, (ירמיה ְְְְִִִִֵֶַָָּדמעה

ּכאׁשר ּכי הּכתּוב, וענין ּבלבד. לבכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשם

ּבר, הּגרנֹות "ויּמלאּו" הּׂשדה ּפרי ְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹּתאסף

והׁשיקּו "ּדמעתּה" ׁשּתּזל הּנסחטים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹותדר

ּכי ,ּביד תאחרם לא ויצהר, ּתירֹוׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהיקבים

י"ח, (ּדברים ׁשאמר ּכמֹו לי, ּתּתנם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּבראׁשיתם

.ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית : ְְְְְִִִֵֶָָד'.)

ÏÚÂלא ּכאן) (מכילתא ז"ל רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְִֵַַַָָֹ

ּפרׁש ולא הּמקּדם". ּתאחר "ׁשּלא ְְְְֵֵֵֶַַַַָֹֹֻתאחר

ואחר ּכלל ּדר ּבּמצות יזהיר ּבכאן ּכי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאיזהּו,

ּומעׂשר ּותרּומה ּבּכּורים סּדרּו והם יבארם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָּכן

ּכמֹו ּבהם, ׁשּדרׁשּו מּטעמים וׁשני ְְְֲִִִִֵֶֶַָָראׁשֹון

ּבּכּורים ׁשּיקּדמּו מּנין ז'.) ג', (ּתרּומֹות ְְְִִִִִִֶֶַָׁשּׁשנינּו

קרּוי וזה וראׁשית ּתרּומה קרּוי זה ְְְְִִֵֶֶָָָָלתרּומה,

ׁשהם ּבּכּורים יקּדמּו אּלא וראׁשית, ְְְְִִִִֵֵֶֶָָּתרּומה

ראׁשית, ׁשהיא לראׁשֹון ּותרּומה לּכל, ְִִִִִֵֶַָָֹּבּכּורים

ראׁשית. ּבֹו ׁשּיׁש לׁשני ראׁשֹון ְֲִִִֵֵֵֵֶַּומעׂשר

ÒeÏ˜�‡Â:רּׁש"י ּופרׁש .ודמע "ּבּכּור" ּתרּגם ¿À¿¿ְְְִִִִֵֵַַָָ

עלי הּמּטלת חֹובה ,ְְֵֶֶֶַָָָֻמלאת

ּבּכּורים. והם ותתּבּׁשל ּתבּואת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ"ּכׁשּתתמּלא"

ּת היא ,לׁשֹוןודמע מהּו יֹודע ואיני רּומה, ְְְְְֲִִִֵֵַַָ

אּלּו ,מלאת (ּכאן) ּבּמכילתא וכן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָּדמע.

ּתרּומה. זֹו ודמע הּמלא, מן הּנּטלין ְְְֲִִִִִִֵַַָָָּבּכּורים

הּזה ּבּמקֹום לדעּתם יקראּו ּכאׁשר ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָואּולי

"הּמלא", מן ׁשּנּטלין ּבעבּור מלאה ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבּכּורים

אֹותּה ׁשּיביאּו ּבעבּור ּדמעה הּתרּומה ְְְְֲִִִֶַַָָָָיקראּו

ּפרי. לא ויצהר" ְְְִִִָֹ"ּתירֹוׁש

¯ÈkÊ‰Âּדינּה ּכי לרמז מּמּנה, הּמינין ׁשני ¿ƒ¿ƒְְִִִִִִֵֶַָָֹ

חּיּוב אין ויצהר, ּתירֹוׁש ְְְְִִִִֵַָָלהפריׁשּה

יזּכיר לא והּנה וזיתים. ּבענבים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹלהקּדימּה

ּבּמצות הּזהר ּכאֹומר ּברמז, רק ּבכאן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּמצות

(לעיל ׁשאמר ּוכמֹו ּבהם, אצּו אׁשר ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּלה

זה היה ּכי מקֹום, ל וׂשמּתי י"ג.) ְְְִִֶַָָָכ"א,

יזּכיר אׁשר הּברית ּבספר הּמצות לאּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹלכתבם

יחזר ועֹוד ז'.), כ"ד, (להּלן האחרת ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹּבּפרׁשה

אחת. ּכל אחר ּבמקֹום ּכּלם ְֲִֵֵַַַָָָָֻויבארם

ÈÏ.(ל) ÔeÈ‰z L„˜ ÈL�‡Âהּכתּוב טעם ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒַַַָ

והזהיר הּמׁשּפטים הזּכיר הּנה עד ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָהּזה,



נג mihtyn zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"k iriax meil inei xeriy

(çë)éða øBëa øçàú àì Eòîãå Eúàìî:éì-ïzz E §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«
i"yx£E˙‡ÏÓ∑עלי הּמּטלת ּתחֹובה ּבּכּוריםּכׁשּתתמּלא והם להתּבּׁשל, בּואת.EÚÓ„Â∑יֹודע ואיני הּתרּומה, ¿≈»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ¿ƒ¿¬ְְִֵֵַַָ

ּדמע לׁשֹון ˙‡Á¯.מהּו ‡Ï∑:המאחר את ּולהקּדים הּמקּדם את לאחר הפרׁשתן, סדר ּתׁשּנה יקּדיםלא ׁשּלא ְֶַַ…¿«≈ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
לתרּומה ּומעׂשר לבּכּורים ÈÏŒÔzz.ּתרּומה EÈ�a ¯BÎa∑.הּכהן מן סלעים ּבחמׁש עליולפּדֹותֹו צּוה ּכבר והלא ְְְֲִִִֵַָָ¿»∆ƒ∆ƒְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּפֹודהּו, יֹום ׁשלשים לאחר אדם ּבכֹור מה :"לׁשֹור ּתעׂשה "ּכן לֹו לסמֹו ּכדי אּלא אחר? יח)ּבמקֹום (במדבר ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּכהן נֹותנֹו ּכ ואחר יֹום, ׁשלׁשים ּבֹו מטּפל ּדּקה ּבהמה ּבכֹור אף ּתפּדה", חדׁש מּבן רמב"ן."ּופדּויו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

(èë)ì äNòz-ïkðàöì EøLBnà-íò äéäé íéîé úòáL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´¦¦½
:éì-Bðzz éðéîMä íBia©¬©§¦¦−¦§¦«

i"yx£Bn‡ŒÌÚ ‰È‰È ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ׁשמֹונה,זֹו קדם ימהר לא קרּבנֹו, את למהר ּבא ׁשאם לכהן לפיאזהרה ƒ¿«»ƒƒ¿∆ƒƒְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
זמן מחּסר ÈÏŒB�zz.ׁשהּוא È�ÈÓM‰ ÌBia∑להּלן ונאמר "ׁשמיני", ּכאן נאמר ּבּיֹום? לבֹו חֹובה יהא (ויקראיכֹול ְְֶַָֻ««¿ƒƒƒ¿ƒְְְְְֱֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכאן,כב) האמּור "ׁשמיני" אף ּולהּלן, מּׁשמיני להכׁשיר להּלן, האמּור ּׁשמיני מה ירצה". והלאה הּׁשמיני ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּומּיֹום
לי לּתנֹו רּׁשאי אּתה הּׁשמיני", "ּובּיֹום מׁשמעֹו: וכן ּולהּלן. מּׁשמיני .(מכילתא)להכׁשיר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

(ì)àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz Lã÷-éLðàå§©§¥−Ÿ¤¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´Ÿ
:Búà ïeëìLz áìkì eìëàúŸ¥½©¤−¤©§¦¬Ÿ«

i"yx£ÂÈÏ ÔeÈ‰z L„˜ŒÈL�‡∑,ּוטרפֹות נבלֹות מּׁשּקּוצי ּופרּוׁשים קדֹוׁשים אּתם לאו,אם ואם ׁשּלי, אּתם הרי ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּלי Ù¯Ë‰.אינכם ‰„Oa ¯N·e∑(מכילתא),ליּטרף ּבהמֹות ׁשּדר מקֹום ּבהוה: הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא ּכן, ּבּבית אף ְִֵֶֶ»»«»∆¿≈»ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

כב)וכן וכן:(דברים מצאּה", ּבּׂשדה כג)"ּכי אּלא(שם יֹום, למּקרה הּדין הּוא – לילה", מּקרה טהֹור יהיה לא "אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מן ארי אֹו זאב טרפת ידי על ׁשּנתלׁש ּבׂשר חיא, חיוא מן ּתליׁש ּובׂשר ּתרּגם: ואּונקלֹוס ּבהוה. הּכתּוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּדּבר

ּבחּייה ּכׁשרה מּבהמה אֹו ּכׁשרה, ‡˙B.חּיה ÔeÎÏLz ·ÏkÏ∑(מכילתא)?ּכמׁשמעֹו ּכלב אּלא אינֹו אֹו ּכּכלב. הּוא אף ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ«∆∆«¿ƒ…ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָ
'לּכלב'? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן הנאֹות. ּבכל ׁשמּוּתרת לטרפה וחמר קל לנכרי", מכר "אֹו ּבנבלה: לֹומר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתלמּוד

ׁשּנאמר: ּברּיה, ּכל ׂשכר מקּפח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין הּכתּוב יא)לּמד ּכלב(לעיל יחרץ לא יׂשראל ּבני "ּולכל ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
ׂשכרֹו לֹו ּתנּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר רמב"ן.לׁשֹונֹו". ְְְַַָָָָ

„·�Cכח ‡¯Îea ¯Á‡˙ ‡Ï CÚÓ„Â C¯ekaƒ»¿ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ¿»
:ÈÓ„˜ L¯Ùz«¿≈√»»

È‰Èכט ÔÈÓBÈ ‡Ú·L C�ÚÏ C¯B˙Ï „aÚz Ôk≈«¿≈¿»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈
:ÈÓ„˜ dpL¯Ùz ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈa dn‡ ÌÚƒƒ≈¿»¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈√»»

LÈÏzל ¯N·e ÈÓ„˜ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔÈL�‡Â∆¡»ƒ«ƒƒ¿√»»¿«¿ƒ
ÔeÓ¯z ‡aÏÎÏ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡iÁ ‡ÂÈÁ ÔÓƒ≈»«»»≈¿¿«¿»ƒ¿

:d˙È»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

˙‡Á¯.(כח) ‡Ï EÚÓ„Â E˙‡ÏÓמצינּו ¿≈»¿¿ƒ¿¬…¿«≈ִָ

הּזרע הּמלאה ּתקּדׁש ּפן ּבזרע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ"מלאה"

ּכמלאה ועֹוד ט'.), כ"ב, (ּדברים ּתזרע ְְְְֲִִֵֶַָָָאׁשר

והּיצהר, הּתירֹוׁש כ"ז.), י"ח, (ּבּמדּבר הּיקב ְְְִִִִֶַַַַָָָמן

ויצהר ּתירֹוׁש היקבים והׁשיקּו ׁשּנאמר ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָּכענין

ּכי הּזה ּבּלׁשֹון לי והּנראה כ"ד.). ב', ְְִִִֵֶֶַַַָ(יֹואל

ׁשּיביאּו ּבעבּור ּתבּואה והּכרם הּׂשדה ּפרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיּקרא

אסיף, ּכן ּגם ותּקרא הּבּתים. אל ּכאחת ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותּה

האסיף וחג י'.), ל"ב, (יׁשעיה יבֹוא ּבלי ְְְְִִֶַַָָָָֹאסף

ּכי "מלאה" ּתּקרא ּולכ ט"ז.), כ"ג, ְְְִִֵֵַָָָָ(להּלן

יּקרא אׁשר מּלּוי, יקרא וקּבּוצֹו הּדבר ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹלאסף

קראּו ד'.), ל"א, (יׁשעיה רעים מלא ְְְְִַָָָָֹֹעליו

עלי יחד ו'.), י"ב, (ירמיה מלא ְְֲִֵֶַַַַָָָאחרי

וכן ויבֹואּו, יאספּו י'.), ט"ז, (אּיֹוב ְְְְִִֵֵַָָָיתמּלאּון

י"ט.), מ"ח, (ּבראׁשית הּגֹוים מלא יהיה ְְְְְִִִֵֶַַֹוזרעֹו

ׁשּתּקרא יּתכן ועֹוד עּמים. ורּבּוי ְְִִִִִֵֵֶַָָקּבּוץ

ּבר הּגרנֹות ׁשּיּמלאּו לברכה, ּבכּנּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ"מלאה",

וחצנֹווה קֹוצר ידֹו ּומלא ויצהר, ּתירֹוׁש ּיקבים ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָ

יאמר חלקתם ּתקּלל ּכאׁשר ּכי ּובֹוצר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֻמעּמר

ׁשּלא יבׁש ׁשלף ׁשּקדמת ּגּגֹות ּכחציר ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹיהיּו

קכ"ט, (ּתהּלים מעּמר וחצנֹו קֹוצר כּפֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַמּלא

ויהיה "מלאה". יקראּו והּמתּברכת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָו'ֿז'.),

ּדמעת מן מׁשאל ויצהר, לתירֹוׁש רמז ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֻּדמע

אֹו טּפֹות, ּברדּתֹו לּה ׁשּידמה ּבעבּור ְְְֲִִִִֶֶַַָָהעין,

עיני ותרד ּדמעה, ׁשמם הּיֹורדֹות טּפֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשּכל

ואינּנּו מים, טּפֹות י"ז.) י"ג, (ירמיה ְְְְִִִִֵֶַָָּדמעה

ּכאׁשר ּכי הּכתּוב, וענין ּבלבד. לבכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשם

ּבר, הּגרנֹות "ויּמלאּו" הּׂשדה ּפרי ְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹּתאסף

והׁשיקּו "ּדמעתּה" ׁשּתּזל הּנסחטים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹותדר

ּכי ,ּביד תאחרם לא ויצהר, ּתירֹוׁש ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹהיקבים

י"ח, (ּדברים ׁשאמר ּכמֹו לי, ּתּתנם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּבראׁשיתם

.ויצהר ּתירׁש ּדגנ ראׁשית : ְְְְְִִִֵֶָָד'.)

ÏÚÂלא ּכאן) (מכילתא ז"ל רּבֹותינּו ּדעת ¿«ְְִֵַַַָָֹ

ּפרׁש ולא הּמקּדם". ּתאחר "ׁשּלא ְְְְֵֵֵֶַַַַָֹֹֻתאחר

ואחר ּכלל ּדר ּבּמצות יזהיר ּבכאן ּכי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאיזהּו,

ּומעׂשר ּותרּומה ּבּכּורים סּדרּו והם יבארם, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָּכן

ּכמֹו ּבהם, ׁשּדרׁשּו מּטעמים וׁשני ְְְֲִִִִֵֶֶַָָראׁשֹון

ּבּכּורים ׁשּיקּדמּו מּנין ז'.) ג', (ּתרּומֹות ְְְִִִִִִֶֶַָׁשּׁשנינּו

קרּוי וזה וראׁשית ּתרּומה קרּוי זה ְְְְִִֵֶֶָָָָלתרּומה,

ׁשהם ּבּכּורים יקּדמּו אּלא וראׁשית, ְְְְִִִִֵֵֶֶָָּתרּומה

ראׁשית, ׁשהיא לראׁשֹון ּותרּומה לּכל, ְִִִִִֵֶַָָֹּבּכּורים

ראׁשית. ּבֹו ׁשּיׁש לׁשני ראׁשֹון ְֲִִִֵֵֵֵֶַּומעׂשר

ÒeÏ˜�‡Â:רּׁש"י ּופרׁש .ודמע "ּבּכּור" ּתרּגם ¿À¿¿ְְְִִִִֵֵַַָָ

עלי הּמּטלת חֹובה ,ְְֵֶֶֶַָָָֻמלאת

ּבּכּורים. והם ותתּבּׁשל ּתבּואת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ"ּכׁשּתתמּלא"

ּת היא ,לׁשֹוןודמע מהּו יֹודע ואיני רּומה, ְְְְְֲִִִֵֵַַָ

אּלּו ,מלאת (ּכאן) ּבּמכילתא וכן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָּדמע.

ּתרּומה. זֹו ודמע הּמלא, מן הּנּטלין ְְְֲִִִִִִֵַַָָָּבּכּורים

הּזה ּבּמקֹום לדעּתם יקראּו ּכאׁשר ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָואּולי

"הּמלא", מן ׁשּנּטלין ּבעבּור מלאה ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּבּכּורים

אֹותּה ׁשּיביאּו ּבעבּור ּדמעה הּתרּומה ְְְְֲִִִֶַַָָָָיקראּו

ּפרי. לא ויצהר" ְְְִִִָֹ"ּתירֹוׁש

¯ÈkÊ‰Âּדינּה ּכי לרמז מּמּנה, הּמינין ׁשני ¿ƒ¿ƒְְִִִִִִֵֶַָָֹ

חּיּוב אין ויצהר, ּתירֹוׁש ְְְְִִִִֵַָָלהפריׁשּה

יזּכיר לא והּנה וזיתים. ּבענבים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹלהקּדימּה

ּבּמצות הּזהר ּכאֹומר ּברמז, רק ּבכאן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּמצות

(לעיל ׁשאמר ּוכמֹו ּבהם, אצּו אׁשר ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּלה

זה היה ּכי מקֹום, ל וׂשמּתי י"ג.) ְְְִִֶַָָָכ"א,

יזּכיר אׁשר הּברית ּבספר הּמצות לאּלּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹלכתבם

יחזר ועֹוד ז'.), כ"ד, (להּלן האחרת ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹּבּפרׁשה

אחת. ּכל אחר ּבמקֹום ּכּלם ְֲִֵֵַַַָָָָֻויבארם

ÈÏ.(ל) ÔeÈ‰z L„˜ ÈL�‡Âהּכתּוב טעם ¿«¿≈…∆ƒ¿ƒַַַָ

והזהיר הּמׁשּפטים הזּכיר הּנה עד ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָהּזה,
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âë(à)òLø-íò Eãé úLz-ìà àåL òîL àOú àì¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈
:ñîç ãò úéäì¦«§−Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£‡ÂL ÚÓL ‡O˙ ‡Ï∑יׁשמע ׁשּלא ולּדּין הרע, לׁשֹון לּמקּבל אזהרה ּדׁשקר, ׁשמע תקּבל לא ּכתרּגּומֹו …ƒ»≈«»¿ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
חברֹו ּבעלּֿדין ׁשּיבא עד ּבעלּֿדין ÚL¯ŒÌÚ.ּדברי E„È ˙LzŒÏ‡∑,ׁשקר ּתביעת חברֹו את ׁשהבטיחהּוהּטֹוען ְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ«»∆»¿ƒ»»ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַ

חמס עד לֹו .להיֹות ְִֵָָ

(á)áø-ìò äðòú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú-àìŸ¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À
:úhäì íéaø éøçà úèðì¦§²Ÿ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ

i"yx£˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑(ב מיּׁשב(סנהדרין הּמקרא לׁשֹון אין אבל יׂשראל, חכמי מדרׁשי זה ּבמקרא יׁש …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
לה רּבים "אחרי ּדרׁשּו: הּמקרא וסֹוף אחד, ּדּין ּבהכרעת לחֹובה מּטין ׁשאין ּדרׁשּו מּכאן אפניו. על ּטֹות",ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ואמצע מדּבר. הּכתּוב נפׁשֹות ּובדיני לחֹובה, ּפיהם על הּדין הּטה המזּכין, על יֹותר ּבמחּיבין ׁשנים יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָׁשאם
נפׁשֹות ּבדיני מתחילין לפיכ ּדין, ׁשּבבית מפלא על חֹולקים ׁשאין רב, על רב", על תענה "ולא ּדרׁשּו: ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהּמקרא

ּדעּתם, את ׁשּיאמרּו ּתחּלה ׁשֹואלין ׁשּבהן לּקטּנים הּצד, מ)מן הּמקרא(סנהדרין ּפתרֹון ּכ רּבֹותינּו, ּדברי .ּולפי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
˙Ú¯Ï ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑המזּכין על המחּיבין ׁשּירּבּו אחד, ּדּין ּבׁשביל מיתה ŒÏÚ¯·.לחּיב ‰�Ú˙Œ‡ÏÂ∑ …ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ¿…«¬∆«ƒ

ּכן ּבֹו ּדרׁשּו יּו"ד, חסר ׁשהּוא ּולפי מּדבריו, h‰Ï˙.לנטֹות ÌÈa¯ È¯Á‡∑,אחריהם נֹוטה ׁשאּתה רּבים ויׁש ְְְְִִִֵֵֶָָָָ«¬≈«ƒ¿«…ְֲִֵֵֶֶֶַַַָ
לרעת", אחריֿרּבים "לאֿתהיה ׁשּנאמר: ּומּמׁשמע המזּכין, מן יֹותר ּבמחּיבין הּמכריעין ׁשנים ׁשהן ּבזמן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹואימתי?
לחֹובה'. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין נפׁשֹות 'ּדיני אמרּו: מּכאן לטֹובה'! עּמהם היה 'אבל אני: ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשֹומע

'ו ּתרּגם: דבעינ'ואּונקלֹוס מה מּלאּלפא תּתמנע נדרׁשלא הּוא ּכ הּתרּגּום לפי העברי ולׁשֹון ,.ÏÚ ‰�Ú˙ ‡Ï ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ…«¬∆«
˙Ë�Ï אֹותֹו∑¯· ּדן הוי אּלא הריב, מן עצמ ּולסּלק אחד לצד לנטֹות ּתענה לא למׁשּפט, ּדבר יׁשאל אם ƒƒ¿…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּפתרֹונֹו וכ ּכפׁשּוטֹו, אפניו על ליּׁשבֹו אֹומר ואני Ú¯Ï˙.לאמּתֹו. ÌÈa¯ŒÈ¯Á‡ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ראי רׁשעיםאם ת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָ…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…ְִִִָָָ
אחריהם נֹוטה הנני הם, ורּבים הֹואיל ּתאמר: לא מׁשּפט, B‚Â'.מּטין ˙Ë�Ï ·¯ ÏÚ ‰�Ú˙ ‡ÏÂ∑יׁשאל ואם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ¿…«¬∆«ƒƒ¿…¿ְְְִִָ

אּלא מאמּתֹו, הּמׁשּפט את להּטֹות רּבים, אֹותן אחרי הּנֹוטה ּדבר הריב על ּתענּנּו אל הּמׁשּפט, אֹותֹו על ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּנּדֹון
הּוא, ּכאׁשר הּמׁשּפט את הרּביםאמר ּבצּואר ּתלּוי יהא .וקֹולר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(112 'nr `k zegiy ihewl)

להּטֹות רּבים ב)אחרי הּדין(כג, ּבית ׁשל הלכה ּכפסק הּדבר נחׁשב הרב, ּדעת ּפי על ּפֹוסק ּדין ּבית ׁשּכאׁשר ּבאחרֹונים, איתא ְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

חֹוזריםּכּלֹו הם לכן ה'. רצֹון ׁשּזהּו - ּומּכאן ההלכה, להּקבע צריכה ׁשּכְך הּמעּוט ּדּיני ּגם יֹודעים ּכזה ׁשּבמקרה לבאר, ויׁש . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

אליהם. ּגם אפֹוא מתיחס הּדין ּופסק הרב; ּדעת את ּומקּבלים ׁשּמבינים עד זֹו, ּבהלכה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹּומעּינים

(â):Báéøa øcäú àì ìãå§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«
i"yx£¯c‰˙ ‡Ï∑אזּכּנּו הּוא 'ּדל ולֹומר: ּבּדין, לזּכֹותֹו ּכבֹוד לֹו ּתחלק .ואכּבדּנּו'לא …∆¿«ְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַַָֹֹ

(ã)epáéLz áLä äòz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú ék¦´¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
Bì: «

(ä)zìãçå BàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½§¨«©§−̈
:Bnò áæòz áæò Bì áæòî¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«

ÌÚא C„È ÈeL˙ ‡Ï ¯˜Lc ÚÓL Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»ƒ
:¯˜L „È‰Ò dÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡·iÁ«»»¿≈¡≈≈»ƒ¿»

ÏÂ‡ב ‡L‡·‡Ï ÔÈ‡ÈbÒ ¯˙a È‰˙ ‡Ï»¿≈»««ƒƒ¿«¿»»¿»
C�ÈÚ·„ ‰Ó ‡Ùl‡lÓ Ú�Óz˙¯˙a ‡�Èc ÏÚ ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»»»ƒ¿≈»«ƒ»»«

:‡�Èc ÌÏL È‡ÈbÒ«ƒ≈¿«ƒ»

d�È„a:ג ÌÁ¯˙ ‡Ï ‡�ÈkÒÓ ÏÚÂ¿«ƒ¿≈»»¿«≈¿ƒ≈

ÈÚËcד d¯ÓÁ B‡ C‡�Ò„ ‡¯Bz ÚbÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«»¿»¿»¬»≈¿»≈
:dÏ dp·È˙z ‡·˙‡»»»¿ƒƒ≈≈

BÁz˙ה ÚÈ·¯ C‡�Ò„ ‡¯ÓÁ ÈÊÁ˙ È¯‡¬≈∆¡≈¬»»¿»¿»¿ƒ«¿
˜aLÓ dÏ ˜aLÓÏÓ Ú�Óz˙Â d�ÚBË¬≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«
:dnÚ ˜¯Ù˙e È‰BÏÚ CaÏ·„ ‰Ó ˜BaLzƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»≈ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להתחיל ּכׁשּבא ועּתה המכערים. ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹּבּדברים

ּתהיּון קדׁש ואנׁשי ואמר ּפתח הּמאכל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹּבאּסּור

ּׁשּיחיה מה ּכל האדם ׁשּיאכל הּוא ׁשראּוי ְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלי,

ּבּנפׁש, ּטהרה רק ּבּמאכלים האּסּורין ואין ְֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָּבֹו,

וגּסּות עבי יֹולידּו ׁשּלא נקּיים ּדברים ְְְֳִִִִִֶֶַַָֹֹׁשּתאכל

לי, ּתהיּון קדׁש ואנׁשי אמר: ּכן על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבּנפׁש,

ּבעבּור קדׁש אנׁשי ׁשּתהיּו חפץ אני ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹּכלֹומר

קדֹוׁש, ׁשאני ּבי לדבקה לי ראּויים ְְְְֲִִִִִֶֶָָָׁשּתהיּו

ּבאכי נפׁשֹותיכם ּתגאלּו לא הּדבריםלפיכ לת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו אל אמר וכ ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהמתעבים,

ונטמתם ּבהם ּתּטּמאּו ולא הּׁשרץ הּׁשרץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכל

והייתם והתקּדׁשּתם אלהיכם ה' אני ּכי ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָֹּבם,

מ"גֿמ"ד.). י"א, (וּיקרא אני קדֹוׁש ּכי ְְִִִִַָָָקדׁשים

אין והּטרפה הּנפׁש, "מׁשּקצין" הּׁשרצים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהּנה

"קדּׁשה". מּמּנה ּבׁשמירה יׁש אבל ׁשּקּוץ, ְְֲִִִִֵֶָָָָָֻּבּה

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â E‡�N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑,'ּכי' ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: BÏ.וכה ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ּבתמיהה.BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ∑זֹו עזיבה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…ƒֲִָ

וכן עזרה, יד)לׁשֹון א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור ּולסיע(נחמיה לעזב עפר מּלאּוה החֹומה", עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק ז)את ּבתמיהה:(דברים ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", מּמּני האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר "ּכי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ּפעמים וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ'לא
וחדלּת יׂשראל, ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן BnÚ.ּכיצד? ·ÊÚz ·ÊÚ∑,הּמּׂשא לפרק ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ»…«¬…ƒְֵַַָָ

מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' .'מּלמׁשקל ְְִִִִִֵֶַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr `k zegiy ihewl)

יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת . . ה)זקן כג, ידי(רׁש"י על אֹותֹו לׁשּבר ואין לּגּוף, רֹומז ׁשחמֹור טֹוב, ׁשם הּבעל ּדברי ידּועים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

– ּולזּככֹו לבררֹו לֹו, לסּיע יׁש אּלא וסּגּופים, עּמֹוּתענּיֹות ּתעזב ּכדיעזב ב. ּתׁשּובה. ּבדרְך א. להתעּנֹות: מּתר מקרים ּבׁשני אְך . ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

נפׁשֹו ונפׁש)למרק ּגּוף ּנזקי הלכֹות הּזקן אדמו"ר לֹומר:(שו"ע ויׁש נכרי. מּתרּבהמת ּבקלּפֹות, נפל ׁשּגּופֹו עד ּבעברֹות ׁשּנכׁשל מי – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב ּכדי לצּום להתעּלֹותזקןלֹו ּכדי לצּום לֹו מּתר הּגּוף, ּבזּכּוְך לעסק ּכבֹודֹו לפי זה ואין ּגבֹוהה ּבדרּגה ׁשּנמצא מי – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

יֹותר. עֹוד נעלית ְְֲֵֵַַָלדרּגה

ß hay b"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£E�È·‡∑ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ
:òLø ÷écöà©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜�Â∑?אֹותֹו ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מיתה, מּדין הּוא נקי מקֹום מּכל ּדין, ּבבית נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ּפי על ואף ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּתלמּוד
אֹותֹו מחזירין ׁשאין חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ּדין מּבית לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהרי

ּדין ּבבית ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ¯ÚL.לבית ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑עלי אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹƒ…«¿ƒ»»ֵֶָ
ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי .להחזירֹו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(ç)éøác ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬
:íé÷écö©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑:ּכבר נאמר הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשּכן וכל אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מׁשּפט" תּטה ÌÈÁ˜t."לא ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ויׁשּתּכח(ב''מ עליו, ּדעּתֹו ׁשּתּטרף סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְִֶַָֹ¿«≈ƒ¿ƒְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

עיניו מאֹור ויכהה ּומקלקל∑ÛlÒÈÂ.ּתלמּודֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑,אמת מׁשּפטי המצּדקים, וכןדברים ְְְְִֵֶַָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְְְְְֱִִִֵֵֶַָָֻ
יׁשרים ּתריצין, ּפתגמין .ּתרּגּומֹו: ְְְְִִִִִַָָ

(è)íéøâ-ék øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééä¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ� קׁשה∑‡˙ ּכּמה ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈ֶַָָ
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים .לֹו ְֲִֶ

(é):dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«
i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

d�È„a:ו C�ÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

�Ù˜ז È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡�Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ�«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י LB�Î˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈ�L ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«



נה mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â E‡�N ¯BÓÁ ‰‡¯˙ŒÈk∑,'ּכי' ׁשּמּוׁשי ׁשל לׁשֹונֹות מארּבע ׁשהּוא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒƒ¿∆¬«¬¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
מּׂשאֹו ּתחת רֹובץ חמֹורֹו ּתראה ׁשּמא ּפתרֹונֹו: BÏ.וכה ·ÊÚÓ zÏ„ÁÂ∑ּבתמיהה.BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ∑זֹו עזיבה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ¿»«¿»≈¬…ְִִָ»…«¬…ƒֲִָ

וכן עזרה, יד)לׁשֹון א וכן(מלכים ועזּוב", ג)"עצּור ּולסיע(נחמיה לעזב עפר מּלאּוה החֹומה", עד ירּוׁשלים את "וּיעזבּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבֹו: ּכּיֹוצא החֹומה. חזק ז)את ּבתמיהה:(דברים ּכן, ּתאמר ׁשּמא וגֹו'", מּמּני האּלה הּגֹוים רּבים ּבלבב תאמר "ּכי ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הא עֹוזר. ׁשאּתה ּופעמים חֹודל ׁשאּתה ּפעמים וחדלּת, תראה ּכי רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ּכ ּומדרׁשֹו, מהם'. תירא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ'לא
וחדלּת יׂשראל, ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת אֹו וחדלּת. ּכבֹודֹו, לפי ואינֹו זקן BnÚ.ּכיצד? ·ÊÚz ·ÊÚ∑,הּמּׂשא לפרק ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ»…«¬…ƒְֵַַָָ

מּמּנּו מּׂשאֹוי מּלּטל - ליּה' .'מּלמׁשקל ְְִִִִִֵֶַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr `k zegiy ihewl)

יׂשראל ׁשל ּומּׂשאֹו נכרי ּבהמת . . ה)זקן כג, ידי(רׁש"י על אֹותֹו לׁשּבר ואין לּגּוף, רֹומז ׁשחמֹור טֹוב, ׁשם הּבעל ּדברי ידּועים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

– ּולזּככֹו לבררֹו לֹו, לסּיע יׁש אּלא וסּגּופים, עּמֹוּתענּיֹות ּתעזב ּכדיעזב ב. ּתׁשּובה. ּבדרְך א. להתעּנֹות: מּתר מקרים ּבׁשני אְך . ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

נפׁשֹו ונפׁש)למרק ּגּוף ּנזקי הלכֹות הּזקן אדמו"ר לֹומר:(שו"ע ויׁש נכרי. מּתרּבהמת ּבקלּפֹות, נפל ׁשּגּופֹו עד ּבעברֹות ׁשּנכׁשל מי – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב ּכדי לצּום להתעּלֹותזקןלֹו ּכדי לצּום לֹו מּתר הּגּוף, ּבזּכּוְך לעסק ּכבֹודֹו לפי זה ואין ּגבֹוהה ּבדרּגה ׁשּנמצא מי – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

יֹותר. עֹוד נעלית ְְֲֵֵַַָלדרּגה

ß hay b"k iying mei ß

(å)ðéáà ètLî ähú àì:Báéøa E ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«
i"yx£E�È·‡∑ותאב מדלּדל ׁשהּוא אֹובה, טֹובהלׁשֹון לב)לכל .(ב''מ ∆¿…¿ְְְְְֵֶֶָָָָֻ

(æ)-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz ø÷L-øácî¦§©¤−¤¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ
:òLø ÷écöà©§¦−¨¨«

i"yx£‚¯‰zŒÏ‡ ˜ÈcˆÂ È˜�Â∑?אֹותֹו ׁשּמחזירין זכּות', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר חּיב, מּביתּֿדין לּיֹוצא מּנין ¿»ƒ¿«ƒ««¬…ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מיתה, מּדין הּוא נקי מקֹום מּכל ּדין, ּבבית נצטּדק ׁשּלא צּדיק, ׁשאינֹו ּפי על ואף ּתהרג", אל "ונקי לֹומר: ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּתלמּוד
אֹותֹו מחזירין ׁשאין חֹובה', עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר זּכאי, ּדין מּבית לּיֹוצא ּומּנין לזּכֹותֹו. ל יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהרי

ּדין ּבבית ׁשּנצטּדק הּוא, צּדיק וזה ּתהרג". אל "וצּדיק לֹומר: ּתלמּוד ּדין? ¯ÚL.לבית ˜Ècˆ‡Œ‡Ï Èk∑עלי אין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹƒ…«¿ƒ»»ֵֶָ
ּבּה ׁשּנתחּיב ּבּמיתה להמיתֹו הרּבה ׁשלּוחים לי יׁש זּכאי. מּיד יצא אם בדיני, אצדיקּנּו לא אני ּכי .להחזירֹו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(ç)éøác ólñéå íéç÷t øeòé ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−¦§¥¬
:íé÷écö©¦¦«

i"yx£Áw˙ ‡Ï „ÁLÂ∑:ּכבר נאמר הּדין את להּטֹות ּכדי ׁשהרי הּדין, את להּטֹות ּכדי ׁשּכן וכל אמת, לׁשּפט אפּלּו ¿…«…ƒ»ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מׁשּפט" תּטה ÌÈÁ˜t."לא ¯eÚÈ∑(מכילתא קיא. ויׁשּתּכח(ב''מ עליו, ּדעּתֹו ׁשּתּטרף סֹוף ׁשחד, ונֹוטל ּבּתֹורה חכם אפּלּו ְִֶַָֹ¿«≈ƒ¿ƒְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

עיניו מאֹור ויכהה ּומקלקל∑ÛlÒÈÂ.ּתלמּודֹו ˆÌÈ˜Èc.ּכתרּגּומֹו: È¯·c∑,אמת מׁשּפטי המצּדקים, וכןדברים ְְְְִֵֶַָƒ«≈ְְְְֵַַƒ¿≈«ƒƒְְְְְֱִִִֵֵֶַָָֻ
יׁשרים ּתריצין, ּפתגמין .ּתרּגּומֹו: ְְְְִִִִִַָָ

(è)íéøâ-ék øbä Lôð-úà ízòãé ízàå õçìú àì øâå§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééä¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ıÁÏ˙ ‡Ï ¯‚Â∑ׁשּסּורֹו מּפני הּגר על ּתֹורה הזהירה מקֹומֹות נט)רעּבהרּבה ‰b¯.(ב''מ LÙ� קׁשה∑‡˙ ּכּמה ¿≈…ƒ¿»ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ∆∆∆«≈ֶַָָ
אֹותֹו ּכׁשּלֹוחצים .לֹו ְֲִֶ

(é):dúàeáz-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤§«¨¨«
i"yx£d˙‡e·z ˙‡ zÙÒ‡Â∑:ּכמֹו לּבית, הכנסה כב)לׁשֹון ּבית"(דברים ּתֹו אל ."ואספּתֹו ¿»«¿»∆¿»»ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ

d�È„a:ו C�ÈkÒÓ ÔÈc ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ¿≈»¿ƒ≈

�Ù˜ז È„Â ÈÎÊ„Â ˜ÈÁ¯ ÈÂ‰ ‡¯˜L„ ‡Ób˙tÓƒƒ¿»»¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈkÊ‡ ‡Ï È¯‡ ÏBË˜˙ ‡Ï ‡�Èc ÔÓ (ÈÎc)¿≈ƒƒ»»ƒ¿¬≈»¡«≈

:‡·iÁ«»»

eÚÓ¯ח ‡„ÁBL È¯‡ Ïa˜˙ ‡Ï ‡„ÁBLÂ¿¬»»¿«≈¬≈¬»¿«≈
:ÔÈˆÈ¯z ÔÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ט ÔezÚ„È Ôez‡Â Ôe˜ÈÚ˙ ‡Ï ‡¯Bi‚Â¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿»
‡Ú¯‡a Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ ‡¯Bi‚„ ‡LÙ�«¿»¿ƒ»¬≈«»ƒ¬≈¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

È˙י LB�Î˙Â CÚ¯‡ ˙È Ú¯Êz ÔÈ�L ˙ÈLÂ¿ƒ¿ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿»
:dzÏÏÚ¬«¿«



mihtynנו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy

(àé)Enò éðéáà eìëàå dzLèðe äpèîLz úòéáMäå§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ¤§Ÿ¥´©¤½
:Eúéæì Eîøëì äNòz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬§©§§−§¥¤«

i"yx£‰pËÓLz∑מעבֹודה.dzLË�e∑:ּכגֹון ּגמּורה, מעבֹודה ּתׁשמטּנה אחר: ּדבר הּבעּור. זמן אחר מאכילה ƒ¿¿∆»ֲֵָ¿«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
מּלזּבל ּונטׁשּתּה ּוזריעה. ‰O„‰.ּומּלקׁשקׁשחריׁשה ˙iÁ ÏÎ‡z Ì¯˙ÈÂ∑(מכילתא):חּיה למאכל אביֹון מאכל להּקיׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ¿ƒ¿»…««««»∆ְְְֲֲִֶַַַַָָָ

ּבּׁשביעית מעׂשר אין אמרּו: מּכאן מעׂשר. ּבלא אֹוכלים אביֹונים אף מעׂשר, ּבלא אֹוכלת חּיה NÚzŒÔk‰.מה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ≈«¬∆
EÓ¯ÎÏ∑,הּלבן ּבׂשדה מדּבר הּמקרא ארצ"ּותחּלת את "ּתזרע הימּנּו: למעלה ׁשאמר רמב"ן.ּכמֹו ¿«¿¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(áé)éNòî äNòz íéîé úLLúaLz éòéáMä íBiáe E ¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:øbäå Eúîà-ïa Lôpéå Eøîçå EøBL çeðé ïòîì§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½§¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«

i"yx£˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e∑(מכילתא)הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא מּמקֹומּה, ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּתעקר לא הּׁשביעית ּבּׁשנה אף ««¿ƒƒƒ¿…ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
ּבראׁשית' 'ׁשּבת ּבּה ּתנהֹוג לא ׁשּבת, קרּויה הּׁשנה E¯ÓÁÂ.וכל E¯BL Áe�È ÔÚÓÏ∑,ניח לֹו ׁשּיהאּתן להּתיר ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ¿««»«¿«¬…∆ְְְִֵֵֶַָ

צער אּלא ניח, זה אין אמרּת: הּבית? ּבתֹו יחּבׁשּנּו אּלא אינֹו אֹו הּקרקע. מן עׂשבים ואֹוכל ∑E˙Ó‡ŒÔa.ּתֹולׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ∆¬»¿
הערל(מכילתא) מדּברּבעבד ּגר∑b‰Â¯.הּכתּוב רמב"ן.ּתֹוׁשבזה ְְֵֵֶֶֶַַָָ¿«≈ֵֶָ

(âé)íéäìû íLå eøîMz íëéìà ézøîà-øLà ìëáe§²Ÿ£¤¨©¬§¦£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³
ét-ìò òîMé àì eøékæú àì íéøçà:E £¥¦Æ´Ÿ©§¦½¬Ÿ¦¨©−©¦«

i"yx£e¯ÓMz ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡Œ¯L‡ ÏÎ·e∑(מכילתא)אזהרה ׁשּבּתֹורה ׁשמירה ׁשּכל ּבאזהרה, עׂשה מצות ּכל לעׂשֹות ¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לאו ּבמקֹום ˙e¯ÈkÊ.היא ‡Ï∑(ג ּביֹום(ע''ז עּמי ּתעמד אֹו ּפלֹונית, אלילים עבֹודת ּבצד לי 'ׁשמר לֹו: יאמר ׁשּלא ְִִָ…«¿ƒְְְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַֹֹֹֹ

,ללּמד תזּכירּו". לא אחרים אלהים וׁשם ּתּׁשמרּו, אליכם אׁשרֿאמרּתי "ּובכל אחר: ּדבר ּפלֹונית'. אלילים ְְְְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹעבֹודת
ּכּלן את ּכׁשֹומר ּבּה והּנזהר ּכּלן, הּמצות ּכל ּכנגד אלילים עבֹודת ÚÓMÈ.ׁשּׁשקּולה ‡Ï∑הנכרי EÈt.מן ÏÚ∑ ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻ…ƒ»«ְִִַָ«ƒ

יד על ׁשּיּזכר ּגֹורם ׁשאּתה נמצאת ׁשּלֹו. אלילים ּבעבֹודת ל ויּׁשבע נכרי, עם ׁשּתפּות ּתעׂשה רמב"ן.ׁשּלא ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ÔeÏÎÈÈÂיא dpLË¯˙Â dpËÓLz ‡˙ÚÈ·Le¿ƒ≈»«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ«¿≈¿
Ôk ‡¯a ˙ÂÁ ÏeÎÈz ÔB‰¯‡Le CnÚ È�kÒÓƒ¿¿≈«»¿»¿≈≈«»»≈

:C˙ÈÊÏ CÓ¯ÎÏ „aÚz«¿≈¿«¿»¿≈»

ÓBÈ·e‡יב C„·BÚ „aÚz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ«¿≈»»¿»
C¯ÓÁÂ C¯Bz Áe�Èc ÏÈ„a Áe�z ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«»«¬»»

:‡¯Bi‚Â C˙Ó‡ ¯a ËB˜LÈÂ¿ƒ¿««¿»¿ƒ»

ÌeLÂיג Ôe¯nzÒz ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡ Èc ÏÎ·e¿…ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«¿¿
ÏÚ ÚÓzLÈ ‡Ï Ôe¯k„˙ ‡Ï ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»»ƒ¿¿»ƒ¿¿««

:ÔBÎÓet¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

pËÓLz‰(יא) .dzLË�e ‰pËÓLz,מעבֹודה ƒ¿¿∆»¿«¿»ƒ¿¿∆»ֲֵָ

ד"א, הּבעּור. זמן אחר מאכילה ְְְֲִִֵַַַַַָָּונטׁשּתּה

חריׁשה ּכגֹון ּגמּורה, מעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶָָָָּתׁשמטּנה

לׁשֹון ּומּלקׁשקׁש. מּלזּבל ּונטׁשּתּה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָּוזריעה,

הּתֹורה מן הזהרנּו לא ּכי נכֹון, ואינּנּו ְְְִִִֵֶַַַָָֹֻרּׁש"י.

המקׁשקׁש אבל ּוזריעה, חריׁשה על ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָאּלא

ׁשאר וכל וכֹוסח ועֹודר מנּכׁש ואפּלּו ְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָוהמזּבל,

וכ הּתֹורה. מן אסּור אינֹו קרקע, ְְֲִֵַַַָָָעבֹודֹות

מׁשקין ּבפרק קטן מֹועד מּסכת ּבתחּלת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהעלּו

אבל רחמנא אסר ּוזריעה ּדחריׁשה ְֲֲֲִִַַַָָָָָָ(ג'.)

ּוקרא מּדרּבנן, וכּלהּו רחמנא אסר לא ְְְְֲִַַַָָָָָָָֹֻּתֹולדֹות

נלמד אינֹו הּבעּור וכן הּוא. ּבעלמא ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָאסמכּתא

הּזה. הּמקרא ְִִֶַַָמן

‡"¯Âמּׁשה ּבעל ּכל "ׁשמֹוט" ּתׁשמטּנה, אמר, ¿ְְִֵֶַַַַָָָָ

.ארצ את ּתזרע ׁשּלא ּונטׁשּתּה, ְְְְְִֶֶַַַָָֹידֹו.

אמר ּבראׁשֹון, ּדבק הּכתּוב אבל ּכלּום. ְְֲִֵֵַַָָָָָואינֹו

והּׁשביעית הּתבּואה", "ותאסף ּתזרע ׁשנים ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָֹׁשׁש

ׁשּלא ּונטׁשּתּה ,ארצ את ּתזרע ׁשּלא ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּתׁשמטּנה

ואכלּו ּתעזבּנה, אבל ּתבּואתּה, את ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָֹּתאסף

ּותבּואת העץ "ּפרי הּׂשדה וחּיֹות עּמ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹאביני

(נחמיה הּׁשביעית הּׁשנה את ונּטׁש וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּכרם",

ל"ב.). י',

E¯ÓÁÂ.(יב) E¯BL Áe�È ÔÚÓÏׁשּמּלת מּפני ¿««»«¿«¬…∆ְִִֵֶַ

ׁשׁשת ׁשּיאמר נפרׁש "ּבעבּור" ּכמֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָֹלמען

"ּבעבּור" ּובּׂשדה ּבּבית מעׂשי ּכל ּתעׂשה ֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָימים

ּכּלם להיֹות והּגר אמת ּבן ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻׁשּינּוח

אׁשר את ּכטעם: ּבראׁשית, ּבמעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַעדים

ׁשׁשת אמר וכן כ"ג.), ט"ז, (לעיל אפּו ְְֵֵֵֵֶַָֹּתאפּו

כ', (לעיל מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹימים

ׁשם. ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְֲִֵֶַַָט'.),

e¯ÓMz.(יג) ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡ ¯L‡ ÏÎ·e¿…¬∆»«¿ƒ¬≈∆ƒ»≈
עׂשה מצות ּכל לעׂשֹות רּׁש"י ְֲֲִִֵֵַַַָֹּפרׁש

היא אזהרה ׁשּבּתֹורה ׁשמירה ׁשּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָּבאזהרה,

לֹומר הרב יצטר ּדבריו ּולפי לאו. ְְְְִִִֵַַָָָָָּבמקֹום

לֹוקין היּו כן לא ׁשאם ׁשּבכללּות, לאו ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשּיהיה

הּלאו ּבזה אבל ׁשּבּתֹורה, ועׂשה עׂשה ּכל ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָעל

העברה ׁשם יזּכיר ולא רּבים ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּיכלל

ּכבר אבל ּבֹו. לֹוקין ׁשאין מֹודים הּכל ְְֲִִֵֶַָָָֹּכלל

עׂשה, ּדעׂשה הּׁשמר : צ"ו.) (ערּובין ְֲֲִִֵֵֵֵַָָאמרּו

ּובּמכילתא עׂשה. אּלא ּבכאן הֹוסיף לא ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹואם

רּבים. ּבפנים ּודרׁשּוהּו זה ּבמקרא נחלקּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָ(ּכאן)

ÏÚÂאמרּתי אׁשר ּבכל טעמֹו הּפׁשט ּדר ¿«ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָֹ

ּכי ּתּׁשמרּו, אחרים מאלהים ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶָֹאליכם

האזהרֹות מּכל יאמר, ּבסֹופֹו, נקׁשר ְְְִִַַַַָָָָֹהּכתּוב

אמרּתי אׁשר אחריםהרּבֹות מאלהים אליכם ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

להם, ּתׁשּתחוּו ולא ּתעבדּום ׁשּלא מאד ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּתּׁשמרּו

וכל ּפסל ּתעׂשּו ולא להם, הּזֹובח ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹותחרימּו

ׁשם ּתזּכירּו ׁשּלא ּתּׁשמרּו ועֹוד ְְְִִֵֵֶַָָֹּתמּונה,

"מלּכם מֹואב", אלהי "ּכמֹוׁש להזּכיר ְְְְֱֱִִֵַָָֹֹֹאלהּותם,

ל"ג.), י"א, (מלכיםֿא' עּמֹון" בני ְְֱִֵֵַָֹאלהי

י"ז, מלכיםֿב' (ע"פ חמת" אלהי ְֱֲֲִִֵָָָֹ"אׁשימא

זכר ּבלא אפּלּו ׁשמם ּפי על יּׁשמע לא ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹל'.),

אבל ּכלל, ואׁשימא מלּכֹום להזּכיר ְְְְֱֲֲִִִַַָָָֹאלהּות,

(מלכיםֿא' מֹואב" "ׁשּקץ לגנאי, אֹותם ְְְִִִֶַַָָָֻּתכּנה

כ"ג, (מלכיםֿב' עּמֹון" ּבני "ּתֹועבת ז'.), ְְֲִֵַַָי"א,

,"ּדבר "על עֹובדיו ּבפי יּׁשמע לא אֹו ְְְְִִַַָָָֹי"ג.).

ס"ג:) (סנהדרין רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּלאּכענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּבעבֹודה לֹו ויּׁשבע הּגֹוי עם ׁשּתפּות ְֲֲִִֶַַַַָָָֻיעׂשה

ׁשּלֹו. ֶָָזרה

ÔÎzÈÂּתזּכיר ׁשּלא יֹוצא, תזּכירּו לא ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֶֶֶַַֹֹ

עׂשה ,"ּבאלהי" לאמר לעֹובדיו ְְֲֵֵֵֶָֹֹאֹותֹו

ּכלל. ׁשמֹו זכר ּפי על יּׁשמע ולא חסד, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹעּמי

אלהיהם ּובׁשם יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַֹֻוהּוא

(יהֹוׁשע תעבדּום ולא תׁשּביעּו ולא תזּכירּו ְְְְְְִִַַַַַֹֹֹֻלא

ׁשּלא האזהרה ּכי לבאר ׁשם הֹוסיף ז'.). ְְִִֵֶַָָָָָֹכ"ג,

הּנכר. ּבאלהי אדם ׁשּום יׁשּביע אֹו ְְִִֵֵֵַַַַָָָֹיזּכיר

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"k iying meil inei xeriy

(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«

i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)úBvî ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧©¹
íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦

:í÷éø éðô eàøé-àìå§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות∑‡·È·.ׁשהּתבּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, e‡¯ÈŒ‡ÏÂ.לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ¿…≈»

Ì˜È¯ È�Ù∑,ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותהּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו .(חגיגה »«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåâçå äãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä:äãOä-ïî E ¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«

i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹותהּוא È¯eka∑,ּבעצרת הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין כח)היּו וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ‰‡ÛÒ."ּוביֹום ‚ÁÂ∑הּוא ְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ¿«»»ƒ

הּסּכֹות ‡˙EÈNÚÓŒ.חג EtÒ‡a∑ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות הּביתׁשּכל אל אֹותּה אֹוספים ַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּגׁשמים רמב"ן.מּפני ְְִִֵַָ

(æé)ìLïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L| ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומןלפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר (מכילתא)הצר. »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
E¯eÎÊŒÏk∑הּזכריםׁשּב. »¿¿ְְִֶַָ

(çé)-ãò ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©
:ø÷a«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ¿…»ƒ
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ∑לּמזּבחחּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף ו)יכֹול מֹוקדה,(ויקרא "על ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָ
ּכל הּמזּבח יכֹול∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה"על הּלילה ּכל אבל "עדּֿבקר", ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְִֵַַַַַָָ¿…»ƒְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לּמזּבח הרצּפה מן רמב"ן.להעלֹותֹו ְְְֲִִִֵַַַָָ

zLa‡:יד ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù� d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡L�Î„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ� Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÈNÚÓ.(טז) È¯eka ¯Èˆw‰ ‚ÁÂידעּתי לא ¿««»ƒƒ≈«¬∆ְִַָֹ

ּכי הידיעה, ּבׁשם הּכתּוב יזּכירם ְְְִִִֵֵַַַָָָָלּמה

וראּוי עּתה, עד הזּכירם ולא ּבהם צּוה ְְְִִִֶַַָָָָָֹֹלא

,מעׂשי ּבּכּורי קציר חג ועׂשית ׁשּיאמר ְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ּתֹו ּבמׁשנה אמר ׁשבעֹותּכאׁשר חג ועׂשית רה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ

ּבעבּור ואּולי י'.). ט"ז, (ּדברים אלהי ְְֱֲִֶַַַָֹלה'

(ּפסּוק ּבּׁשנה לי ּתחג רגלים ׁשלׁש ְִִֶַַָָָָָָָֹׁשאמר:

ּבחדׁש ּתׁשמר הּמּצֹות חג את ּופרׁש: ְְִֵֶֶַַַַֹֹי"ד.),

חג לעׂשֹות ׁשּתׁשמר ט"ו.), (ּפסּוק ְֲִִֶַַָָָֹהאביב

ּתׁשמר והאחר ואמר חזר האביב, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹּבתחּלת

והּׁשליׁשי ,מעׂשי ּבּכּורי הּקציר חג ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּיהיה

הּׁשנה. ּבצאת האסיף חג ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּתׁשמר

‰p‰Âלתת הּׂשדה מן מעׂשיו ּכל ּבאסּפֹו ּכּלם ¿ƒ≈ְְֲִֵֶַַָָָָָָֻ

חּקֹות ׁשֹומר ׁשהּוא לאלהים, הֹודאה ִֵֵֶֶָָָֹֻּבהם

נפׁש להׂשּביע הארץ מן לחם ּומֹוציא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשמים

אל טעם וזה טֹוב. מּלא רעבה ונפׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשֹוקקה

עבדיו, המפרנס האדֹון ׁשהּוא ה', האדן ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹּפני

מה "לראֹות" אליו יבֹואּו מּלפניו ּפרס ְְְְְִִֵַָָָָָָָּובנטלם

לפני. ּכמֹו ּפני אל והּנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַיצּום.

ÏÚÂרמזּתי ּוכבר ּפנים, מן יהיה האמת ּדר ¿«ְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָ

(לעיל הּדּברֹות ּבעׂשרת הּפנים ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָל

ּבּפעם ׁשאמר ּכמֹו ה', האדן אמר: ולכן ג'.), ְְֵֶַַַַַָָָָָֹכ',

ל"ד, (להּלן יׂשראל אלהי ה' האדֹון ְְֱִִֵֵֵַַָָָָֹהּׁשנית

הארץ ּכל אדֹון הּברית ארֹון הּנה וכן ְְֲֲִִֵֵֶַָָָכ"ג.),

ארץ חּולי אדֹון מּלפני י"א.), ג', ְְִִִֵֶַָָֻ(יהֹוׁשע

ה'.). צ"ז, ׁשם ז'. קי"ד, ְִִָ(ּתהּלים

ÈÁ·Ê.(יח) Ìc ıÓÁ ÏÚ ÁaÊ˙ ‡Ïלא" …ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒֹ

ּבניסן עׂשר ּבארּבעה הּפסח את ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָתׁשחט"

ולא רּׁש"י. לׁשֹון החמץ". את ׁשּתבער ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ"עד

ּבעּור על אזהרה לדרׁשֹו ׁשּירצה מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּתבין

ׁשהזּכר ּכמֹו הּׁשחיטה, זמן קדם ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻהחמץ

ׁשחיטה זמן (ה'.) ּבפסחים ראׁשֹון ּבפרק ְְְְִִִִֶֶֶַָָזה

הּכתּוב מדרׁש עּקר זה ׁשאין רחמנא, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

ּבערב חמץ ּבעּור ּכי ׁשם, ההלכה ּפסק ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּכפי

ט"ו.), י"ב, (לעיל הּתֹורה מן לאו ּבֹו אין ְִֵֵֶַַָָּפסח

ׁשהּוא הענין לפי אבל אֹותֹו. לאֹוכל אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶָָָָֹולא

על הּפסח את "לּׁשֹוחט אזהרה הּוא ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָּכהלכה

מּבני לאחד חמץ יהא ׁשּלא וענינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהחמץ".

הּׁשחיטה. ּבׁשעת הּפסח על הּנמנין ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָהחבּורה
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(ãé)ìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«

i"yx£ÌÈÏ‚¯∑וכן כב)ּפעמים, רגלים"(במדבר ׁשלׁש זה הּכיתני ."ּכי ¿»ƒְְְִִִִִִֵֶָָָָֹ

(åè)úBvî ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧©¹
íéøönî úàöé Bá-ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLàk©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−¨¨´¨¦¦§¨®¦

:í÷éø éðô eàøé-àìå§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבאּביה ּבֹו מתמּלאת ּפרֹות∑‡·È·.ׁשהּתבּואה לבּׁשל וראׁשֹון ּבכֹור אב, e‡¯ÈŒ‡ÏÂ.לׁשֹון …∆»»ƒְְְִִֵֶֶַַָָ»ƒְְְְִֵֵַָ¿…≈»

Ì˜È¯ È�Ù∑,ּברגלים ּפני לראֹות עֹולֹותהּכׁשּתבאּו לי ז)ביאּו .(חגיגה »«≈»ְְְִִִִֶַָָָָָֹ

(æè)éNòî éøeka øéöwä âçåâçå äãOa òøæz øLà E §©³©¨¦Æ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³
éNòî-úà Etñàa äðMä úàöa óñàä:äãOä-ïî E ¨«¨¦Æ§¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«

i"yx£¯Èˆw‰ ‚ÁÂ∑חג EÈNÚÓ.ׁשבּועֹותהּוא È¯eka∑,ּבעצרת הּבאין הּלחם ׁשּׁשּתי ּבּכּורים, הבאת זמן ׁשהּוא ¿««»ƒַָƒ≈«¬∆ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: לּמקּדׁש, ּבּכּורים ּולהביא למנחֹות החדׁש מּתירין כח)היּו וגֹו'"(במדבר הּבּכּורים ‰‡ÛÒ."ּוביֹום ‚ÁÂ∑הּוא ְְְְְֱִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ¿«»»ƒ

הּסּכֹות ‡˙EÈNÚÓŒ.חג EtÒ‡a∑ּובחג ּבּׂשדֹות, מתיּבׁשת הּתבּואה החּמה ימֹות הּביתׁשּכל אל אֹותּה אֹוספים ַַֻ¿»¿¿∆«¬∆ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
הּגׁשמים רמב"ן.מּפני ְְִִֵַָ

(æé)ìLïãàä éðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L| ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−¨«¨¬Ÿ
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÌÈÓÚt LÏL∑,ּבּׁשביעית מדּבר ׁשהענין מּמקֹומןלפי רגלים ׁשלׁש יתעּקרּו ׁשּלא לֹומר (מכילתא)הצר. »…¿»ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
E¯eÎÊŒÏk∑הּזכריםׁשּב. »¿¿ְְִֶַָ

(çé)-ãò ébç-áìç ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò çaæú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©
:ø÷a«Ÿ¤

i"yx£'B‚Â ıÓÁŒÏÚ ÁaÊ˙Œ‡Ï∑החמץ את ׁשּתבער עד ּבניסן ּבי"ד הּפסח את ּתׁשחט סג)לא פסחים ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(מכילתא. …ƒ¿««»≈¿ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ¿…»ƒ
'B‚Â ÈbÁŒ·ÏÁ∑לּמזּבחחּוץ.¯˜aŒ„Ú∑:לֹומר ּתלמּוד ּבלינה? יּפסל הּמערכה על אף ו)יכֹול מֹוקדה,(ויקרא "על ≈∆«ƒ¿ְִֵַַ«…∆ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָ
ּכל הּמזּבח יכֹול∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.הּלילה"על הּלילה ּכל אבל "עדּֿבקר", ׁשּנאמר: הּׁשחר, ּבעּמּוד אּלא לינה אין ְְִֵַַַַַָָ¿…»ƒְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לּמזּבח הרצּפה מן רמב"ן.להעלֹותֹו ְְְֲִִִֵַַַָָ

zLa‡:יד ÈÓ„˜ ‚BÁz ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ≈√»«¿«»

ÔÈÓBÈטו ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„ÈwÙ„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈ƒ»ƒ¿««¿»
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆnÓ z˜Ù� d· È¯‡ ‡·È·‡„«¬ƒ»¬≈≈¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

:Ôe�˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙Èƒ¿¬√»«≈»

˙Ú¯Êטז Èc C„·BÚ È¯eka ‡„ˆÁ„ ‡bÁÂ¿«»«¬»»ƒ≈»»ƒƒ¿«
‡zL„ ‡˜tÓa ‡L�Î„ ‡bÁÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

:‡Ï˜Á ÔÓ CÈ„·BÚ ˙È CL�ÎÓa¿ƒ¿¿»»»»ƒ«¿»

˜„Ìיז C¯eÎc Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈ�ÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»√»
:ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBaƒ̄»¿»¿»

Ôe˙È·Èיח ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú ‡bÁ ˙ÒÎ� Èa¯z ‡Áa„Ó ÔÓ ¯a«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÈNÚÓ.(טז) È¯eka ¯Èˆw‰ ‚ÁÂידעּתי לא ¿««»ƒƒ≈«¬∆ְִַָֹ

ּכי הידיעה, ּבׁשם הּכתּוב יזּכירם ְְְִִִֵֵַַַָָָָלּמה

וראּוי עּתה, עד הזּכירם ולא ּבהם צּוה ְְְִִִֶַַָָָָָֹֹלא

,מעׂשי ּבּכּורי קציר חג ועׂשית ׁשּיאמר ְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ּתֹו ּבמׁשנה אמר ׁשבעֹותּכאׁשר חג ועׂשית רה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ

ּבעבּור ואּולי י'.). ט"ז, (ּדברים אלהי ְְֱֲִֶַַַָֹלה'

(ּפסּוק ּבּׁשנה לי ּתחג רגלים ׁשלׁש ְִִֶַַָָָָָָָֹׁשאמר:

ּבחדׁש ּתׁשמר הּמּצֹות חג את ּופרׁש: ְְִֵֶֶַַַַֹֹי"ד.),

חג לעׂשֹות ׁשּתׁשמר ט"ו.), (ּפסּוק ְֲִִֶַַָָָֹהאביב

ּתׁשמר והאחר ואמר חזר האביב, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹּבתחּלת

והּׁשליׁשי ,מעׂשי ּבּכּורי הּקציר חג ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּיהיה

הּׁשנה. ּבצאת האסיף חג ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּתׁשמר

‰p‰Âלתת הּׂשדה מן מעׂשיו ּכל ּבאסּפֹו ּכּלם ¿ƒ≈ְְֲִֵֶַַָָָָָָֻ

חּקֹות ׁשֹומר ׁשהּוא לאלהים, הֹודאה ִֵֵֶֶָָָֹֻּבהם

נפׁש להׂשּביע הארץ מן לחם ּומֹוציא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשמים

אל טעם וזה טֹוב. מּלא רעבה ונפׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשֹוקקה

עבדיו, המפרנס האדֹון ׁשהּוא ה', האדן ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹּפני

מה "לראֹות" אליו יבֹואּו מּלפניו ּפרס ְְְְְִִֵַָָָָָָָּובנטלם

לפני. ּכמֹו ּפני אל והּנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַיצּום.

ÏÚÂרמזּתי ּוכבר ּפנים, מן יהיה האמת ּדר ¿«ְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָ

(לעיל הּדּברֹות ּבעׂשרת הּפנים ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָל

ּבּפעם ׁשאמר ּכמֹו ה', האדן אמר: ולכן ג'.), ְְֵֶַַַַַָָָָָֹכ',

ל"ד, (להּלן יׂשראל אלהי ה' האדֹון ְְֱִִֵֵֵַַָָָָֹהּׁשנית

הארץ ּכל אדֹון הּברית ארֹון הּנה וכן ְְֲֲִִֵֵֶַָָָכ"ג.),

ארץ חּולי אדֹון מּלפני י"א.), ג', ְְִִִֵֶַָָֻ(יהֹוׁשע

ה'.). צ"ז, ׁשם ז'. קי"ד, ְִִָ(ּתהּלים

ÈÁ·Ê.(יח) Ìc ıÓÁ ÏÚ ÁaÊ˙ ‡Ïלא" …ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒֹ

ּבניסן עׂשר ּבארּבעה הּפסח את ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָתׁשחט"

ולא רּׁש"י. לׁשֹון החמץ". את ׁשּתבער ְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ"עד

ּבעּור על אזהרה לדרׁשֹו ׁשּירצה מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּתבין

ׁשהזּכר ּכמֹו הּׁשחיטה, זמן קדם ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻהחמץ

ׁשחיטה זמן (ה'.) ּבפסחים ראׁשֹון ּבפרק ְְְְִִִִֶֶֶַָָזה

הּכתּוב מדרׁש עּקר זה ׁשאין רחמנא, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

ּבערב חמץ ּבעּור ּכי ׁשם, ההלכה ּפסק ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּכפי

ט"ו.), י"ב, (לעיל הּתֹורה מן לאו ּבֹו אין ְִֵֵֶַַָָּפסח

ׁשהּוא הענין לפי אבל אֹותֹו. לאֹוכל אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶָָָָֹולא

על הּפסח את "לּׁשֹוחט אזהרה הּוא ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָּכהלכה

מּבני לאחד חמץ יהא ׁשּלא וענינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהחמץ".

הּׁשחיטה. ּבׁשעת הּפסח על הּנמנין ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָהחבּורה
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i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑אדם ּכיצד? ."אדמת "ּבּכּורי ּכאן: אף נאמר לכ ּבבּכּורים, חּיבת הּׁשביעית אף ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
לסימן ּגמי עליה ּכֹור ׁשּבּכרה, ּתאנה ורֹואה ׂשדהּו, לתֹו הּמיניןנכנס מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים ואין ּומקּדיׁשּה, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּמקרא: ח)האמּורין וגֹו'"(דברים ּוׂשעֹורה חּטה È„b."ארץ ÏM·˙ ‡Ï∑אּלא ּגדי ׁשאין ּגדי, ּבכלל וכבׂש עגל אף ְְְֲִִִֶֶַָָָָ…¿«≈¿ƒְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ּכגֹון: "עּזים", אחריו: לפרׁש והצר "ּגדי" ׁשּכתּוב: ּבּתֹורה, מקֹומֹות ּבכּמה מֹוצא ּׁשאּתה מּמה ,ר ולד (בראשיתלׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

העּזים",לח) ּגדי "את עּזים", ּגדי אׁשּלח כז)"אנכי סתם,(שם "ּגדי" ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל ,ללּמד עּזים". ּגדיי "ׁשני ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבּׁשּול לאּסּור ואחד הנאה, לאּסּור ואחד אכילה, לאּסּור אחד ּבּתֹורה: נכּתב מקֹומֹות ּובג' ּבמׁשמע. וכבׂש עגל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאף

קטו) חולין כז. .(פסחים

ß hay c"k iyiy mei ß
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i"yx£C‡ÏÓ ÁÏBL ÈÎ�‡ ‰p‰∑:להם אֹומרת ּוׁשכינה לחטא, ׁשעתידין נתּבּׂשרּו לג)ּכאן אעלה(לקמן לא "ּכי ƒ≈»…ƒ≈««¿»ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ּבקרּב.È˙�Î‰ ¯L‡∑ּכבר הכנתי", אׁשר הּמקֹום "אל ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו לכם, לתת זּמנּתי נּכראׁשר מקֹומי ְְְִ¬∆¬ƒ…ƒְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּטה ׁשל הּמקּדׁש ּבית ּכנגד מכּון מעלה ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ׁשאֹומרים הּמקראֹות מן אחד וזה רמב"ן.ּכנגּדֹו. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

„ÈÈיט ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

C¯hÓÏכ CÓ„˜ ‡Î‡ÏÓ ÁÏL ‡�‡ ‡‰»¬»»««¿»»√»»¿ƒ¿»
:˙È�˜˙‡c ‡¯˙‡Ï C˙eÏÚ‡Ïe ‡Á¯‡a¿»¿»¿»√»¿«¿»ƒ«¿≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ל"ד, (להּלן תּׂשא ּכי ּבפרׁשת רּׁש"י ּכתב ְְְִִִַַַַָָָָָָוכ

על תזּבח לא ׁשּיאמר לּמקרא וראּוי ְְְִִֶַַַַָָֹֹכ"ה.).

על אבל נזּבח, אינּנּו הּדם ּכי זבחי, ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

את לרּבֹות הּוא ּכאן) (מכילתא רּבֹותינּו ְְְִֵֶַַַַָָּדעת

תׁשחט לא יאמר חמץ, על יּזרק ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹהּזריקה,

זבחי ּדם ולא ּכלֹומר זבחי, ּדם ולא חמץ, ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹעל

הּוא. קצר ּומקרא החמץ, על ְְִִֵֶֶַָָָָיהיה

EÈ�ÙÏ.(כֿכג) C‡ÏÓ ÁÏL ÈÎ�‡ ‰p‰ּכאן ƒ≈»…ƒ…≈««¿»¿»∆ָ

ּוׁשכינה לחטא ׁשעתידין ְְְֲֲִִִִֶַַָֹנתּבּׂשרּו

ג'.). ל"ג, (להּלן ּבקרּב אעלה לא ּכי ְְְְֱִִֶֶֶֶַָֹאֹומרת

הּׁשמר הּמקרא, לראׁש מחּבר ּבקרּבֹו, ׁשמי ְְְְְְִִִִִֶַָָָֹֻּכי

ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּבקרּבֹו. מׁשּתף ׁשמי ּכי ְְְְְְִִִִֵַָָָָֻמּפניו

ּכׁשם ׁשּׁשמֹו מטטרֹון, זה ל"ח:) ְְְְְְִֵֶֶֶַַ(סנהדרין

רּׁש"י. לׁשֹון ׁשּדי. ּבגימטרּיא מטטרֹון ְְְְְִִִַַַַַַָרּבֹו,

ּכן ּגם ראיתי ז'.) (ל"ב, רּבה ׁשמֹות ְְִִֵֵֶַַָָּובאּלה

ויׁש העגל. ּדבר על ׁשּזה ּכ ׁשּדֹורׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש

נתקּימה, לא ההיא הּגזרה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹלׁשאל

לפני וׁשלחּתי לֹו: אמר הּוא ּברּו ְְְִֶֶַַַָָָָָׁשהּקדֹוׁש

ב'ֿג'.), ל"ג, (להּלן ּבקרּב אעלה לא ּכי ְְְְְֱִִֶֶַַָָֹמלא

ּפני אין אם ואמר: רחמים עליה ּבּקׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומׁשה

ּכי אפֹוא יּודע ּובּמה מּזה, ּתעלנּו אל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהלכים

ּבלכּת הלֹוא ועּמ אני ּבעיני חן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָמצאתי

לֹו ונתרּצה ט"וֿט"ז.), ּפסּוקים (ׁשם ְְְִִִַָָָעּמנּו

הּדבר את ּגם לֹו ואמר הּוא ּברּו ְֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש

וכ י"ז.). ּפסּוק (ׁשם אעׂשה ּדּברּת אׁשר ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָהּזה

לא ּבפרונקא ּדאפּלּו ל"ח:) (סנהדרין ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹאמרּו

אל הֹולכים ּפני אין אם ּדכתיב: ְְְִִִִִֵֵֶַַָקּבילניּה,

ּכי הּזאת, הּדעת לפי והּתׁשּובה מּזה. ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֹּתעלנּו

ּבימיו, מׁשה עם נתקּימה לא ההיא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהּגזרה

ל"ג, (להּלן ועּמ אני ונפלינּו ּׁשאמר מה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָהּוא

ּבׁשם ואדע ּבעיני חן מצאת ּכי ואמר ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָט"ז.),

העם כל וראה אמר: ועֹוד י"ז.), ּפסּוק ְְַָָָָָָָָ(ׁשם

לאחר אבל י'.), ל"ד, (להּלן בקרּבֹו אּתה ְְְְֲֲִֶַַַַָָָאׁשר

וזה ,מלא להם ׁשלח רּבנּו מׁשה ׁשל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָמיתתֹו

ּביריחֹו יהֹוׁשע ּבהיֹות ויהי הּכתּוב: ְְְִִִִֶַַַַָָֻׁשאמר

וחרּבֹו לנגּדֹו עמד איׁש והּנה וּירא עיניו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוּיּׂשא

לצרנּו, אם אּתה הלנּו לֹו וּיאמר ּבידֹו ְְְֲִֵַַַָָָָָֹׁשלּופה

באתי עּתה ה' צבא ׂשר אני ּכי לא ְֲִִִֶַַַָָָֹֹוּיאמר

ׁשּׁשאלֹו ּתראה וׁשם י"גֿי"ד.). ה', ְְְְִֶֶַָָֻ(יהֹוׁשע

ּפסּוק (ׁשם עבּדֹו אל מדּבר אדני מה ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֻיהֹוׁשע

ּבעבּורֹו, אליו ׁשּנגלה ּדבר צּוה ולא ְְֲִִֵֶַָָָָָֹי"ד.),

(ׁשם רגל מעל נעל ׁשל לֹו ׁשאמר ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

ט"ו.) היתהּפסּוק אבל ּבא. לּמה ּברר ולא , ְְֲֵַָָָָָָָֹ

מלא יהיה מעּתה ּכי אֹותֹו להֹודיע ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּמראה

וזהּו ּבמלחמה. ּבבאם לצבא לפניהם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשלּוח

אמרּו וכ י"ד.). ּפסּוק (ׁשם באתי עּתה ְְִֶַַָָָָָָָׁשאמר

מׁשה ּבימי ׁשּבאתי הּוא אני (י"ח.) ְְֲִִִֵֶֶַָָּבתנחּומא

ּומפרׁש עּמֹו. ׁשאל רצה ולא אֹותי ודחה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹרּב

ימסרּו ׁשּלא ּבּטל ד'.) ל"ב, (שמו"ר ְְְִִֵֶָֹאמרּו

חזר מׁשה ׁשּמת וכיון מׁשה, ימי ּכל ׂשר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהם

אֹותֹו, רֹואה יהֹוׁשע ׁשּכן למקֹומֹו, הּׂשר ְְִֵֶֶַַַֻאֹותֹו

לא וּיאמר ּביריחֹו יהֹוׁשע ּבהיֹות ויהי ְְְֱִִִִֶֶַַַַַֹֹֻׁשּנאמר

נאמר לכ ּבאתי, עּתה ה' צבא ׂשר אני ְְֱֲִִִֶַַַָָָָּכי

(עכ"ל). מלא ׁשלח אנכי ְִִֵֵַַָָֹֹהּנה

ÏÚÂּבֹו ׁשהבטחּו הּזה הּמלא האמת, ּדר ¿«ְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָֻ

(ּבראׁשית הּגאל הּמלא הּוא ְְְִֵֵַַַָָֹּבכאן

ּכי ּבקרּבֹו, הּגדֹול הּׁשם אׁשר ט"ז.) ְְֲִִֵֶַַָמ"ח,

והּוא ד'.), כ"ו, (יׁשעיה עֹולמים צּור ה' ְְְְִַָָָּביּה

ל"א, (ּבראׁשית אל ּבית האל אנכי ְִִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשאמר

ויקראּנּו ּבביתֹו, לׁשּכן הּמל ּדר ּכי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַֹי"ג.),

העֹולם הנהגת ּכל היֹות ּבעבּור מלא ְְֱֲַַַַַָָָָָָהּכתּוב

(סנהדרין אמרּו ורּבֹותינּו ההיא. ּבּמּדה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּזה

למֹורה ׁשם והּוא מטטרֹון, הּוא ּכי ְְְְִֵֵַל"ח:)

ּפרעה אל ּבא ּבסדר זה ּפרׁשּתי ּוכבר .ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּדר

ּבּדר לׁשמר טעם וזה י"ב.). י"ב, ְְְְִֵֶֶַַַָָ(לעיל

ּבית הּוא הכנתי, אׁשר הּמקֹום אל ְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָֹולהביא

ידי ּכֹוננּו ה' מּקדׁש ּכדכתיב: ְְְְְִִִִֶַָָָהּמקּדׁש,

לי, הכינֹותי אׁשר והּטעם י"ז.), ט"ו, ְְֲֲִִִֵֶַַַ(לעיל

יׁשעיה (ע"פ ותפארּתי קדׁשי ּבית ְְְְְְְִִִִֵַַָָלהיֹות

אזּכיר ועֹוד ׁשלם. הּכּסא ׁשם ּכי י'.) ְְִִִֵֵַַָָס"ד,

רּבֹו, ּכׁשם ּבׁשמֹו ּכּונתם א'.) כ"ד, ְְְִֵַַַָָָָ(להּלן

אלה קֹול הּוא קֹולֹו והּמצוהוהּנה חּיים, ים ְְְֱִִִִֵַַָֹ

ׁשּלא הּטעם אֹו הּנביאים, מּפי ּבקֹולֹו ְְְִִִִִֶַַַַַֹֹלׁשמע

ּתֹורה ויעזבּו י"ד:) (חגיגה ּבּנטיעֹות ְְְְְֲִִַַַַָָיקּצצּו

איכה (ּפתיחתא ׁשּדרׁשּו ּכענין ּפה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבעל

נאצּו יׂשראל קדֹוׁש אמרת ואת ב'.) ְְְְִִִִֵֵֵַַָָרּבתי

והּנה ּפה. ׁשּבעל ּתֹורה זֹו כ"ד.) ה', ְְְְִֵֶֶַַָָ(יׁשעיה

אם ּכי אמר וכן לדברי, ּבקלֹו, ּוׁשמע ְְְְִִִֵֵַַַָָֹּפרּוׁשֹו

אדּבר אׁשר ּכל ועׂשית ּבקלֹו ּתׁשמע ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹׁשמֹוע

ׁשּתרּגם: זה, רמז ואנקלּוס כ"ב.). ְְְְִֵֶֶַָָֻ(ּפסּוק

ידּבר. ּבֹו ּכי מימריּה", בׁשמי ְְְֲִִִֵֵֵֵַ"ארי

(.·"Î ˜eÒt) EÈ·È‡ ˙‡ Èz·È‡Â ¯Ó‡Â, ¿»«¿»«¿ƒ∆…¿∆»
אֹויב, להם אהיה הרחמים ּבמּדת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּגם

ולכן הּדין. ּבמּדת ידֹו על צררי את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹוצרּתי

האמרי אל והביא לפני מלאכי יל ּכי ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּפרׁש:

אליהם, אֹות ּבהביאֹו והכחדּתיו, והּכנעני ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַוגֹו'

והזּכירם אֹותם. "הּמכחיד" הּוא ּכי ְְְְִִִִִַַַָָלהֹודיע

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"k iyiy meil inei xeriy

(àë)àOé àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ¦¨Æ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון ּפי"(יהושע את ימרה ÌÎÚLÙÏ."אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk∑מלּמד אינֹו ««≈ְְְְֲִֶֶֶַַָָƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְֵָֻ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ׁשהּוא ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ּבכ.Ba¯˜a ÈÓL Èk∑מחּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָƒ¿ƒ¿ƒ¿ְָֻ

מטטרו"ן רּבֹו: ּכׁשם ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, מׁשּתף ׁשמי ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלראׁש
ׁשּדי .ּבגימטרּיא ְְִִַַַָ

(áë)øaãà øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®
éáéà-úà ézáéàåéøøö-úà ézøöå E:E §¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑,ואעיקּכתרּגּומֹו. ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå:åé §©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýäNòú àìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
:íäéúávî øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑אלהּותלאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h zegiy ihewl)

להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם כד)אבנים כג, מקריבין(רש"י אֹו ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו זרה. לעבֹודה "וׁשּבראלקּותעליה ׁשּגם ּומּובן עצמּה; זרה לעבֹודה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה זרה ּבעבֹודה קאי מּצבֹותיהם" רמב"ןּתׁשּבר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ï‡כא d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

Ïkכב „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡�Ò ˙È È�Ò‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡�Ú�Îe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יכחידם. אחד ּכאיׁש ּכּלם ּכי יחיד, ְְְִִִִִֵֶַָָָֻּבלׁשֹון

יׂשראל ּבקרב ׁשֹוכן הּזה הּמלא ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּנה

בקרּב אעלה לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש יאמר ְְְֱִֶֶַַָָֹֹֹלא

ּבקרב והּוא ּבקרּבֹו, ׁשמֹו ּכי ג'.), ל"ג, ְְְְְְִִֶֶַָ(להּלן

לסּלק רצה ּבעגל ּכׁשחטאּו אבל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל,

הֹול מּׁשלּוחיו מלא וׁשּיהיה מּתֹוכם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשכינתֹו

וׁשּכן וחזר רחמים מׁשה ּובּקׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלפניהם,

אפרׁש וׁשם ח'.), ל"ב, (שמו"ר ּבתֹוכם ְְְֲִֵָָָָׁשכינתֹו

הּׁשם. ּבעזרת ְְְִֵֶַַַהּפסּוקים

Ì‚Âרמזּו ט'.) ל"ב, (ׁשם רּבה ּבמדרׁש ׁשם ¿«ְְְִַָָָָָ

,מלא ׁשֹולח אנכי הּנה אמרּו אמרלזה. ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

האבֹות את ׁשּׁשמר מי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִֶֶַַָָָָָלֹו

ּבאברהם מֹוצא אּתה וכן הּבנים, את ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹיׁשמר

מלאכֹו יׁשלח הּוא אמר יצחק את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּכׁשּבר

ּביעקב ז'.), כ"ד, (ּבראׁשית לפניהּמלא ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ

הּוא להם אמר ט"ז.), מ"ח, (ׁשם אתי ִֵֶַַָָָֹֹהּגאל

הּוא לבן, מּיד הּצילני הּוא עׂשו, מּיד ְִִִִִִֵַַַַָָָָּגאלני

ּברּו הּקדֹוׁש אמר רעבֹון. ּבׁשני ּופרנסּני ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָזנני

האבֹות את ׁשּׁשּמר מי עכׁשיו אף למׁשה ְְִִֵֶֶֶַַָָָהּוא

ׁשלח אנכי הּנה ׁשּנאמר הּבנים, את ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיׁשמר

ל"ב, (שמו"ר ׁשם אמרּו ועֹוד .לפני ְְְְֶַָָָָמלא

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם אמר ּבפרּוׁש ְֵֶַַָָָָד'.)

ּבׁשליחּותֹו, חֹוזר ׁשאינֹו ּבׁשליח הּזהרּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָליׂשראל

מקֹום ּומּכל וכּו'. ּבֹו ּתּמר אל הּוא הּדין ְִִִֵַַַַָָמּדת

ׁשּכל הּוא אמת ׁשהזּכרּתי הּמדרׁש הּכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלדברי

עּמהם, הֹול צבא ׂשר מלא היה לא מׁשה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹימי

ׁשּנאמר ּכענין מקֹומֹו, ממּלא היה מׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָּכי

(לעיל יׂשראל וגבר ידֹו מׁשה ירים ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָוהיה

אליו ׁשּיבא לֹו הצר יהֹוׁשע ּובימי י"א.), ְְִֵֵֶַַָָֹֻֻי"ז,

והּוא מלחמֹותם, ללחם ה' צבא ׂשר ְְְְְֲִִַַַָָֹמלא

וחרּבֹו אֹותֹו ׁשראה וזהּו להם, הּנלחם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּגבריאל

לעׂשֹות ּבא ּכי י"ג.), ה', (יהֹוׁשע ּבידֹו ְְְֲִַַָָָֻׁשלּופה

ּבלאּמים. ּתֹוכחֹות ּבּגֹוים ְְִִֵַַָָֻנקמה

.Ba¯˜a ÈÓL Èk ÌÎÚLÙÏ ‡OÈ ‡Ï Èk,יאמר ƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ַֹ

ּתּמר אם לפׁשעכם יּׂשא ׁשּלא ּבֹו ּתּמר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹאל

אׁשר הּגדֹול ּבׁשמי ממר ּבֹו הּממר ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבדברֹו,

ויּתכן הּדין. ּבמּדת להכחידֹו וראּוי ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָּבקרּבֹו,

ּבקֹולֹו ּוׁשמע למעלה, מחּבר ּבקרּבֹו ׁשמי ְְְְְְְְְִִִֶֶַַָָֻׁשּיהיה

עליֹון. אל קֹול הּוא וקֹולֹו ּבקרּבֹו, ׁשמי ְְְְְִִִֵֶּכי

˙Ì„·Ú.(כד) ‡ÏÂ Ì‰È‰Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï…ƒ¿«¬∆≈…≈∆¿…»»¿≈
ּבכּמה זרה עבֹודה על ּתזהיר ְְֲִַַַַָָָָָהּתֹורה

ּבּה מיּתרין ׁשהּמקראֹות ּפי על ואף ְְְְִִִֶַַַָָָֻמקֹומֹות.

ׁשּכל ׁשּבּה, חמר ׁשּמּפני ,ּבכ להקּפיד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאין

(ספרי ּכּלה הּתֹורה ּבכל ּכֹופר ּבּה ְְִִֵֶַַָָָָֻהּמֹודה

ּכאֹומר ותזהיר, ותחזר ּתזהיר נ"ד.), ְְְְְְֲִִֵֵַַַֹראה

הּגדֹול העּקר ּתׁשּכח ולא ּתמיד זכֹור ְְְְְִִִַַַָָָָֹלעבּדֹו

ׁשּתזהיר ויּתכן ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּצּויתי

זרה עבֹודה לֹו יעׂשה ׁשּלא הּדּברֹות ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹּבעׂשרת

אֹותּה ׁשּימצאּו הזהיר ועכׁשיו יעבדּנה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹולא

יעבדּו "ׁשּלא ׁשּבארץ לּגֹוים ונעבדת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעׂשּויה

הארץ. מן אֹותּה "יעקר" אבל ּכלל, ְֲֲִֶַָָָָָָֹאֹותּה"

.Ì‰ÈNÚÓk ‰NÚ˙ ‡ÏÂאזהרה ׁשהיא יּתכן ¿…«¬∆¿«¬≈∆ְִִֵֶַָָָ

(ׁשּבת חכמים ׁשּמנּו האמֹורי ְֱֲִִִֵֶַַָָָָמּדרכי

ּובחּקתיהם אחר ּבמקֹום ׁשהזהיר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָֹֻס"ז.),

(ּבספרא ואמרּו ג'.), י"ח, (וּיקרא תלכּו ְְְְְִֵֵַַָָָֹלא

והּנראה חכמים. ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשם)

יעבד ׁשּלא זרה עבֹודה על יזהיר ּכי ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹיֹותר

ּכבֹוד, ּדר ׁשאינּה ּבעבֹודה אפּלּו ּכדרּכּה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה

איכה ּבּפסּוק ס"א:) (סנהדרין ׁשּדרׁשּו ְְְְִֵֶֶַַָָָּכמֹו

ּכן ואעׂשה אלהיהם את האּלה הּגֹוים ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹיעבדּו

אמר ּכי והּטעם, ל'.). י"ב, (ּדברים אני ְְִִִַַַַַָָָּגם

ועבֹודה תעבדם, ולא לאלהיהם תׁשּתחוה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹלא

וחזר לאדֹוניו, העבד יעׂשה אׁשר הּכבֹוד ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

ּבּזיֹון, אּלא עבֹודה ׁשאינּה ענין אפּלּו ּכי ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָואמר

אבן וזֹורק לּפעֹור עצמֹו ׁשּפֹוער ּפעֹור, ְְְְְֵֵֶֶֶַַּכגֹון

"לא ּכן להם לעׂשֹות ּבּה נהגּו אם ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹלּמרקּוליס,

(סנהדרין ואמרּו ּכלל. להם אּתה ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָתעׂשּנּו"

לּפעֹור, לבּזּויּה מכּון ּדקא ּגב על אף : ְְְְִֵַַַַַָָס"ד.)

ּבמרקּוליס. למרּגמיה מכּון ּדקא ּגב על ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָואף
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(àë)àOé àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî øîMä¦¨¯¤¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ¦¨Æ
:Baø÷a éîL ék íëòLôì§¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«

i"yx£Ba ¯nzŒÏ‡∑:ּכמֹו המראה, א)לׁשֹון ּפי"(יהושע את ימרה ÌÎÚLÙÏ."אׁשר ‡OÈ ‡Ï Èk∑מלּמד אינֹו ««≈ְְְְֲִֶֶֶַַָָƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ְֵָֻ
ׁשליחּותֹו אּלא עֹוׂשה ואינֹו ׁשליח ׁשהּוא ועֹוד, חֹוטאין. ׁשאינן הּכת מן ׁשהּוא ,ּבכ.Ba¯˜a ÈÓL Èk∑מחּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָƒ¿ƒ¿ƒ¿ְָֻ

מטטרו"ן רּבֹו: ּכׁשם ׁשּׁשמֹו מטטרו"ן, זה אמרּו: ורּבֹותינּו ּבֹו, מׁשּתף ׁשמי ּכי מּפניו", "הּׁשמר הּמקרא: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻלראׁש
ׁשּדי .ּבגימטרּיא ְְִִַַַָ

(áë)øaãà øLà ìk úéNòå Bì÷a òîLz òBîL-íà ék¦´¦¨³©¦§©Æ§Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®
éáéà-úà ézáéàåéøøö-úà ézøöå E:E §¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½§©§¦−¤«Ÿ§¤«

i"yx£Èz¯ˆÂ∑,ואעיקּכתרּגּומֹו. ¿«¿ƒְְְִַָ

(âë)éðôì éëàìî Cìé-ékézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå E ¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½
zãçëäå éñeáéäå éeçä éðòðkäå éføtäå:åé §©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−§©§¦®§¦§©§¦«

(ãë)ìàì äåçzLú-àìýäNòú àìå íãáòú àìå íäé «Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−
:íäéúávî øaLz øaLå íñøäz ñøä ék íäéNòîk§©«£¥¤®¦³¨¥Æ§¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÒ¯‰˙ Ò¯‰∑אלהּותלאֹותם.Ì‰È˙·vÓ∑להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם .אבנים »≈¿»¿≈ְֱָֹ«≈…≈∆ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr h zegiy ihewl)

להם להׁשּתחוֹות מּציבין ׁשהם כד)אבנים כג, מקריבין(רש"י אֹו ׁשּמנּסכין אבן הרגילה: ּכמׁשמעּה לא 'מּצבה' ּתבת מפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

"לאֹותם ּפרׁש ּתהרסם" "הרס על עּמֹו: ונּמּוקֹו זרה. לעבֹודה "וׁשּבראלקּותעליה ׁשּגם ּומּובן עצמּה; זרה לעבֹודה ׁשהּכּונה היינּו ," ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לּה. ׁשמׁשּתחוים אבן - עצמּה זרה ּבעבֹודה קאי מּצבֹותיהם" רמב"ןּתׁשּבר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ï‡כא d¯ÓÈÓÏ Ïa˜Â È‰BÓ„˜ ÔÓ ¯nzÒ‡ƒ¿««ƒ√»ƒ¿«≈¿≈¿≈»
È¯‡ ÔBÎÈ·BÁÏ ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ dÏ·˜Ï ·¯Ò¿̇»≈¿ƒ¿≈¬≈»ƒ¿¿≈¬≈

:d¯ÓÈÓ ÈÓL·ƒ¿ƒ≈¿≈

Ïkכב „aÚ˙Â d¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿≈¿«¿≈…
ÔÈ˜ÈÚÓ„Ï ˜ÈÚ‡Â C‡�Ò ˙È È�Ò‡Â ÏÈlÓ‡cƒ¡«≈¿∆¿≈»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

:CÏ»

ÂÏ˙כג CpÏÚÈÂ CÓ„˜ ÈÎ‡ÏÓ C‰È È¯‡¬≈¿««¿»ƒ√»»¿»≈ƒ»¿»
È‡eÁ È‡�Ú�Îe È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¬»≈ƒ»≈

:ÔepˆL‡Â È‡Òe·ÈÂƒ»≈∆¡≈ƒ

ÏÂ‡כד ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿«¬»¿¿»ƒ¿¿ƒ¿»
Ôep¯bÙz ‡¯bÙ È¯‡ ÔB‰È„·BÚk „aÚ«̇¿≈¿»≈¬≈«»»¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Ó˜ ¯a˙˙ ‡¯a˙Â¿«»»¿««»»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יכחידם. אחד ּכאיׁש ּכּלם ּכי יחיד, ְְְִִִִִֵֶַָָָֻּבלׁשֹון

יׂשראל ּבקרב ׁשֹוכן הּזה הּמלא ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּנה

בקרּב אעלה לא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש יאמר ְְְֱִֶֶַַָָֹֹֹלא

ּבקרב והּוא ּבקרּבֹו, ׁשמֹו ּכי ג'.), ל"ג, ְְְְְְִִֶֶַָ(להּלן

לסּלק רצה ּבעגל ּכׁשחטאּו אבל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל,

הֹול מּׁשלּוחיו מלא וׁשּיהיה מּתֹוכם ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָׁשכינתֹו

וׁשּכן וחזר רחמים מׁשה ּובּקׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָלפניהם,

אפרׁש וׁשם ח'.), ל"ב, (שמו"ר ּבתֹוכם ְְְֲִֵָָָָׁשכינתֹו

הּׁשם. ּבעזרת ְְְִֵֶַַַהּפסּוקים

Ì‚Âרמזּו ט'.) ל"ב, (ׁשם רּבה ּבמדרׁש ׁשם ¿«ְְְִַָָָָָ

,מלא ׁשֹולח אנכי הּנה אמרּו אמרלזה. ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

האבֹות את ׁשּׁשמר מי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ִֶֶַַָָָָָלֹו

ּבאברהם מֹוצא אּתה וכן הּבנים, את ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹיׁשמר

מלאכֹו יׁשלח הּוא אמר יצחק את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָּכׁשּבר

ּביעקב ז'.), כ"ד, (ּבראׁשית לפניהּמלא ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ

הּוא להם אמר ט"ז.), מ"ח, (ׁשם אתי ִֵֶַַָָָֹֹהּגאל

הּוא לבן, מּיד הּצילני הּוא עׂשו, מּיד ְִִִִִִֵַַַַָָָָּגאלני

ּברּו הּקדֹוׁש אמר רעבֹון. ּבׁשני ּופרנסּני ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָזנני

האבֹות את ׁשּׁשּמר מי עכׁשיו אף למׁשה ְְִִֵֶֶֶַַָָָהּוא

ׁשלח אנכי הּנה ׁשּנאמר הּבנים, את ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹיׁשמר

ל"ב, (שמו"ר ׁשם אמרּו ועֹוד .לפני ְְְְֶַָָָָמלא

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם אמר ּבפרּוׁש ְֵֶַַָָָָד'.)

ּבׁשליחּותֹו, חֹוזר ׁשאינֹו ּבׁשליח הּזהרּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָליׂשראל

מקֹום ּומּכל וכּו'. ּבֹו ּתּמר אל הּוא הּדין ְִִִֵַַַַָָמּדת

ׁשּכל הּוא אמת ׁשהזּכרּתי הּמדרׁש הּכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלדברי

עּמהם, הֹול צבא ׂשר מלא היה לא מׁשה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹימי

ׁשּנאמר ּכענין מקֹומֹו, ממּלא היה מׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָּכי

(לעיל יׂשראל וגבר ידֹו מׁשה ירים ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָוהיה

אליו ׁשּיבא לֹו הצר יהֹוׁשע ּובימי י"א.), ְְִֵֵֶַַָָֹֻֻי"ז,

והּוא מלחמֹותם, ללחם ה' צבא ׂשר ְְְְְֲִִַַַָָֹמלא

וחרּבֹו אֹותֹו ׁשראה וזהּו להם, הּנלחם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּגבריאל

לעׂשֹות ּבא ּכי י"ג.), ה', (יהֹוׁשע ּבידֹו ְְְֲִַַָָָֻׁשלּופה

ּבלאּמים. ּתֹוכחֹות ּבּגֹוים ְְִִֵַַָָֻנקמה

.Ba¯˜a ÈÓL Èk ÌÎÚLÙÏ ‡OÈ ‡Ï Èk,יאמר ƒ…ƒ»¿ƒ¿¬∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ַֹ

ּתּמר אם לפׁשעכם יּׂשא ׁשּלא ּבֹו ּתּמר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹאל

אׁשר הּגדֹול ּבׁשמי ממר ּבֹו הּממר ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבדברֹו,

ויּתכן הּדין. ּבמּדת להכחידֹו וראּוי ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָּבקרּבֹו,

ּבקֹולֹו ּוׁשמע למעלה, מחּבר ּבקרּבֹו ׁשמי ְְְְְְְְְִִִֶֶַַָָֻׁשּיהיה

עליֹון. אל קֹול הּוא וקֹולֹו ּבקרּבֹו, ׁשמי ְְְְְִִִֵֶּכי

˙Ì„·Ú.(כד) ‡ÏÂ Ì‰È‰Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï…ƒ¿«¬∆≈…≈∆¿…»»¿≈
ּבכּמה זרה עבֹודה על ּתזהיר ְְֲִַַַַָָָָָהּתֹורה

ּבּה מיּתרין ׁשהּמקראֹות ּפי על ואף ְְְְִִִֶַַַָָָֻמקֹומֹות.

ׁשּכל ׁשּבּה, חמר ׁשּמּפני ,ּבכ להקּפיד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאין

(ספרי ּכּלה הּתֹורה ּבכל ּכֹופר ּבּה ְְִִֵֶַַָָָָֻהּמֹודה

ּכאֹומר ותזהיר, ותחזר ּתזהיר נ"ד.), ְְְְְְֲִִֵֵַַַֹראה

הּגדֹול העּקר ּתׁשּכח ולא ּתמיד זכֹור ְְְְְִִִַַַָָָָֹלעבּדֹו

ׁשּתזהיר ויּתכן ּבֹו. ּתלּוי ׁשהּכל ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּצּויתי

זרה עבֹודה לֹו יעׂשה ׁשּלא הּדּברֹות ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹּבעׂשרת

אֹותּה ׁשּימצאּו הזהיר ועכׁשיו יעבדּנה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹולא

יעבדּו "ׁשּלא ׁשּבארץ לּגֹוים ונעבדת ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעׂשּויה

הארץ. מן אֹותּה "יעקר" אבל ּכלל, ְֲֲִֶַָָָָָָֹאֹותּה"

.Ì‰ÈNÚÓk ‰NÚ˙ ‡ÏÂאזהרה ׁשהיא יּתכן ¿…«¬∆¿«¬≈∆ְִִֵֶַָָָ

(ׁשּבת חכמים ׁשּמנּו האמֹורי ְֱֲִִִֵֶַַָָָָמּדרכי

ּובחּקתיהם אחר ּבמקֹום ׁשהזהיר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָֹֻס"ז.),

(ּבספרא ואמרּו ג'.), י"ח, (וּיקרא תלכּו ְְְְְִֵֵַַָָָֹלא

והּנראה חכמים. ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשם)

יעבד ׁשּלא זרה עבֹודה על יזהיר ּכי ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹיֹותר

ּכבֹוד, ּדר ׁשאינּה ּבעבֹודה אפּלּו ּכדרּכּה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה

איכה ּבּפסּוק ס"א:) (סנהדרין ׁשּדרׁשּו ְְְְִֵֶֶַַָָָּכמֹו

ּכן ואעׂשה אלהיהם את האּלה הּגֹוים ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹיעבדּו

אמר ּכי והּטעם, ל'.). י"ב, (ּדברים אני ְְִִִַַַַַָָָּגם

ועבֹודה תעבדם, ולא לאלהיהם תׁשּתחוה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹלא

וחזר לאדֹוניו, העבד יעׂשה אׁשר הּכבֹוד ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָהיא

ּבּזיֹון, אּלא עבֹודה ׁשאינּה ענין אפּלּו ּכי ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָואמר

אבן וזֹורק לּפעֹור עצמֹו ׁשּפֹוער ּפעֹור, ְְְְְֵֵֶֶֶַַּכגֹון

"לא ּכן להם לעׂשֹות ּבּה נהגּו אם ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹלּמרקּוליס,

(סנהדרין ואמרּו ּכלל. להם אּתה ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָתעׂשּנּו"

לּפעֹור, לבּזּויּה מכּון ּדקא ּגב על אף : ְְְְִֵַַַַַָָס"ד.)

ּבמרקּוליס. למרּגמיה מכּון ּדקא ּגב על ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָואף
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(äë)ìà ýåýé úà ízãáòåý-úàå Eîçì-úà Cøáe íëé ©«£©§¤À¥µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤
éîéîEaøwî äìçî éúøñäå E:רמב"ן ¥¤®©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«

ay d"k ycew zay ßß h

(åë)éîé øtñî-úà Eöøàa äø÷òå äìkLî äéäú àìE ¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨¨−§©§¤®¤¦§©¬¨¤−
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i"yx£‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï∑ּתעׂשה מׁשּכלה∑ÏkLÓ‰.רצֹוניאם קרּויה ּבניה את קֹוברת אֹו נפלים, .מּפלת …ƒ¿∆¿«≈»ְֲִִֶַ¿«≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr `l zegiy ihewl)

ּבארצָך ועקרה מׁשּכלה תהיה כו)לא עֹוׂשה(כג, ׁשּיהּודי מקֹום ּבכל ולא ּבלבד, יׂשראל לארץ זֹו ּברכה מגּבלת מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

רצֹון את ׁשעֹוׂשה ּבמי ועקרה מׁשּכלה ּתהיה ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּברכה: את ּולהגּדיל להגּביר ּבאה ׁש"ּבארצָך" לֹומר, ויׁש ה'. ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹרצֹון

לארץ ּבחּוץ ּכן ּׁשאין (מה ועקרה מׁשּכלה ּתהיה לא הארץ ּבכל ּכּלּה; יׂשראל ארץ על ּגם ותׁשרה ּתתּפּׁשט זֹו ׁשּברכה אּלא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻה',

ה'). רצֹון את ׁשעֹוׂשה מי רק יתּברְך –ְְִִֶֶֶַַָ

(æë)éðôì çlLà éúîéà-úàøLà íòä-ìk-úà éúnäå E ¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬
éáéà-ìk-úà ézúðå íäa àázéìà E:óøò E ¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤

i"yx£È˙n‰Â∑ׁשּפעל ּתבה ּכל וכן ואׁשּגׁש, ותרּגּומֹו: והממּתי, ּכמֹו ¿«…ƒְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ונֹוקדֹו האֹות את ּומדּגיׁש הּכפּולה אֹות ׁשּנֹוטל מקֹומֹות יׁש ּפעלּתי, ּבלׁשֹון לדּבר ּכׁשּתהפ אחרֹונה, אֹות ּבכפל ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּלּה

ּכ מּגזרתּבמלאפֹו"ם, "והּמֹותי", כח)גֹון: מּגזרת(ישעיה "וסּבֹותי", עגלתֹו". ּגלּגל ז)"והמם א אל".(שמואל ּבית "וסבב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ

È˙כה C¯·ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙ˙Â¿ƒ¿¿√»¿»¡»¬ƒ»≈»
ÔÈLÈa ÔÈÚ¯Ó ÈcÚ‡Â CÈzLÓ ˙ÈÂ CÏÎÈÓ≈¿»¿»ƒ¿¿»¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ

:C�ÈaÓƒ≈»

ÔÈ�Óכו ˙È CÚ¯‡a ‡¯˜ÚÂ ‡Ïk˙Ó È‰˙ ‡Ï»¿≈¿«¿»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«
:ÌÈÏL‡ CÈÓBÈ»«¿ƒ

(כז ¯Ùz‡Â CÓ„˜ ÁlL‡ È˙ÓÈ‡ ˙È‡"� »≈¿ƒ¬««√»»¿∆¿«
ÔB‰aואׁשגׁש ‡Á‚‡Ï È˙‡ z‡c ‡nÚ Ïk ˙È ( ֱֵֶַ»»«»¿«¿»≈«¬»»¿

È¯ÊÁÓ CÓ„˜ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È ¯ÒÓ‡Â¿∆¿«»»«¬≈¿»»√»»¿«¿≈
:Ï„¿̃»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

C¯·e(כהֿכח) ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ«¬«¿∆≈¡…≈∆≈«
.'B‚Â EÓÁÏ הּזה‡˙ הּכתּוב ּכּונת ∆«¿¿¿ֶַַַַָָ

וידעּו יּכירּו זרה עבֹודה עֹובדי ׁשרב ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹּבעבּור

ואדֹוני האלהים אלהי הּוא הּנכּבד הּׁשם ְֱֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹֹּכי

ּבעבֹודה ּכּונתם ואין ק"י:), (מנחֹות ְְֲֲִֵַַָָָָָָהאדֹונים

להם ּתהיה ההם ּבעבֹודֹות ּכי יחׁשבּו רק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָזרה,

ׁשּמצאּו ּבעבּור הּׁשמׁש ׁשּיעבדּו ּכגֹון ְְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָהצלחה.

ּובכל ּבּמעינֹות והּירח ּבּתבּואֹות, ממׁשלת ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָלֹו

הּׁשמים. צבא ּבכל ּבהם ּכּיֹוצא וכן ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתהֹומֹות,

טֹובה ּתֹוספת להם ּתהיה ּכי ׁשּיחׁשבּו ׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָוכל

מכּבדים ׁשהם ּבעבּור הּמלאכים, ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָּבעבֹודת

הּכתּוב יאמר ּכן ועל הּגדֹול. האל ְְְֵֵֵַַַַָָָָֹמׁשרתי

ּבלבד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבעבֹודת ּכי ְֲִִֶַַַַַָָהּזה

"ועקירת והּׁשמירה, ההצלחה להם ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּתהיה

טֹובה לכם ּתֹוסיף אבל ּתּזיק לא זרה" ֲֲִִֶַָָָָָָֹעבֹודה

,"לחמ יבר" הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי ְְְְִֵַַָָָָָּוברכה,

ויבר יאכל, אׁשר מאכל לכל ּכלל ְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹוהּוא

יׁשּתה, אׁשר מׁשקה לכל אב ׁשהּוא "מימי"ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָ

ל מהן ׁשּיהיה ּבהן, ּתֹוספת היא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהּברכה

ּכלֹומר ,מּקרּב מחלה והסרתי ואמר מאד, ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֹלרב

ׁשּיהיּו ,"מּקרּב מחלה ּבהם ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָ"ׁשאסיר

יֹולידּו לא ּובריאים טֹובים והּמׁשקים ְְְֲִִִִִִַַַַָֹהּמאכלים

מּמּנה. ירפאּו אבל ְֲֲִֵֶַָָָָמחלה

¯Ó‡Âּבהם תהיה ׁשּלא כ"ו.) (ּבפסּוק עֹוד ¿»«ְְִֶֶֶָָֹ

ולא מׁשּכיל, ּברחם מׁשּכלה ְְְְִִֵֶֶַַָָֹאּׁשה

ּבהיֹות ּכי צֹומקים, וׁשדים ּברחם ְְְְֲִִִִֶֶַָָָעקרה

יהיּו מברכים והאויר והּמׁשקים ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָֹהּמאכלים

נכ הּזרע ואיברי ּבריאים, לעׂשֹותהּגּופים ֹונים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַ

יּמצא ּבהן ּכי הּנקבֹות, והזּכיר ּכהגן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמעׂשיהם

ׁשּיהיּו ויּתכן הּזכרים. מן יֹותר והעּקּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָהׁשכֹול

ּכי ,מּקרּב מחלה והסרתי ּבכלל ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָֹהּזכרים

מן ידּבר האנׁשים ועם ּבּגּופים, מחלה ְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָהעּקּור

ׁשאמר ּכמֹו הּנׁשים הזּכיר ּכ ואחר ְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּסתם,

י"ד.). ז', (ּדברים ועקרה עקר ב יהיה ְְְֲִִֶַָָָָָֹלא

ׁשאמר ּכמֹו הּבהמֹות, ּגם להכניס ּבארצ ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָוטעם

.ּובבהמּת ְְְִֶָׁשם

,‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ ˙‡ ¯Ó‡Âימּות ׁשּלא ¿»«∆ƒ¿«»∆¬«≈ֶָֹ

רק האויר ּבׁשּנּוי ּבמּגפה אֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָּבמלחמה

חּיי הם אׁשר ּכּמסּפר ימים ׁשּימּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבזקנה

ׁשנה ּוׁשמֹונים ׁשבעים ּכגֹון ּבדֹורֹותיו, ְְְְִִִָָָָָָהאדם

הזּכרּתי ּוכבר י'.). צ', (ּתהּלים הּמל ּדוד ְְְְְִִִִִֶֶַַָָּכדֹור

אּלה ּכל ּכי א'.) ו', ּולעיל א'. י"ז, ְְִִֵֵֵֶָ(ּבראׁשית

מֹופתים ּובארץ ּבּׁשמים הּׁשם ׁשּיעׂשה ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָנּסים

רצֹונֹו. עֹוׂשי ְֲֵַּבעבּור

(.Ê"Î ˜eÒÙa) ¯Ó‡Âעּמהם יעׂשה ּכאׁשר ּכי ¿»«¿»ֲֲִִֶֶֶַַָ

לרעה, ּבׂשֹונאיהם יעׂשה ּכן לטֹובה ְְְְֲֵֵֶֶַָָָאֹות

ועֹוד אימה", ּומחדרים רּגז "לב להם ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיּתן

והּוא כ"ח.), (ּפסּוק הּצרעה" את ּבהם ְְְִֶֶַַַָָָ"יׁשּלח

חכמים אֹותּה ּומזּכירין הּדבֹורה, ּכגֹון ידּוע ְְְֲִִִִַַַָָָָמין

ו', (מכׁשירין צרעין ּדבׁש ּדבֹורין ּדבׁש ְְְְְִִִִִִַַַָּתדיר

הּזֹו הּמּכה יׁשלח ּכי והענין, ז':). ּבכֹורֹות ְְְְִִִַַַַָָָד'.

ּבמצרים, ׁשּׁשלח הארּבה ּכמֹו ארצם ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָּבאויר

ּבימי ׁשּבא הּגדֹול חילֹו והּגזם החסיל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּילק

כ"ה.). ב', (יֹואל ֵֵיֹואל

,‰L¯‚Â ÌÚËÂלהתּגרׁש ּבהם סּבה הּוא ּכי ¿««¿≈¿»ְְִִִֵֶָָָ

הארץ עין את ּתכּסה ּכי הארץ ְִִֵֶֶֶֶַָָָָמן

ּכי ועֹוד, ּבמלחמה, לבֹוא יּוכלּו ולא ,ְְְְְְֱִִֶַָָָֹותחׁש

ּבּקללֹות ׁשאמר ּכענין ּבּׂשדה, יגיעם ּכל ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹּתאכל

יחסלּנּו ּכי ּתאסף ּומעט הּׂשדה ּתֹוציא רב ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹזרע

עצ ּכל ל"ח.), כ"ח, (ּדברים וגֹו' ְְְְִֵֶַָָָהארּבה

הּצלצל יירׁש אדמת מ"ב.),ּופרי כ"ח, (ׁשם ְְְְִֵֶַַַָָָָ

והזּכיר ּבׂשֹונאינּו. ׁשּיעׂשה ּבכאן אמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּכן

קצרה, ּדר והחּתי, והּכנעני החּוי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָהּכתּוב

כ"ג.). (ּפסּוק למעלה הּנזּכרים ּבכל ְְְְְִִַַַַָָָָָָוהּכּונה

ÔBÎp‰Âרּבם יצאּו לא אּלה ׁשלׁשה ּכי ּבעיני ¿«»ְְְִֵֵֶַָָָֹֻ

והיּו ּבחרב הם נפלּו ולא ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹּבמלחמה

הּמות את רק ּבהם וׁשּלח ּבמבצרים, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָנׂשּגבים

ּובּתי בּתי ּומלאּו ּבמצרים ׁשאמר ּכענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּזה

ו'.), י', (לעיל מצרים כל ּובּתי עבדי ְְֲִִֵֵֶַָָָָכל

הּצרעה את וגם ּתֹורה: ּבמׁשנה ּׁשאמר מה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהּוא

הּנׁשארים אבד עד ּבם אלהי ה' ְְֱֲִִֶַַַַָָֹֹיׁשּלח

והּצרעה כ'.). ז', (ּדברים מּפני ְְְְְִִִִִֶַַָָָָוהּנסּתרים

העלּו וכ הּירּדן, את יהֹוׁשע עם עברה ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹֻהּזאת

ּכאן) (ּתנחּומא ואמרּו (ל"ו.). סֹוטה ְְְְֶֶַַָָָָּבמּסכת

והאמת ּבּה. ּומתים ארס ּבהם מּטלת ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה

ּוכתיב ּוממית. מּזיק ארס הּיֹום ּגם ּבּה יׁש ְִִִִֵֵֶֶַַַָּכי

יריחֹו אל וּתבֹואּו הּירּדן את וּתעברּו ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻּביהֹוׁשע

והּפריזי האמֹורי יריחֹו ּבעלי ּבכם ְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָוּיּלחמּו

mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

מּגזרת יט)"ּדּלֹותי", וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו מּגזרת(שם ,"חּקתי ּכּפים ה)"על לב".(שופטים יב)"חקקי א "אתֿמי(שמואל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
מּגזרת כ)רּצֹותי", אין(איוב היתה, מיתה מּגזרת ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ּדּלים". עזב "רּצץ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ּכגֹון: "והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה יד)ה"א העם(במדבר את "והמּתה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ׁשאין לפי נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, והּתי"ו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּזה"
צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא מדּגׁשת, הּתי"ו "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", "אמרּתי", ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו:

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: י)ׁשלֹוׁשה ה'",(יהושע ּתת ג)"ּביֹום לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ∑Û¯Ú."מּתת ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַַָָֹ…∆
ערּפם ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLå-úà éeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä:E ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑,מתים והם ארס, ּבהם ּומטילה ּבעיניהם, אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ לו)מין לא(סוטה והּצרעה «ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּירּדןעברה È�Ú�k‰Â.את ÈzÁ‰Â∑אף וחּוי, אּלּו. אּלא ּכאן מנה לא אּמֹות ז' מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ הם ְְֵֶַַָָ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

מרה' ּבהם וזרקה עמדה הּירּדן ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, הּירּדן מעבר ׁשהּוא ּפי .על ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑עלי .וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîzìçðå äøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåøaãnîe íézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½¦¦§−̈
ék øäpä-ãò|BîzLøâå õøàä éáLé úà íëãéa ïzà ©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, Ú„.לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«

¯‰p‰∑ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ּותגרׁשם. «»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àìרמב"ן «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

È˙כח C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡�Ú�k ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואּתן והיבּוסי החּוי והּגרּגׁשי והחּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָוהּכנעני

את לפניכם ואׁשלח ּוכתיב ּבידכם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָאֹותם

מלכי ׁשני מּפניכם אֹותם וּתגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּצרעה

כ"ד, (יהֹוׁשע בקׁשּת ולא בחרּב לא ְְְְְְְֱִֶַַַָֹֹֻהאמֹורי

הּנׁשארים אֹותם, וּתגרׁש וטעמֹו ְְְֲִִֵַַַָָָי"אֿי"ב.).

ׁשלחּתי הּנזּכרים ּכל ּבידכם נתני אחרי ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם,

ואמר: והּנסּתרים. הּנׁשארים לגרׁש ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָהּצרעה

ׁשהזּכיר ועֹוג סיחֹון והם האמֹורי, מלכי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָׁשני

ולא בחרּב ולא ח'.), ּבפסּוק (ׁשם ְְְְְְְִִַָָָֹֹמּתחּלה

הּצרעה ּכי אמר ור"א אּלה. ּכל עׂשית ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָבקׁשּת

.צר ואין צרעת. מּגזרת ּבּגּוף ְְִִֵֵֶַַַַָֹֹחלי

,ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ ÌÚËÂרּקן ¿«««¬«¿∆∆¡…≈∆ִֵ

ס':). (סנהדרין המיחד לּׁשם ְְְֲִֵֶַַַָָָֻהעבֹודה

רפא ה' אני ּכי :ּכדר והסרתי, ,ּובר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹואמר

והּמׂשּכיל ּפרׁשּתיו, ּוכבר כ"ו.). ט"ו, ְְְְְִִֵֵַַַָ(לעיל

מּׁשם. ְִִֵָיבינהּו

È¯a˙.(לב) Ì‰È‰Ï‡ÏÂ Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï…ƒ¿…»∆¿≈…≈∆¿ƒ
ּברית להם יכרת" "ׁשּלא ְְְִִִִֶֶָֹֹהזהיר

יזהיר ולאלהיהם, נׁשמה, ּכל מהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלהחיֹות

עבֹודה להּניח ּברית להם יכרת" ְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹ"ׁשּלא

מּצבֹותיהם, ויׁשּבר ׁשּיהרסם אּלא ׁשּלהם, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזרה

ועם ּברית להם יכרת ׁשּלא ׁשּיאמר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹויּתכן

ויׁשּבר ׁשּיהרסם אּלא ּכאחת, ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאלהיהם

עֹובדים ּבעֹודם ּכי לֹומר והּכּונה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָמּצבֹותיהם.

אבל ּברית, להם יכרת לא אלהיהם ְְֱֲִִֵֶֶֶָָֹֹֹאת

זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא עליהם קּבלּו ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹאם

לקּימם. הּוא ְְַַַָרּׁשאי



סי mihtyn zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

מּגזרת יט)"ּדּלֹותי", וחרבּו".(ישעיה מט)"ּדללּו מּגזרת(שם ,"חּקתי ּכּפים ה)"על לב".(שופטים יב)"חקקי א "אתֿמי(שמואל ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
מּגזרת כ)רּצֹותי", אין(איוב היתה, מיתה מּגזרת ׁשאּלּו הּוא, טֹועה ואקטל, "והּמֹותי", והמתרּגם: ּדּלים". עזב "רּצץ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

ּכגֹון: "והמּתי", אּלא מלאפֹו"ם, נקּודה ולא מדּגׁשת ׁשּלּה מ"ם ולא ּבפּת"ח ׁשּלּה יד)ה"א העם(במדבר את "והמּתה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מׁשּמׁשת, והאחרת ּתי"ו, ּבלא מיתה ׁשאין לפי נׁשרׁשת, האחת ּתוי"ן: ב' ּבמקֹום ׁשּתבא לפי מדּגׁשת, והּתי"ו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּזה"
צרי ׁשהיה לפי ׁשּתים, ּבמקֹום ּבאה ׁשהיא מדּגׁשת, הּתי"ו "ונתּתי", וכן: "עׂשיתי". "חטאתי", "אמרּתי", ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו:

ּכמֹו: ליסֹוד, ׁשּתים ּתוי"ן: י)ׁשלֹוׁשה ה'",(יהושע ּתת ג)"ּביֹום לׁשּמּוׁש(קהלת והּׁשליׁשית היא", אלהים ∑Û¯Ú."מּתת ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַַַָָֹ…∆
ערּפם ל ויהפכּו מּלפני .ׁשּינּוסּו ְְְְְִֶֶַַָָָָ

(çë)éðôì äòøvä-úà ézçìLå-úà éeçä-úà äLøâå E §¨©«§¦¬¤©¦§−̈§¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤
éðôlî ézçä-úàå éðòðkä:E ©§©«£¦²§¤©«¦¦−¦§¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑,מתים והם ארס, ּבהם ּומטילה ּבעיניהם, אֹותם מּכה והיתה העֹוף, ׁשרץ לו)מין לא(סוטה והּצרעה «ƒ¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
הּירּדןעברה È�Ú�k‰Â.את ÈzÁ‰Â∑אף וחּוי, אּלּו. אּלא ּכאן מנה לא אּמֹות ז' מּכל ,לפיכ ועֹוג. סיחֹון ארץ הם ְְֵֶַַָָ¿«ƒƒ¿«¿«¬ƒְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

מרה' ּבהם וזרקה עמדה הּירּדן ׂשפת 'על סֹוטה: ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשנּו והלאה, הּירּדן מעבר ׁשהּוא ּפי .על ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

(èë)éðtî epLøâà àìõøàä äéäz-ït úçà äðLa E ¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤¦«§¤³¨¨̧¤Æ
éìò äaøå äîîL:äãOä úiç E §¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«

i"yx£‰ÓÓL∑אֹותּהריקנית למּלאֹות ּכדי ּבכם ואין מעט ׁשאּתם לפי אדם, EÈÏÚ.מּבני ‰a¯Â∑עלי .וּתרּבה ¿»»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ¿«»»∆ְְִֶֶָ

(ì)éðtî epLøâà èòî èòîzìçðå äøôz øLà ãò E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£‰¯Ùz ¯L‡ „Ú∑"ּורבּו "ּפרּו ּכמֹו: ּפרי, לׁשֹון .ּתרּבה, «¬∆ƒ¿∆ְְְְְְִִֶ

(àì)ìt íé-ãòå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLåøaãnîe íézL §©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´§¦§¦½¦¦§−̈
ék øäpä-ãò|BîzLøâå õøàä éáLé úà íëãéa ïzà ©©¨¨®¦´¤¥´§¤§¤À¥µ«§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈

éðtî:E ¦¨¤«
i"yx£ÈzLÂ∑לׁשּמּוׁש והאחת ּתי"ו, ּבלא ׁשיתה ׁשאין ׁשּתים, ּתחת ׁשּבאה מּפני מדּגׁשת והּתי"ו הׁשתה, Ú„.לׁשֹון ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«

¯‰p‰∑ּפרת.BÓzL¯‚Â∑ּותגרׁשם. «»»ְָ¿≈«¿»ְְֵָ

(áì):úéøa íäéäìàìå íäì úøëú-àìרמב"ן «Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¥«Ÿ¥¤−§¦«

È˙כח C¯˙˙e CÓ„˜ ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¬»ƒ»√»»¿»≈»
:CÓ„˜ ÔÓ È‡zÁ ˙ÈÂ È‡�Ú�k ˙È È‡eÁƒ»≈»¿«¬»≈¿»ƒ»≈ƒ√»»

Á„‡כט ‡zLa CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ‡Ï»¡»≈ƒƒ√»»¿«»¬»
˙ÂÁ CÏÚ ÈbÒ˙Â ‡È„ˆ ‡Ú¯‡ È‰˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿≈«¿»«¿»¿ƒ¿≈¬»≈«

:‡¯a»»

ÈbÒ˙cל „Ú CÓ„˜ ÔÓ ÔepÎ¯˙‡ ¯ÈÚÊ ¯ÈÚÊ¿≈¿≈¡»≈ƒƒ√»»«ƒƒ¿≈
:‡Ú¯‡ ˙È ÔÒÁ˙Â¿«¿≈»«¿»

nÈ‡לא „ÚÂ ÛeÒ„ ‡niÓ CÓeÁz ˙È ÈeL‡Â∆¡«≈»¿»ƒ«»¿¿««»
¯ÒÓ‡ È¯‡ ˙¯t „Ú ‡¯a„nÓe È‡zLÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«¿¿»«¿»¬≈∆¿«
ÔÓ ÔepÎ¯˙˙e ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔBÎÈ„Èaƒ≈»»¿≈«¿»¿»≈ƒƒ

:CÓ„√̃»»

˜ÌÈ:לב ÔB‰˙ÂÚËÏe ÔB‰Ï ¯Ê‚˙ ‡Ï»ƒ¿«¿¿«¬»¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואּתן והיבּוסי החּוי והּגרּגׁשי והחּתי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָוהּכנעני

את לפניכם ואׁשלח ּוכתיב ּבידכם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָאֹותם

מלכי ׁשני מּפניכם אֹותם וּתגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּצרעה

כ"ד, (יהֹוׁשע בקׁשּת ולא בחרּב לא ְְְְְְְֱִֶַַַָֹֹֻהאמֹורי

הּנׁשארים אֹותם, וּתגרׁש וטעמֹו ְְְֲִִֵַַַָָָי"אֿי"ב.).

ׁשלחּתי הּנזּכרים ּכל ּבידכם נתני אחרי ּכי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם,

ואמר: והּנסּתרים. הּנׁשארים לגרׁש ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָהּצרעה

ׁשהזּכיר ועֹוג סיחֹון והם האמֹורי, מלכי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָׁשני

ולא בחרּב ולא ח'.), ּבפסּוק (ׁשם ְְְְְְְִִַָָָֹֹמּתחּלה

הּצרעה ּכי אמר ור"א אּלה. ּכל עׂשית ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָבקׁשּת

.צר ואין צרעת. מּגזרת ּבּגּוף ְְִִֵֵֶַַַַָֹֹחלי

,ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ Ìz„·ÚÂ ÌÚËÂרּקן ¿«««¬«¿∆∆¡…≈∆ִֵ

ס':). (סנהדרין המיחד לּׁשם ְְְֲִֵֶַַַָָָֻהעבֹודה

רפא ה' אני ּכי :ּכדר והסרתי, ,ּובר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹואמר

והּמׂשּכיל ּפרׁשּתיו, ּוכבר כ"ו.). ט"ו, ְְְְְִִֵֵַַַָ(לעיל

מּׁשם. ְִִֵָיבינהּו

È¯a˙.(לב) Ì‰È‰Ï‡ÏÂ Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï…ƒ¿…»∆¿≈…≈∆¿ƒ
ּברית להם יכרת" "ׁשּלא ְְְִִִִֶֶָֹֹהזהיר

יזהיר ולאלהיהם, נׁשמה, ּכל מהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלהחיֹות

עבֹודה להּניח ּברית להם יכרת" ְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹ"ׁשּלא

מּצבֹותיהם, ויׁשּבר ׁשּיהרסם אּלא ׁשּלהם, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזרה

ועם ּברית להם יכרת ׁשּלא ׁשּיאמר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹויּתכן

ויׁשּבר ׁשּיהרסם אּלא ּכאחת, ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאלהיהם

עֹובדים ּבעֹודם ּכי לֹומר והּכּונה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָמּצבֹותיהם.

אבל ּברית, להם יכרת לא אלהיהם ְְֱֲִִֵֶֶֶָָֹֹֹאת

זרה עבֹודה לעבד ׁשּלא עליהם קּבלּו ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹאם

לקּימם. הּוא ְְַַַָרּׁשאי



mihtynסב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(âì)ãáòú ék éì Eúà eàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬«Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ
ìà-úàý:L÷Bîì Eì äéäé-ék íäé ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−§¥«

i"yx£k'B‚Â „·Ú˙ È∑,אי לׁשֹון וזהּו מקֹומֹות, ּבכּמה וכן אׁשר, ּבמקֹום מׁשּמׁשין 'ּכי', 'אּלּו', אחד'הרי', ׁשהּוא ƒ«¬…¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' מקֹומֹות ּבהרּבה מצינּו וגם מׁשּמׁש, ׁשה'ּכי' לׁשֹונֹות ב)מד' מנחת(ויקרא ּתקריב "ואם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

חֹובה ׁשהּוא רמב"ן.ּבּכּורים", ִִֶָ

ãë(à)áãð ïøäàå äzà ýåýé-ìà äìò øîà äLî-ìàå§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´
:÷çøî íúéåçzLäå ìàøNé éð÷fî íéòáLå àeäéáàå©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®§¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ

i"yx£‰ÏÚ ¯Ó‡ ‰LÓŒÏ‡Â∑!עלה לֹו: נאמר ּבסיון ּובד' הּדּברֹות, י' קדם נאמרה זֹו רמב"ן.ּפרׁשה ¿∆…∆»«¬≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

C˙Èלג Ôe·iÁÈ ‡ÓÏÈc CÚ¯‡a Ôe·˙È ‡Ï»≈¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»»
CÏ ÔB‰È È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË ˙È ÁÏÙ˙ È¯‡ ÈÓ„√̃»»¬≈ƒ¿«»«¬»¿¬≈¿»

:‡Ï˜˙Ï¿«¿»

�„·א Ô¯‰‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ˜Ò ¯Ó‡ ‰LÓÏe¿…∆¬««ƒ√»¿»«¿¿«¬…»»
Ôe„bÒ˙Â Ï‡¯NÈ È·qÓ ÔÈÚ·LÂ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿

:˜ÈÁ¯Ó≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÏ(לג) ‰È‰È Èk Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ „·Ú˙ Èkƒ«¬…∆¡…≈∆ƒƒ¿∆¿
.L˜BÓÏ,אׁשר ּבלׁשֹון מׁשּמׁשין ּכי אּלּו ¿≈ְְְֲִִִֵֶַ

ׁשהּוא "אי" לׁשֹון וזה מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְְִֵֶֶַָוכן

ׁשּמצינּו מׁשּמׁש ׁשה"ּכי" לׁשֹונֹות מּד' ְְִִִֵֶֶֶַַָָאחד

אׁשר ּבלׁשֹון מׁשמע אם וזהּו מקֹומֹות, ְְְְְֲִִֶֶַַָָבכּמה

הּכתּוב, ׁשעּור אבל ּכן. ואינֹו רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִִֵֵַַָָוכּו',

ּפן למֹוקׁש ל יהיה ּכי ּבארצ יׁשבּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַֹלא

וכן אלהיהם, את תעבד ּכי לי אֹות ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַֹֹיחטיאּו

יהיה ּפן הארץ ליֹוׁשב ּברית ּתכרת ּפן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאמר

והּטעם, י"ב.). ל"ד, (להּלן ּבקרּב ְְְְְִֵֶַַַַָלמֹוקׁש

יׁשיבתם ּולמכׁשֹולּכי למֹוקׁש ל יהיה ּבארצ ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

הרעים ּבדרכיהם לי אֹות יחטיאּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָּפן

אלהיהם, את תעבד ּכי הּנׁשחתֹות, ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹּובעלילֹותם

.ּבכ ויּׂשיאּו יפּתּו ְְְִִַַָּכי

B‚Â'.(א) ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡Âקדם זֹו ּפרׁשה ¿∆∆»«¿ֶָָָֹ

נאמרה ּבסיון ּבארּבעה הּדּברֹות ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָעׂשרת

אלי עלה מׁשה אל ה' וּיאמר רּׁש"י. לׁשֹון ְֲִֵֵֶֶֶַַַֹלֹו,

לאחר י"ב.), ּפסּוק (להּלן ׁשם והיה ְְְֵֶַַַָָָָָָההרה

ז"ל. ּדבריו אּלּו ּגם ּכן. לֹו נאמר ּתֹורה ְֱֵֵֶַַַַָָָמּתן

ּכמׁשמען ולא ּכסדרן ּבאֹות הּפרׁשיֹות ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹואין

את לעם ויסּפר מׁשה וּיבא ּכתיב ועֹוד ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּכלל.

ּפסּוק (להּלן הּמׁשּפטים ּכל ואת ה' ּדברי ְְְְִִִֵֵַַָָָָָּכל

למעלה, הּכתּובים האּלה הּמׁשּפטים ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָג'.),

ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ואּלה ּבהם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאמר

ׁשּיהיה נכֹון אינּנּו ּכי א'.), כ"א, (לעיל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָלפניהם

להם וׁשּנאמרּו נח ּבני ׁשּנצטּוּו הּמׁשּפטים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעל

יאמר ולא אֹותם. וידעּו ׁשמעּו ׁשּכבר ְְְְְְֶַָָָָָָֹֹּבמרה

(ּבראׁשית יּגיד אׁשר ּבחדׁשֹות אּלא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ"ויסּפר"

ח'.). מ"א, ׁשם ס"ו. ָכ"ד,

¯·Îe,ּכסדרֹו הענין ׁשּפרׁש ר"א לראֹות היטיב ¿»ְְְְִִִִֵֵֶַָָ

כ"ד, עד י"ט. (מכ', הּנה עד ּכי ְִִֵַַַָָואמר

ּבאֹות ּכּלן הּפרׁשּיֹות והּנה הּברית. ספר ְְִִִֵֵֶַַָָָָֻא'.)

אמר ּבּיֹום ּבֹו מּיד ּתֹורה מּתן אחר ּכי ִִֶַַַַַַָָָָֹּכהגן,

מׁשה אל אּתםה' יׂשראל ּבני אל תאמר ּכה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

(לעיל עּמכם ּדּברּתי הּׁשמים מן ּכי ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָראיתם

עבֹודה על ּולהזהיר לחזר והתחיל י"ט.), ְְְְֲֲִִִַַַָֹכ',

אֹותֹו וצּוה כ'.), כ', (ׁשם אּתי תעׂשּון לא ְֲִִִַָָָָֹזרה

וכל לפניהם, ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָואּלה

ּבאזהרת והׁשלים כן, אחרי הּבאֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹהּמצות

(לעיל ּובעֹובדיה ּבארץ ׁשּימצאּו זרה ְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָהעבֹודה

זה צּוֹות אחרי לֹו: ואמר ל"בֿל"ג.) ְְֲֵֶַַַָכ"ג,

והזּכירה ואהרן. אּתה ה' אל עלה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹלהם,

אל ּובא ה', ּכמצות עׂשה מׁשה ּכי ְְִִֶֶַַָָָָָָהּפרׁשה

(ּפסּוק ה' ּדברי ּכל את לעם ויסּפר ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמחנה

יׂשראל ּבני אל תאמר ּכה אֹותֹו צּוה ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹג'.)

הּמׁשּפטים ּכל ואת י"ט.), כ', (לעיל ְְְְִִֵֵַָָוגֹו'

ּתׂשים אׁשר הּמׁשּפטים ואּלה צּוהּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּכאׁשר

ּבׂשמחה הּכל וקּבלּו א'.), כ"א, (לעיל ְְְְְְִִִֵֵֶַָֹלפניהם

ג'.). (ּפסּוק נעׂשה ה' ּדּבר אׁשר ּכל ְְֲֲִֶֶֶַָָָואמרּו

ה' ל ּדּבר אׁשר האּלה הּדברים ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהּטעם,

ׁשּסּפר ּכמֹו ,ּבדברי אנחנּו מאמינים ּכי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָנעׂשה,

ּתדּבר ואּת כ"ד.) ה', (ּדברים ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵַַָָּבמׁשנה

אלי אלהינּו ה' ידּבר אׁשר ּכל את ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאלינּו

ּפסּוק (להּלן מׁשה ּכתבם ואז ועׂשינּו. ְְְְְְִֶַַָָָָָָָוׁשמענּו

ד'.).

‰p‰Âמה ּכל ּבּספר ההּוא ּבּיֹום ּכתב מׁשה ¿ƒ≈ֵֶֶַַַַַָָ

ותֹורֹות, ּומׁשּפטים חּקים ְְְִִִִֶַָָֻּׁשּנצטּוה,

להם לכרת ההּוא הּיֹום מּמחרת ּבּבקר ְְְֳִִִִֶֶַַַַָָֹֹוהׁשּכים

וזבח ד'.), (ּפסּוק הּמזּבח ּובנה הּכל, על ְְְִִֵַַַַַָָָָֹּברית

על הּדם חצי "ונתן" ה'.), (ּפסּוק ְְֲִִַַַַָָָָהּזבחים

ו'.), (ּפסּוק ּבאּגנֹות ׂשם הּדם וחצי ה' ְֲִִַַַַָָָָָמזּבח

ּבאזניהם", "ּוקראֹו מאמׁש ׁשּכתב הּספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָולקח

ואמרּו עּמֹו, ּבברית לבא עֹוד עליהם ְְְְְֲִִִִֵֶָָֹוקּבלּו

ז'.) (ּפסּוק ונׁשמע נעׂשה ה' ּדּבר אׁשר ְְֲֲִִֶֶֶַָָֹּכל

ואז .יתּבר מאּתֹו ּתצּוה אׁשר מּכל ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאלי

זאת ּכי ח'.), (ּפסּוק הּדם" חצי עליהם ֲֲִִֵֶַַָָָֹ"זרק

ׁשוים. ּבחלקים הּׁשנים לבא הּברית ְְֲִִִִַַַַָָָֹאֹות

È¯Á‡Âלמּלאת הצר עּמהם מעׂשיו ׁשהׁשלים ¿«¬≈ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֻ

ואהרן אּתה עלה ה' לֹו ׁשאמר ה', ְְֲֲֵֶַַַַָָֹּדבר

נדב ואהרן מׁשה וּיעל ׁשאמר וזהּו ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹוגֹו'.

מה עֹוד ועׂשה ט'.). (ּפסּוק וגֹו' ְְֲִַַָָָואביהּוא

והּוא ב'.), (ּפסּוק ה' אל לבּדֹו ונּגׁש ְְְִֶֶַַָָֻּׁשּצּוה,

(ּפסּוק וגֹומר הענן ּבתֹו מׁשה וּיבא ְְֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאמר:

למּתן הּמחרת ּביֹום הּברית מעׂשה והּנה ְְְְֲֳִִֵֵַַַַַָָי"ח.).

אל מׁשה "ׁשעלה" העלּיה היתה ּובֹו ְֲִֶֶֶָָָָָָָּתֹורה,

ארּבעים ׁשם נתעּכב ּומּמּנה י"ג.), (ּפסּוק ְְִִִֵֶַַָָָָָָההר

מׁשה אל וּיקרא הּכתּוב: ׁשּפרׁש והּוא ְְִֵֶֶֶַַַָָיֹום.

וּיבא ונאמר ט"ז.), (ּפסּוק וגֹו' הּׁשביעי ְְְֱִִֶַַַַָָֹּבּיֹום

מתּקן זה וכל י"ח.). (ּפסּוק הענן ּבתֹו ְְְֶֶֶָָָָָֻמׁשה

ְָֹּומבאר.

È˙È‡¯Âׁשּנחלקּו י'.) י"ט, (לעיל ּבּמכילתא ¿»ƒƒְְְְְִֵֶֶַָ

מּתן קדם ׁשהיה ׁשאמרּו יׁש ְֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּדבר,

קׁשּורים אּתם הרי להם ואמר ּבחמיׁשי, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּתֹורה

את עליכם וקּבלּו ּבאּו מחר וענּובים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹּתפּוסים

ּבֹו אמר יהּודה ּבר' יֹוסי ורּבי הּמצות. ְְְְִִִַַַָָָֹּכל

ּבּיֹום ּבֹו ּכלֹומר הּמעׂשים, ּכל נעׂשּו ְֲֲִַַַַַַָּבּיֹום

סּפּור ׁשל הּמעׂשים נעׂשּו ּתֹורה מּתן ְֲֲִִֶַַַַַַַָלאחר

ׁשּפרׁשנּו. ּכמֹו הּכל הּברית, ספר ּוכתיבת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹהעם

ּכהלכה. ׁשאמר ׁשֹומעין ְְֲִֶֶַַָָָָולזה

,¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡Â ÌÚËÂּכאן עד ׁשהיּו ּבעבּור ¿««¿∆∆»«ֲֶַַָָ

יׂשראל, ּבני אל והּמׁשּפטים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּמצות

ׁשהיא מׁשה אל הּמאמר זה ׁשהיה עּתה ֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר

אֹותֹו, צּוה ּכי ּבעצמֹו, הּוא ׁשּיעׂשּנה ְְְֲִִִֶֶַַָָָמצוה

והּמׁשּפטים הּמצות לפניהם ׁשּתׂשים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹאחר

ּולכ אלי, אּתה עלה הּברית עּמהם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹותכרת

והׁשּכים ּבּׁשּׁשי, הראׁשֹונה הּמצוה ְְְִִִִִִַַָָָָָעׂשה

ואחרי הּברית, עליהם וכרת ּבּבקר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשביעי

הּדר על והּנקראים, הּוא ההר אל עלה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָכן

נצטּוּו. ְֲִֶַאׁשר

,'‰ Ï‡ ‰ÏÚ ÌÚËÂהּפ ׁשםּדר יזּכיר ׁשט ¿««¬≈∆ְְִֵֶֶַַָ

(ּבראׁשית למ נׁשי ּכמֹו הּכּנּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶַּבמקֹום

(ׁשמּואלֿא' ׁשמּואל ואת יפּתח ואת כ"ג.), ְְְְְִֵֵֶֶָד',

הּׁשמם מקּדׁש על ּפני והאר וכן י"א.), ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָי"ב,

ּבּתלמּוד אבל י"ז.). ט', (ּדנּיאל ה' ְְֲִֵַַַַָָלמען

ליה, מּבעי אלי עלה ׁשאלּו ל"ח:) ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ(סנהדרין

רּבֹו", ּכׁשם ׁשּׁשמֹו "מטטרֹון זה אמרּו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָולכן

ּבתחּלת הּנזּכר הּׁשם אמר מׁשה ואל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָּכלֹומר

י"ט.), כ', (לעיל מׁשה אל ה' וּיאמר ְְִֵֶֶֶַָָֹהענין,

והּטעם, ה'. ּבׁשמי ׁשּנקרא מטטרֹון אל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָעלה

הּמלא ׁשם אׁשר הּכבֹוד" "מקֹום אל ְְֲֲֵֶֶַַַָָָעלה

אׁשר הענן ּבתֹו יבא מׁשה ּכי והּכּונה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּגדֹול,

ּכי המיחד, הּׁשם אל יבא ולא ה' ּכבֹוד ְְְִֵֶַַָָָֹֹֻׁשם

כ'.). ל"ג, (להּלן וחי האדם יראני ְְִִַַָָָָָָֹלא

ÔÈ‡Âרּׁש"י ּׁשּכתב ּכמה ּכלל רּבֹותינּו ּכּונת ¿≈ְְִֵֶַַַַַָָָָ

ּבמּסכת ּגם למעלה, כ"א.) כ"ג, ְְְְֵֶֶַַַָ(לעיל

ּוכבר הענין, הרב הפ (ל"ח:) ְְְְִִֶַַַָָָָָסנהדרין

וכל הּזה, ּבּׁשם ּכּונתם כ'.) (כ"ג, ְְְִִֵֶַַַַָָָָהזּכרּתי

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy
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i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלהמצות Ïk ˙‡Â∑מכילתא) «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) וׁשּבת,בפ' נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרהז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב רמב"ן.וכּבּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ã)ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæîøNò íéðL ¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈

:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא)ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב ּתֹורה, מּתן ועד aa˜¯.מּבראׁשית ÌkLiÂ∑ּבחמּׁשה «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆ֲִַָ

.ּבסיון ְִָ

(ä)íéçáæ eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯
:íéøt ýåýéì íéîìL§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯Ú�Œ˙‡∑רמב"ן.הּבכֹורֹות ∆«¬≈ְַ

Ôep‡Âב ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡i�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«
:„aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡�·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ È�a È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ההיא ּבהּגדה ׁשּדּברּו אּלא אמת, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדבריהם

ההּוא לּמין ּגּלה לא אידי רב ּכי ּפנים, ְְִִִִִִֵַַַַָָֹּכמסּתיר

חלילה, וסֹודֹו הּגדֹול מטטרֹון ענין ְְְְִִֵַַַַָָָהּׁשֹואל

ּדר מֹורה הּמלא על ּכי לֹו הזּכיר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָאבל

ּולפיכ מדּבר, הּזה הּכתּוב הּתחּתֹון ְְְִֵֶַַַַַָָָָּבעֹולם

קּבילניה, לא ּבפרונקא ּדאפּלּו לֹו: ְְְְֲִִֵַַַַַָָָאמר

ל"ג, (להּלן הלכים ּפני אין אם ְְְִִִִֵֶַָָֹּדכתיב:

הּׁשם ּבלּתי ׁשליח קּבלנּו לא ׁשאנּו ְְִִִִֵֶַַַָָֹט"ו.),

הּפנים סֹוד ג'.) כ', (לעיל ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּנכּבד.

הּתֹורה. ּבמּתן ּבֹו לּמׂשּכילים ּבבאּור הענין ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוכל

‰'.(ב) Ï‡ Bc·Ï ‰LÓ Lb�Âעל זה ּגם ¿ƒ«∆¿«∆ֶַַ

ראּוי ׁשהיה ּכּנּוי, ּבמקֹום ׁשם ר"א ְִִֵֶַַָָָּדעת

אבל ,לבּד ונּגׁשּת ה', אל עלה אחר ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָלֹומר

(ּבּפסּוק הזּכרּתי ּכאׁשר ּכן הּלׁשֹון ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָמנהג

עמרה ועל סדם על המטיר וה' וכן ְְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹהּקֹודם).

מאּתֹו, והּטעם כ"ד.), י"ט, (ּבראׁשית ה' ְְִִֵֵֵֵַַַמאת

חתן הּמדיני רעּואל ּבן לחבב מׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹוּיאמר

וכן חֹותנֹו. הּטעם כ"ט.), י', (ּבּמדּבר ְְְִֵֶַַַַָמׁשה

ּבד ואת ירּבעל את ה' יפּתחוּיׁשלח ואת ן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻ

אז וכן י"א.). י"ב, (ׁשמּואלֿא' ׁשמּואל ְְְְֵֵֵֶָואת

ראׁשי ּכל ואת יׂשראל זקני את ׁשלמה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹיקהל

א'.). ח', (מלכיםֿא' ׁשלמה הּמל אל ְְִֶֶֶַַַָֹֹהּמּטֹות

ÔBÎp‰Âּגם היה הּזה הּדּבּור ּכי ּבכאן ּבעיני ¿«»ְְִִֵֶַַַַָָָ

קֹול ּכאׁשר ׁשמע הּוא ׁשּגם ְֲֲֶֶַַַַָֹלאהרן,

נדב ואהרן אּתה ה' אל עלה למׁשה אֹומר ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָֹה'

והׁשּתחויתם יׂשראל מּזקני וׁשבעים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָואביהּוא

להזּכיר צרי היה ּכן ואם א'.), (ּפסּוק ְְְִִִֵֵַָָָָָֹמרחק

היה ּכן ּגם לנכח אליו ידּבר ואם ּבׁשם, ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹהּנּגׁש

ולא ה', אל מׁשה אּתה ונּגׁשּת לבאר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹצרי

מׁשה ונּגׁש אמר ּולפיכ ּבֹו, הּכּנּוי ְְְִִִִֶַַַַָָיסּפיק

למעט "לבּדֹו", טעם וזה יּגׁשּו. לא והם ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹלבּדֹו

ׁשהיה ויּתכן ּבּדּבּור. עּמֹו הּנכלל אהרן ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּגם

למׁשה לאמר ׁשּיצּוה הּמתעּלה לּדּבּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹרמז

יבין. והּמׂשּכיל ה'. אל ְְִִִֶֶַַַָׁשּיּגׁש

ÌÚÏ.(ג) ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂּבעת מׁשה היה «»…∆«¿«≈»»ְֵֶָָ

כ"ד, עד י"ט. (מּכ', ּכּלֹו הּנזּכר ְִִִַַַַֻהּדּבּור

אׁשר הערפל אל ּבֹו נּגׁש אׁשר ּבּמקֹום ֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָא'.)

אל ּבא ועּתה י"ח.). כ', (לעיל האלהים ְְֱִֵֶַָָָָֹׁשם

ּבֹו ׁשהיּו מּׁשם ט"ו.) כ', (לעיל רחֹוק ְִֵֶָָָָמקֹום

מה ּכל להם "וסּפר ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ְְִִֵֶַַַַָָָָָהעם

ּבכאן אמר ולא ּבקֹולֹו", וׁשמעּו ְְְְְְִֶַַָָָָֹּׁשּנצטּוה,

ּבראׁשֹו לא היּו, ההר ּבתחּתית ּכּלם ּכי ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ"וּירד",

אל קרֹוב היה ׁשּמׁשה אּלא הּׁשם, ּכבֹוד ְֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשם

ּבׁשעת מרחֹוק עמדּו והם הערפל, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָמקֹום

כ', י"ט. י"ט, (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶַַַהּדּברֹות,

לבא והחל מּמקֹומֹו מׁשה נפרד וכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹט"ו.).

ׁשבטיהם ראׁשי ּכל אליו" "קרבּו העם ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָאל

הּנּגׁשים הּכהנים מעמד מקֹום אל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹוזקניהם

תאכלנּו ּכי נמּות לּמה ועּתה לֹו ואמרּו ה', ְְְְִֵֶַָָָָָֹאל

קרב כ"ב.), ה', (ּדברים הּזאת הּגדלה ְְְִֵַַַָָָֹֹהאׁש

היּו ּכי כ"ד.), ה', (ׁשם וגֹו' ּוׁשמע ְֲִַָָָָאּתה

הּמצות ּכל הּנכּבד הּׁשם להם ׁשּידּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹסבּורים

ּבא ּומׁשה הּדברים, עׂשרת להם ּדּבר ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכאׁשר

ּכל את לכּלם וסּפר העם מקֹום אל ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֻעּמהם

ה' ּדברי ּכל נעׂשה אמרּו" "והם ה', ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָּדברי

ונׁשמע הּדּברֹות ּבעׂשרת אֹותנּו צּוה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָאׁשר

יתעּלה. ּבׁשמֹו ּתצּוה אֹו צּוית אׁשר לכל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָלקֹול

¯L‡ÎÂקצה אל ועלה כן אחרי מׁשה חזר ¿«¬∆ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכאׁשר ט'.) (ּפסּוק הּזקנים עם ְֲִִֵֶַַָָָההר

לֹו אמר אז א'.), (ּפסּוק אלהים אֹותֹו ֱִִַָָָָֹצּוה

ׁשם והיה ההרה אלי עלה אחרת ּפעם ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשם

ׁשמעּתי הֹודיעֹו, הּזאת ּובעת י"ב.). ְִִֵַַָָָֹ(ּפסּוק

אלי ּדּברּו אׁשר הּזה העם ּדברי קֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאת

וצּוהּו כ"ה.), ה', (ּדברים ּדּברּו אׁשר ְְֲִִִִֵֵֶָָהיטיבּו

ּפה ואּתה לאהליכם לכם ׁשּובּו להם אמר ְְֱֳֵֵֶֶֶַָָָָֹֹל

הּמצוה ּכל את אלי ואדּברה עּמדי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹעמד

ה', (ׁשם ּתלּמדם אׁשר והּמׁשּפטים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻוהחּקים

את ל ואּתנה ּבכאן ׁשאמר זהּו ְְְְֶֶֶֶַָָָכ"זֿכ"ח.).

והּתֹורה האבן ּכילחת י"ב.), (ּפסּוק והּמצוה ְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ

אׁשר והּמצות הּתֹורה את אּתן לבּד ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹל

לעׂשֹות. נדרּו ּכאׁשר אֹותּה ועׂשּו ְְְְֲֲֵֶַַַָָָּתלּמדם

Ú�.Ï‡¯NÈ(ה) È�a È¯ּכדברי הּבכֹורֹות הם «¬≈¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵַ



סג mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(á)àì íòäå eLbé àì íäå ýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½§¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ
:Bnò eìòé©«£−¦«

i"yx£Bc·Ï ‰LÓ Lb�Â∑הערפל רמב"ן.אל ¿ƒ«…∆¿«ֲֶֶָָ

(â)úàå ýåýé éøác-ìk úà íòì øtñéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−
-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ íòä-ìk ïòiå íéètLnä-ìk̈©¦§¨¦®©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨

:äNòð ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦²£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«
i"yx£ÌÚÏ ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂ∑ּבּיֹום ‰'.ּבֹו È¯·c Ïk ּפריׁשה∑‡˙ ‰ÌÈËtLn.והגּבלהמצות Ïk ˙‡Â∑מכילתא) «»……∆«¿«≈»»ַ≈»ƒ¿≈ְְְְִִַַָָָ¿≈»«ƒ¿»ƒ

יתרו) וׁשּבת,בפ' נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ּבמרהז' להם ׁשּנּתנּו ודינין אדּמה, ּופרה ואם, אב רמב"ן.וכּבּוד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ã)ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé éøác-ìk úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤
ì äávî äøNò íézLe øää úçz çaæîøNò íéðL ¦§¥−©©´©¨¨®§¥³¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈

:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰LÓ ·zÎiÂ∑(מכילתא)ּבמרה ׁשּנצטּוּו מצוֹות וכתב ּתֹורה, מּתן ועד aa˜¯.מּבראׁשית ÌkLiÂ∑ּבחמּׁשה «ƒ¿……∆ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ««¿≈«…∆ֲִַָ

.ּבסיון ְִָ

(ä)íéçáæ eçaæiå úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð-úà çìLiå©¦§©À¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯
:íéøt ýåýéì íéîìL§¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«

i"yx£È¯Ú�Œ˙‡∑רמב"ן.הּבכֹורֹות ∆«¬≈ְַ

Ôep‡Âב ÈÈ Ì„˜Ï È‰B„BÁÏ· ‰LÓ ·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈…∆ƒ¿ƒƒ√»¿»¿ƒ
:dnÚ Ôe˜qÈ ‡Ï ‡nÚÂ Ôe·¯˜˙È ‡Ï»ƒ¿»¿¿«»»ƒ¿ƒ≈

ÈÓb˙t‡ג Ïk ˙È ‡nÚÏ ÈÚzL‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿ƒ¿»ƒ¿«»»»ƒ¿»«»
„Á ‡Ï˜ ‡nÚ Ïk ·È˙‡Â ‡i�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»ƒ«»«¬≈»«»»»«
:„aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»«¿≈

Ìc˜‡Âד ÈÈ„ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»»ƒ¿»«»«¿»¿«¿≈
‡z¯˙Â ‡¯eË ÈÏBtLa ‡Áa„Ó ‡�·e ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»«¿¿»¿ƒ≈»¿«¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¯ÒÚ È¯˙Ï ÔÓ˜ È¯NÚ∆¿≈»»ƒ¿≈¬«ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

ÔÂÏÚה e˜Èq‡Â Ï‡¯NÈ È�a È¯Îea ˙È ÁÏLe¿«»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¬»»
:ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿«¿ƒ√»¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ההיא ּבהּגדה ׁשּדּברּו אּלא אמת, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדבריהם

ההּוא לּמין ּגּלה לא אידי רב ּכי ּפנים, ְְִִִִִִֵַַַַָָֹּכמסּתיר

חלילה, וסֹודֹו הּגדֹול מטטרֹון ענין ְְְְִִֵַַַַָָָהּׁשֹואל

ּדר מֹורה הּמלא על ּכי לֹו הזּכיר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָאבל

ּולפיכ מדּבר, הּזה הּכתּוב הּתחּתֹון ְְְִֵֶַַַַַָָָָּבעֹולם

קּבילניה, לא ּבפרונקא ּדאפּלּו לֹו: ְְְְֲִִֵַַַַַָָָאמר

ל"ג, (להּלן הלכים ּפני אין אם ְְְִִִִֵֶַָָֹּדכתיב:

הּׁשם ּבלּתי ׁשליח קּבלנּו לא ׁשאנּו ְְִִִִֵֶַַַָָֹט"ו.),

הּפנים סֹוד ג'.) כ', (לעיל ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְְִִִֵֵַַַָָָהּנכּבד.

הּתֹורה. ּבמּתן ּבֹו לּמׂשּכילים ּבבאּור הענין ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוכל

‰'.(ב) Ï‡ Bc·Ï ‰LÓ Lb�Âעל זה ּגם ¿ƒ«∆¿«∆ֶַַ

ראּוי ׁשהיה ּכּנּוי, ּבמקֹום ׁשם ר"א ְִִֵֶַַָָָּדעת

אבל ,לבּד ונּגׁשּת ה', אל עלה אחר ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָלֹומר

(ּבּפסּוק הזּכרּתי ּכאׁשר ּכן הּלׁשֹון ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָמנהג

עמרה ועל סדם על המטיר וה' וכן ְְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹהּקֹודם).

מאּתֹו, והּטעם כ"ד.), י"ט, (ּבראׁשית ה' ְְִִֵֵֵֵַַַמאת

חתן הּמדיני רעּואל ּבן לחבב מׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹוּיאמר

וכן חֹותנֹו. הּטעם כ"ט.), י', (ּבּמדּבר ְְְִֵֶַַַַָמׁשה

ּבד ואת ירּבעל את ה' יפּתחוּיׁשלח ואת ן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻ

אז וכן י"א.). י"ב, (ׁשמּואלֿא' ׁשמּואל ְְְְֵֵֵֶָואת

ראׁשי ּכל ואת יׂשראל זקני את ׁשלמה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹיקהל

א'.). ח', (מלכיםֿא' ׁשלמה הּמל אל ְְִֶֶֶַַַָֹֹהּמּטֹות

ÔBÎp‰Âּגם היה הּזה הּדּבּור ּכי ּבכאן ּבעיני ¿«»ְְִִֵֶַַַַָָָ

קֹול ּכאׁשר ׁשמע הּוא ׁשּגם ְֲֲֶֶַַַַָֹלאהרן,

נדב ואהרן אּתה ה' אל עלה למׁשה אֹומר ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָֹה'

והׁשּתחויתם יׂשראל מּזקני וׁשבעים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָואביהּוא

להזּכיר צרי היה ּכן ואם א'.), (ּפסּוק ְְְִִִֵֵַָָָָָֹמרחק

היה ּכן ּגם לנכח אליו ידּבר ואם ּבׁשם, ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹהּנּגׁש

ולא ה', אל מׁשה אּתה ונּגׁשּת לבאר ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹצרי

מׁשה ונּגׁש אמר ּולפיכ ּבֹו, הּכּנּוי ְְְִִִִֶַַַַָָיסּפיק

למעט "לבּדֹו", טעם וזה יּגׁשּו. לא והם ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹלבּדֹו

ׁשהיה ויּתכן ּבּדּבּור. עּמֹו הּנכלל אהרן ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּגם

למׁשה לאמר ׁשּיצּוה הּמתעּלה לּדּבּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹרמז

יבין. והּמׂשּכיל ה'. אל ְְִִִֶֶַַַָׁשּיּגׁש

ÌÚÏ.(ג) ¯tÒÈÂ ‰LÓ ‡·iÂּבעת מׁשה היה «»…∆«¿«≈»»ְֵֶָָ

כ"ד, עד י"ט. (מּכ', ּכּלֹו הּנזּכר ְִִִַַַַֻהּדּבּור

אׁשר הערפל אל ּבֹו נּגׁש אׁשר ּבּמקֹום ֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָא'.)

אל ּבא ועּתה י"ח.). כ', (לעיל האלהים ְְֱִֵֶַָָָָֹׁשם

ּבֹו ׁשהיּו מּׁשם ט"ו.) כ', (לעיל רחֹוק ְִֵֶָָָָמקֹום

מה ּכל להם "וסּפר ּתֹורה, מּתן ּבׁשעת ְְִִֵֶַַַַָָָָָהעם

ּבכאן אמר ולא ּבקֹולֹו", וׁשמעּו ְְְְְְִֶַַָָָָֹּׁשּנצטּוה,

ּבראׁשֹו לא היּו, ההר ּבתחּתית ּכּלם ּכי ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ"וּירד",

אל קרֹוב היה ׁשּמׁשה אּלא הּׁשם, ּכבֹוד ְֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּׁשם

ּבׁשעת מרחֹוק עמדּו והם הערפל, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָמקֹום

כ', י"ט. י"ט, (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶַַַהּדּברֹות,

לבא והחל מּמקֹומֹו מׁשה נפרד וכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹט"ו.).

ׁשבטיהם ראׁשי ּכל אליו" "קרבּו העם ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָאל

הּנּגׁשים הּכהנים מעמד מקֹום אל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹוזקניהם

תאכלנּו ּכי נמּות לּמה ועּתה לֹו ואמרּו ה', ְְְְִֵֶַָָָָָֹאל

קרב כ"ב.), ה', (ּדברים הּזאת הּגדלה ְְְִֵַַַָָָֹֹהאׁש

היּו ּכי כ"ד.), ה', (ׁשם וגֹו' ּוׁשמע ְֲִַָָָָאּתה

הּמצות ּכל הּנכּבד הּׁשם להם ׁשּידּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹסבּורים

ּבא ּומׁשה הּדברים, עׂשרת להם ּדּבר ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכאׁשר

ּכל את לכּלם וסּפר העם מקֹום אל ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֻעּמהם

ה' ּדברי ּכל נעׂשה אמרּו" "והם ה', ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָּדברי

ונׁשמע הּדּברֹות ּבעׂשרת אֹותנּו צּוה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָאׁשר

יתעּלה. ּבׁשמֹו ּתצּוה אֹו צּוית אׁשר לכל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָלקֹול

¯L‡ÎÂקצה אל ועלה כן אחרי מׁשה חזר ¿«¬∆ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכאׁשר ט'.) (ּפסּוק הּזקנים עם ְֲִִֵֶַַָָָההר

לֹו אמר אז א'.), (ּפסּוק אלהים אֹותֹו ֱִִַָָָָֹצּוה

ׁשם והיה ההרה אלי עלה אחרת ּפעם ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשם

ׁשמעּתי הֹודיעֹו, הּזאת ּובעת י"ב.). ְִִֵַַָָָֹ(ּפסּוק

אלי ּדּברּו אׁשר הּזה העם ּדברי קֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָאת

וצּוהּו כ"ה.), ה', (ּדברים ּדּברּו אׁשר ְְֲִִִִֵֵֶָָהיטיבּו

ּפה ואּתה לאהליכם לכם ׁשּובּו להם אמר ְְֱֳֵֵֶֶֶַָָָָֹֹל

הּמצוה ּכל את אלי ואדּברה עּמדי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹעמד

ה', (ׁשם ּתלּמדם אׁשר והּמׁשּפטים ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻוהחּקים

את ל ואּתנה ּבכאן ׁשאמר זהּו ְְְְֶֶֶֶַָָָכ"זֿכ"ח.).

והּתֹורה האבן ּכילחת י"ב.), (ּפסּוק והּמצוה ְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ

אׁשר והּמצות הּתֹורה את אּתן לבּד ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹל

לעׂשֹות. נדרּו ּכאׁשר אֹותּה ועׂשּו ְְְְֲֲֵֶַַַָָָּתלּמדם

Ú�.Ï‡¯NÈ(ה) È�a È¯ּכדברי הּבכֹורֹות הם «¬≈¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵַ



mihtynסד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(å)÷øæ ícä éöçå úðbàa íNiå ícä éöç äLî çwiå©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−
:çaænä-ìò©©¦§¥«©

i"yx£Ìc‰ ÈˆÁ ‰LÓ ÁwiÂ∑(צו ּבא(זבחים מלא חּלקֹו? עֹולה,∑b‡a�˙.וחּלקֹומי ּדם לחצי אחד אּגנת: ׁשּתי «ƒ«…∆¬ƒ«»ְְְְִִִַָָ»«»…ְֲִֵֶַַַָָָֹ
ּוטבילה ּבמילה לּברית, אבֹותינּו ׁשּנכנסּו רּבֹותינּו למדּו ּומּכאן העם. על אֹותם להּזֹות ׁשלמים, ּדם לחצי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָואחד

טבילהוהּזאת ּבלא הּזאה ׁשאין רמב"ן.ּדמים, ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æ)ìk eøîàiå íòä éðæàa àø÷iå úéøaä øôñ çwiå©¦©Æ¥´¤©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©´Ÿ§½²Ÿ
:òîLðå äNòð ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«

i"yx£˙È¯a‰ ¯ÙÒ∑ועד ּבמרהמּבראׁשית ׁשּנצטּוּו ּומצוֹות ּתֹורה .מּתן ≈∆«¿ƒְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

(ç)äpä øîàiå íòä-ìò ÷øæiå ícä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ©¨¨®©ÀŸ¤¦¥³
íéøácä-ìk ìò íënò ýåýé úøk øLà úéøaä-íã©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−

:älàä̈¥«¤
i"yx£˜¯ÊiÂ∑מדּבחא על 'ּוזרק ותרּגּומֹו: הּזאה, עּמא'ענין על .לכּפרא «ƒ¿…ְְְְְְְִַַַַַַַַַָָָָָָ

(è)éð÷fî íéòáLå àeäéáàå áãð ïøäàå äLî ìòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(é)ìà úà eàøiåýúðáì äNòîk åéìâø úçúå ìàøNé é ©¦§¾¥−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´
:øäèì íéîMä íöòëe øétqä©©¦½§¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©

i"yx£È È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂÏ‡¯N∑והציצּו ׂשמחתנסּתּכלּו לערּבב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רצה ׁשּלא אּלא מיתה, ונתחּיבּו «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ה' אׁש ּבם וּתבער וגֹו' ּכמתאֹוננים העם "ויהי עד ולּזקנים הּמׁשּכן, חנּכת יֹום עד ואביהּוא לנדב והמּתין ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה

ׁשּבּמחנה ּבּקצינים הּמחנה", ּבקצה ‰Ètq¯.וּתאכל ˙�·Ï ‰NÚÓk∑(יב הּׁשעּבּוד,(סוטה ּבׁשעת לפניו היתה היא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹ¿«¬≈ƒ¿«««ƒְְְְִִִַַָָָָ
ׁש יׂשראל ׁשל צרתן לבניםלזּכר ּבמעׂשה מׁשעּבדים ËÏ‰¯.היּו ÌÈÓM‰ ÌˆÚÎe∑וחדוה אֹור היה מּׁשּנגאלּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ¿∆∆«»«ƒ»…«ְְְֲִִֶֶָָָ
מראה∑ÌˆÚÎe.לפניו לׁשֹון וצלּול∑ËÏ‰¯.ּכתרּגּומֹו, ּברּור רמב"ן.לׁשֹון ְָָ¿∆∆ְְְְֶַַ»…«ְְָָ

i˜¯ÊÓa‡ו ÈeLÂ ‡Óc ˙ebÏt ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆«¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿«»
:‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯Ê ‡Óc ˙ebÏÙe«¿¿»¿«««¿¿»

nÚ‡ז Ì„˜ ‡¯˜e ‡ÓÈ˜„ ‡¯ÙÒ ·ÈÒ�e¿ƒƒ¿»ƒ¿»»¿»√»«»
:Ïa˜�e „aÚ� ÈÈ ÏÈlÓ Èc Ïk e¯Ó‡Â«¬»…ƒ«ƒ¿»«¿≈¿«≈

Áa„Ó‡ח ÏÚ ˜¯Êe ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»¿»¿«««¿¿»
‡ÓÈ˜ Ìc ÔÈ„ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡nÚ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««»«¬«»≈«¿»»
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ÏÚ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚cƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿»«»»ƒ≈

ÔÈÚ·LÂט ‡e‰È·‡Â ·„� Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜ÈÏÒe¿≈…∆¿«¬…»»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È·qÓƒ»≈ƒ¿»≈

Ò¯k‡י ˙BÁ˙e Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ¯˜È ˙È BÊÁÂ«¬»¿«¡»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
‡iÓL ÈÊÁÓÎe ‡·Ë Ô·‡ „·BÚk d¯˜È¿»≈¿«∆∆»»¿∆¡≈¿«»

:e¯È¯·Ï¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והּׁשלמים.אנקלּוס, העֹולֹות הּמעלים הם ּכי ְְְְֲִִִֵַַַָָֻ

נערי, ּבלׁשֹון הּבכֹורֹות יכּנה לּמה ידעּתי ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹולא

ּבעבּור ּבניאּולי אצילי ׁשהם הּזקנים ׁשהזּכיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

נערים הם ּכי נערים, הּבכֹורֹות קרא ְְְְִִִִֵֵַָָָָָיׂשראל,

ּבחכמה מעלתם ּבעבּור לא ּכי ירמז ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָֹֹּכנגּדם,

הּבכֹורה מּפני רק זקנים, היּו לא ּכי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹׁשלחם

הּפׁשט ּדר ועל לקרּבנֹות. המקּדׁשים הם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכי

טעמּו ׁשּלא יׂשראל ּבחּורי הם יׂשראל ּבני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹנערי

ּכי מעֹולם, אּׁשה אל נּגׁשּו ׁשּלא חטא, ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹטעם

ּכענין ּבהם, והּקדֹוׁשים ּבעם הּנבחרים ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהם

יׂשראל ּבחּורי עתידין מ"ג:) (ּברכֹות ְְְֲִִִֵֵֶַָָָׁשאמרּו

וכּו'. ּכּלבנֹון ריח לּתן חטא טעם טעמּו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשּלא

,ÌÈ¯t '‰Ï ÌÚËÂהיֹותם ימי ּכל יׂשראל ּכי ¿«««»ƒְְֱִִֵֵָָָ

טעּותם וזאת הּדין, מּמּדת ּפחדּו ְְֲִִִִַַַָָָָֹּבּמדּבר

וזבחּו העֹולֹות העלּו והּנה העגל, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָּבמעׂשה

מׁשיח ּכהן ּפר ּכטעם ּפרים, ּכּלם ְְִִִֵַַַַַָָָָֹֻהּׁשלמים

י"ד.) ד', (ׁשם ּדבר העלם ּופר ג'.) ד', ְֱִֵֶַַָָָָ(וּיקרא

ּפרה ּגם כ"ד.), ט"ו, (ּבּמדּבר זרה עבֹודה ְֲִַַַָָָָָָּופר

אזּכיר העגל ּובענין ב'.). י"ט, (ׁשם ּכן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻאדּמה

א'.). ל"ב, (להּלן ְֶַָזה

b‡a�˙.(ו) ÌNiÂׁשּלא עׂשּויים ּכלים הם «»∆»«»…ֲִִֵֵֶֹ

חצי ּכי אמר ּולכ הּמזּבח, ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָּכדמּות

ּבּכלים ׂשם העם על לּתן ּדעּתֹו ׁשהיה ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּדם

מן הּמזּבח על זרק האחר והחצי ְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָההם,

הּקרּבנֹות. ּכדר ּבהם אֹותֹו ׁשּקּבל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָהּמזרקֹות

ׁשניהם. ּבעבּור יׁשּמׁש ּבאּגנת ּכי אמר ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹור"א

"ּבמזרקיא". ׁשּתרּגם אנקלּוס ּדעת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָֻוכן

Ï‡¯NÈ.(י) È‰Ï‡ ˙‡ e‡¯iÂ:ר"א ּפרׁש «ƒ¿≈¡…≈ƒ¿»≈ֵַ

נּצב ה' את ראיתי ּכמֹו הּנבּואה, ְְְְִִִֵֶַַָָָּבמראה

הּמזּבח רגליועל ותחת א'.). ט', (עמֹוס ְְְִֵַַַַַַָָ

יחזקאל ׁשראה הּוא הּסּפיר, לבנת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה

א', (יחזקאל ּכּסא ּדמּות סּפיר אבן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַּכמראה

לבנת ּתחת ׁשראּו לטהר, הּׁשמים ּוכעצם ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹכ"ו.).

ּכעין הרקיע הּוא לטהר, הּׁשמים ּכעצם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּסּפיר

(יחזקאל החּיֹות ראׁשי על הּנטּוי הּנֹורא ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּקרח

אלהי את וּיראּו ּכתּוב ּבכאן והּנה כ"ב.). ְְְֱִִֵֵֵַָָֹא',

ּתחת ראיתי אׁשר החּיה היא ּכתּוב וׁשם ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,

קצרה, ּדר ּתפס ּכי כ'.), י', (ׁשם יׂשראל ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָֹאלהי

והּכל הּכּסא, ּתחת ׁשהּוא הרקיע ּתחת היא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּכי

הּפׁשט ּדר ועל (עכ"ל). הּנכּבד הּׁשם ְְְִֵֶֶַַַַַַָָּתחת

יׂשראל זכּות ּכי לֹומר יׂשראל, אלהי ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָֹטעם

הּזאת. ּבּמראה לזּכֹותם עּמהם ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹאביהם

ÏÚÂּתֹורה ּבמּתן הזּכיר ּכי ּבעבּור האמת, ּדר ¿«ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָ

ּכאׁשר והּוא א'.), כ', (לעיל אלהים ְְְֱֲִֵֵֶַַַֹוידּבר

ואת ּכבדֹו את אלהינּו ה' הראנּו הן ְְְֱֵֵֶֶֶַָָֹֹאמר

(ּדברים האׁש מּתֹו ׁשמענּו קלֹו ואת ְְְְִִֵֶַָָָָֹּגדלֹו

ולא יׂשראל, אלהי ׁשראּו ּכאן ּבאר כ"א.), ְְֱִֵֵֵֶַָָָֹֹה',

מקֹום ּבכל יאמר ּכאׁשר יׂשראל,אמר אלהי ה' ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(àé)-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤
:ezLiå eìëàiå íéäìûä́̈¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו eÊÁiÂ.מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ«∆¡
ÌÈ‰Ï‡‰ אצילי,∑‡˙ ּכן. ּתרּגם לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו ∆»¡…ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים מא)לׁשֹון קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל אּצילה"(יחזקאל אּמֹות רמב"ן."ׁשׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(áé)íL-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®
øLà äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬

:íúøBäì ézáúk̈©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑יֹום Bz‰Â¯‰.מ' Ô·‡‰ ˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…»∆∆¿«»

Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â∑מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ּפרׁשּכל סעדיה ורּבנּו הן. הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד רמב"ןּבאזהרֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´¨¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑לרב מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
האלהים", "אלֿהר לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹעד
ּברעה". העם קֹול את יהֹוׁשע "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, מ' ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻויהֹוׁשע

עּמהם יהֹוׁשע היה ׁשּלא רמב"ן.למדנּו, ְְִֶֶַַָָָָֹֻ

BÊÁÂיא ‡˜Ê� ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰È�a¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡�·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓ‰יג ˜ÏÒe d�LÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּמראה הּזקנים ׁשהּׂשיגּו לֹומר זה ּבהם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוהזּכיר

את הארץ על ׁשראּו העם מּׁשאר יֹותר ְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּזאת

לעם היה ּכי ל"ו.), ד', (ׁשם הּגדֹולה ְִִַָָָָָָאּׁשֹו

ואנקלּוס י"ט.). ה', (ׁשם וערפל ענן ְְְְֲִִֶַַָָָָֻּבמחּצת

אלהא יקר ית "וחזּו ׁשּתרּגם לזה ְְְְֱִִֵֶֶָָָָָָֹירמז

"יקרא להֹון ואתּגּלי ּתרּגם ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹּדיׂשראל",

אחרים ּבמקֹומֹות ּכמנהגֹו י"ז.), כ', (לעיל ְְְְְֲִִִֵֵָּדה'"

י"ט.). ט"ז, ְִַָ(ּבּמדּבר

Ï‡¯NÈ.(יא) È�a ÈÏÈˆ‡ Ï‡Âנדב הם ¿∆¬ƒ≈¿≈ƒ¿»≈ֵָָ

ּפסּוק (לעיל הּנזּכרים והּזקנים ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָואביהּוא

אלהים, רּוח עליהם "נאצל" ּכי ּכן ּוקראם ְֱֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹא'.),

ט'.), מ"א, (יׁשעיה קראתי מאציליה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָוכן:

הּגדֹולים אֹו מרּוחֹו, עליהם ׁשּנאצל ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּנאצלים,

הּמלכּות. מן ּכבֹוד עליהם ְֱֲִֵֶֶֶַַַָׁשּנאצל

,B„È ÁÏL ‡Ï ÌÚËÂוהּכהנים ׁשאמר ּבעבּור ¿««…»«»ְֲֲִֶַַַָֹ

יפרץ ּפן ה' אל לעלת יהרסּו אל ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹוהעם

ׁשּנזהרּו ּבכאן הֹודיע כ"ד.), י"ט, (לעיל ְְְֲִִֵֶַָָּבם

ּבני אצילי היּו ּכי ּפרץ, ּבהם ּפרץ ולא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבכ

והטעם הּזה, ּבּמחזה ּׁשחזּו למה ראּויים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָיׂשראל

אל לעלֹות הרסּו ולא האלהים, את חזּו ְְֱֲִִֶֶַָָָֹֹּכי

ה'.

,ezLiÂ eÏÎ‡iÂ ÌÚËÂהּׁשלמים ׁשם ׁשאכלּו ¿«««…¿«ƒ¿ְְִֶַָָָ

טרם האלהים לפני ההר ְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹּבתחּתית

טעּונין הּׁשלמים ּכי אהליהם, אל ְְֳִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיׁשּובּו

החֹומה מן לפנים ּבירּוׁשלים ונאכלין ְְְֱִִִִִִִֶַַָָָָמחּצה,

(ׁשם הרֹואה ּבכל ּובׁשילה נ"ה:), ְְְִִֶָָָָֹ(זבחים

ּתחת הּמזּבח לפני נאכלין היּו וכאן ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָקי"ב:),

ּבּמחנה. לא ֲֶַַָָֹההר,

,ezLiÂ ÌÚËÂּכי טֹוב, ויֹום ׂשמחה ׁשעׂשּו ¿«««ƒ¿ְְִִֶָָ

ּכאׁשר הּתֹורה, ּבקּבלת לשמח חֹובה ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹכן

האבנים על הּתֹורה ּדברי ּכל ּבכתבם ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָצּוה

ה' לפני וׂשמחּת ׁשם ואכלּת ׁשלמים ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָוזבחּת

ּבׁשלמה ּוכתיב ז'.). כ"ז, (ּדברים ְְְֱִִִֶָֹֹֹאלהי

א', (ד"הֿב' וגֹו' ל נתּון והּמּדע ְְְַַַָָָָָהחכמה

לכל מׁשּתה וּיעׂש ירּוׁשלים וּיבא מּיד ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹי"ב.),

אלעזר רּבי ואמר ט"ו.). ג', (מלכיםֿא' ְְְֲִִֶַַָָָָָָעבדיו

ּתֹורה ׁשל לגמרּה מׁשּתה ׁשעֹוׂשין ְְְִִִֶֶֶָָָָמּכאן

ּבהתנּדבם אביו ּבדוד ונאמר ט'.). א', ְְְְְֱִִִֶַַָָָ(שהש"ר

וּיעלּו זבחים לה' וּיזּבחּו הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָלבנין

ּבּיֹום ה' לפני וּיׁשּתּו וּיאכלּו וגֹו' לה' ְְְְִִֵַַַַֹֹעלֹות

כ"אֿ כ"ט, (ד"הֿא' גדֹולה ּבׂשמחה ְְְִַָָההּוא

עׂשּו. ּכן הּתֹורה חתּונת ּביֹום ּכאן ואף ְְֲֵַַַָָָכ"ב.),

‰‰¯‰.(יב) ÈÏ‡ ‰ÏÚ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆¬≈≈«»»»
אל עלה מאמׁש לֹו ׁשאמר הּמצוה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָהיא

ּפסּוק (לעיל ה' אל לבּדֹו מׁשה ונּגׁש ְְְִֵֶֶַַָה',

לאמר לֹו הֹוסיף הּׁשביעי ּבּיֹום ועּתה ְְִִִֵַַַָֹא'ֿב'),

ּכי עד ּבהר יתעּכב ּכי ,ל ואּתנה ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהיה

ואׁשר והּמצוה. והּתֹורה האבן לּוחֹות אליו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיּתן

הּתֹורה על ּולהֹורֹותם הּלּוחֹות, על יחזר ְְֲִַַַַַַָָָֹּכתבּתי

לחת את ל ואּתנה הּכתּוב וׁשעּור ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻוהּמצוה.

להֹורתם. והּמצוה והּתֹורה ּכתבּתי, אׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹהאבן

א ואדּברה ּתֹורה ּבמׁשנה אמר ּכאׁשר ליוהּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

אׁשר והּמׁשּפטים והחּקים הּמצוה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻאת

אׁשר ּכתב ורּׁש"י כ"ח.). ה', (ּדברים ְְְְֲִִֵֶַַַָָּתלּמדם

ׁשּכל להֹורֹותם, האבנים לּוחֹות ּבתֹו ְְְֲִִֶַָָָָָּכתבּתי

עׂשרת ּבתֹו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֹׁשׁש

הם. ְִֵַהּדּברֹות

‡"¯Â,והּׁשני הראׁשֹון הּדּבּור הּתֹורה, אמר ¿ְִִִֵַַַַָָָ

ואינֹו הּנזּכרים. הּׁשמֹונה ְְְְְִִִֵַַַָָָוהּמצוה,

אלי ואדּברה ּתֹורה ּבמׁשנה הּכתּוב ּכי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּכלּום,

ועל ידּבר. ּכּלן הּמצות ּכל על ּכי יעיד ְְְִִִֵַַַַָָָָֹֻ(ׁשם)

ּכי יּתכן י"ב.) ג', רּבה (ּדברים רּבֹותינּו ְִִִֵֵַַַַָָָּדעת

לפניו "ּכתּובה" הּתֹורה ּכל ׁשהיתה רמז ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָיהיה

ּבתחּלת הזּכרּתי ּכאׁשר העֹולם, ׁשּנברא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹקדם

(ּבהקּדמה). ּבראׁשית ְְִֵֵֶַַָָספר

B˙¯LÓ.(יג) ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂידעּתי לא «»»∆ƒÀ«¿»¿ְִַָֹ

אני ואֹומר ּבכאן, יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו ְְְֲִִֵֶַַָֻמה

מקֹום עד הרב את מלּוה הּתלמיד ְְְִֶֶֶַַַַַָָָׁשהיה

מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאין ההר ּתחּומי ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהגּבלת

האלהים, אל לבּדֹו מׁשה וּיעל ּומּׁשם, ְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹוהלאה,

ׁשּכן יֹום, ארּבעים ּכל אהלֹו ׁשם נטה ְֳִִֵֶַַָָָָָָֻויהֹוׁשע

קֹול את יהֹוׁשע וּיׁשמע מׁשה ּכׁשּירד ְְְִִֶֶֶַַַַָָֻמצינּו

ׁשּלא למדנּו י"ז.), ל"ב, (להּלן ּברעה ְְְֵֶַַָָָָֹֹהעם

ּדעּתי ועל רּׁש"י. לׁשֹון עּמהם. יהֹוׁשע ְְְְִִִֶַַַַָָָֻהיה

ּביׂשראל אין ּכי הּזקנים, ע' מּכלל יהֹוׁשע ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻהיה



סה mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(àé)-úà eæçiå Bãé çìL àì ìàøNé éða éìéöà-ìàå§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤
:ezLiå eìëàiå íéäìûä́̈¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«

i"yx£ÈÏÈˆ‡ Ï‡Â∑והּזקנים ואביהּוא נדב B„È.הם ÁÏL ‡Ï∑יד ּבהם להׁשּתּלח ראּויים ׁשהיּו eÊÁiÂ.מּכלל ¿∆¬ƒ≈ְְֲִִֵֵַַָָ…»«»ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ«∆¡
ÌÈ‰Ï‡‰ אצילי,∑‡˙ ּכן. ּתרּגם לא ואּונקלֹוס ּתנחּומא. מדרׁש ּכ ּוׁשתּיה, אכילה מּתֹו ּגס, ּבלב ּבֹו מסּתּכלין היּו ∆»¡…ƒְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ

ּכמֹו: ּגדֹולים מא)לׁשֹון קראתי",(ישעיה יא)"ּומאציליה הרּוח",(במדבר מן מא)"וּיאצל אּצילה"(יחזקאל אּמֹות רמב"ן."ׁשׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(áé)íL-äéäå äøää éìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®
øLà äåönäå äøBzäå ïáàä úçì-úà Eì äðzàå§¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬

:íúøBäì ézáúk̈©−§¦§«Ÿ¨«
i"yx£‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּתֹורה מּתן ÌL.לאחר ‰È‰Â ‰¯‰‰ ÈÏ‡ ‰ÏÚ∑יֹום Bz‰Â¯‰.מ' Ô·‡‰ ˙ÁÏŒ˙‡ «…∆∆…∆ְַַַַָ¬≈≈«»»»∆¿≈»∆À…»∆∆¿«»

Ì˙¯B‰Ï Èz·˙k ¯L‡ ‰Âˆn‰Â∑מצוֹות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ׁשׁש ּפרׁשּכל סעדיה ורּבנּו הן. הּדּברֹות עׂשרת ּבכלל ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ƒ¿…»ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו: הּתלּויֹות מצוֹות ודּבּור ּדּבּור לכל ׁשּיּסד רמב"ןּבאזהרֹות ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

(âé)øä-ìà äLî ìòiå BúøLî òLBäéå äLî í÷iå©¨´¨¤½¦«ª−©§¨«§®©©¬©¤−¤©¬
:íéäìûä̈«¡Ÿ¦«

i"yx£B˙¯LÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂ∑לרב מלּוה הּתלמיד ׁשהיה אני ואֹומר ּכאן. יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו מה ידעּתי לא «»»…∆ƒÀ«¿»¿ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
האלהים", "אלֿהר לבּדֹו מׁשה" "וּיעל ּומּׁשם והלאה, מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאינֹו ההר, ּתחּומי הגּבלת מקֹום ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹעד
ּברעה". העם קֹול את יהֹוׁשע "וּיׁשמע מׁשה: ּכׁשּירד מצינּו ׁשּכן יֹום, מ' ּכל ׁשם ונתעּכב אהלֹו ׁשם נטה ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻויהֹוׁשע

עּמהם יהֹוׁשע היה ׁשּלא רמב"ן.למדנּו, ְְִֶֶַַָָָָֹֻ

BÊÁÂיא ‡˜Ê� ‰Â‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È�a È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿≈ƒ¿»≈»¬»ƒ¿»«¬
eÏa˜˙‡c ÔB‰È�a¯˜a Ô„Á BÂ‰Â ÈÈ„ ‡¯˜È ˙È»¿»»«¿»«¬»»¿»¿»≈¿ƒ¿«»

:Ô˙LÂ ÔÈÏÎ‡ el‡k¿ƒ»¿ƒ¿»»

ÈÂ‰Âיב ‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«ƒ√»«¿»∆¡≈
‡˙È¯B‡Â ‡�·‡ ÈÁeÏ ˙È CÏ Ôz‡Â Ôn«̇»¿∆≈»»≈«¿»¿«¿»

:ÔB‰ÈÙBl‡Ï ˙È·˙Îc ‡z„˜Ù˙Â¿«¿∆¿»ƒ¿»ƒ¿«≈

LÓ‰יג ˜ÏÒe d�LÓLÓ ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒÀ«¿À¿»≈¿≈…∆
:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּמראה הּזקנים ׁשהּׂשיגּו לֹומר זה ּבהם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוהזּכיר

את הארץ על ׁשראּו העם מּׁשאר יֹותר ְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּזאת

לעם היה ּכי ל"ו.), ד', (ׁשם הּגדֹולה ְִִַָָָָָָאּׁשֹו

ואנקלּוס י"ט.). ה', (ׁשם וערפל ענן ְְְְֲִִֶַַָָָָֻּבמחּצת

אלהא יקר ית "וחזּו ׁשּתרּגם לזה ְְְְֱִִֵֶֶָָָָָָֹירמז

"יקרא להֹון ואתּגּלי ּתרּגם ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹּדיׂשראל",

אחרים ּבמקֹומֹות ּכמנהגֹו י"ז.), כ', (לעיל ְְְְְֲִִִֵֵָּדה'"

י"ט.). ט"ז, ְִַָ(ּבּמדּבר

Ï‡¯NÈ.(יא) È�a ÈÏÈˆ‡ Ï‡Âנדב הם ¿∆¬ƒ≈¿≈ƒ¿»≈ֵָָ

ּפסּוק (לעיל הּנזּכרים והּזקנים ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָואביהּוא

אלהים, רּוח עליהם "נאצל" ּכי ּכן ּוקראם ְֱֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹא'.),

ט'.), מ"א, (יׁשעיה קראתי מאציליה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָוכן:

הּגדֹולים אֹו מרּוחֹו, עליהם ׁשּנאצל ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּנאצלים,

הּמלכּות. מן ּכבֹוד עליהם ְֱֲִֵֶֶֶַַַָׁשּנאצל

,B„È ÁÏL ‡Ï ÌÚËÂוהּכהנים ׁשאמר ּבעבּור ¿««…»«»ְֲֲִֶַַַָֹ

יפרץ ּפן ה' אל לעלת יהרסּו אל ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹוהעם

ׁשּנזהרּו ּבכאן הֹודיע כ"ד.), י"ט, (לעיל ְְְֲִִֵֶַָָּבם

ּבני אצילי היּו ּכי ּפרץ, ּבהם ּפרץ ולא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבכ

והטעם הּזה, ּבּמחזה ּׁשחזּו למה ראּויים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָיׂשראל

אל לעלֹות הרסּו ולא האלהים, את חזּו ְְֱֲִִֶֶַָָָֹֹּכי

ה'.

,ezLiÂ eÏÎ‡iÂ ÌÚËÂהּׁשלמים ׁשם ׁשאכלּו ¿«««…¿«ƒ¿ְְִֶַָָָ

טרם האלהים לפני ההר ְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹּבתחּתית

טעּונין הּׁשלמים ּכי אהליהם, אל ְְֳִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיׁשּובּו

החֹומה מן לפנים ּבירּוׁשלים ונאכלין ְְְֱִִִִִִִֶַַָָָָמחּצה,

(ׁשם הרֹואה ּבכל ּובׁשילה נ"ה:), ְְְִִֶָָָָֹ(זבחים

ּתחת הּמזּבח לפני נאכלין היּו וכאן ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָקי"ב:),

ּבּמחנה. לא ֲֶַַָָֹההר,

,ezLiÂ ÌÚËÂּכי טֹוב, ויֹום ׂשמחה ׁשעׂשּו ¿«««ƒ¿ְְִִֶָָ

ּכאׁשר הּתֹורה, ּבקּבלת לשמח חֹובה ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹכן

האבנים על הּתֹורה ּדברי ּכל ּבכתבם ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָצּוה

ה' לפני וׂשמחּת ׁשם ואכלּת ׁשלמים ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָוזבחּת

ּבׁשלמה ּוכתיב ז'.). כ"ז, (ּדברים ְְְֱִִִֶָֹֹֹאלהי

א', (ד"הֿב' וגֹו' ל נתּון והּמּדע ְְְַַַָָָָָהחכמה

לכל מׁשּתה וּיעׂש ירּוׁשלים וּיבא מּיד ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹי"ב.),

אלעזר רּבי ואמר ט"ו.). ג', (מלכיםֿא' ְְְֲִִֶַַָָָָָָעבדיו

ּתֹורה ׁשל לגמרּה מׁשּתה ׁשעֹוׂשין ְְְִִִֶֶֶָָָָמּכאן

ּבהתנּדבם אביו ּבדוד ונאמר ט'.). א', ְְְְְֱִִִֶַַָָָ(שהש"ר

וּיעלּו זבחים לה' וּיזּבחּו הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָלבנין

ּבּיֹום ה' לפני וּיׁשּתּו וּיאכלּו וגֹו' לה' ְְְְִִֵַַַַֹֹעלֹות

כ"אֿ כ"ט, (ד"הֿא' גדֹולה ּבׂשמחה ְְְִַָָההּוא

עׂשּו. ּכן הּתֹורה חתּונת ּביֹום ּכאן ואף ְְֲֵַַַָָָכ"ב.),

‰‰¯‰.(יב) ÈÏ‡ ‰ÏÚ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆∆¬≈≈«»»»
אל עלה מאמׁש לֹו ׁשאמר הּמצוה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָהיא

ּפסּוק (לעיל ה' אל לבּדֹו מׁשה ונּגׁש ְְְִֵֶֶַַָה',

לאמר לֹו הֹוסיף הּׁשביעי ּבּיֹום ועּתה ְְִִִֵַַַָֹא'ֿב'),

ּכי עד ּבהר יתעּכב ּכי ,ל ואּתנה ׁשם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהיה

ואׁשר והּמצוה. והּתֹורה האבן לּוחֹות אליו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיּתן

הּתֹורה על ּולהֹורֹותם הּלּוחֹות, על יחזר ְְֲִַַַַַַָָָֹּכתבּתי

לחת את ל ואּתנה הּכתּוב וׁשעּור ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻוהּמצוה.

להֹורתם. והּמצוה והּתֹורה ּכתבּתי, אׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹהאבן

א ואדּברה ּתֹורה ּבמׁשנה אמר ּכאׁשר ליוהּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

אׁשר והּמׁשּפטים והחּקים הּמצוה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻאת

אׁשר ּכתב ורּׁש"י כ"ח.). ה', (ּדברים ְְְְֲִִֵֶַַַָָּתלּמדם

ׁשּכל להֹורֹותם, האבנים לּוחֹות ּבתֹו ְְְֲִִֶַָָָָָּכתבּתי

עׂשרת ּבתֹו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֹׁשׁש

הם. ְִֵַהּדּברֹות

‡"¯Â,והּׁשני הראׁשֹון הּדּבּור הּתֹורה, אמר ¿ְִִִֵַַַַָָָ

ואינֹו הּנזּכרים. הּׁשמֹונה ְְְְְִִִֵַַַָָָוהּמצוה,

אלי ואדּברה ּתֹורה ּבמׁשנה הּכתּוב ּכי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּכלּום,

ועל ידּבר. ּכּלן הּמצות ּכל על ּכי יעיד ְְְִִִֵַַַַָָָָֹֻ(ׁשם)

ּכי יּתכן י"ב.) ג', רּבה (ּדברים רּבֹותינּו ְִִִֵֵַַַַָָָּדעת

לפניו "ּכתּובה" הּתֹורה ּכל ׁשהיתה רמז ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָיהיה

ּבתחּלת הזּכרּתי ּכאׁשר העֹולם, ׁשּנברא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹקדם

(ּבהקּדמה). ּבראׁשית ְְִֵֵֶַַָָספר

B˙¯LÓ.(יג) ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ Ì˜iÂידעּתי לא «»»∆ƒÀ«¿»¿ְִַָֹ

אני ואֹומר ּבכאן, יהֹוׁשע ׁשל ּטיבֹו ְְְֲִִֵֶַַָֻמה

מקֹום עד הרב את מלּוה הּתלמיד ְְְִֶֶֶַַַַַָָָׁשהיה

מּׁשם ליל רּׁשאי ׁשאין ההר ּתחּומי ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהגּבלת

האלהים, אל לבּדֹו מׁשה וּיעל ּומּׁשם, ְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹוהלאה,

ׁשּכן יֹום, ארּבעים ּכל אהלֹו ׁשם נטה ְֳִִֵֶַַָָָָָָֻויהֹוׁשע

קֹול את יהֹוׁשע וּיׁשמע מׁשה ּכׁשּירד ְְְִִֶֶֶַַַַָָֻמצינּו

ׁשּלא למדנּו י"ז.), ל"ב, (להּלן ּברעה ְְְֵֶַַָָָָֹֹהעם

ּדעּתי ועל רּׁש"י. לׁשֹון עּמהם. יהֹוׁשע ְְְְִִִֶַַַַָָָֻהיה

ּביׂשראל אין ּכי הּזקנים, ע' מּכלל יהֹוׁשע ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻהיה
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יֹותר האלהים אל לקרבה ראּויים זקנים ְְְְֱִִִֵֵֶָָָֹע'

את מלּוה היה מהם מׁשה ּפרׁש וכאׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמּמּנּו,

מּמאמר עלי ּתקׁשה ואל הּגבּול. עד ְְְֲִֶַַַַַַַַָרּבֹו

(ּתנחּומא ּבענׁשרּבֹותינּו ט"ז.) ּבהעלת ְְְְֲֵֶַַַָֹֹ

ּכּלן על ּכן יאמרּו ּכי ּבּתבערה, האּלּו ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֻהּזקנים

אלהים למראֹות ראּוי ׁשהיה לפי מיהֹוׁשע, ְְְֱִִִֶַַָָָֹֻחּוץ

נבּואה. ְְָָּולכל

וטעם ·Ê‰.(יד) e�Ï e·L ¯Ó‡ ÌÈ�˜f‰ Ï‡Â ְַַ¿∆«¿≈ƒ»«¿»»∆
אֹותם צּוה מׁשרתֹו עם מהם ּבהּפרדֹו ְְְְִִִִֵֶָָָָּכי

ׁשם ׁשּיעמדּו הּטעם ואין ּבזה. להם ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיׁשבּו

והּנה אמר ּכי ׁשּובם, עד הּלילה וכל הּיֹום ְְְִִֵַַַַָָָָָָּכל

אליהם, יּגׁש ּדברים ּבעל מי עּמכם וחּור ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאהרן

מקֹום וׁשם הּדברים, ּבעלי יהיּו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָּובּמחנה

לאהליכם לכם ׁשּובּו לכּלם אמר ּוכבר ְְְְֳִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמׁשּפט,

"ׁשּיעמדּו" הּטעם אבל כ"ז.). ה', ְְֲִֶַַַַַָָ(ּדברים

לעלֹות יהרסּו ולא ההּוא, לּמקֹום עד ְְְֲֶֶַַַַָָֹֹויבאּו

ׁשּובֹו "עד יהֹוׁשע, מקֹום אל אפּלּו ְְֲֲִֵֶֶַַֻאליהם,

ֲֵֶאליהם".

ÈÙÏeׁשבּו ּפרּוׁשֹו, להיֹות יּתכן ּדעּתי ¿ƒְְְִִִֵֵַָ

ואהרן ּבּמחנה, ּובמקֹומנּו ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַֹ"ּבעבּורנּו"

הּדבר" "מן ּדברים, בעל ּומי עּמכם, ְְִִִִֶַַַָָָָוחּור

ּבמקֹומי. אליהם יּגׁש אלי, יקריבּון אׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּקׁשה

ּכי וחּור, לאהרן מעלה ּדר אליהם ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹואמר

יהיה, אחד ּובמעמד לבא יצּוה ּכּלם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻלפני

הּזקנים ׁשּיׁשבּו צּוה והּנה עּמכם. אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאׁשר

ׂשרי על ּכמׁשה ּדין ּבית מֹוׁשב וחּור ְְְֲִֵֵֶַַַָֹואהרן

ׁשּיתעּכב ידע ּכי ׁשּובֹו, עד והּמאֹות ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהאלפים

ּכאׁשר לּתלמיד, ּכבֹוד ּדר לנּו, ואמר ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבהר.

וזה ט'.). י"ז, (לעיל אנׁשים לנּו ּבחר ְְְֲִֵֶַַָָָאמר

אמר, הּזקנים ואל ּכתב רּׁש"י אבל נכֹון. ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּפרּוׁש

"התעּכבּו" בזה, לנּו ׁשבּו הּמחנה, מן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָּבצאתֹו

נכֹונ להיֹות העם" "ׁשאר עם לׁשּפטׁשם ים ְְְְִִִִָָָָֹ

עּתה היּו לא ּכי יּתכן, ולא ריב. איׁש ְְִִִִֵַָָָָֹֹלכל

והם ּכן להם ׁשּיאמר ּטעם ּומה ְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּבּמחנה,

ׁשֹופטים. נתמּנּו ּוכבר יׁשבּו, ְְְְֲִִֵֶַַַָּבּמחנה

¯L‡kּבפנים ּפנים יׂשראל עם הּׁשם ּדּבר «¬∆ְְִִִִִֵֵֵַָָָ

ידי על אֹותם וצּוה הּדּברֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַָָעׂשרת

כ"ג, עד כ'. כ', (מּלעיל מצות קצת ְְְִִֵֶַָֹמׁשה

ּתֹורה, ׁשל למצותיה אבֹות ּכמֹו ׁשהם ְְְִֵֶֶֶָָָֹל"ג.)

ׁשּבאים הּגרים עם רּבֹותינּו הנהיגּו ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּכאׁשר

עליהם קּבלּו ויׂשראל מ"ז:), (יבמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָלהתיהד

מׁשה, ׁשל ידֹו על ּׁשּיצּום מה ּכל ְֲֵֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות

הם הּנה מעּתה זה, ּכל על ּברית עּמהם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכרת

התנה ּכאׁשר לאלהים להם והּוא לעם ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹלֹו

ּבקֹולי ּתׁשמעּו ׁשמֹוע אם ועּתה מּתחּלה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָעּמהם

(לעיל סגּלה לי והייתם ּבריתי את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֻּוׁשמרּתם

ּכהנים ממלכת לי ּתהיּו ואּתם ואמר ה'.), ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹי"ט,

קדֹוׁשים הם והּנה ו'.), י"ט, (ׁשם קדֹוׁש ְְְִִֵֵָָוגֹוי

ׁשכינתֹו להׁשרֹות מקּדׁש ּבהם ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָראּויים

הּמׁשּכן ּדבר על ּתחּלה צּוה ולכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּביניהם.

וׁשם לׁשמֹו, מקּדׁש ּבתֹוכם ּבית לֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָֻׁשּיהיה

יׂשראל. ּבני את ויצּוה מׁשה עם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָידּבר

‰p‰Âמנּוחת מקֹום הּוא ּבּמׁשּכן החפץ עּקר ¿ƒ≈ְְְִִֵֶַַַַָ

ׁשאמר ּכמֹו הארֹון, ׁשהּוא ְְִֶֶַַָָָָהּׁשכינה

הּכּפרת מעל אּת ודּברּתי ׁשם ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹונֹועדּתי

הארֹון הקּדים ּכן על כ"ב.), כ"ה, ְְִִֵַַָָָ(להּלן

וסמ ּבּמעלה, מקּדם הּוא ּכי ּבכאן ְְְְֲִֶַַַַַָָָָֹֻוהּכּפרת

ּכמֹוהּו, ּכלים ׁשהם והּמנֹורה הּׁשלחן ְְְִֵֵֶַַָָָָָֻלארֹון

אבל נעׂשה. ׁשּבעבּורם הּמׁשּכן ענין על ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָויֹורּו

את הּמׁשּכן את וּיקהל ּבפרׁשת הקּדים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָמׁשה

וכן י"א.), ל"ה, (להּלן מכסהּו ואת ְְְְֳִֵֵֶַָָאהלֹו

ׁשהּוא לפי ח'.), ל"ו, (להּלן ּבצלאל ְְְְִֵֶַַָָָעׂשה

ּבּמעׂשה. לקּדם ְֲֵֶַַַָָהראּוי

„BÒÂׁשכן אׁשר הּכבֹוד ׁשּיהיה הּוא, הּמׁשּכן ¿ְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּוכמֹו ּבּנסּתר. עליו ׁשֹוכן סיני הר ְְִִֵַַַַָָָעל

(לעיל סיני הר על ה' ּכבֹוד וּיׁשּכן ׁשם ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר

את אלהינּו ה' הראנּו הן ּוכתיב: ט"ז.), ְְֱִֵֵֶֶָֹכ"ד,

ּכתּוב ּכן כ"א.), ה', (ּדברים ּגדלֹו ואת ְְְְִֵֶָָָֹּכבדֹו

מ', (להּלן הּמׁשּכן את מלא ה' ּוכבֹוד ְְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמׁשּכן

ּוכבֹוד ּפעמים ׁשני ּבּמׁשּכן והזּכיר ְְְְְְִִִִֵַָָל"דֿל"ה.).

ואת ּכבֹודֹו "את ּכנגד הּמׁשּכן, את מלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָה'

ּתמיד ּבּמׁשּכן והיה כ"א.). ה', (ּדברים ְְְְִִִַָָָָָָּגדלֹו"

סיני. ּבהר להם ׁשּנראה הּכבֹוד יׂשראל ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָעם

אליו היה ל"ד.) ל"ד, (להּלן מׁשה ְְֵֶַָָָָֹּובבא

ׁשאמר ּוכמֹו סיני. ּבהר לֹו נדּבר אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָהּדּבּור

קלֹו את הׁשמיע הּׁשמים מן ּתֹורה ְְֲִִִִֶַַַַָָֹּבמּתן

הּגדֹולה אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָליּסרּך

(ּבּמדּבר ּכתיב ּבּמׁשּכן ּכ ל"ו.), ד', ְְְְִִִִַַָָָָ(ּדברים

מעל אליו מּדּבר הּקֹול את וּיׁשמע פ"ט.): ְִִֵֵֵֶַַַַַָז',

אליו. וידּבר הּכרבים ׁשני מּבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֻהּכּפרת

ÏtÎ�Âּׁשאמרּו מה להּגיד אליו" "וידּבר ¿ƒ¿«ְְְִֵֵֶַַַַָָ

הּׁשמים מן ּבא הּקֹול ׁשהיה ִִֶַַַַַָָָָָָּבּקּבלה

ּכי עּמֹו, מדּבר ּומּׁשם הּכּפרת מעל מׁשה ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאל

ּבּיֹום הּׁשמים מן היה מׁשה עם ּדּבּור ִִִִֶַַַָָָָּכל

ּודבריו ּכדר הּכרּובים, ׁשני מּבין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָונׁשמע

ּכן ועל ל"ו.), ד', (ּדברים האׁש מּתֹו ְְְִִֵֵַַָָָָׁשמעּת

אּועד אׁשר הּכתּוב אמר וכן זהב. ׁשניהם ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהיּו

ׁשּמ ּבכבֹודילכם ונקּדׁש ׁשם אלי לדּבר ה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבית יהיה ׁשם ּכי מ"בֿמ"ג.), כ"ט, ְְִִֵֶַָָ(להּלן

ּבכבדי. ונקּדׁש לּדּבּור ְְְִִִִֵַַֹמֹועד

ÏkzÒn‰Âּבמּתן הּנאמרים ּבּכתּובים יפה ¿«ƒ¿«≈ְְֱִִֶֶַַַַָָ

ּבהם ּׁשּכתבנּו מה ּומבין ְִֵֶֶַַָָָּתֹורה

ּובית הּמׁשּכן סֹוד יבין כ"א.) ּפסּוק להּלן ְְִִֵֵַַַָָָָ(עּין

ׁשלמה ּׁשאמר מּמה ּבֹו להתּבֹונן ויּוכל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹהּמקּדׁש,

אלהי ה' הּמקּדׁש ּבבית ּבתפּלתֹו ְְְְְֱִִִֵֵַָָָָֹּבחכמתֹו

ּבהר ׁשאמר ּכמֹו כ"ג.), ח', (מלכיםֿא' ְְְְִִֵֶַַָָָיׂשראל

י'.), כ"ד, (לעיל יׂשראל אלהי את וּיראּו ְְְֱִִִֵֵֵֵַַָֹסיני

ׁשם ׁשרמזנּו לענין "ה'" לפרׁש ׁשם ְְְְִִֵֶַָָָָָָוהֹוסיף

הּכרבים יׁשב יׂשראל אלהי ּכי (ׁשם) ְְְְֱִִִֵֵֵַַָָָֹֻלמעלה

ּוכבֹוד ׁשאמר ּכמֹו ט"ו.), י"ט, ְְְִֶַָָ(מלכיםֿב'

החּיה היא מלמעלה עליהם יׂשראל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאלהי

ּכבר ּבנהר יׂשראל אלהי ּתחת ראיתי ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹאׁשר

י"טֿכ'.). י', (יחזקאל הּמה כרּובים ּכי ְְְִִֵֵֵֶַָָואדע

זהב הּכרּובים הּמרּכבה ּולתבנית ּדוד ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָואמר

(ּדברי ה' ּברית ארֹון על וסככים ְְְְְְֲִִִִֵַֹֹלפרׂשים

ּבבית ּתמיד יזּכיר וכן י"ח.), כ"ח, ְְְִִִֵֵַַָָהּימיםֿא'

לׁשמ י"ט.), ה', (מלכיםֿא' ה' לׁשם ְְְְִִִֵֶַָָהּמקּדׁש

ואּתה ּופעם ּפעם ּבכל ויאמר מ"ד.), ח', ְְְַַַַַַָָָֹ(ׁשם

רחמים, ּבמּדת ל"ב.), ח', (ׁשם הּׁשמים ְְֲִִִִַַַַַָָּתׁשמע

ּבחרּת אׁשר העיר ּדר ה' אל והתּפּללּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּוכתיב

הּׁשמים וׁשמעּת לׁשמ ּבנתי אׁשר והּבית ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבּה

האמנם ּכי אמר ּובּבאּור מ"דֿמ"ה.), ח', ְִֵַַָָָָֻ(ׁשם

ׁשמים הּנה הארץ על האדם את אלהים ֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיׁשב

י"ח.). ו' (ד"הֿב', יכלּכלּו לא הּׁשמים ְְְְִֵַַַָֹּוׁשמי

ארֹון את מּׁשם להעלֹות הארֹון על ְְֲֲִִֵַַָָָּוכתיב

יׁשב צבאֹות ה' ׁשם ׁשם נקרא אׁשר ְְֱֲִִֵֵֵֶָָָֹהאלהים

ּובדב ב'.). ו', (ׁשמּואלֿב' עליו ריהּכרּובים ְְְְִִֵֵַָָ

ה' האלהים ארֹון את מּׁשם להעלֹות ְֱֲֲִִִֵַַָָָֹהּימים

י"ג, (ד"הֿא' ׁשם נקרא אׁשר הּכרּובים ְְֲִִֵֵֶַָיֹוׁשב

הּכרּובים. יֹוׁשב הּׁשם ּכי ְִִֵֵַַו'.),
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i"yx£Ô�Ú‰ e‰qÎÈÂ∑(ד עצרת,(יומא (עד חדׁש ׁשּמראׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם יׁש ּבּדבר. חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן ‰Ô�Ú.יֹום e‰qÎÈÂ∑להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑,הּדּברֹות עׂשרת לֹומר ִַַַָָָ«¿«≈∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒְֲִֶֶַַ

למׁשה. ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק אּלא עֹומדים, יׂשראל ּבני וכל שם)ּומׁשה למׁשה,(יומא – הענן" "ויכּסהּו אֹומרים: ויׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות, לקּבל מׁשה ׁשעלה יֹום מ' ּבתחּלת היּו והם הּדּברֹות, עׂשרת לאחר ימים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹו'

ימים ׁשּׁשה ּפריׁשה טעּון .ׁשכינה, ְְִִִִָָָָָ

(æé)éðéòì øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®§¥¥−
ìàøNé éða: §¥¬¦§¨¥«

(çé)äLî éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³¤Æ
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øää½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£Ô�Ú‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, משפטיםקי"ח פרשת חסלת

È‰ÙÁÂטז È�ÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡��Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡��Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

eË¯‡יז LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ È�a È�ÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

Â‰Â‡יח ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡��Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäãì ÷øô äéîøéá

ãìçírä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§Ÿ̈®©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ

:øBøc íäì àø÷ì íéìLeøéa øLàèìäiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çìL £¤´¦«¨©½¦¦§¬Ÿ¨¤−§«§Â©©Â¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈

:Léà eäéçà éãeäéa ía-ãár ézìáì íéLôçéúéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiå ¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦«¦¬¨¦−¦«©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À

ì:eçlLéå eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çlLàéeáeLiå §Â©©Â¦´¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−©§©¥«©¨¸Æ

ìå íéãárì íeLaëiå íéLôç eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå ïë-éøçà:úBçôL ©«£¥¥½©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«

áé:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéåâéúéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äk ©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ

:øîàì íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà-úàãéeçlLz íéðL òáL õwî ¤£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿

eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLå íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³

:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáàåèøBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä ízà eáLzå £«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−

:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá eúøëzå eärøì LéàæèeáLzå éîL-úà eìlçzå eáLzå ¦´§¥¥®©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½©¨¦À

ðì íéLôç ízçlL-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léàíëì úBéäì íúà eLaëzå íLô ¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤¦©§¤¬¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½

ìå íéãárì:úBçôLæéLéàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì ©«£¨¦−§¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´

äåræì íëúà ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëìçéúéøaä éøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà íéøárä íéLðàä-úà ézúðå §−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½

ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk øLà:åéøúa ïéa eøáriå íéðLèéíéìLeøé éøNå äãeäé éøN £¤¬¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬§¨¨«¨¥¸§¹̈§¨¥´§«¨©À¦

:ìârä éøúa ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqäëãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−



סז mihtyn zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye hay d"k ycew zayl inei xeriy

(æè)úLL ïðòä eäqëéå éðéñ øä-ìò ýåýé-ãBák ïkLiå©¦§³Ÿ§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤
:ïðòä CBzî éòéáMä íBia äLî-ìà àø÷iå íéîé̈¦®©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬¤«¨¨«

i"yx£Ô�Ú‰ e‰qÎÈÂ∑(ד עצרת,(יומא (עד חדׁש ׁשּמראׁש ימים ׁשּׁשה אּלּו אֹומרים: מהם יׁש ּבּדבר. חֹולקין רּבֹותינּו «¿«≈∆»»ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
יׁשן) רׁש"י ּתֹורה, מּתן ‰Ô�Ú.יֹום e‰qÎÈÂ∑להר.ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‰LÓŒÏ‡ ‡¯˜iÂ∑,הּדּברֹות עׂשרת לֹומר ִַַַָָָ«¿«≈∆»»ָָ«ƒ¿»∆…∆««¿ƒƒְֲִֶֶַַ

למׁשה. ּכבֹוד הּכתּוב ׁשחלק אּלא עֹומדים, יׂשראל ּבני וכל שם)ּומׁשה למׁשה,(יומא – הענן" "ויכּסהּו אֹומרים: ויׁש ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
למחנה הּנכנס ׁשּכל ,ולּמד הּלּוחֹות, לקּבל מׁשה ׁשעלה יֹום מ' ּבתחּלת היּו והם הּדּברֹות, עׂשרת לאחר ימים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹו'

ימים ׁשּׁשה ּפריׁשה טעּון .ׁשכינה, ְְִִִִָָָָָ

(æé)éðéòì øää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨¨®§¥¥−
ìàøNé éða: §¥¬¦§¨¥«

(çé)äLî éäéå øää-ìà ìòiå ïðòä CBúa äLî àáiå©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©©́¤¨¨®©§¦³¤Æ
:äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà øää½̈©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

i"yx£Ô�Ú‰ CB˙a∑:ּבתֹוכֹו חּפה) (נ"א ׁשביל למׁשה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ועׂשה הּוא, עׁשן ּכמין זה ענן ¿∆»»ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

סימן. חננ"י סימן. עזיא"ל פסוקים, משפטיםקי"ח פרשת חסלת

È‰ÙÁÂטז È�ÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡¯Le¿»¿»»«¿»«»¿ƒ««¬»ƒ
‡ÓBÈa ‰LÓÏ ‡¯˜e ÔÈÓBÈ ‡zL ‡��Ú¬»»ƒ»ƒ¿»¿…∆¿»

:‡��Ú BbÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¬»»

eË¯‡יז LÈ¯a ‡ÏÎ‡ ‡M‡k ÈÈ„ ‡¯˜È eÊÈÁÂ¿≈¿»»«¿»¿∆»»¿»¿≈»
:Ï‡¯NÈ È�a È�ÈÚÏ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

Â‰Â‡יח ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡��Ú B‚a ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿¬»»¿≈¿»«¬»
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡¯eËa ‰LÓ…∆¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

Ù Ù Ù

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäãì ÷øô äéîøéá

ãìçírä-ìk-úà úéøa eäi÷ãö Cìnä úøk éøçà ýåýé úàî eäéîøé-ìà äéä-øLà øácä©¨¨²£¤¨¨¬¤¦§§−̈¥¥´§Ÿ̈®©«£¥¿§ŸÁ©¤̧¤¦§¦¹̈§¦À¤¨¨¨Æ

:øBøc íäì àø÷ì íéìLeøéa øLàèìäiøáräå éøárä BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çìL £¤´¦«¨©½¦¦§¬Ÿ¨¤−§«§Â©©Â¦´¤©§º§¦¯¤¦§¨²¨«¦§¦¬§¨«¦§¦−̈

:Léà eäéçà éãeäéa ía-ãár ézìáì íéLôçéúéøaá eàa-øLà írä-ìëå íéøOä-ìë eòîLiå ¨§¦®§¦§¦¯£¨¨²¦«¦¬¨¦−¦«©¦§§Á¨©¨¦¸§¨¨¹̈£¤¨´©§¦À

ì:eçlLéå eòîLiå ãBò ía-ãár ézìáì íéLôç BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léà çlLàéeáeLiå §Â©©Â¦´¤©§º§¦³¤¦§¨Æ¨§¦½§¦§¦¬£¨−̈®©¦§§−©§©¥«©¨¸Æ

ìå íéãárì íeLaëiå íéLôç eçlL øLà úBçôMä-úàå íéãárä-úà eáéLiå ïë-éøçà:úBçôL ©«£¥¥½©¨¦À¤¨«£¨¦Æ§¤©§¨½£¤¬¦§−¨§¦®©¦§§½©«£¨¦−§¦§¨«

áé:øîàì ýåýé úàî eäéîøé-ìà ýåýé-øáã éäéåâéúéøá ézøk éëðà ìûøNé éýìû ýåýé øîà-äk ©§¦³§©§Ÿ̈¸¤¦§§½̈¥¥¬§Ÿ̈−¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨«Ÿ¦À¨©³¦§¦Æ

:øîàì íéãár úéaî íéøöî õøàî íúBà éàöBä íBéa íëéúBáà-úàãéeçlLz íéðL òáL õwî ¤£´¥¤½§¸«¦¦³¨Æ¥¤´¤¦§©½¦¦¥¬£¨¦−¥«Ÿ¦¥´¤´©¨¦¿§©§¿

eòîL-àìå Cnrî éLôç BzçlLå íéðL LL Eãárå Eì øëné-øLà éøárä åéçà-úà Léà¦Á¤¨¦̧¨«¦§¦¹£¤¦¨¥´§À©«£¨«§Æ¥´¨¦½§¦©§¬¨§¦−¥«¦¨®§Ÿ¨«§³

:íðæà-úà ehä àìå éìà íëéúBáàåèøBøã àø÷ì éðéra øLiä-úà eùrzå íBiä ízà eáLzå £«¥¤Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨«©¨ª̧©¤¹©À©©«£³Ÿ¤©¨¨Æ§¥©½¦§¬Ÿ§−

:åéìr éîL àø÷ð-øLà úéaa éðôì úéøá eúøëzå eärøì LéàæèeáLzå éîL-úà eìlçzå eáLzå ¦´§¥¥®©¦§§³§¦Æ§¨©½©©¾¦£¤¦§¨¬§¦−¨¨«©¨ª̧Æ©§©§´¤§¦½©¨¦À

ðì íéLôç ízçlL-øLà BúçôL-úà Léàå Bcár-úà Léàíëì úBéäì íúà eLaëzå íLô ¦³¤©§Æ§¦´¤¦§¨½£¤¦©§¤¬¨§¦−§©§¨®©¦§§´Ÿ½̈¦«§´¨¤½

ìå íéãárì:úBçôLæéLéàå åéçàì Léà øBøã àø÷ì éìà ízrîL-àì ízà ýåýé øîà-äk ïëì ©«£¨¦−§¦§¨«¨¥»«Ÿ¨©´§Ÿ̈¼©¤Æ«Ÿ§©§¤´¥©½¦§´Ÿ§½¦¬§¨¦−§¦´

äåræì íëúà ézúðå árøä-ìàå øácä-ìà áøçä-ìà ýåýé-íàð øBøã íëì àø÷ éððä eärøì§¥¥®¦«§¦´Ÿ¥Á¨¤̧§¹§ª§Ÿ̈À¤©¤̧¤Æ¤©¤´¤§¤¨¨½̈§¨«©¦³¤§¤Æ§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëìçéúéøaä éøác-úà eîé÷ä-àì øLà éúøa-úà íéøárä íéLðàä-úà ézúðå §−Ÿ©§§¬¨¨¤«§¨«©¦´¤¨«£¨¦À¨«Ÿ§¦Æ¤§¦¦½£¤³«Ÿ¥¦̧Æ¤¦§¥´©§¦½

ì eúøk øLà ìârä éðôì eúøk øLà:åéøúa ïéa eøáriå íéðLèéíéìLeøé éøNå äãeäé éøN £¤¬¨§−§¨¨®¨¥̧¤Æ£¤´¨§´¦§©½¦©©«©§−¥¬§¨¨«¨¥¸§¹̈§¨¥´§«¨©À¦

:ìârä éøúa ïéa íéøáòä õøàä ír ìëå íéðäkäå íéñøqäëãéáe íäéáéà ãéa íúBà ézúðå ©¨«¦¦Æ§©´Ÿ£¦½§−Ÿ©´¨¨®¤¨´Ÿ§¦½¥−¦§¥¬¨¥¤«§¨«©¦³¨Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−



סח
:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð äúéäå íLôð éL÷áîàëäãeäé-Cìî eäi÷ãö-úàå §©§¥´©§¨®§¨«§¨³¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤«¡©¬¨¨¤«§¤¦§¦¨̧¤«¤§¹̈

:íëéìrî íéìòä ìáa Cìî ìéç ãéáe íLôð éL÷áî ãéáe íäéáéà ãéa ïzà åéøN-úàåáëéððä §¤¨À̈¤¥Æ§©´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´©§¨®§©À¥µ¤´¤¨¤½¨«Ÿ¦−¥«£¥¤«¦«§¦̧

äãeäé éør-úàå Làá äôøNe äeãëìe äéìr eîçìðå úàfä øérä-ìà íéúáLäå ýåýé-íàð äeöî§©¤¹§ª§Ÿ̈À©«£¦̧Ÿ¦¹¤¨¦³©ŸÆ§¦§£´¨¤½¨§¨−¨§¨ª´¨¨¥®§¤¨¥¯§¨²

:áLé ïéàî äîîL ïzàâìäëõøàå íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøá àì-íà ýåýé øîà äk ¤¥¬§¨−̈¥¥¬Ÿ¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦¬Ÿ§¦¦−¨´¨¨®§¨ª²¨©¬¦¨−̈¤

:ézîù-àìåë÷çNé íäøáà òøæ-ìà íéìLî Bòøfî úçwî ñàîà écár ãåãå áB÷ré òøæ-íb Ÿ¨«Ÿ§¦©¤©́©«Â£Â§¨¦̧©§¦¹¤§©À¦©³©¦©§¸«Ÿ§¦½¤¤¬©©§¨−̈¦§¨´

:íézîçøå íúeáL-úà áéLà-ék á÷réå§©«£®Ÿ¦«¨¦¬¤§−̈§¦«©§¦«

åð÷ 'îòá äñôãð íéì÷ù úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oikxr(iriax meil)

e ,(:`l) lirl epipyy itk dneg xira zia yicwnaì éàyicwnäãN ¦§§¥
à÷ôð íéðäkì ,[déì] úénãî äfeçàlaeia `vi ziady oicd didi - £¨§©¥¥©Ÿ£¦¨§¨

lirl epipyy enk ,dfeg` dcy yicwna oicd jky ,mipdkd zeyxl
,xkend zeyxl laeia `viy oicd didi `l i`cea mewn lkne ,(.dk)

,'laeia `vi `l leki' `ziixad dl`yy dn dfeéøèöà éëäìC §¨¦¦§§¦
aezkd'àöé ìáBiáe'ztwen dpi`y xira zia yicwn s`y cnll ©¥¥¥

.xkend zeyxl `vei ,laei ea rbte xg` el`be dneg
é÷úîdì ódywd -àøéòæ áø,`ped ax ly evexiz lràéøéà éàî ©§¦¨©§¦¨©¦§¨

y dxwn `weec hwp recn ±øçà Bìàblaeia `vei f`y ycwd cin §¨©¥
,xkend zeyxlénð Bìàb àì eléôàaezkd on cnlp `ly recn ± £¦Ÿ§¨©¦

`vei ziad ixd ,ycwd cin xg` e`ct `l m` elit`y '`vi laeiae'
.xkend zeyxl laeiaééaà déì øîàepl did mpn` ,`xirf axl ¨©¥©©¥

eilral laeia `vei `ed ixd ycwd cin xg` el`b `la s`y yexcl
icka `l` ,mpigaeøîàé àlLyàöBé Lc÷äoilegl,ïBéãt àìa ¤ŸŸ§¤§¥¥§Ÿ¦§

.mpiga ycwd zeyxn `vei epi`y oicd okl
:`xnbd zxxanïìðî`vei ycwd oi`y ef `xaq xnel epl oipn ± §¨¨

ycwdd zeyxn laeia mi`vei mixvgd iza oi` oklye ,oeict `ll
xnege lwa z`f micnel :`xnbd zx`an .mpiga xkenlîly epic ¦

äî ,éåì ïam`éåì ïaelit`yBøkîîa Bçk äôiLxkn xy`ky ± ¤¥¦©¤¥¦¤¨¤Ÿ§¦§¨
,xkny dn z` dxfga ezeyxl lawl zeiekf el yi zia e` dcy
dneg xira ziae ,mipy izy iptl elit` dzectl leki xkny dcyy

mewn lkne ,mlerl zectl lekiBLc÷äa Bçk òøeäoi` ycwda ± ©Ÿ§¤§¥
itk ,oeict `la yicwdy dn z` dxfga ezeyxl lawl ef dlrn el

,jenqa x`eaiyBøkîîa Bçk òøeäL ìàøNéxy`ky l`xyi ± ¦§¨¥¤©Ÿ§¦§¨
,xkny dn z` dxfga ezeyxl lawl zeiekf el oi` zia e` dcy xkn
dneg ixr izae ,dxikndn mipy izy xg`l wx zectl leki zecyy

,dxikndn dpy cr wx zectl lekiBLc÷äa Bçk òøeäL ïéc Bðéà¥¦¤©Ÿ§¤§¥
lawl zeiekfd el didz `l ycwda s`y zpzep `xaqd oi` ike ±

.oeict `la yicwdy dn z` dxfga ezeyxl
:`xnbd zxxanïìðî íúäålawn epi` iel oay z`f epl oipne ± §¨¨§¨¨

:`xnbd zx`an .oeict `la yicwdy dn z` dxfga ezeyxlàéðúc§©§¨
(bl dk `xwie) ieln dcy e` zia dpewd iabl aezka xn`p ,`ziixaa
did eli`e ,laIA FzGg` xire ziA xMnn `vie mIeld on l`bi xW`e'©£¤¦§©¦©§¦¦§¨¨¦§©©¦§¦£ª¨©Ÿ¥

wx xn`p'økîî àöéå','ezfeg` xire zia' zeaiz `laéðà òîBL §¨¨¦§©¥©£¦
y ,jknåéøèLe åéìèìhî åéãáò eléôàmd ixd xg`l exknpy £¦£¨¨¦©§§¨§¨¨

,laeia mi`veiéa' øîBì ãeîìz'Búfeçà øéòå úmixac `le ©§©©¦§¦£¨
,milhlhndok m` :`ziixad zl`ey'økîî' øîBì ãeîìz äî©©§©¦§©

:`ziixad zvxzn .xac lk rnynyípça àöBé åéøkîî`weec ± ¦§¨¨¥§¦¨
,mpiga laeia ield zeyxl dxfga `vei xknpd xacLc÷ä ïéàå§¥¤§¥

àöBéield zeyxl dxfga.ïBéãôa àlà ípça ¥§¦¨¤¨§¦§
xnel mewn did ,'`vi laeiae' weqtd ilely `ziixaa epipy lirl
mixeaq epiid recn dl`y `xnbde ,laeia e`vi `l mixvgd izay
,laeia z`veid dfeg` dcyl eywed mixvgd iza `ld ,jk xnel

lge xg` d`cte mixvgd iza yicwnl dpeekdy `ped ax uxize
dzr .milral `veiy aezkd epcnlne ,eziictl dipyd dpya laei

:zwelgna iepy df xacy `xnbd d`ianàéòLBà éaøc àâéìôe± §¦¨§©¦©§¨
,`irye` iax ly eixac lr miwleg `ped ax ixacéaø øîàc§¨©©¦

ìkä ,àéòLBà,ycwd cin mictpd mixacd lk ±ïúðå ììëa eéä ©§¨©Ÿ¨¦§¨§¨©
Bì í÷å óñkädcVd z` l`bi l`B m`e' aezka milelk eid ± ©¤¤§¨§¦¨Ÿ¦§©¤©¨¤

,(hi fk `xwie) 'Fl mwe eilr LMxr sqM ziWng sqie Fz` WiCwOd©©§¦Ÿ§¨©£¦¦¤¤¤§§¨¨§¨
,mlerl dpewd cia x`yp ycwd cin dpwpd xacy rnynyèøtLk§¤¨©

a áeúkä Eìl`ebäfeçà äãN,ycwd cin mixg` lyäãOä äéäå' §©¨¦§¥£¨§¨¨©¨¤
''äì Lã÷ ìáBiá Búàöa(`k my),laeia z`vei dcydy epiid §¥©¥Ÿ¤©

,mipdkl zwlgzney xn`p dzrnà÷ôðå déì ÷øôc àeä äãN̈¤§¨©¥§¨§¨
íéðäkìdxezd d`ived eze`y cigid xacd `ed dcy `weecy ± ©Ÿ£¦

,mipdkl laeia `vei eze` micet xy`ky dxn`e df llknðä ìáàC £¨¨¨
éîéé÷ éîéé÷ãk`ly mixvgd iza mllkae mixacd xzi la` ± ¦§¨§¦¨§¦

.mze` dcetd cin mi`vei mpi`y df oica ex`yp ,llkd on e`ved
,ycwdd on xg` l`b xy`ky xn`y `ped ax lr dfa wleg ixde

.laeia eilral xfege epnn `vei
xg` e`cte yicwn s`y `irye` iax itl dzrn :`xnbd zl`ey

xn`py dn ok m` ,laeia xkenl xfeg epi`.éì änì 'àöé ìáBiáe'©¥¥¥¨¨¦
:`xnbd zvxznàëøöð àì ,àtt áø øîàitl aezkd jxved `l ± ¨©©¨¨Ÿ©§§¨

,`irye` axäðLa ìáBé Ba òâôe íéøöçä ézáa úéa øëBîì àlà¤¨§¥©¦§¨¥©£¥¦¨©¥§¨¨
äiðL,laeia `vi `ly xnel mixeaq epiid df weqt ilely ,ezxiknl §¦¨
okydéì úénãî éàîìmixvgd iza z` dncz in ly epicl ± §©§©¥¥

,df dxwnaç÷Blì déì èlçéà ,déì úénãî äîBç éøò ézáì éà± ¦§¨¥¨¥¨§©¥¥¦©©¥©¥©
l`bp `ly xg`n gwell xak hlgp ziady oicd zeidl jixv did

,dpey`xd dpyd jezaéòa äîìLä ,déì úénãî äfeçà äãNì éà¦¦§¥£¨§©¥¥©§¨¨¨¥
ecia dcyd x`yze gwell xkend milyiy oicd zeidl jixv did ±

,mpiga xkenl xefgi f`e dpy cerenk dfeg` dcya oicd `ed jky
,(:hk) lirl `ziixaa epipyyéøèöà éëäìCaezkd'àöé ìáBiáe' §¨¦¦§§¦©¥¥¥

.xkend zeyxl gweld zeyxn laeid `eaa cin `viy epcnll
iax ixack `lye `ped ax ixack gken day `ziixa `xnbd d`ian

:`irye`àðeä áøc déúååk àéðzmixvgd izaa zia yicwndy ©§¨§¨¥§©¨
,milral xege laeia `vei ycwdd cin xg` mc` dl`beàúáeéúe§§¨

àéòLBà éaøcjky .mlerl gweld zeyxa zcner dcydy xn`y §©¦©§¨
,epipyãiî ìàBb äæ éøä ,íéøöçä ézáa úéa Léc÷näcia zeyx ± ©©§¦©¦§¨¥©£¥¦£¥¤¥¦¨

xg`l cr oizndl jixv epi`e cin ycwd zeyxn ezectl yicwnd
,dfeg` dcy xkenk miizpyåokíìBòì BìàBâcr ezectl leki ± §£§¨

xyr mipy cr wx el`ebl lekiy dneg xira zia xkenk `le ,mler
el`ebl yicwnd leki ycwdd cin xg` el`b m` elit` oke ,yceg
epi` ycwdd cin xg` d`cty xg`ly dfeg` dcyk `le ,ecin

,cer milral zxfegLc÷ä ãiî øçà Bìàbeìàâð àìå ìáBé òébä §¨©¥¦©¤§¥¦¦©¥§Ÿ¦§©
,l`ebd cin yicwnd ici lrìáBia íéìòaì øæBçepiide ,mpiga ¥©§¨¦©¥

.mpiga milrad cil l`ebd cin e`iven laeidy `ped ax ixack
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המשך ביאור למס' ערכין ליום רביעי עמ' א 



סט

לשבת פרשת משפטים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ט שבט
מפרק צ  

עד סוף פרק צו 

יום רביעי - כ"ב שבט
מפרק קו 

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' שבט
מפרק צז 

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג שבט
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א שבט
מפרק קד 

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד שבט
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה שבט
פרק כ 

פרק קיט מתחילת הפרק עד סוף פסוק צו

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 



hayע h"i oey`x mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט י"ט ראשון יום
פרקכה ,al 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä äèîìù àìà,64 'nr cr:ì"ðë

¯ ähîlL àlà,ep` epnlera¯ àeä,zecg`zdd¯ ,ïîfä úçz ¤¨¤§©¨©©©§©
`id ytpd zecg`zde ,onfd zgz dpezp dhnl ytpd mb ,oky

øçà ék ,äåöîa Bà äøBza da ÷ñBòL dcáì äòL dúBàáe§¨¨¨§©¨¤¥¨©¨§¦§¨¦©©
eðéäå ,ähîì ïBéìòä ãeçiäî ãøôð ¯ øçà øáãa ÷ñBò íà Ck̈¦¥§¨¨©¥¦§¨¥©¦¨¤§§©¨§©§

íéìèa íéøáãa ÷ñBòLk§¤¥¦§¨¦§¥¦
Cøö íäa ïéàL ,éøîâì§©§¥¤¥¨¤Ÿ¤

¯ .'ä úãBáòì ììk,f`y §¨©£©
,dhnl o`k ,cxtp `ed

xvepy ,"oeilrd cegi"dn

.devnd e` dxezd iciÎlr

øæBçLk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§¤¥
,Ck øçà 'ä úãBáòì áLå§¨©£©©©¨
Lwáîe ,älôúìå äøBúì§¨§¦§¦¨§©¥
äéäL ìò 'äî äìéçî§¦¨¥©¤¨¨
¯ æà ÷ñòì Bì øLôà¤§¨©£Ÿ¨
wqrzdy onf eze`a

,milha mixacaäøBza©¨
,Bì çìñé 'ä ¯ ÷ñò àìå§Ÿ¨©¦§©

ì"æø øîàîk10ìò øáò" : §©£©©©¨©©
ææ àì ¯ áLå äNò úåöî¦§©£¥§¨Ÿ¨
¯ ."Bì ïéìçBnL ãò íMî¦¨©¤£¦
f`e ,cin el oilgen :xnelk

,dhnl mb ,xfeg `ed

.epevxe d"awd mr cg`zne

¯ äæìåzyway iptn ,okle §¨¤
xfege cin zxfer dlignd

,lirl xkfpd "cegi"l

elit`ydlw drylepi`

lirl xkfpke cxtil dvex11,ìL "eðì çìñ" úkøa eðwzíéîòt L ¦§¦§©§©¨¨Ÿ§¨¦
¯ ,íBé ìëa,"dxyr dpeny" zlitzaäøBz ìeha ïBò ìòïéàL , §¨©£¦¨¤¥

¯ ãéîzä Bîëe ;íBé ìëa epnî ìBvð íãà,mei lk miaixwn eidy ¨¨¦¦¤§¨§©¨¦
¯ .äNò úåöî ìò øtëî äéäL,`l` .dyrÎzevn miiw `l mc`yk ¤¨¨§©¥©¦§©£¥

,dxiard lr jk lk zeaexw mizirl mixaer m` :le`yl ixd xyt`

`hg`" ly oipr dxe`kl o`k yi ixd - dilr dlign miywane

zeyrl ecia oiwitqn oi`" :l"f epinkg mixne` eilry "aey`e

:owfd epax jk lr xne` - ?"daeyzàlà ,"áeLàå àèçà" äæ ïéàå§¥¤¤¡¨§¨¤¨
¯ ïk íà,"aey`e `hg`" `xwp df iznàeä Lnî àèçä úòLaL ¦¥¤¦§©©¥§©¨

¯ ,àèBç Cëìe äáeLzä ìò CîBñ;"daeyz"d lr jneq `ed ik ¥©©§¨§¨¥
`ed dilr "daeyz" dze`y ixd .`heg did `l - "daeyz"d `lele

ecia oiwitqn oi`" zn`a okle ,`ehgl el dnxb eli`k `id ,jneq

,dxez lehia lr "epl glq"a ixd ,eppipra eli`e ."daeyz zeyrloi`

`edy wx df ixd ;`hgd dyrn zrya "daeyz"d lr jneq `ed

lykpokn xg`l zxfer jk lre - dxez lehiaa zeaexw mizrl

."epl glq" ly dywad¯ :øçà íB÷îa øàaúpL Bîkz"db` d`x" §¤¦§¨¥§¨©¥

`ly calae ,eytp z` xeqnl oken icedi lky xg`ny ,ixd ."`"it

mcegi rbep wenr dk - dlw dryl `l elit` ,d"awdn cxtp zeidl

oken didi `l icediy df oeayg witqn - d"awd mr l`xyi ipa ly

dpnn zerpniddy ,`idy dxiar efi` iciÎlr d"awdn cxtp zeidl

mixeqi zegt daxda dxeyw

i`cee ;dzin ixeqi xy`n

eze` wfgl jixv dfy ,xacd

ytgl ,dgnyae une`a

mr cgiizdle cg`zdl

zeevn meiw iciÎlr ,d"awd

df cegiiy ,ercia ,(dyr)

ef zepekp .igvp `ed ,dlrnl

ecegi myl ytpd z` xeqnl

zeidl dkixv ,zewl` mr

dreawcinzly ezrceza

meiwa `hazdle ,icedi

.dry lka zeevnde dxezd

änì ,ïáeé äæáeäLî äeö ¨¤¨¨¨¦¨Ÿ¤
äðLîa ,íBìMä åéìò eðaø©¥¨¨©¨§¦§¥

¯ ,äøBz,xacnd xecl ¨
¯ ,õøàì eñðëpL øBcì`l ©¤¦§§¨¨¤

,mi`ad zexecl wxúBø÷ì¦§
ìëa íéîòt òîL úàéø÷§¦©§©©£©¦§¨

¯ ,íBédpipryåéìò ìa÷ì§©¥¨¨
úøéñîa íéîL úeëìî©§¨©¦¦§¦©

¯ ,Lôðixd xyt` ,dxe`kl ¤¤
:le`ylçéèáä àìäå©£Ÿ¦§¦©
¯ :íäìux`l qpkpy xecl ¨¤

,l`xyi"'Bâå 'ä ïzé íëàøBîe íëcçt"12¯ ;,`eti` ,dn myl ©§§¤©£¤¦¥§
llk jiiy did `ly - xacnd xec enk ?ytp zexiqnl miwewf eid

- mytp z` xeqnl ekxhviy jk icil `eal mze` ul`i edyiny

zngn) jiiy did `l ,l`xyi ux`l qpkpy xeca mb ixd jk

xac zeyrl mze` ul`i edyiny ,(dxen`d dghaddcbpkzekln

,`eti` ,dn myl .ytp zexiqnl mipekp eidi jk llbaye ,miny

rny z`ixw iciÎlr ytp zexiqn oipr z` epax dyn mdilr deeiv

?mei lka miinrt cere -äéúBöîe äøBzä íeiwL íeMî àlà¤¨¦¤¦©¨¦§¤¨
¯ ,Bãeçé ìò 'äì BLôð úøéñî ïéðò ãéîz økæiL äæa éeìzefy ¨¨¤¤¦§Ÿ¨¦¦§©§¦©©§©©¦

lka miinrt" d`xewl gxkdd on okle ,rny z`ixw ly dzernyn

,"meiLéîé àì äìéìå íîBé ,Lnî ãéîz Baìa òeá÷ äéäiL¤¦§¤¨©§¦¨¦©¨¨¨©§¨Ÿ¨¦
úò ìëa ãéîz Bçvðì ,Bøöé ãâð ãîòì ìëeé äæa ék ,BðBøëfî¦¦§¦¨¤©©£Ÿ¤¤¦§§©§¨¦§¨¥

¯ ,äòL ìëáexvid zngln - "'ebe ixg` dpfe" f`y ,dyn ixg` mb §¨¨¨
,epiax w"k oeyl -:ìéòì økæpkzicinzd ezepekp z` exkfay - ©¦§¨§¥

lk z` miiwl i`cea oekp didi - myd yeciw lr eytp z` xeqnl

.zeevnde dxezd
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íéøîà éèå÷éì
äèîìù àìà

äúåàáå ïîæä úçú àåä'øåúá äá ÷ñåòù äãáì äòù
ãåçéäî ãøôð øçà øáãá ÷ñåò íà ë"çà éë äåöîá åà

ïåéìòäéøîâì íéìèá íéøáãá ÷ñåòùë åðééäå .äèîì
øæåçùë ë"ôòàå 'ä úãåáòì ììë êøåö íäá ïéàùáùå

'äî äìéçî ù÷áîå äìôúìå äøåúì ë"çà 'ä úãåáòì
äøåúá æà ÷åñòì åì øùôà äéäù ìòçìñé 'ä ÷ñò àìå

ãò íùî ææ àì áùå äùò úåöî ìò øáò ì"æøàîë åì
äæìå .åì ïéìçåîùíéîòô ùìù åðì çìñ úëøá åð÷ú

ìëá åðîî ìåöéð íãà ïéàù äøåú ìåèéá ïåò ìò íåé ìëá
ïéàå .äùò úåöî ìò øôëî äéäù ãéîúä åîëå íåé
àåä ùîî àèçä úòùáù ë"àà áåùàå àèçà äæ
äæáå :à"îá ù"îë àèåç êëìå äáåùúä ìò êîåñ

äøåú äðùîá ä"ò åðéáø äùî äåö äîì ïáåéøåãì
åéìò ìá÷ì íåé ìëá íéîòô ù"÷ úåø÷ì õøàì åñðëðù

àìäå ùôð úøéñîá íéîù úåëìîíëãçô íäì çéèáä
äéúåöîå äøåúä íåé÷ù íåùî àìà 'åâå 'ä ïúé íëàøåîå

øåëæéù äæá éåìúåãåçé ìò 'äì åùôð úøéñî ïéðò ãéîú
îåé ùîî ãéîú åáìá òåá÷ äéäéùùéîé àì äìéìå í

ìëá ãéîú åçöðì åøöé ãâð ãåîòì ìëåé äæá éë åðåøëæî
:ì"ðë äòù ìëáå úò
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א.10. פו, שליט"א.11.יומא אדמו"ר כ"ק כה.12.לשון יא, דברים

hay 'k ipy mei Ð ek wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ' שני יום
קכופר ,64 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá åë ÷øô,bl 'nr cr:äæ ÷åñô
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מז.7. כח, א).8.דברים (מט, ד' ג' מאמר מאמרות י' בשל"ה ה'.9.הובא משנה ט', פרק ברכות מוסבר,10.ראה ד', פרק התשובה", ב"אגרת

כנקודה, שתבניתו הוי', שם של ה"יו"ד" וכו'): גבורה חסד, דעת, בינה, (חכמה, הספירות עשר וכוללות מכוונות הוי' שם של האותיות שארבעת

באה הקב"ה של שחכמתו אחרי ההבנה. בהרחבת באה שהיא לפני בהתעלמות, שהיא כפי הקב"ה, של חכמתו החכמה, ספירת על רומזת

אות "הא". באות מרומזת היא - בינה - והשגה הבנה של ובהתגלות התגלותÂÊבהרחבה גם ברם, ולרוחב. לאורך התפשטות בתבניתה כוללת

(מוחין הוי' שם של וה"הא" שה"יו"ד" אומרת, זאת - מכוסים) (עולמות דאתכסיא" "עלמא - סתימין" "עלמין לגבי רק היא "בינה", של זו

גם למטה באה הקב"ה, של ובינתו חכמתו של כשההשפעה מכן, לאחר בלבד. דאתכסיא" ל"עלמא שייכות הזולת), בשביל לא הם בכלל

למשל וזהו (אחרונה). ו"הא" "ואו" באותיות מרומזת היא - דאתגליא") כ"עלמא כאן (המתוארים הגלויים העולמות - דאתגליין" ב"עלמין

- לשכל) דיבור שבין לריחוק (בהתאם למטה מלמעלה הירידה, ההמשכה, ישנה ובראשונה בראש בדיבור. לזולת חכמתו לגלות שרוצה כאדם

הקב"ה של הקדושות מדותיו ששת על גם רומזת שש, במספר ה"ואו", למטה. מלמעלה וארוך ישר קו , שתבניתה "ו", האות רומזת ולכך

"הא" : הוי' שם של "הא" באות מרומז וזה - הקב"ה של דיבורו - מלכות למדת עד השכל השפעת באה ידן שעל וכו'), תפארת גבורה, (חסד,

-¯ÙÒÓ·˘ÓÁכל נוצרים המדות) (בהשפעת ומ"מלכות" וכו', מהגרון אחה"ע הפה", "מוצאות חמש על המבוסס הדיבור, מקור על רומזת -

דאתגליא". ל"עלמא שייכות הוי' שם של (האחרונה) ו"הא" ש"ואו" הרי, הגלויים. העולמות של דאתגליא", "עלמא של תהלים11.הנבראים

יב. א.12.צד, כג, לא.13.יומא ה, שופטים
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שבט כ"ב רביעי יום
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¯ íL"`nlr"a ¨
,"`iqkz`c"Bfò ïBéáç¤§ª

¯ ,"ïBéìò øúña áLBé"å§¥§¥¤¤§
xzei dpeilrd dbixcnd

gny `ed okle .zewl`a

mi`a mdy iptn ,eixeqia

dpeilr dbixcn dze`n

aexw mb `ed jke ,xzei

.d"awd l` xzeiïk ìòå§©¥
úàéöé àéäL ,àáì ãéúòì "Búøeáâa LîMä úàö"ì äëBæ¤§¥©¤¤¦§¨¤¨¦¨Ÿ¤¦§¦©
älbúz ãéúòìå ,äfä íìBòa Ba äqëî àéäL ,d÷zøpî änç©¨¦©§§¨¤¦§ª¨¨¨©¤§¤¨¦¦§©¤

¯ ,àéñkúàc àîìò älbúé æàL eðéäc ,déeqkîmlerd ¦¦¨§©§¤¨¦§©¤¨§¨§¦§©§¨
,f` dlbzi ,meid xzqen `edy (dbixcnde)éelâa øéàéå çøæéå§¦§©§¨¦§¦

,Blöa íéôôBzñîe äfä íìBòa Ba íéñBçä ìëì ,íeöòå áø©§¨§¨©¦¨¨©¤¦§§¦§¦
éãå ,úéàøð äáBèå äøBà àìå ìö úðéça àeäL ,äîëçä ìö¥©¨§¨¤§¦©¥§Ÿ¨§¨¦§¥§©

¯ :ïéánìwxe ,xe`dn jtidd `edy "lv" df ,zipevig dpigan ©¥¦
lky ,df oeayg ezeyra ,ixd - xe`e aeh o`k yi ,zinipt dpigan

zn`a md ,laeq mc`y mixeqidaehoi`y dfk aeh `edy `l` ,

z`vl mc`l xyt` - ea yibxdl zelbeqn mc`d ly xyad ipir

mipiprn mixeqid iciÎlr eilr ze`ad ezeavrne eizeb`cn

.miinyb

¯ àiîLc élnî úeáöòä Càeavn llba eilr d`ad zeavrd ©¨©§¦¦¥¦§©¨
,jixvy enk epi`y ipgexdéøöì Cøètì BLôða úBöò úéL ¨¦¨¦¥§©§¦¨¥

¯ ,äpnîzevr ytgl eilr ¦¤¨
.ef zeavrn xhtidl ji`ïéà¥

éøö,äãBáò úòLa øîBì C ¨¦©¦§©£¨
¯eilr d`a zeavrd m`

e` cnel `edy drya

ytgl i`cea eilr ,lltzn

,dpnn xhtidl cvik zevr

éøvLäçîNa 'ä ãáòì C ¤¨¦©£Ÿ§¦§¨
¯ ,ááì áeèáe,oky §¥¨

d`a `id m` mb ,zeavr

zeidl dkixvy 'd zceara drixtn ,ipgexd eavne ecnrn llba

.dgnya¯ ,õøà Cøãå íé÷ñò ìòa àeäL éî elôà àlàeweqir ¤¨£¦¦¤©©£¨¦§¤¤¤¤

,dnecke dxeza ,'d zceara epi` ineiÎmeidáöò Bì ìôBð íà¦¥¤¤
¯ àiîLc élnî äâàãe,miipgexd eipipr llba¯ åé÷ñò úòLa §¨¨¦¦¥¦§©¨¦§©£¨¨

wqrzn `edy drya

- miinybd eipipra¯ òeãéa§¨©
,xacd xexaàeäL¤

¯ ,øöiä úìeaçzqipknd ©§©©¥¤
llba eli`k zeavra eze`

z`fe ,miipgex mipipréãk§¥
úBåàúa Ck øçà Bìétäì§©¦©©¨§©£

¯ ,òãBpk ,íBìLå ñç,ik ©§¨©©
dnvrl ytgl ytpd rah

dpezp zeidl `le ,"bper"

l`xyi ipaa qipkdl rxdÎxvid lczyn okle ,zeavr ly ybxa

jeynl lkei okn xg`ly ick ,miipgex mipipr llba ele ,gex zekinp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áéúëãë æ"äåòä ééç ìëî øúåé 'ä úáø÷ åúáäàîéë
úàù øúéá àéä 'ä úáø÷å 'åâå íééçî êãñç áåè

íù éë àéñëúàã àîìòá õ÷ ïéàì äìòîååæåò ïåéáç
åúøåáâá ùîùä úàöì äëåæ ïë ìòå ïåéìò øúñá áùåéå

úàéöé àéäù àáì ãéúòìäñåëî àéäù ä÷úøðî äîç
äìâúé æàù åðééäã äéåñëî äìâúú ãéúòìå æ"äåòá åá

àîìòìëì íåöòå áø éåìéâá øéàéå çøæéå àéñëúàã
äîëçä ìö åìöá íéôôåúñîå æ"äåòá åá íéñåçäàåäù

:ì"ãå úéàøð äáåèå äøåà àìå ìö 'éçá

úåáöòä êà
úåöò úéùì êéøö àéîùã éìéîîäðîî øèôì åùôðá

'ä ãåáòì êéøöù äãåáò úòùá øîåì êéøö ïéà
àìà ááì áåèáå äçîùáíé÷ñò ìòá àåäù éî åìéôà

àéîùã éìéîî äâàãå áöò åì ìôåð íà õøà êøãå
åé÷ñò úòùáåìéôäì éãë øöéä úìåáçú àåäù òåãéá

úåáöò åì äàá ïéàî ë"ìàù òãåðë å"ç úååàúá ë"çà
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hayעד b"k iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ג חמישי יום
פרקכז ,66 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåáöòä íàå æë ÷øô,cl 'nr cr.'åëå àìåëî

.zee`zl mze`¯ ,ïë àì íàL,rxdÎxvid zrtyd o`k oi` m` ¤¦Ÿ¥
Búàøé Bà 'ä úáäà úîçî úézîà úeáöò Bì äàa ïéàî¥©¦¨¨©§£¦¦¥£©©£©¦§¨

¯ .åé÷ñò òöîàazeavr ,okyzizin`d`ad ze`hazd `id §¤§©£¨¨
z` ze`ian d"awdn cgtde dad`d :'d z`xie 'd zad` zngn

llba gex oexayl mc`d

wgxnd xac ,ipgexd eavn

gex oexay .d"awdn eze`

wqer `edyk mc`l `a dfk

,miipgex mipipra

ze`a d`xide dad`dyk

`le ,ze`hazd icil elv`

mipipra weqr `edy drya

zeavrdy ixd .miinyb

ik ,zizin` dppi` dxen`d

- rxdÎxvid zleagz m`

.dpnn xhtidl eilre,äpäå§¦¥
úeáöòä Bì äìôpL ïéa¥¤¨§¨¨©§

¯ äãBáò úòLadrya ¦§©£¨
wqer `edyäøBz ãeîìúa§©§¨

¯ äãBáò úòLa àlL Bì äìôpL ïéáe ,älôza Bà`edyk `l` ©§¦¨¥¤¨§¨¤Ÿ¦§©£¨
,miinyb mipipra weqrfä ïéà ék :Baì ìà íéNé úàæàîøb ïî Ÿ¨¦¤¦¦¥©§©§¨¨

¯,mi`zn onfd oi`¯ elôà ,úézîà úeáöòì úòk,`lúâàãì ¨¥§©§£¦¦£¦¦§¨©
éøö úàæì ÷ø ,íBìLå ñç íéøeîç úBðBòíézò úeòéá÷ C ££¦©§¨©¨Ÿ¨¦§¦¦¦

àèç øLà 'ä úlãâa ïðBaúäì ,úòcä áeMéa øLkä úòLe§©©Ÿ¤§¦©©©§¦§¥¦§ª©£¤¨¨
,úézîà úeøéøîa úîàa øaLð Baì äéäé äæ éãé ìòL éãk ,Bì§¥¤©§¥¤¦§¤¦¦§¨¤¡¤¦§¦£¦¦

¯,"zeig" daxwa zxve`d ybx `id zexixn ,oldl xaqeiy itke

;mzq oeavr `leíb øàaúð íLå .øçà íB÷îa Bæ úò øàánëå§©§Ÿ¨¥§¨©¥§¨¦§¨¥©
øéñé éæà ¯ íää íéòeá÷ íézòa Baì øaLpL øçà ãiî ék ,ïk¥¦¦¨©©¤¦§©¦§¦¦§¦¨¥£©¨¦
Búàhç øéáòä 'ä ék äîìL äðeîà ïéîàéå ,éøîâì Balî áöòä̈¤¤¦¦§©§¥§©£¦¡¨§¥¨¦¤¡¦©¨

¯ .çìñì áøåe` zg` mrt ecbp mi`heg m` :lcad miiw mc`a §©¦§Ÿ©
minrt daxd ecbp mi`heg m` eli`e ,jk lr legni lwa - miinrt

gleqe lgen `ede "gelql ax" `ed d"awd ,la` .legnl el dyw -

df oeghae ef dpen` .minrt daxd ecbp `heg mc`d m` mb

:decgde dgnyd ybx z` mc`a mixvei - el lgn d"awdyBæå§
:ìéòì økæpk ,áöòä øçà äàaä 'äa úézîàä äçîOä àéä¦©¦§¨¨£¦¦©©¨¨©©¨¤¤©¦§¨§¥

¯dlecb dgnyl miribn dixg`y ,cala ef `id ,zeavrd zlrny

mby ,ixd ;xzeimipnfa

mireawdly ote`ae ,

eilr - zizin` zeavr

cin z`vl lczydl

ribdle ,zeavr dze`n

.zizin` dgnyl

wxta epcnly dnl xywda

migny"d zece` ,df

milawny dl` ,"mixeqia

- dgny jezn mixeqid z`

xetiq siqedl ie`xd on

mr yhixfnn cibndn ,xvw

obz mzekf ,`yef iax iaxd

l` `a cg` icedi :epilr

zywae yhixfnn cibnd

cibnd eze` dptd .dgnyae dad`a mixeqi lawl cvik ,eita dvr

icedi eze`yk .il`tip`n `yef iax wicvd ecinlz l` yhixfnn

ddinza `yef iax eilr lkzqd ,`yef iax ly ezvr ywae l`y

ip` cvik - ?dad`a mixeqi lawl ji` ,l`ey dz` ilv` :el xn`e

ef daeyz ...mixeqi izlaq `l iiga mrt s`yk ,z`f zrcl leki

zn`a jkl ,ok`e .miax mixeqi eilr exary drya ,`yef iax dpr

`yef iax :`yef iax l` icedid z` eglya yhixfnn cibnd oeekzd

md dl`y yibxd `l dligzklny ,mixeqia gny jk lk did

laq `l eininy xn` okle .mday "aeh"a wx yibxd `ed ,mixeqi

ep` ,mixeqia mpyiy "aeh"de zelrnd lk ixg` ,`l` .mixeqi

ly epeylk - didi ,epl ozep `edy "aeh"dy ,z"iydn miywan

aeh" - iaxddlbpde d`xpdeze` yegl mileki ep`y aeh - "

mipira eze`xleeply.

.æë ÷øtmeyn da yi "zeavr"y owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
ezeida rxdÎxvid z` gvpl mc`d ly ezlkia oi`ye ,'d zcearl drxtd

xhtidl cvik zevr xen`d wxta ze`a dfl m`zda .zeavra rewy

eavnn zraepd zeavrl qgia mb ,miinyb miiywn zraepd zeavrdn

jixvy enk epi`y ipgexd

zepeern db`cd enk - zeidl

eilr dxey zeavrd m` ixd -

,'d z` caer `edy drya

eilr ,lltzn e` cnel `edyk

,dpnn xhtidl lczydl i`cea

'd zcearl drixtn `id ixdy

zrya `ly eilr dxey zeavrd m` mbe - dgnya zeidl dkixvd

df oi`y ,opeazdl eilr - miinyb mipipra weqr `edyk `l` ,dceard

wxta .dni`zne dreaw dry zyxcp jkl ,oky ,zeavrl mi`znd onfd

zeaiqn zraepd zeavrl zevr ly dxey d`a ,cenll miligzn ep`y ,df

:zexg`

íéòø íéøeäøäî àlà ,úBðBò úâàcî dðéà úeáöòä íàå§¦¨©§¥¨¦§¨©£¤¨¥¦§¦¨¦
,BzáLçîa úBìôBpL úBòø úBåàúåo`k xaecn `ly xg`ne - §©£¨¤§§©£©§

zexiar zngny zeavra

,zyxcp jk lry - ynn

zcgein dry ,lirl xen`k

ekeza xxerl dni`zne

zexixnzizin`m` ik -

miltep dry dze`ay

,mirx zepeirx ezaygna

:zxg` `id jkl dvrd ixdBì úBìôBð íà äpäzeaygn oze` - ¦¥¦§
,zerx,äãBáòä úòLa àlL,lltzn e` cnel `edy drya `l - ¤Ÿ¦§©¨£¨

àðåb éàäëe õøà Cøãå åé÷ñòa B÷ñò úòa àlàixd ,dnecke - ¤¨§¥¨§©£¨¨§¤¤¤¤§©©§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

.åé÷ñò òöîàá åúàøé åà 'ä úáäà úîçî úéúéîà
äãåáò úòùá úåáöòä åì äìôðù ïéá äðäååà ú"úá

íéùé úàæ äãåáò úòùá àìù åì äìôðù ïéáå äìôúá
úòë àîøâ ïîæä ïéà éë åáì ìà'éôà úéúéîà úåáöòì

úåòéá÷ êéøö úàæì ÷ø .å"ç íéøåîç úåðåò úâàãì
øùåëä úòùå íéúò'ä 'ìåãâá ïðåáúäì úòãä áåùéá

úîàá øáùð åáì äéäé äæ é"òù éãë åì àèç øùà
úåøéøîáøàáúð íùå à"îá åæ úò øàåáîëå úéúéîà

íää íéòåá÷ íéúòá åáì øáùðù øçà ãéî éë ë"âéæà
'ä éë äîéìù äðåîà ïéîàéå éøîâì åáìî áöòä øéñé

àéä åæå çåìñì áøå åúàèç øéáòäúéúéîàä äçîùä
:ì"ðë áöòä øçà äàáä 'äá

íàå æë ÷øôàìà úåðåò úâàãî äðéà úåáöòä
úåòø úååàúå íéòø íéøåäøäî
àìù åì úåìôåð íà äðä .åúáùçîá úåìôåðù
õøà êøãå åé÷ñòá å÷ñò úòá àìà äãåáòä úòùá
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hay b"k iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äaøcà:jtidl `l` ,aevr zeidl jixv `ed oi`y cala ef `l - ©§©¨
,B÷ìça çîNì Bì Lé- ?dnl jk lke ,ipgexd eavna -óàL ¥¦§Ÿ©§¤§¤©
BzáLçîa Bì úBìôBpL,zerxd zeaygnd -Bzòc çéqî àeä ¤§§©£©§©¦©©§

,ïäî`l` ,zerxd zeaygndn ezrc giqn `ed oi` m` ,oky - ¥¤
llkp df ,oda zebdl jiynn

"zepeer zb`c" ly beqa f`

daygnd mb ,ik -

`id oevxa mirx mixedxda

,zepeer zb`c lre - dxiar

.mcewd wxta epcnl xak

giqny in lr xaecn o`k

,zerxd zeaygndn ezrc

mvrn zraep ezeavre

ezaygna miltepy dcaerd

dxwnae - dl`k mixedxd

lr gny zeidl eilr ,dfk

helyl gilvn `edy

- dl` mixedxdaäî íi÷ì§©¥©
øîàpM1eøeúú àìå" : ¤¤¡©§Ÿ¨

éøçàå íëááì éøçà©£¥§©§¤§©£¥
íéðBæ ízà øLà íëéðéò¥¥¤£¤©¤¦

,"íäéøçà`wec ,ixd - ©£¥¤
miltepy jk iciÎlr

,dl`k mixedxd ezaygna

`ed - mze` dgec `ede

"dyrzÎ`l"d z` miiwn

,oky .xen`d weqtay

elri `ly ,efk dbixcn

dligzkln ezaygna

zkiiy ,mirx mixedxd

"rx" oi`y ,cala miwicva

epi` ixd xen`d weqtde - mirxd mixedxdd erapi epnny mytpa

dl`k mixedxd ezaygna milery ina xacn weqtd .miwicva oc

;mixedxdd z` cin eilrn zegcl ,eilr devn dxezdy `l` -

.xen`d "e`l"d z` miiwn `ed - df ev rvan `edy iciÎlre

:"`ipz"d oeylae"íéðBæ" íàø÷ì íé÷écöa øaãî áeúkä ïéàå§¥©¨§©¥§©¦¦§¨§¨¦
,íBìLå ñçmz` xy`" :xn`py enk -mipef,"mdixg`àlà ©§¨¤¨

ïéa ,BzáLçîa óeàð éøeäøä Bì íéìôBpL ,Ba àöBik íéðBðéáa§¥¦©¥¤§¦¦§¥¦§©£©§¥
øzäa,xzid ly ote`a md mixedxdd m` mb -,'eëmd m` mbe - §¤¥

,xeqi` ly mipte`aBzòc çéqnLëe,mixedxdd mze`n -íi÷î §¤©¦©©§§©¥
,äæ åàì."exezz `le" ly -ì"æø eøîàå2äøáò øáò àìå áLé" : ¨¤§¨§©©¨©§Ÿ¨©£¥¨

éøö ïk ìòå ,"äåöî äNò elàk øëN Bì íéðúBð ¯C,eilr - §¦¨¨§¦¨¨¦§¨§©¥¨¦
.Lnî äNò úåöî íei÷a Bîk åàlä íei÷a çîùì`ly ,jk - ¦§Ÿ©§¦©¨§§¦¦§©£¥©¨

df :jtidl m` ik - zeavr ea xxerl jixv df xac oi`y cala ef

.dgny ea xxerl jixvúeáöòä ,äaøcàåmiltepy dnn d`ad - §©§©¨¨©§
,dl`k mixedxd ea,BîB÷î øékî BðéàL ,çeøä úeqbî àéä- ¦¦©¨©¤¥©¦§

,ezbixcn z` xikn `l `edúâøãîa BðéàL ìò Bááì òøé ïk ìòå§©¥¥©§¨©¤¥§©§¥©

.elàk úeèL éøeäøä íäì íéìôBð ïéà éàcåa íé÷écölL ,÷écö©¦¤§©¦¦§©©¥§¦¨¤¦§¥§¨¥
oi`y lr el dxeg - dl`k mixedxd miltep ezaygnay xg`ne -

;miwicvd enk `edãàî ÷Bçø àeäL ,BîB÷î øékî äéä elà ék¦¦¨¨©¦§¤¨§Ÿ
elôà åéîé ìk òLø àìå ,éðBðéa äéä éàåìäå ,÷écö úâøãnî¦©§¥©©¦§©§©¨¨¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨£¦

úçà äòLz` rci eli`e - ¨¨©©
wegx oiicr `edy ,ezbxc

i`eld ,wicv zeidln c`n

jixv dfl"y "ipepia" didiy

- "dzr wwezydlúàæ éøä£¥Ÿ
íéðBðéaä úcî àéä¦¦©©¥¦
øöiä Laëì ,íúãBáòå©£¨¨¦§Ÿ©¥¤
áläî äìBòä øeäøääå§©¦§¨¤¥©¥
éøîâì Bzòc çéqäìe ,çnì©Ÿ©§©¦©©§§©§¥

,epnî,xedxd eze`n - ¦¤
,íéãé ézLa BúBçãìå- §¦§¦§¥¨©¦

,mda aeygl zevxl `ly

.ìéòì økæpk,a"i wxta - ©¦§¨§¥
zindad ytpd ly rxdy

sweza oiicr `ed "ipepia"a

ozep epi`y `l` ,elv`

,iehia icil `eal "rx"l

mixedxda oevxa aeygl

xeaica `ehgl e` ,mirxd

,eay "rx"d j` - dyrnae

zelrdl ick wfg ic oiicr

,mirx mixedxd ezaygna

.ezaygnn mzegcl eilry

lr oec` oiicr `ed oi` ,mxa

`l dligzklny ,envr

mixedxd ezaygna elri

xen` df xac .dl` mirx

.el` mixedxd mi`a epnny ,llk "rx" mda oi`y ,cala miwicva

BzáLçnî eäçãnL äiçãe äiçc ìëáe,mda aeygl `ly - §¨§¦¨§¦¨¤©§¥¦©£©§
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עה hay b"k iying mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

äaøcà:jtidl `l` ,aevr zeidl jixv `ed oi`y cala ef `l - ©§©¨
,B÷ìça çîNì Bì Lé- ?dnl jk lke ,ipgexd eavna -óàL ¥¦§Ÿ©§¤§¤©
BzáLçîa Bì úBìôBpL,zerxd zeaygnd -Bzòc çéqî àeä ¤§§©£©§©¦©©§

,ïäî`l` ,zerxd zeaygndn ezrc giqn `ed oi` m` ,oky - ¥¤
llkp df ,oda zebdl jiynn

"zepeer zb`c" ly beqa f`

daygnd mb ,ik -

`id oevxa mirx mixedxda

,zepeer zb`c lre - dxiar

.mcewd wxta epcnl xak

giqny in lr xaecn o`k

,zerxd zeaygndn ezrc

mvrn zraep ezeavre

ezaygna miltepy dcaerd

dxwnae - dl`k mixedxd

lr gny zeidl eilr ,dfk

helyl gilvn `edy

- dl` mixedxdaäî íi÷ì§©¥©
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éøçàå íëááì éøçà©£¥§©§¤§©£¥
íéðBæ ízà øLà íëéðéò¥¥¤£¤©¤¦

,"íäéøçà`wec ,ixd - ©£¥¤
miltepy jk iciÎlr

,dl`k mixedxd ezaygna

`ed - mze` dgec `ede

"dyrzÎ`l"d z` miiwn

,oky .xen`d weqtay

elri `ly ,efk dbixcn

dligzkln ezaygna

zkiiy ,mirx mixedxd

"rx" oi`y ,cala miwicva
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.xen`d "e`l"d z` miiwn `ed - df ev rvan `edy iciÎlre

:"`ipz"d oeylae"íéðBæ" íàø÷ì íé÷écöa øaãî áeúkä ïéàå§¥©¨§©¥§©¦¦§¨§¨¦
,íBìLå ñçmz` xy`" :xn`py enk -mipef,"mdixg`àlà ©§¨¤¨

ïéa ,BzáLçîa óeàð éøeäøä Bì íéìôBpL ,Ba àöBik íéðBðéáa§¥¦©¥¤§¦¦§¥¦§©£©§¥
øzäa,xzid ly ote`a md mixedxdd m` mb -,'eëmd m` mbe - §¤¥

,xeqi` ly mipte`aBzòc çéqnLëe,mixedxdd mze`n -íi÷î §¤©¦©©§§©¥
,äæ åàì."exezz `le" ly -ì"æø eøîàå2äøáò øáò àìå áLé" : ¨¤§¨§©©¨©§Ÿ¨©£¥¨
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df :jtidl m` ik - zeavr ea xxerl jixv df xac oi`y cala ef

.dgny ea xxerl jixvúeáöòä ,äaøcàåmiltepy dnn d`ad - §©§©¨¨©§
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,ezbixcn z` xikn `l `edúâøãîa BðéàL ìò Bááì òøé ïk ìòå§©¥¥©§¨©¤¥§©§¥©

.elàk úeèL éøeäøä íäì íéìôBð ïéà éàcåa íé÷écölL ,÷écö©¦¤§©¦¦§©©¥§¦¨¤¦§¥§¨¥
oi`y lr el dxeg - dl`k mixedxd miltep ezaygnay xg`ne -

;miwicvd enk `edãàî ÷Bçø àeäL ,BîB÷î øékî äéä elà ék¦¦¨¨©¦§¤¨§Ÿ
elôà åéîé ìk òLø àìå ,éðBðéa äéä éàåìäå ,÷écö úâøãnî¦©§¥©©¦§©§©¨¨¥¦§Ÿ¨¨¨¨¨£¦

úçà äòLz` rci eli`e - ¨¨©©
wegx oiicr `edy ,ezbxc

i`eld ,wicv zeidln c`n

jixv dfl"y "ipepia" didiy

- "dzr wwezydlúàæ éøä£¥Ÿ
íéðBðéaä úcî àéä¦¦©©¥¦
øöiä Laëì ,íúãBáòå©£¨¨¦§Ÿ©¥¤
áläî äìBòä øeäøääå§©¦§¨¤¥©¥
éøîâì Bzòc çéqäìe ,çnì©Ÿ©§©¦©©§§©§¥

,epnî,xedxd eze`n - ¦¤
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,mda aeygl zevxl `ly
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ozep epi`y `l` ,elv`

,iehia icil `eal "rx"l

mixedxda oevxa aeygl

xeaica `ehgl e` ,mirxd

,eay "rx"d j` - dyrnae

zelrdl ick wfg ic oiicr

,mirx mixedxd ezaygna

.ezaygnn mzegcl eilry
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hayעו c"k iyiy mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט כ"ד שישי יום

,cl 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìåôé ìà ïëìå,68 'nr cr.àìéòì

`ede ,mirx mixedxd ezaygna miltepy iciÎlr ixd ,mipt lk lr

jkae ,("exezz `le" ly) "e`l"d z` miiwn `ed ,mdn ezrc giqn

,ditk ly ,"`itkz`" ly dceard zlrn dpenháì ìté ìà ïëìå§¨¥©¦Ÿ¥
,ãàî Bááì òøé àìå ,åéìò íãàezaygna miltepy jkn - ¨¨¨¨§Ÿ¥©§¨§Ÿ

jixv mpn` .dl`k mixedxd

,oky ,zvw el ztki` zeidl

llk el ztki` didi `l m`

xacd ,mditlk yic` didie

dlilg eilr ritydl lelr

mixedxda mglidln lecgl

rxi `l"y `l` - mzegcle

eaalc`n,dfn "íà íb©¦
äîçìîa åéîé ìk ïk äéäé¦§¤¥¨¨¨§¦§¨¨

,Bæelri cinzy -

,mirx mixedxd ezaygna

l eilr didi cinzemglid

lkeiy ilan ,mda

,dbixcn dze`l zelrzdl

eidi `l dligzklny

zqixc mirxd mixedxdl

,eall df xac "gwi" l` ,z`f lkae - eil` lbx,àøáð Cëì éìeà ék¦©§¨¦§¨
.ãéîz àøçà àøèñì àéôkàì BúãBáò úàæåz` stekl - §Ÿ£¨§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¨¦

.cinz "`xg` `xhq"d:áBià øîà äæ ìòå,d"awdl -úàøa" §©¤¨©¦¨¨¨
"íéòLø4;`l ryxe wicv `de" :oey`xd wxta l`y jk lr - §¨¦

iptl ,dlrnl mifixknyk - (xn`p `l ryxe wicv ixde) "?xn`w

yelg e` xeab ,yth e` mkg :celid ly ezpekz didi dn ,dcild

lr mb efixki m` ,oky ,ryx e` wicv didi m` mixikfn oi` ,dnecke

xn` ,`eti` ,cvik ;mc`d ly ziytegd dxigad ixd lhazz - jk

`l :xacd xaqei xen`l m`zda ,`l` - ?"miryx z`xa" aei`

,cizrl miizin` miryxk dligzkl mi`xapy dl`k lr xaecn

avna mix`yp md miieqn oaenay ,dl`k miyp` `xa d"awd `l`

mzaygna miltep cinzy "mipepia"d md dl`e ,miryxl dnec

zeaygn egci mdy ,`id dpeekde - miryxa enk ,dxiar ixedxd

z` stekl ,"`xg` `xhq `itkz`" ly dceard z` ervaie ,el`

:"`ipz"d oeylae .`xg` `xhqdàìå,dligzkl mi`xap mdy - §Ÿ
,íBìLå ñç úîàa íéòLø eéäiLe` ,daygna ynn `ehgle - ¤¦§§¨¦¤¡¤©§¨

,dyrna e` xeaicaíäéìà òébiL àlà,mda rx`iy -äNòîk ¤¨¤©¦©£¥¤§©£¥
íéòLøä5,ãáì íøeäøäå ízáLçîaelkei mzaygnay - ¨§¨¦§©£©§¨§¦§¨§©

,miryx lv` dfy enk dxiar ixedxd zelrlíéîçìð eéäé íäå§¥¦§¦§¨¦

,íäî ízòc çéqäì ãéîz,dxiard ixedxdn -àéôkàì éãk ¨¦§©¦©©§¨¥¤§¥§¦©§¨
,àøçà àøèñìdxeva e`xap md - "`xg` `xhq"d z` stekl - §¦§¨¨¢¨

,mzcear ote` didi dfy ,efk,ìëå ìkî dìháì eìëeé àìå`ly - §Ÿ§§©§¨¦Ÿ¨Ÿ
:xnelk .zindad mytp ly "`xg` `xhq"d z` ixnbl lhal elkei

,jkl ribdl elkei `l md

mda dpxxerzz `ly

daiqd ody ,zee`z

mixedxdd ly mz`lrdl

,mirxdìò äNòð äæ ék¦¤©£¤©
.íé÷écö éãé"dtilw"d - §¥©¦¦

zindad ytpd ly "rx"de

ixnbl milha ,miwicva

llk mewn oi`y ,"aeh"l

xxerl dplkezy zee`zl

eli`e .mirx mixedxd

ep` ozece` zebixcnd

ozlekia oi` ,o`k micnel

cvn jkl zelrzdl

`linne ,odly "d`ixa"d

xyt`ilraa dpilrzy

cbp megll `id mzceare ,zerx zeaygn ,onfl onfn el` zebixcn

.el` zeaygnçeø úçð éðéî éðLe,l`xyi ipa ly mzceara - §¥¦¥©©©
,éøîâì àøçà àøèqä ìehaî ¯ ãçà :äìòîì Cøaúé åéðôì§¨¨¦§¨¥§©§¨¤¨¦¦©¦§¨¨¢¨§©§¥

à÷úîì eøéønî àëtäúàå,weznl xixnd zkitdne -àëBLçîe §¦§©§¨¦§¦§¦§¨¥£¨
,àøBäðìdyrp dfe ,xe`l jyegne -;íé÷écvä éãé ìò- ¦§¨©§¥©©¦¦

ly "rx"d ,"xixn"d z`e ,ixnbl "`xg` `xhq"d z` milhand
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עט היום יום . . . 

ה'תש"גיט שבטיום שני
חומש: יתרו, שני עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: ולכן נקרא' . . . 56 כגוף לנשמה.

מצות עשה הראשונה, ובל' הרמב"ם "לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל נמצא כו' 
וידיעת דבר זה מ"ע וכמ"ש אנכי ה"א", היא מצות המוח והשכל, והיינו דהגם דכל אחד 
ואחד מישראל הוא מאמין בה' באמונה פשוטה ולבבו תמים עם ה', חובת המוח והשכל 
להביא אמונה זו בידיעה והשגה, וזהו "לידע שיש שם מצוי ראשון", ער זָאל דָאס וויסען  
בהשגה והבנה דוקא,  וכמ"ש דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, וכתיב: וידעת היום 

גו'.

ל ִנְמָצא כּו'  ם ָמצּוי ִראׁשֹון ַמְמִציא ּכָ ׁש ׁשָ ּיֵ "ם: "ֵליַדע ׁשֶ ה ָהִראׁשֹוָנה, ּוִבְלׁשֹון ָהַרְמּבַ ִמְצַות ֲעׂשֵ
ֶכל, ְוַהְינּו  ְוַהּשֵׂ תּוב ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך", ִהיא ִמְצַות ַהּמַֹח  ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ ָבר ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ ִויִדיַעת ּדָ
ִמים ִעם ה', חֹוַבת ַהּמַֹח  ׁשּוָטה ּוְלָבבֹו ּתָ ֱאמּוָנה ּפְ ה' ּבֶ ָרֵאל הּוא ַמֲאִמין ּבַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ֲהַגם ּדְ ּדַ
ָגה  ַהּשָׂ ַדע ֹזאת ּבְ ּיֵ ם ָמצּוי ִראׁשֹון", ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ָגה, ְוֶזהּו "ֵליַדע ׁשֶ יִדיָעה ְוַהּשָׂ ֶכל ְלָהִביא ֱאמּוָנה זֹו ּבִ ְוַהּשֵׂ
ֵלם", ּוְכִתיב: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ּגֹו'". ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו ּבְ תּוב "ּדַ ּכָ ְוָקא, ּוְכמֹו ׁשֶ ַוֲהָבָנה ּדַ

ה'תש"גכ שבטיום שלישי
חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צז־קג.
תניא: וכן הלבוש . . . 56 ימיהם.

הֹות אשר"י" – ְנִטיַלת ָיַדִים  י "ַהּגָ ָביו: ַעל ּפִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
יַח  ָמתֹו ֵעֶדן( – ּוַמּנִ י – )ַמֲהַר"ׁש ִנׁשְ ה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ן ָהָיה עֹוׂשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ּכֵ ִלְסעּוָדה ג' ּפְ

י ָיָדיו. ּתֵ ף ׁשְ ְפׁשֵ ָמאִלית ּוָבֶזה ְמׁשַ ַכף ָידֹו ַהּשְׂ ִפיָכה ַהג' ְמַעט ַמִים ּבְ ִמּשְׁ

ה'תש"גכא שבטיום רביעי
חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קד־קה.
תניא: אך המחשבה . . . כט כפקודין.

ֲהדּות  ת ְוַהּיַ ל ִחּזּוק ַהּדָ ָכל ִמְפָעל ׁשֶ ׁשּוָרה ִראׁשֹוָנה ּבְ י ּוְבנֹות ַהֲחִסיִדים ִיְחיּו ַלֲעֹמד ּבְ חֹוַבת ְנׁשֵ
ְרֵכי  ּדַ ל  ּכָ ק  ְלַחּזֵ ַהֲחִסיִדים  נֹות  ּבְ ֶחְבַרת  ן  ְלַאְרּגֵ ַוֲעֵליֶהם  ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ָטֳהַרת  ִעְנַין  ּבְ ּוִבְפָרט  ְכָלל,  ּבִ

ֶדם. י ַהֲחִסיִדים ֵמָאז ּוִמּקֶ ָבּתֵ ָהָיה ּבְ מֹו ׁשֶ ִעְנְיֵני ַהְדָרָכה ְוִחּנּוְך, ּכְ ַהֲחִסיִדים ּבְ

ה'תש"גכב שבטיום חמישי
חומש: יתרו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קו־קז.
תניא: ומאחר שרצון . . . בלא"ה.

עס זיינען דָא צווייערליי חוקים: א( א געזעץ וועלכער שַאפט לעבען ב( א געזעץ 
וועלכער ווערט בַאשָאפען פון לעבען. מענשליכע געזעצען זיינען געשַאפען פון לעבען, 
דערפאר זיינען זיי אין יעדער לַאנד פארשידען, לויט די תנאים פון לאנד. תורת ה', איז 
דער גטליכער געזעץ וועלכער שַאפט א לעבען. תורת ה' איז תורת אמת, די תורה איז 

אין אלע ערטער און אין אלע צייטען גלייך, תורה איז נצחית.

י ֱאנֹוׁש נֹוְצרּו ִמּתֹוְך  ים. ֻחּקֵ ּנֹוָצר ֵמַהַחּיִ ים. ב( ֹחק ׁשֶ ּיֹוֵצר ַחּיִ ים: א( ֹחק ׁשֶ ֵני סּוֵגי ֻחּקִ ִמים ׁשְ ַקּיָ
ּיֹוֵצר  ׁשֶ ָהֱאֹלִקי  ַהֹחק  ּתֹוַרת ה', ִהיא  ִדיָנה.  ַהּמְ ָנֵאי  ּתְ ְלִפי  ְמִדיָנה,  ָכל  ּבְ ׁשֹוִנים  ָלֵכן ֵהם  ים,  ַהַחּיִ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל ְזַמן ֵזָהה, ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית. ים. ּתֹוַרת ה' ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַהּתֹוָרה ִהיא ּבְ ַחּיִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ה'תש"גכג שבטיום ששי
חומש: יתרו, ששי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: ומזה יוכל . . . כמ"ש לקמן.

ַאמָאל ארויסגייענדיק פון זיין חדר, הָאט דער אלטער רבי ָאנגעטרָאפען, ווי די רביצין 
זָאגט צו עטליכע פרויען: "מיינער זָאגט".

הָאט דער רבי געזָאגט: מיט איין מצוה בין איך דיינער, מיט מצות וויפיל איז מען 
דעם אויבערשטען'ס. און איז געפאלען אויף דער פריטעלקע און הָאט זיך פארדבק'עט. 
אויפכַאּפענדיג זיך פון דבקות, הָאט ער געזָאגט: צאינה וראינה - אויף ארויסגיין פון זיך 
און זעהן אלקות, ווערט דָאס פון - בנות ציון, מלכות מעוררת ז"א, לעתיד לבוא וועט 

זיין אשת חיל עטרת בעלה.

י  ּלִ ים: "ׁשֶ ה ָנׁשִ ִנית אֹוֶמֶרת ְלַכּמָ יַצד ָהַרּבָ ֵקן ּכֵ ַמע ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ן ְוׁשָ ּמֵ ָיְצאֹו ֵמַחְדרֹו, ִהְזּדַ ַעם, ּבְ ּפַ
ֲעִלי[ אֹוֵמר". ]=ּבַ

רּוְך הּוא! ְוָנַפל ַעל  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ִמְצֹות ָאנּו ׁשֶ ַכּמָ ְך, ּבְ ּלָ ְגָלל ִמְצָוה ַאַחת ֲאִני ׁשֶ י: ּבִ – ָאַמר ָהַרּבִ
ֵדי ָלֵצאת ֵמַעְצמֹו  ֵבקּות' ָאַמר: "ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה" – ּכְ ִהְתעֹוְררֹו ֵמַה'ּדְ ֵבקּות. ּבְ ּלֹו ּדְ ֶלת, ּכֻ ְמזּוַזת ַהּדֶ
דֹוׁשֹות  ּדֹות ַהּקְ ת ַהּמִ ׁשֵ ין, ׁשֵ נֹות ִצּיֹון" – ַמְלכּות ְמעֹוֶרֶרת ז"א ]=ְזֵעיר ַאְנּפִ ְוִלְראֹות ֱאֹלקּות, ֶזה ִנְהָיה ִמ"ּבְ

ְעָלּה". ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ָהֶעְליֹונֹות[, ֶלָעִתיד ָלֹבא ִיְהֶיה "ֵאׁשֶ

ה'תש"גכד שבטשבת
ֶפר ּתֹוָרה.  רֹות עֹוְמִדים, ּוְפֵניֶהם ֶאל ַהּסֵ ּבְ ֶרת ַהּדִ ַעת ְקִריַאת ֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ

ּה ְבּתָ ַנת... ַמּצַ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ּבִ
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ . ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִראׁשֹון. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק כד. וזה . . . כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי הָאבען דערזעהן גטליכקייט איז שוין וינועו, עס איז געווָארען 
א תנועת חיים

ים. נּוַעת ַחּיִ נּועּו", ִנְפֲעָלה ּתְ ד "ַוּיָ ֵהם ָראּו ֱאֹלקּות, ֲהֵרי ִמּיָ ׁשֶ נּועּו" – ּכְ ְרא ָהָעם ַוּיָ "ַוּיַ

ֵמי רּום,  ּשְׁ ָתם ּבִ ים ּוְפֻעּלָ ִהּלִ סּוֵקי ּתְ ל ּפְ ַמח ֶצֶדק" – ּכָֹחם ׁשֶ ם – ָאַמר ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִאּלּו ְיַדְעּתֶ
ִעּלּוי  ּבְ ְועֹוִלים  ִחּצֹות,  ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֹוְבִרים  ים  ִהּלִ ּתְ ְזמֹוֵרי  ּמִ ׁשֶ ְדעּו  ּתֵ ָכל ֵעת.  ּבְ ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם 
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ָתם ּבְ ֻעּלָ ִחים ִלְפֵני ָאדֹון עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ּפְ ּטְ ּתַ ִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמׁשְ ַאַחר ִעּלּוי ּבְ

ה'תש"גכה שבטיום ראשון
חומש: משפטים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: פרק כה. וזהו . . . 62 אח"כ.

לערנען בכל יום א פרשה חומש מיט פירש"י )זונטָאג ביז שני, מָאנטָאג ביז שלישי 
וכו'(, אמירת תהלים בכל יום, גומר זיין דעם תהלים שבת מברכים - דָאס דארף מען 

ָאּפהיטען, דָאס איז נוגע איהם, זיינע קינדער און קינדס קינדער.

ִני –  ִני", יֹום ׁשֵ "י )יֹום ִראׁשֹון – ַעד "ׁשֵ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ בּוַע, ֻחּמָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ָכל יֹום ּפָ ִלְלֹמד ּבְ
ְך ֵיׁש  ת ְמָבְרִכים – ַעל ּכָ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ָכל יֹום, ִלְגֹמר ֶאת ַהּתְ ים ּבְ ִהּלִ י" ְוכּו'(; ֲאִמיַרת ּתְ ִליׁשִ ַעד "ׁשְ

יד. ֶזה נֹוֵגַע לֹו, ְלָבָניו ְוִלְבֵני ָבָניו. ְלַהְקּפִ
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ה'תשע"ב שבט י"ט ראשון יום ולהמית? להלקות דין לבית מותר כיום האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰úB÷ìäì ïéc úéáì Lé¥§¥¦§©§

øáòì àìå .äúéî áiçî BðéàL éî âøäìå ,úe÷ìî áiçî BðéàL éî¦¤¥§ª¨©§§©£Ÿ¦¤¥§ª¨¦¨§Ÿ©£Ÿ

.äøBzì âéñ úBOòì àlà ,äøBz éøác ìò©¦§¥¨¤¨©£§¨©¨

ולהמית? להלקות הסמכות דין לבית נתונה בימינו גם האם

ב)בגמרא נב, שזינתה(סנהדרין כהן בת דן חמא שרב מסופר

"ובאת נאמר שהרי בידו, היתה שטעות יוסף רב ואמר בשריפה,

שיש בזמן – ההם" בימים יהיה אשר השופט ואל הכהנים... אל

דין בית שאין משפט, אין כהן שאין בזמן משפט, יש כהן

הגזית. לשכת בזמן אלא ממיתין

יוסף' ה'נמוקי לפי(שם)וכתב חמא רב הנהגת את ליישב אין :

שסמכות משום הדין, מן שלא להעניש דין לבית שמותר הכלל

שניתן בגמרא שנאמר ומה הגדולה, הסנהדרין ביד רק ניתנה זו

מיתה. לגבי אמור אינו נפש, ההורג של עיניו את לסמא

הגמרא דברי על א)והנה, כז, אבא(שם לרב הורה גלותא שריש

הרי הר"ן: הקשה נפש, הורג של עיניו את לסמא יעקב בר

עונש שכן ומכל סמוכים, דין בית צריך תורה בדין לענוש אפילו

כן לעשות יוכלו ואיך שעה, לצורך אלא הדין מעיקר שאינו

תורה? דין בעיקר אפילו נפשות בדיני כוח להם שאין בבבל

מכוח אלא דין בית מכוח אינה גלותא ריש של שסמכותו ותירץ,

הר"ן שלדעת מכאן רשע. אנשי לבער אותו שמינתה המלכות

גוף. עונשי אפילו להעניש רשאים אינם סמוכים שאינם דיינים

הב"ח הנ"ל)אך הנמוק"י על אנו(בהגהות הללו בדורות ש"אף כתב

שמבואר כמו השעה צורך משום חמורים עונשים דנין

שרב בהסבר, דחה הנ"ל יוסף הנמוקי דברי (ואת בפוסקים"

צורך מצד לשריפה הכהן בת את דן לא חמא שרב ידע יוסף

כנ"ל). עליו הקשה ולכן הדין עיקר מצד אלא השעה

שבהלכה מכך מדייקים יש הדעות: נחלקו הרמב"ם ובשיטת

הבאה בהלכה ואילו ולהרוג" להלקות... דין לבית "יש כתב זו

דין לבית יש "וכן onfכתב lkae mewn lkaאדם להלקות

מקום "בכל נתונה הסמכות במלקות שרק רעה", ששמועתו

לסנהדרין רק נתונה הסמכות מיתה לגבי אך זמן", (ברכיובכל

ב) סי' חו"מ הב"חיוסף אך "שם)(חו"מ. הרמב"ם שמלשון okeכתב

על גם מוסב זמן" ובכל מקום ש"בכל מובן דין" לבית יש

מיתה.

ה'תשע"ב שבט כ' שני יום במלאכה? לעסוק רשאים ודיינים רבנים האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰íãà äpîúpL ïåék¥¨¤¦§©¨¨¨

ìL éðôa äëàìî úiOòa øeñà ,øeavä ìò ñðøtàlL éãk ,äL ©§¨©©¦¨©£¦©§¨¨¦§¥§¨§¥¤Ÿ

.íäéðôa äfaúé¦§©¤¦§¥¤

יעקב' ה'באר ס"ד)וכתב ח סי' מלאכה(חו"מ לעשות לו שמותר

בגמרא כמסופר מצוה לצורך א)ברבים ע, רב(קידושין אודות

שפרנס לו העיר וכאשר בבניה עסוק נחמן רב את שראה יהודה

השיב – שלושה בפני מלאכה בעשיית אסור הציבור על הממונה

לו מותר מצוה ובמלאכת לגגו מעקה בונה שהוא נחמן רב

להתעסק.

בגמרא כמובא היא, כבוד מצוה לשם מלאכה (שבתואדרבה:

א) לפיקיט, שאינן מלאכות בעצמם עושים היו החכמים "גדולי

השבת" בכבוד להרבות כדי בש"עכבודם ר"נ(הובא סי' או"ח אדה"ז

.ס"ד)

ה'מקנה' שם)ובספר במשה(קידושין מהנאמר גם ראיה הביא

מזבח" משה "ויבן טו)רבינו יז, ויבן(שמות בבוקר "וישכם וכן ,

ד)מזבח" כד, את(שם משה "ויקם נאמר המשכן ובהקמת ,

יח)המשכן" מ, לנשיא.(שם גם מותרת מצוה שמלאכת הרי

לפרנסתו? במלאכה לעסוק דיין או לרב מותר והאם

לצורך גם שאסור לכאורה ומשמע מלאכה אסר כאן הרמב"ם

תורה תלמוד בהלכות אך ה"י)פרנסתו על(פ"ג המשים "כל כתב

הצדקה, מן ויתפרנס מלאכה יעשה ולא בתורה שיעסוק ליבו

להתפרנס שראוי הרי התורה", את ובזה ה' את חלל זה הרי

לציבור. להזדקק ולא ממלאכה

יצחק' ה'מנחת עח)וביאר סי' שצריך(ח"ד הרמב"ם לשיטת :

את חילל זה "הרי מהרבנות המתפרנס ממלאכה, רק להתפרנס

שאינו בכך ה' את מקדש להתפרנס כדי במלאכה העוסק אבל ה'"

ומותר. מצוה לצורך במלאכה שעוסק ונמצא תורה, מדברי נהנה

נהגו "ולכן הרבנות מן להתפרנס שמותר סוברים יש אמנם

וסיפוק הכנסה לו יש העיר, של שהרב ישראל מקומות בכל

הבריות בפני במלאכה לעסוק יצטרך שלא כדי העיר, מאנשי

ההמון" בפני התורה סכ"א)ויתבזה רמ"ו סי' יו"ד זו(רמ"א ולשיטה .

התשב"ץ קמ"ב)כתב הציבור(סי' על פרנסים הממונים "שהחכמים

במלאכה לעסוק להם אין מלאכה, לעשות להם אפשר אפילו

עליה". בני שנתמעטו הללו בדורות

ה'תשע"ב שבט כ"א שלישי יום לכל? ידוע התאריך האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ãò ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦©

ãçà íBé íäéðL eðekL ét ìò óà ...úBöç øçà ìáà ;Lãçä úBöç£©Ÿ¤£¨©©£©©¦¤¦§§¥¤¤¨

ìkä eòãé øáëe àa Lãçä éöç ïéàL ;äìèa ïúeãò Z úaMä éîéî¦¥©©¨¥¨§¥¨¤¥£¦©Ÿ¤¨§¨¨§©Ÿ

.Lãçä Làø äéä éúîéà¥¨©¨¨Ÿ©Ÿ¤

א)במשנה יח, היו(ר"ה בהם החדשים בין כסלו חודש נמנה

כדי חודש, ראש נקבע מתי להודיע שלוחים שולחים דין בית

חנוכה. חל מתי שידעו

יודעים כולם החודש רוב לאחר אם יהושע': ה'פני והקשה

להודיע בכסלו בשלוחים צורך היה למה חודש, ראש היה מתי

בו? בכ"ה שחל חנוכה על

מתי יודעים שאינם המיעוט עבור נועדו השלוחים ותירץ:

המיעוט עם מתחשבים אין עדות שבדיני אלא חודש ראש נקבע

כאשר החודש בתחילת ראשaexdורק בקביעות יודעים אינם

שהעדות לומר ולא בכך הטעות את לתלות מסתבר חודש
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ה'תשע"ב שבט י"ט ראשון יום ולהמית? להלקות דין לבית מותר כיום האם
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ולהמית? להלקות הסמכות דין לבית נתונה בימינו גם האם

ב)בגמרא נב, שזינתה(סנהדרין כהן בת דן חמא שרב מסופר

"ובאת נאמר שהרי בידו, היתה שטעות יוסף רב ואמר בשריפה,

שיש בזמן – ההם" בימים יהיה אשר השופט ואל הכהנים... אל

דין בית שאין משפט, אין כהן שאין בזמן משפט, יש כהן

הגזית. לשכת בזמן אלא ממיתין

יוסף' ה'נמוקי לפי(שם)וכתב חמא רב הנהגת את ליישב אין :

שסמכות משום הדין, מן שלא להעניש דין לבית שמותר הכלל

שניתן בגמרא שנאמר ומה הגדולה, הסנהדרין ביד רק ניתנה זו

מיתה. לגבי אמור אינו נפש, ההורג של עיניו את לסמא

הגמרא דברי על א)והנה, כז, אבא(שם לרב הורה גלותא שריש

הרי הר"ן: הקשה נפש, הורג של עיניו את לסמא יעקב בר

עונש שכן ומכל סמוכים, דין בית צריך תורה בדין לענוש אפילו

כן לעשות יוכלו ואיך שעה, לצורך אלא הדין מעיקר שאינו

תורה? דין בעיקר אפילו נפשות בדיני כוח להם שאין בבבל

מכוח אלא דין בית מכוח אינה גלותא ריש של שסמכותו ותירץ,

הר"ן שלדעת מכאן רשע. אנשי לבער אותו שמינתה המלכות

גוף. עונשי אפילו להעניש רשאים אינם סמוכים שאינם דיינים

הב"ח הנ"ל)אך הנמוק"י על אנו(בהגהות הללו בדורות ש"אף כתב

שמבואר כמו השעה צורך משום חמורים עונשים דנין

שרב בהסבר, דחה הנ"ל יוסף הנמוקי דברי (ואת בפוסקים"

צורך מצד לשריפה הכהן בת את דן לא חמא שרב ידע יוסף

כנ"ל). עליו הקשה ולכן הדין עיקר מצד אלא השעה

שבהלכה מכך מדייקים יש הדעות: נחלקו הרמב"ם ובשיטת

הבאה בהלכה ואילו ולהרוג" להלקות... דין לבית "יש כתב זו

דין לבית יש "וכן onfכתב lkae mewn lkaאדם להלקות

מקום "בכל נתונה הסמכות במלקות שרק רעה", ששמועתו

לסנהדרין רק נתונה הסמכות מיתה לגבי אך זמן", (ברכיובכל

ב) סי' חו"מ הב"חיוסף אך "שם)(חו"מ. הרמב"ם שמלשון okeכתב

על גם מוסב זמן" ובכל מקום ש"בכל מובן דין" לבית יש

מיתה.

ה'תשע"ב שבט כ' שני יום במלאכה? לעסוק רשאים ודיינים רבנים האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰�Ò ˙ÂÎÏ‰íãà äpîúpL ïåék¥¨¤¦§©¨¨¨

ìL éðôa äëàìî úiOòa øeñà ,øeavä ìò ñðøtàlL éãk ,äL ©§¨©©¦¨©£¦©§¨¨¦§¥§¨§¥¤Ÿ

.íäéðôa äfaúé¦§©¤¦§¥¤

יעקב' ה'באר ס"ד)וכתב ח סי' מלאכה(חו"מ לעשות לו שמותר

בגמרא כמסופר מצוה לצורך א)ברבים ע, רב(קידושין אודות

שפרנס לו העיר וכאשר בבניה עסוק נחמן רב את שראה יהודה

השיב – שלושה בפני מלאכה בעשיית אסור הציבור על הממונה

לו מותר מצוה ובמלאכת לגגו מעקה בונה שהוא נחמן רב

להתעסק.

בגמרא כמובא היא, כבוד מצוה לשם מלאכה (שבתואדרבה:

א) לפיקיט, שאינן מלאכות בעצמם עושים היו החכמים "גדולי

השבת" בכבוד להרבות כדי בש"עכבודם ר"נ(הובא סי' או"ח אדה"ז

.ס"ד)

ה'מקנה' שם)ובספר במשה(קידושין מהנאמר גם ראיה הביא

מזבח" משה "ויבן טו)רבינו יז, ויבן(שמות בבוקר "וישכם וכן ,

ד)מזבח" כד, את(שם משה "ויקם נאמר המשכן ובהקמת ,

יח)המשכן" מ, לנשיא.(שם גם מותרת מצוה שמלאכת הרי

לפרנסתו? במלאכה לעסוק דיין או לרב מותר והאם

לצורך גם שאסור לכאורה ומשמע מלאכה אסר כאן הרמב"ם

תורה תלמוד בהלכות אך ה"י)פרנסתו על(פ"ג המשים "כל כתב

הצדקה, מן ויתפרנס מלאכה יעשה ולא בתורה שיעסוק ליבו

להתפרנס שראוי הרי התורה", את ובזה ה' את חלל זה הרי

לציבור. להזדקק ולא ממלאכה

יצחק' ה'מנחת עח)וביאר סי' שצריך(ח"ד הרמב"ם לשיטת :

את חילל זה "הרי מהרבנות המתפרנס ממלאכה, רק להתפרנס

שאינו בכך ה' את מקדש להתפרנס כדי במלאכה העוסק אבל ה'"

ומותר. מצוה לצורך במלאכה שעוסק ונמצא תורה, מדברי נהנה

נהגו "ולכן הרבנות מן להתפרנס שמותר סוברים יש אמנם

וסיפוק הכנסה לו יש העיר, של שהרב ישראל מקומות בכל

הבריות בפני במלאכה לעסוק יצטרך שלא כדי העיר, מאנשי

ההמון" בפני התורה סכ"א)ויתבזה רמ"ו סי' יו"ד זו(רמ"א ולשיטה .

התשב"ץ קמ"ב)כתב הציבור(סי' על פרנסים הממונים "שהחכמים

במלאכה לעסוק להם אין מלאכה, לעשות להם אפשר אפילו

עליה". בני שנתמעטו הללו בדורות

ה'תשע"ב שבט כ"א שלישי יום לכל? ידוע התאריך האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ãò ?íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦©

ãçà íBé íäéðL eðekL ét ìò óà ...úBöç øçà ìáà ;Lãçä úBöç£©Ÿ¤£¨©©£©©¦¤¦§§¥¤¤¨

ìkä eòãé øáëe àa Lãçä éöç ïéàL ;äìèa ïúeãò Z úaMä éîéî¦¥©©¨¥¨§¥¨¤¥£¦©Ÿ¤¨§¨¨§©Ÿ

.Lãçä Làø äéä éúîéà¥¨©¨¨Ÿ©Ÿ¤

א)במשנה יח, היו(ר"ה בהם החדשים בין כסלו חודש נמנה

כדי חודש, ראש נקבע מתי להודיע שלוחים שולחים דין בית

חנוכה. חל מתי שידעו

יודעים כולם החודש רוב לאחר אם יהושע': ה'פני והקשה

להודיע בכסלו בשלוחים צורך היה למה חודש, ראש היה מתי

בו? בכ"ה שחל חנוכה על

מתי יודעים שאינם המיעוט עבור נועדו השלוחים ותירץ:

המיעוט עם מתחשבים אין עדות שבדיני אלא חודש ראש נקבע

כאשר החודש בתחילת ראשaexdורק בקביעות יודעים אינם

שהעדות לומר ולא בכך הטעות את לתלות מסתבר חודש
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מוכחשת.

לנר' ה'ערוך "שאין(שם)אך הרמב"ם מלשון כך על מקשה

בא החודש lkdחצי erci xakeהרי החודש", ראש היה אימתי

לרוב! רק ולא לכל ידוע שהדבר

על שבעיר דין לבית נודע כאשר אחר: באופן ומיישב

אך לכל, ידוע הדבר החודש רוב משעבר אזי החודש, קביעות

ראש נקבע מתי ידעו לא דין בית אפילו שבהם במקומות

שלוחים לשלוח בהכרח י)החודש, סי' חדשים תוספות צבי חכם .(וראה

סופר' ודאתאן)וה'חתם ד"ה א כז, השמטות זה(פסחים, כעין הקשה

החודש ימי רוב לאחר החלים וסוכות פסח של אחרון יו"ט על

הגמרא דברי לפי ותירץ שני, טוב יום בהם עושים (מגילהואעפ"כ

א) באדרב, י"ד קודם המגילה קריאת את מקדימים הכפרים שבני

רש"י ופירש הזה. בזמן ולא אדמתם על ישראל כאשר ,רק

בית שלוחי מספיקים ישראל בארץ מרוכזים ישראל בני שכאשר

אין מכן לאחר אך הפסח, עד ישראל ארץ לקצה להגיע דין

על הפסח בקביעת ומסתמכים הפסח עד מגיעים השלוחים

את יקדימו ואם הקודם, בחודש המגילה את קראו שבו התאריך

הפסח. זמן קביעת לגבי מכשול לצאת עלול המגילה, קריאת

יודעים כולם החודש רוב שעד זו בהלכה האמור זה, ולפי

דיני ודנו אדמתם על היו שישראל בזמן רק מדובר התאריך את

חודש, של רובו לאחר אף לטעות עשויים מכן לאחר אך נפשות,

וסוכות. פסח של אחרונים בימים גם שני יו"ט עושים ולכן

ה'תשע"ב שבט כ"ב רביעי יום השטר קיום

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íi÷úî íéëøã äMîçî ãçàa§¤¨¥£¦¨§¨¦¦§©¥

...ïéc úéáa øèMä©§¨§¥¦

או היד כתב באימות צורך יש השטר על ערעור של במקרה

באחת להיות שיכול השטר', 'קיום הוא זה ואימות החתימה,

כאן. המפורטים דרכים מחמש

את מזהים הדיינים - הראשונה הן: המרכזיות הדרכים שתי

בסיס על zncwenהכתב ziyi` zexkidאו היד כתב של

(ולשיטת ידם כתב הוא שזה מעידים עצמם החתומים שהעדים

החתומים העדים פי על מתבצע החתימה זיהוי כאשר הרמב"ם

על גם להעיד נדרשים העדים השטר).okezעצמם,

הדיינים, בפני השטר על חותמים שהעדים היא נוספת דרך

העדים של ידם כתב את מכירים אינם שהדיינים ואף

נכחו שהרי השטר את ומקיימים מאשרים הם וחתימותיהם,

החתימה יד)בשעת סי' החדשים מהרי"ט .(שו"ת

ואף העדים יד כתב על אחרים עדות היא נוספת אפשרות

באמצעות zncwenזאת zexkidפסק זה אופן ועל היד, כתב של

ה"ג)הרמב"ם פ"ז שנים(להלן ובאו ושמעון, ראובן שעדיו "שטר :

שמעון, של ידו כתב וזה ראובן של ידו כתב שזה שניהם והעידו

העיד והשני ראובן ידי כתב על זה העיד אם אבל השטר. נתקיים

עדים שני שצריך לפי השטר, נתקיים לא שמעון, ידי כתב על

כתב על מעיד שלישי שם יש ואם משניהם. אחד יד כתב כל על

נתקיים". כאחד, ושמעון ראובן

על מסתמכת הנוספת cidהדרך azk z`eeydעם שלפנינו,

'הדרך היא וזו אמיתי, שהוא בבירור יודעים שאנו אחר יד כתב

כאן. הרמב"ם שהביא החמישית'

החתימה, לקיום שנועדו בעדויות קולא של צד בהלכה ויש

ידו, כתב את שמאמתים למי קרוב של עדות גם לקבל שניתן

הטור שכותב לה)כפי סי' בגדלו(חו"מ עליהם שמעיד דברים "יש :

אלא אותם ראה שלא פי על אף מצוות] לגיל שהגיע [לאחר

אחי או רבי יד כתב או אבי יד כתב זה שמעיד: כגון בקטנותו,

ודווקא קטן. שהיה בעוד מתו שכבר אע"פ השטר, לקיים כדי

אצלם". ומצוי בהם רגיל שהוא מעיד, שלושה אלו על

ה'תשע"ב שבט כ"ג חמישי יום לפתי שוטה בין

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéøékî ïéàL ,øúBéa íéàútä©§¨¦§¥¤¥©¦¦

ïéðéánL Cøãk øácä éðéðò eðéáé àìå ,äæ úà äæ ïéøúBqL íéøác§¨¦¤§¦¤¤¤§Ÿ¨¦¦§§¥©¨¨§¤¤¤§¦¦

.íéèBMä ììëa elà éøä ...õøàä íò øàL§¨©¨¨¤£¥¥¦§©©¦

בשאר לא אך עדות לגבי ברמב"ם הובא הפתאים דין

המהרי"ט מדייק ומכך השוטה. דין בהם שנזכר (אבהע"זהמקומות

טז) מהסי' על להעיד שעליו מאחר כי בעדות, רק אמור שהדין

'אינו שהרי בזולתו דבר לו שנתערב לחשוש יש אירע שכבר

וגטין וממכר למקח אך זה', את זה שסותרים דברים מכיר

השוטים. בכלל הפתאים אין וקידושין

ענין לכל כשוטים שהפתאים סוברים אויש סי' שור סק"נ.(תבואות

ס"ב) ח"ב אבהע"ז חת"ס רקשו"ת זה דין הביא הרמב"ם ולדעתם, .

מדין נלמד בגמרא, מפורש שאינו זה, דין כי עדות בהלכות

וההבדל וקטן, שוטה חרש הושוו התורה דיני בכל שהרי החרש,

אך מצבו על המורים מעשים עושה ששוטה הוא לחרש שוטה בין

הדעת, שלימות לו שחסרה אלא שטות מעשי עושה אינו החרש

מהחרש. במכלֿשכן ונלמד הדעת בחסרון מהחרש גרוע והפתי

דין את להזכיר הרמב"ם הוצרך לא המקומות בכל ולכן

פסול בעדות כי החרש, מדין ללמדו אין עדות לגבי אך ה'פתי'.

לשמוע יכול אינו כי אלא הדעת שלימות חסרון מצד אינו החרש

עליו שמאיימים האיום ואת הדיינים הי"א)את להלן ואין(כמבואר ,

כך ומשום שומע, הוא שהרי פסול הפתי שגם מכך להסיק

בפירוש. להזכירו הרמב"ם הוזקק

להלן הנזכר הדין שגם סוברים ט)ויש שנטרפה(בה' מי "כל

יחשב" שוטה ובכלל פסול זה הרי הדברים... מן בדבר דעתו...

כדעת הרמב"ם סובר דינים לשאר אך עדות, לענין רק אמור

קיט)הראשונים אבהע"ז ב"י השטות(ראה מעשי את העושה שרק ,

וכו') הקברות בבית לן בלילה, יחידי (יוצא בגמרא הנזכרים

חייב אינו גמור, שוטה נחשב שאינו אף והטעם: כשוטה. נחשב

"והנה מהכתוב נתמעט ולעדות שטותו, בזמן שעושה במצוות

במצוות' אחיו ש'אינו מי את הממעט באחיו" שקר... (ב"קעד

א) דברפח, לכל מצוות בר שאינו הנו"בהיינו הישר(תשובת אור בספר

ל) .סי'
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ה'תשע"ב שבט כ"ד שישי יום ישראל למלך דוד מבית מלך בין

:Ë ‰ÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéãéòî àì Z ìàøOé éëìî©§¥¦§¨¥Ÿ§¦¦

úçz ïéòðëð ïðéàå ,òBøæ éìòa ,íéîlà ïäL éðôî ;ïäéìò ïéãéòî àìå§Ÿ§¦¦£¥¤¦§¥¤¥©¨¦©£¥§©§¥¨¦§¨¦©©

.íéðicä ìòŸ©©¨¦

חביב המהר"ם א)הקשה עד, יומא יוה"כ, :(תוספות

הגמרא שם)מדברי התורה,(יומא מן מעיד אינו שהמלך עולה

הפסוק את דורשים טו)כי יז, –(דברים מלך" עליך תשים "שום

ולמה דין, בבית להעיד למלך הוא וזלזול עליך", אימתו "שתהא

בחזקת ש"הן כיון רק מעידים לא ישראל שמלכי הרמב"ם כתב

ישראל "מלכי כתב ה"ז) (פ"ז מלכים בהלכות וגם אלמים...",

minkg exfb?"עליו מעידין ולא מעיד ולא ידון.. שלא

ותירץ:

ההלכה סוף על רק מוסב כו'" אלמים בחזקת ש"הן הטעם

מעידין" "אין שהמלכים ההלכה ואילו עליהן") מעידין ("ואין

התורה. מן אכן היא

אברהם' ה'דבר י"ד)אך אות ל"ב הוא,(ח"ב דחוק שפירוש כתב

הפסולים דיני בין זו הלכה הביא הרמב"ם היינו,cirdlשהרי

ש"לא כך על הוא ".oicirnשהדגש

הדברים: ביאור כך אלא

ישראל) ממלכי ובין דוד מבית (בין המלך שאין התורה דין

מחל אם אבל עדות, מהגדת פוטרו בכבודו לזלזל לא כדי מעיד

ובמלכי מתקבלת, עדותו דוד בית במלכי - והעיד כבודו על

הדיינים עול תחת נכנעים שאין מכיון כי חכמים גזרו ישראל

ואין מתקבלת עדותם שאין מדרבנן עדות כפסולי הם הרי

עדותם. פי על ממון מחייבים

שלמה' 'בנין גמרא)ובספר ד"ה ב, יט, פירש:(סנהדרין

היא ה"ב)הלכה פ"א גדול(לעיל חכם העד "היה ממון שבעדות

מעיד אינו בחכמה", ממנו פחות דין בית משוםוהיה דין בבית

בעדות וכן האיסור מן בה שמפריש "בעדות אבל כבודו,

במלך גם וכך ה'". לנגד חכמה "אין כי ומעיד", הולך נפשות..

להעיד חייב נפשות עדות או האיסור מן בה שמפריש בעדות –

עדות אפילו יעידו לא ישראל שמלכי גזרו חכמים אך התורה מן

המעשה ואכן הדיינים. עול תחת נכנעים שאינם כיון כזו,

בגמרא שם)המסופר המלך(סנהדרין שאין חכמים גזרו שבעקבותיו

נפשות. בדיני היה מעיד

ה'תשע"ב שבט כ"ה קודש שבת דיבוריה' 'פלגינן

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰:ãçà øèLa áúk íà¦¨©¦§¨¤¨

ì ézúpLå ,úéðBìt øöç ïáeàøì ézúpLeàöîðå ,úéðBìt äãO ïBòîL ¤¨©¦¦§¥¨¥§¦§¤¨©¦§¦§¨¤§¦§¦§§
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א)(יבמותבגמרא -כה, לרצוני רבעני... פלוני יוסף: רב "אמר :

עד להיות רשע עם ידך תשת 'אל אמרה: והתורה הוא, רשע

עצמו משים אדם ואין עצמו, אצל קרוב אדם רבא: אמר חמס'...

רשע".

לדבר שותף היה עדותו לפי כי נאמן אינו יוסף רב לדעת

לדעת ואילו לעדות. פסול והרשע רשע, נקרא וממילא עבירה

דיבורו את מפצלים ולכן עצמו את להפליל יכול אדם אין רבא

העדות החלק את אבל מקבלים לא עצמו על העדות חלק ואת

מקבלים חברו ב).על ט, בסנהדרין רש"י (ראה

שאת אחדות עדויות בו שיש ששטר כתב כאן הרמב"ם והנה,

"אם לקבל: יכולים אנו אין חלקן ואת לקבל אנו יכולים חלקן

ו'שנתתי פלונית', חצר לראובן 'שנתתי אחד: בשטר כתב

ורחוקים לזה קרובים העדים [ו]נמצאו פלונית', שדה לשמעון

עדויות שתי שאלו קיימת, מתנתו ממנו, רחוקים שהם זה - מזה

אחד..." בשטר שהן פי על אף

יכולים שחלקן אחד בשטר עדויות לגבי מדוע לשאול: ויש

לפצלן שניתן מסכימים כולם – לקבל יכולים לא וחלקן לקבל

מחלוקת? בכך מצינו ולא

אם אפילו הוא דיבורא' 'פלגינן דין של שחידושו אלא

שמתאר בעד `zgמדובר zecaer zkqnיוצרת היא אם שגם

הנרבע כנגד ואחד הרובע כנגד אחד נפרדים, אישומים שני

במציאות. אחת בהתרחשות מקורם (העד),

ורבא יוסף רב נחלקו זה בשיטהועל המובא הרא"ה, חידושי (ראה

שם) הריטב"א, ובחידושי ע"ב, יח לכתובות שנאמרומקובצת שהדברים והגם .

ביניהם שאין שונים מקרים צירוף של תוצאה אינם העד ידי על

השתלשלות של תוצאה אלא שבשטר בעדויות כמו מהותי, קשר

ולהתייחס העדות את לפצל אפשר רבא לדעת עצמה, העובדות

ולדחות האחד את ולקבל בנפרד שלה מהמרכיבים אחד כל אל

האחר א)את ז, מכות רמב"ן .(ראה
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ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
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.‡ר אחד לדין, לפני ׁשּבאּו קׁשה2ׁשנים עד3ואחד : ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ואי ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע אֹו ּדבריהם, את ּתׁשמע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּלא

נֹוטה הּדין להיכן יֹודע איני4אּתה להם: לֹומר רּׁשאי אּתה - ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לכם ונמצ5נזקק הּקׁשה, יתחּיב ׁשּמא הּדּין! אחר רֹודף .6א ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אי - נֹוטה הּדין להיכן ותדע ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאבל
מּפני תגּורּו לא ׁשּנאמר: לכם! נזקק איני לֹומר: רּׁשאי ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאּתה

את7איׁש יהרג ׁשּמא הּוא, רׁשע ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ׁשּלא . ְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ
נטיעֹותי יקּצץ ׁשּמא ּגדיׁשי, את ידליק ׁשּמא היה8ּבני, ואם . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להם להּזקק חּיב - לרּבים .9ממּנה ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

לעני·. זכּות וראה רּבֹו, לפני יֹוׁשב ׁשהיה ּתלמיד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
לעׁשיר תגּורּו10וחֹובה לא מּׁשּום עֹובר זה הרי - ׁשתק אם , ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

איׁש ּתרחק11מּפני ׁשקר מּדבר נאמר: זה ועל לדּין12. ּומּנין . ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבּור ּתלמיד יֹוׁשיב ׁשקר13ׁשּלא מּדבר לֹומר: ּתלמּוד לפניו? ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

.14ּתרחק ְִָ
יאמר:‚. ׁשּלא ּבּדין, ׁשּטֹועה רּבֹו ׁשראה לתלמיד ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּומּנין

ואבנּנּו ואסּתרּנּו הּדין ׁשּיּגמר עד לֹו ׁשּיּקרא15אמּתין ּכדי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ּתרחק ׁשקר מּדבר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמי? על .16הּדין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ

אֹו„. רֹוצים אּתם ּבדין ּבּתחּלה: דינים לבעלי לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמצוה
עֹוּׂשין17ּבפׁשרה - ּבפׁשרה רצּו אם וכל18? ּפׁשרה. ּביניהן ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָ

נאמר: ועליו מׁשּבח. זה הרי - ּתמיד ּפׁשרה ׁשעֹוּׂשין ּדין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבית
עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט זהּו אי ּבׁשעריכם. ׁשפטּו ׁשלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמׁשּפט

ּבּצּוע19ׁשלֹום זה אֹומר: הוי ויהי20? אֹומר: הּוא ּבדוד וכן . ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָ
עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט זהּו אי עּמֹו. לכל ּוצדקה מׁשּפט עּׂשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹדוד

הּפׁשרה21צדקה והיא ּבּצּוע זהּו אֹומר: הוי ּדברים22? ּבּמה . ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
וידע ּדבריהם ׁשּׁשמע ּפי על אף ּדין. ּגמר קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאמּורים?
הּדין ׁשּגמר אחרי אבל לבצע. מצוה - נֹוטה הּדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהיכן
אינֹו - חּיב אּתה ּפלֹוני איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני איׁש ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָואמר:

ּביניהן ּפׁשרה לעּׂשֹות ההר23רּׁשאי את הּדין יּקב אּלא ,24. ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
יׁש‰. - ּדין ּבבית ּבפׁשרה הּדין ּבעלי ׁשרצּו ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאף

ׁשניהם25להם מּיד ׁשּיקנּו עד הּדין, את ולתּבע .26לחזר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
.Âאין - ׁשּדנּו הדיֹוטֹות ׁשּׁשני הּדין. מּכח ּפׁשרה ּכח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיפה

ּדין ּפׁשרה27ּדיניהן עּׂשּו ואם ּבהן; לחזר דינין לבעלי ויׁש ,28 ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבהן לחזר יכֹולין אין - מּידן .29וקנּו ְְֲִִֵֶַָָָָֹ

.Êאני לֹומר: ּדין, מּבית ּכׁשּיצא הּדּינים, מן לאחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור
אעּׂשה מה אבל עלי; חֹולקין וחברי המחּיב, אֹו המזּכה ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּוא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אתם1) בדין בתחילה: הדין לבעלי לומר הדיין על שמצוה זרוע. בעל איש מפני הדיין יירא שלא תעשה, לא מצוות מתבארת בו
שבירושלים הדעת נקיי הליכות הדיון. בסדרי ירושלים דייני מנהג חייבו. וחבריי זיכיתי אני לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים,

חב דיינים.3)נוח.2)רתם.בדרכי ומטריח מריבה חייב.4)בעל ומי זכאי לכם.5)מי ולפסוק בדינכם להפוך6)לעיין
לזכותו. הדין לחוש,7)את לו אין חזקים, שניהם היו שאם חזק: ונמצא המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ב, ו, סנהדרין

א. יב, משפט בחושן להלכה נפסק וכך יסייעו, יז.8)שהשני אות דברים לקשה,9)ספרי לחוש לו שאין בתחילה, אפילו
(רדב"ז). ויצילוהו יסייעוהו בדין.10)שהרבים טועה תגורו11)ורבו לא ומפרש: איש, מפני דבריך תכניס לא - שם סנהדרין

עניים כששניהם הדין הוא יח: ט, משפט לחושן הסמ"ע וכתב תאגור". ולא תשתה לא "ויין לט): כח, (דברים ככתוב כנוס, מלשון
ישתוק. לא זאת בכל העשיר, כבוד ומשום רבו, כבוד משום חושש הוא שאפילו להורות עני, אחד נקט: אלא עשירים, או

שקר.12) דין לפסוק שגורם א, לא, ויטעהו.13)שבועות עימו וייתן ויישא הארץ, וברש"י.14)עם ב, ל, מלשון15)שם
א). לא, (שם בתלמוד הנוסח וכן לימדתני.16)בניין, וכך כך רבי! כבוד: דרך לו יאמר אלא מסיים: ח ט, סימן משפט ובחושן

ט. הלכה ה, פרק תורה תלמוד הלכות קר17)וראה ולא חם לא פושרים, לשון - פשרה צד. מכל מסויים וויתור ידי על הסכם
אין ובפשרה חייב, והשני זכאי יוצא אחד שבראשון, לפשרה, דין בין יש והבדל ה). משנה י, פרק כתובות לרבינו המשנה (פירוש

הכול. מפסיד החייב ואין בכול, זוכה מפשרים.18)הזכאי יוצא19)הדיינים שהחייב שלום"? אין משפט שיש במקום "והלא
מרוצה. ובלתי הדין.20)מקופח משורת21)מיצוע לפנים ועשייה וויתור שמשמעה: צדקה"? אין משפט שיש מקום כל "והלא

כנ"ל.22)הדין. הצדדים שני בין התביעה וחותכת מבצעת כאילו שהפשרה ב. ו, שמא23)סנהדרין אנו יריאים לצדדים: לומר
הדין). נגמר המתחיל: דיבור שם (תוספות דיננו פסק את יהפכו אחרים ודיינים בדין משוא24)טעינו ללא הדין מידת לפי לנהוג

מעונש להיפטר כדי ביניהם, לפשר דין הבית רשאי מהם, לאחד שבועה הדין בית חייב אם שם, בתוספות וראה ורחמים. פנים
ב. יב, משפט בחושן וכן הם.25)שבועה. את26)רשאים המבטאת ובביאורנו), ב הלכה ז, פרק לעיל (ראה סודר קניין קבלת

קניין". צריכה "פשרה א) ו, (סנהדרין ההדדית והתחייבותם פחות27)הסכמתם דין בית שאין י, הלכה ב, פרק לעיל כמבואר
י. הלכה שם דין, ודינו יחידי לדון לו מותר מומחה אחד אבל ביניהם.28)משלושה, פשרה עשה אחד קבלת29)אפילו כי

שניי היו שהמפשרים רבינו נקט ולפיכך, מחייבתם, מידם אינםהקניין שהצדדים כל אבל מידם, וקנו שהסכימו עדים שיהיו כדי ם,
מיד קנו שאם ומובן, רבינו). דברי בהבנת הרדב"ז דעת וכן שם, (סנהדרין מועיל ביניהם מפשר אחד אפילו הקניין את מכחישים
ידי על אינו דין שסתם אלא ב, הלכה ז, פרק לעיל כמבואר בהם, לחזור יכולים ואין דין, דינו - להם ידון אחד שדיין שניהם,

משנה). (כסף קניין ידי על אלא מועילה אינה פשרה וכל קניין,

oixcdpq zekld - hay h"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

רכיל הֹול ּבכלל הּוא הרי - ּכן אמר ואם עלי? רּבּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהם
ּסֹוד דברים30מגּלה ׁשהֹוציא אחד, ּבתלמיד ּומעּׂשה . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָ

ׁשנה, ועּׂשרים ׁשּתים לאחר הּמדרׁש ּבבית ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמרּו
מגּלה זה עליו: והכריזּו הּמדרׁש, מּבית ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָוהֹוציאּוהּו

הּוא !31סֹוד

.Áּדין ּפסק לֹו לכּתב דינים מּבעלי אחד ּכֹותבין32ׁשאל - ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּדינֹו ּבעל ּפלֹוני עם ּפלֹוני ׁשל ּדין לבית ּפלֹוני ּבא :ּכ ְְְְִִִִִִֵֶַַָָלֹו

חּיב אֹו זּכאי ויצא ,ּבכ מזּכירין33ׁשּטענֹו ואין לֹו. ונֹותנין . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
המחּיבין ׁשם ולא המזּכין ּפלֹוני,34ׁשם ׁשל ּדין ּבית אּלא: , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ּפלֹוני נזּדּכה .35מּדבריהם ְְְִִִִֵֶֶַ
.Ëדינין ּבעלי מכניסין ירּוׁשלים: אנׁשי ׁשל מנהגם היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכ

וׁשֹומעים העדים ּומכניסים וטענֹותיהם, ּדבריהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָוׁשֹומעים
לחּוץ אדם ּכל ּומֹוציאין נֹוּׂשאים36ּדבריהם. והּדּינים , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

מכניסין ּכ ואחר הּדבר. את וגֹומרין ּבּדבר, ּביניהם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָונֹותנים
ׁשּבּדּינים וגדֹול דינים, זּכאי,37ּבעלי אּתה ּפלֹוני איׁש אֹומר: ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

אי דינים מּבעלי אחד ידע ׁשּלא ּכדי חּיב. אּתה ּפלֹוני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאיׁש
ׁשחּיבֹו הּוא דּין זה אי ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה מי הּוא דּין .38זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.Èרׁשע אֹו גזלן ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא אסּור39ּדּין - ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ע ּתרחקלהצטרף ׁשקר מּדבר ׁשּנאמר: נקּיי40ּמֹו. היּו וכ . ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

עם ׁשּידעּו עד ּבדין יֹוׁשבים אין עֹוּׂשין: ׁשּבירּוׁשלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּדעת
יֹוׁשבים הם מי41מי ׁשּידעּו עד הּׁשטר את חֹותמים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
עּמהם מסב42חֹותם מי ׁשּידעּו עד לסעּדה נכנסים ולא , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

.43עּמהן ִֶָ

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

אּלא‡. הּדין, את לעּות לֹומר צרי אין ׁשחד. תּקח ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלא
ועֹובר אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
להחזיר וחּיב ׁשחד. לקח ארּור ּבכלל הּוא והרי תעּׂשה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹּבלא

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו ְְִֵֶֶַַַָֹהּׁשחד
ׁשּנאמר:·. הּנֹותן. ּכ תעּׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשם

מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני

לחּזניו‚. ּׂשכר להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל
עּׂשּו וכן הּבצע. אחרי הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּולסֹופריו
וּיקחּו הּבצע אחרי וּיּטּו להם: נאמר ּולכ ׁשמּואל. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבני
ּדברים. ׁשחד אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשחד.
ּבּנהר, לעבר קטּנה ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה אחד, ּבדּין ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּומעּׂשה
הּדּין: לֹו ואמר דין, לֹו והיה ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָּופׁשט
נֹוצה - אברה ׁשהעביר ּבאחד, ּומעּׂשה לדין. ל ּפסּול ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהריני
הּדּין, מּלפני רק ּכּסה ואחר הּדּין, רדיד מעל - עֹוף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשל
ׁשהביא ּבאחד, ּומעּׂשה לדין. ל ּפסּול הריני לֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר
אני ּפסּול לֹו: ואמר ּכהן, לדּין ּכהּנה מּמּתנֹות אחת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹֻמּתנה
לֹו מביא ׁשהיה ּדּין, ׁשל אחד ּבאריס ּומעּׂשה לדין. ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָל
אחת ּפעם ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּׂשדהּו מּתֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּתאנים
ואמר דין. לֹו ׁשהיה מּפני ּבּׁשּבת, ּבחמיׁשי והביא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהקּדים
מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי על אף לדין. ל ּפסּול הריני הּדּין: ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹו

לדין. לֹו נפסל - ּבזמּנן ׁשּלא והביאן הֹואיל ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּדּין,
ּבּמה„. ׁשהׁשאילֹו. לזה לדין ּפסּול - ׁשאלה ׁשּׁשאל ּדּין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

היה אבל להׁשאיל; לּדּין לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹּדברים
מּמּנּו. ׁשֹואל זה גם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָלֹו

ׁשּלא‰. והּוא ּבטלים. ּדיניו - לדּון ּׂשכרֹו ׁשּנֹוטל ּדּין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
לפניו ּובאּו ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל הּנּכר; ּׂשכר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָיהיה
ׁשאדּון עד ּתחּתי ׁשּיעּׂשה מי לי ּתנּו להן: ואמר לדין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים
ׁשּיהיה והּוא מּתר. זה הרי - ּבּטלתי ּׂשכר לי ּתנּו אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלכם,
ויּטל יֹותר, ולא ּבלבד הּבּטלה ּׂשכר ׁשהּוא נּכר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּדבר

מּתר. זה ּכגֹון - זה ּבפני זה ּבׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֻמּׁשניהם
.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור

ּכנפׁשֹו; אׁשר רעֹו ולא עלׁשֹוׁשבינֹו אף ׁשּׂשֹונאֹו, למי ולא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹ
אּלא רעתֹו; מבּקׁש ולא לֹו אֹויב ׁשאינֹו ׁשניּפי ׁשּיהיּו צרי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מּכיר היה לא ואם ּובלּבם. הּדּינים ּבעיני ׁשוין דינים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבעלי
ול מהם אחד ּכמֹוהּו.את צדק דּין ל אין - מעּׂשיו א ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Êאסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכל
מׁשּפט ליציאת גֹורם זה ׁשּדבר זה. עם זה ּבדין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָליׁשב
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א.30) כט, בסנהדרין עשה31)משנה הדיין לנידון, אחד יאמר שלא זה, ובכלל שם). (=רש"י היה הרע לשון ודבר א לא, שם
יט, משפט לחושן (ש"ך מוגרמת שחיטה של בעובדה ב צט, קמא בבא התלמוד מסוגיית כמוכח אותך, שחייב במה כדין שלא לך

ב). קטן שם.32)סעיף ובביאורינו ו הלכה ו, פרק לעיל ראה הדין, לסתור יוכל אולי גדול, דין לבית להראותו ואין33)שרוצה
יידע הטענות כשישמע יפה, דין בית כל כי ד). יד, משפט (חושן דין והפסק הטענות אלא והראיות, הטעמים לו לכתוב צריכים

שם). (סמ"ע לכולנו אחת שתורה לפיהן, המיעוט.34)לפסוק דעת נגד דעות רוב פי על נחתך והדין זה35)במקרה מסגנון
יצא פלוני לכתוב: יסתמו לא וגם רכיל, ילכו שלא כדי החולק, הדיין שם את יזכירו ולא אחידה, דיעה פי על נחתך שלא יבינו

אליעזר). רבי כדעת א ל, (סנהדרין אחד פה זיכוהו הדיינים כל כאילו כשקר, נראה שזה של36)זכאי, הוויכוח את ישמעו שלא
ז). משנה ג, פרק שם לרבינו המשנה (פירוש הדין מבעלי לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב, ומי המזכה מי לחלוק37)הדיינים

(תוספות ז משנה ה, פרק באבות המשנה כדברי מהם, גדול שהוא מי בפני מדברים שאינם החכמים, מידת שכן כבוד, טובלו יום
אהובים38)שם). הדיינים שיהיו "כדי הוסיף: שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי כדברי א ל, שם ובגמרא כט, בסנהדרין משנה

אדם". בני לשמים.39)אצל אדם שבין עבירות האמת.40)עובר מדרך ולהטותו להטעותו עלול וזה ב, ל, שמא41)שבועות
י"ד). הלכה ב, פרק (לעיל בוגדים קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם פסול,42)יצטרף אחד עד עימהם יחתמו שמא

וברש"י). א כג, (סנהדרין בדבר בושים ונמצאו כולם עדות בסעודה43)ומבטל הארץ עם אצל לישב חכם לתלמיד הוא שגנאי
דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה יסב ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מג, ברכות וראה וברש"י), (שם

י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב, הלכה ה, דברים,1)פרק שוחד מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור
הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או לאהובו לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין שצריך
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רכיל הֹול ּבכלל הּוא הרי - ּכן אמר ואם עלי? רּבּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהם
ּסֹוד דברים30מגּלה ׁשהֹוציא אחד, ּבתלמיד ּומעּׂשה . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָ

ׁשנה, ועּׂשרים ׁשּתים לאחר הּמדרׁש ּבבית ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמרּו
מגּלה זה עליו: והכריזּו הּמדרׁש, מּבית ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָוהֹוציאּוהּו

הּוא !31סֹוד

.Áּדין ּפסק לֹו לכּתב דינים מּבעלי אחד ּכֹותבין32ׁשאל - ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּדינֹו ּבעל ּפלֹוני עם ּפלֹוני ׁשל ּדין לבית ּפלֹוני ּבא :ּכ ְְְְִִִִִִֵֶַַָָלֹו

חּיב אֹו זּכאי ויצא ,ּבכ מזּכירין33ׁשּטענֹו ואין לֹו. ונֹותנין . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
המחּיבין ׁשם ולא המזּכין ּפלֹוני,34ׁשם ׁשל ּדין ּבית אּלא: , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

ּפלֹוני נזּדּכה .35מּדבריהם ְְְִִִִֵֶֶַ
.Ëדינין ּבעלי מכניסין ירּוׁשלים: אנׁשי ׁשל מנהגם היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכ

וׁשֹומעים העדים ּומכניסים וטענֹותיהם, ּדבריהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָוׁשֹומעים
לחּוץ אדם ּכל ּומֹוציאין נֹוּׂשאים36ּדבריהם. והּדּינים , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

מכניסין ּכ ואחר הּדבר. את וגֹומרין ּבּדבר, ּביניהם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָונֹותנים
ׁשּבּדּינים וגדֹול דינים, זּכאי,37ּבעלי אּתה ּפלֹוני איׁש אֹומר: ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

אי דינים מּבעלי אחד ידע ׁשּלא ּכדי חּיב. אּתה ּפלֹוני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאיׁש
ׁשחּיבֹו הּוא דּין זה אי ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה מי הּוא דּין .38זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.Èרׁשע אֹו גזלן ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא אסּור39ּדּין - ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ע ּתרחקלהצטרף ׁשקר מּדבר ׁשּנאמר: נקּיי40ּמֹו. היּו וכ . ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

עם ׁשּידעּו עד ּבדין יֹוׁשבים אין עֹוּׂשין: ׁשּבירּוׁשלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּדעת
יֹוׁשבים הם מי41מי ׁשּידעּו עד הּׁשטר את חֹותמים ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
עּמהם מסב42חֹותם מי ׁשּידעּו עד לסעּדה נכנסים ולא , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

.43עּמהן ִֶָ

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

אּלא‡. הּדין, את לעּות לֹומר צרי אין ׁשחד. תּקח ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלא
ועֹובר אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
להחזיר וחּיב ׁשחד. לקח ארּור ּבכלל הּוא והרי תעּׂשה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹּבלא

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו ְְִֵֶֶַַַָֹהּׁשחד
ׁשּנאמר:·. הּנֹותן. ּכ תעּׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשם

מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני

לחּזניו‚. ּׂשכר להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל
עּׂשּו וכן הּבצע. אחרי הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּולסֹופריו
וּיקחּו הּבצע אחרי וּיּטּו להם: נאמר ּולכ ׁשמּואל. ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּבני
ּדברים. ׁשחד אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשחד.
ּבּנהר, לעבר קטּנה ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה אחד, ּבדּין ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּומעּׂשה
הּדּין: לֹו ואמר דין, לֹו והיה ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָּופׁשט
נֹוצה - אברה ׁשהעביר ּבאחד, ּומעּׂשה לדין. ל ּפסּול ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהריני
הּדּין, מּלפני רק ּכּסה ואחר הּדּין, רדיד מעל - עֹוף ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשל
ׁשהביא ּבאחד, ּומעּׂשה לדין. ל ּפסּול הריני לֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר
אני ּפסּול לֹו: ואמר ּכהן, לדּין ּכהּנה מּמּתנֹות אחת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹֻמּתנה
לֹו מביא ׁשהיה ּדּין, ׁשל אחד ּבאריס ּומעּׂשה לדין. ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָל
אחת ּפעם ׁשּבת. לערב ׁשּבת מערב ּׂשדהּו מּתֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּתאנים
ואמר דין. לֹו ׁשהיה מּפני ּבּׁשּבת, ּבחמיׁשי והביא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהקּדים
מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי על אף לדין. ל ּפסּול הריני הּדּין: ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלֹו

לדין. לֹו נפסל - ּבזמּנן ׁשּלא והביאן הֹואיל ְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּדּין,
ּבּמה„. ׁשהׁשאילֹו. לזה לדין ּפסּול - ׁשאלה ׁשּׁשאל ּדּין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

היה אבל להׁשאיל; לּדּין לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹּדברים
מּמּנּו. ׁשֹואל זה גם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָלֹו

ׁשּלא‰. והּוא ּבטלים. ּדיניו - לדּון ּׂשכרֹו ׁשּנֹוטל ּדּין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
לפניו ּובאּו ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל הּנּכר; ּׂשכר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָיהיה
ׁשאדּון עד ּתחּתי ׁשּיעּׂשה מי לי ּתנּו להן: ואמר לדין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים
ׁשּיהיה והּוא מּתר. זה הרי - ּבּטלתי ּׂשכר לי ּתנּו אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלכם,
ויּטל יֹותר, ולא ּבלבד הּבּטלה ּׂשכר ׁשהּוא נּכר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּדבר

מּתר. זה ּכגֹון - זה ּבפני זה ּבׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֻמּׁשניהם
.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור

ּכנפׁשֹו; אׁשר רעֹו ולא עלׁשֹוׁשבינֹו אף ׁשּׂשֹונאֹו, למי ולא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹ
אּלא רעתֹו; מבּקׁש ולא לֹו אֹויב ׁשאינֹו ׁשניּפי ׁשּיהיּו צרי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מּכיר היה לא ואם ּובלּבם. הּדּינים ּבעיני ׁשוין דינים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבעלי
ול מהם אחד ּכמֹוהּו.את צדק דּין ל אין - מעּׂשיו א ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

.Êאסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכל
מׁשּפט ליציאת גֹורם זה ׁשּדבר זה. עם זה ּבדין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָליׁשב
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א.30) כט, בסנהדרין עשה31)משנה הדיין לנידון, אחד יאמר שלא זה, ובכלל שם). (=רש"י היה הרע לשון ודבר א לא, שם
יט, משפט לחושן (ש"ך מוגרמת שחיטה של בעובדה ב צט, קמא בבא התלמוד מסוגיית כמוכח אותך, שחייב במה כדין שלא לך

ב). קטן שם.32)סעיף ובביאורינו ו הלכה ו, פרק לעיל ראה הדין, לסתור יוכל אולי גדול, דין לבית להראותו ואין33)שרוצה
יידע הטענות כשישמע יפה, דין בית כל כי ד). יד, משפט (חושן דין והפסק הטענות אלא והראיות, הטעמים לו לכתוב צריכים

שם). (סמ"ע לכולנו אחת שתורה לפיהן, המיעוט.34)לפסוק דעת נגד דעות רוב פי על נחתך והדין זה35)במקרה מסגנון
יצא פלוני לכתוב: יסתמו לא וגם רכיל, ילכו שלא כדי החולק, הדיין שם את יזכירו ולא אחידה, דיעה פי על נחתך שלא יבינו

אליעזר). רבי כדעת א ל, (סנהדרין אחד פה זיכוהו הדיינים כל כאילו כשקר, נראה שזה של36)זכאי, הוויכוח את ישמעו שלא
ז). משנה ג, פרק שם לרבינו המשנה (פירוש הדין מבעלי לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב, ומי המזכה מי לחלוק37)הדיינים

(תוספות ז משנה ה, פרק באבות המשנה כדברי מהם, גדול שהוא מי בפני מדברים שאינם החכמים, מידת שכן כבוד, טובלו יום
אהובים38)שם). הדיינים שיהיו "כדי הוסיף: שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי כדברי א ל, שם ובגמרא כט, בסנהדרין משנה

אדם". בני לשמים.39)אצל אדם שבין עבירות האמת.40)עובר מדרך ולהטותו להטעותו עלול וזה ב, ל, שמא41)שבועות
י"ד). הלכה ב, פרק (לעיל בוגדים קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם פסול,42)יצטרף אחד עד עימהם יחתמו שמא

וברש"י). א כג, (סנהדרין בדבר בושים ונמצאו כולם עדות בסעודה43)ומבטל הארץ עם אצל לישב חכם לתלמיד הוא שגנאי
דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה יסב ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מג, ברכות וראה וברש"י), (שם

י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב, הלכה ה, דברים,1)פרק שוחד מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור
הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או לאהובו לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין שצריך
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לסּתר נֹוטה אחד ּכל ּדעת ׁשּביניהן הּׂשנאה מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמעּקל,
חברֹו. ְֲִֵֵּדברי

.Á,צּוארֹו על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו דּין יראה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֻלעֹולם
מי ולפני דן, הּוא מי את וידע מּתחּתיו. לֹו ּפתּוחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוגיהּנם
האמת. מּקו נטה אם מּמּנּו להּפרע עתיד ּומי דן, ְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָהּוא
אּתם מה ראּו ואֹומר: אל. ּבעדת נּצב אלהים ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

ליי. ּכי ּתׁשּפטּו לאדם לא ּכי ְְְִִִִַָָָֹֹעּׂשים,
.Ëלּׁשכינה ּגֹורם - לאמּתֹו אמת ּדין דן ׁשאינֹו ּדּין ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

ׁשּלא לזה ונֹותן מּזה ׁשּנֹוטל ּדּין וכל מּיּׂשראל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּתסּתּלק
וקבע ׁשּנאמר: נפׁשֹות. מּמּנּו ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכּדין
אפּלּו לאמּתֹו, אמת ּדין ׁשּדן ּדּין וכל נפׁש. קבעיהם ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
לּׁשכינה וגֹורם ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּתּקן ּכאּלּו - אחת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשעה
וׁשּמא אל. ּבעדת נּצב אלהים ׁשּנאמר: ּביּׂשראל. ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתׁשרה
ועּמכם לֹומר: ּתלמּוד הּזאת? ולּצרה ּלי מה הּדּין: ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹיאמר

רֹואֹות. ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין - מׁשּפט ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר
.Èׁשּכל ּובחזקת ּכרׁשעים, לפני דינין ּבעלי יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּולעֹולם

הּדברים. מן ּׁשּתראה מה לפי ודּון ׁשקר, טֹוען מהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליהם ּכׁשּקּבלּו ּכצּדיקים, ּבעיני יהיּו - מּלפני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכׁשּיּפטרּו

זכּות. לכף מהם אחד ּכל ודּון הּדין, ְְְִֵֶֶֶַַָָאת

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
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ׁשּדעּתֹו‡. הּדברים ּפי על ממֹונֹות ּבדיני לדּון לּדּין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש
על אף ּכן, ׁשהּוא ּבלּבֹו חזק והּדבר אמת, ׁשהן להן ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנֹוטה
יֹודע היה אם לֹומר, צרי ואין ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּפי
ּכיצד? ּׁשּיֹודע. מה ּכפי דן ׁשהּוא הּוא, ּכן ׁשהּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבוּדאי
ׁשהּוא אדם לּדּין ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה אדם ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרי
חׁשּוד האיׁש ׁשּזה ּדבריו, על סֹומכת וׁשּדעּתֹו אצלֹו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמן
ויּׁשבע ׁשּכנגּדֹו, על הּׁשבּועה להפ לּדּין יׁש - הּׁשבּועה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל
היתה אפּלּו זה. ּדברי על ּדּין ׁשל דעּתֹו וסמכה הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹויּטל;
ונכֹון חזק הּדבר ּומצא הֹואיל אצלֹו, נאמנים עבד אֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּׁשה
עצמֹו הּוא ידע אם לֹומר, צרי ואין ודן. עליו סֹומ - ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבלּבֹו
אדם לֹו ואמר לפניו, חֹוב ׁשטר יצא אם וכן חׁשּוד. ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּזה
סמכה אם הּוא! ּפרּוע זה קרֹוב: אֹו אּׁשה אפּלּו עליו, ְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשּסמ
אּלא ּתּפרע לא לזה: לֹומר לֹו יׁש - ּדבריו על ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹדעּתֹו
ׁשּלא לזה יּתן - לאחר חֹוב ׁשטר עליו היה אם אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשבּועה.
אֹו האחד. ּבדברי ׁשטרֹו ׁשּנפּגם זה ויּניח ּכלל, ׁשטרֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנפּגם
מי וכן ּׁשּיראה. מה ּכפי ּבֹו. ידּון ולא ּבפניו הּׁשטר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיׁשלי
ונתן צּואה, ּבלא ׁשּמת ּפלֹוני אצל ּפּקדֹון לֹו ׁשּיׁש וטען ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבא
זה ּבבית להּכנס רגיל הּטֹוען זה היה ולא מבהקין, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻסימנין
לֹו להיֹות אמּוד אינֹו הּמת ׁשּזה הּדּין ידע אם ׁשּמת, ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאיׁש
מן מֹוציאֹו - מת ׁשל החפץ זה ׁשאין דעּתֹו וסמכה זה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָחפץ
ּכּיֹוצא ּכל וכן סימנים. ונתן ּבֹו האמּוד לזה ונֹותנֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּיֹורׁשין
ּׁשּיראה מה לפי ּדּין, ׁשל ללּבֹו אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבזה.
עדים? ׁשני ּתֹורה הצריכה למה ּכן, אם האמת. דין ׁשהּוא ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָלֹו

עדּותן, ּפי על ידּון - עדים ׁשני הּדּין לפני ׁשּיבֹואּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבזמן
ע ּבׁשקר.אף אֹו העידּו ּבאמת אם יֹודע ׁשאינֹו ּפי ל ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ

דינין·. ּבּתי מּׁשרּבּו אבל הּדין. עּקר הן הּדברים אּלּו ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
חכמים אינן - ּבמעּׂשיהם הגּונים היּו ואפּלּו הגּונים, ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ׁשּלא יּׂשראל: דיני ּבּתי רב הסּכימּו ּבינה, ּובעלי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכראּוי
ויפסידּו ׁשטר יפּגמּו ולא ּברּורה. ּבראיה אּלא ׁשבּועה ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹיהפכּו
ולא הּדינין. ּכל ּבׁשאר וכן ּפסּול. אֹו אּׁשה ּבעדּות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹחזקתֹו
ּכל יאמר ׁשּלא ּכדי ּבידיעתֹו, ולא ּדעּתֹו ּבסמיכת הּדּין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹידּון
וכן זה. על סֹומכת ודעּתי זה, לדברי מאמין לּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַהדיֹוט:
ּבדעת לא ּברּורה, ּבראיה אּלא היתֹומים מן מֹוציאין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹאין
העיד אם כן, ּפי על ואף הּטֹוען. אֹו הּמת ּבאמּדן ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹֻהּדּין
ׁשאמת הּדּין דעת ונטתה הּדברים, מּכל ּבדבר נאמן ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאדם
ונֹותן ונֹוּׂשא עדּותֹו, דֹוחה ואינֹו ּבּדין, ממּתין - אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַהּוא
אֹו ּפׁשרה, יעּׂשּו אֹו העד, לדברי ׁשּיֹודּו עד דינין ּבעלי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם

הּדין. מן ְִִִֵַַיסּתּלק
יאמר:‚. ׁשּלא מרּמה, ׁשהּוא ּבדין יֹודע ׁשהּוא לּדּין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻּומּנין

לֹומר: ּתלמּוד העדים? ּבצּוארי ּתלּוי הּקֹולר ויהיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחּתכּנּו,
הרּבה ויחקר ּבֹו ידרׁש יעּׂשה? ּכיצד ּתרחק. ׁשקר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּדבר
דעּתֹו לפי לֹו נראה אם נפׁשֹות. ּדיני ׁשל ּובחקירה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָּבדריׁשה
אם אבל העדּות. ּפי על הּדין את חֹות - רּמאּות ּבֹו ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ[ׁשאין
סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין אֹו רּמאּות; ּבֹו ׁשּיׁש נֹוקפֹו] לּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיה
ׁשּדעּתֹו אֹו לפסלן; יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף העדים, ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
העדים, את והּׂשיא ערמה, ּובעל רּמאי זה ּדין ׁשּבעל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוטה
אֹו הטעם; וזה העידּו, ּתּמם ּולפי ּכׁשרים ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻאף
מסּתרין, אחרים ּדברים ׁשם ׁשּיׁש הּדברים, מּכלל לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנראה

אסּורואינ ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל - לגּלֹותם רֹוצים ן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מי וידינּנּו זה, מּדין עצמֹו יסּלק אּלא הּדין, אֹותֹו לחּת ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹלֹו
והּכתּוב לּלב. מסּורים הּדברים והרי ּבּדבר. ׁשלם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּלּבֹו

הּוא. לאלהים הּמׁשּפט ּכי ְִִִֵֵַָֹאֹומר:
ולהרג„. מלקּות, מחּיב ׁשאינֹו מי להלקֹות ּדין לבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻיׁש

אּלא ּתֹורה, ּדברי על לעבר ולא מיתה. מחּיב ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻמי
העם ׁשּפרצּו ּדין ּבית ׁשרֹואים וכיון לּתֹורה. סיג ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעּׂשֹות
להם. ּׁשּיראה מה ּכפי הּדבר ּולחּזק לגּדר להן יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּדבר,
והלקּו מעּׂשה לדֹורֹות. הלכה ׁשּיּקבע לא ׁשעה, הֹוראת ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
סּוס על ׁשרכב ּבאחד ּומעּׂשה אילן. ּתחת אׁשּתֹו ׁשּבעל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאדם
ּומעּׂשה ּוסקלּוהּו. ּדין לבית והביאּוהּו יונים, ּבימי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבׁשּבת
ּבאׁשקלֹון. אחד ּביֹום נׁשים ׁשמֹונים ׁשטח ּבן ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָותלה
ולא וההתראה, וחקירה הּדריׁשה ּדרכי ּכל ׁשם היּו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹולא

ּׁשראה. מה ּכפי ׁשעה הֹוראת אּלא ּברּורה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָּבעדּות
אדם‰. להלקֹות זמן ּובכל מקֹום ּבכל ּדין לבית יׁש ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָוכן

על עֹובר ׁשהּוא עליו מרּננים והעם רעה, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּׁשמּועתֹו
ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסק, ׁשאינֹו קֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהעריֹות.
וכן רעה. ׁשמּועה עליו ׁשּמֹוציאין ידּועים אֹויבים אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָיהיּו
ּבפניו. יֹולדּתֹו את ּומחרפין רעה, ׁשּׁשמּועתֹו זה את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָמבּזין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו1) כשיודע הדין לחתוך לא לדיין אזהרה ברורות. ראיות בהם שאין למרות חזקות, אומדנות פי על בהם שחותכים ממונות דיני
הדיין. בעיני קל הבריות כבוד יהיה שלא בלבד. וגדר סייג משום ולהכות לענוש לדיין הסמכות מרומה. שהוא

oixcdpq zekld - hay 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּומאּבד ּבעלים, לֹו ׁשּיׁש ממֹון להפקיר ּתמיד לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
אֹו הּבדק, ּולחּזק הּדת ּפרצֹות לגּדר ּׁשּיראה מה ּכפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹונֹותן
יבֹוא לא אׁשר וכל ּבעזרא: אֹומר הּוא והרי זה. אּלם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹלקנס
רכּוׁשֹו. ּכל יחרם והּזקנים הּׂשרים ּכעצת הּימים ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַַָָָָלׁשלׁשת

הפקר. - ּדין ּבית ׁשהפקר ְְִִֵֵֵֶֶֶָמּכאן,
.Êּכדי נּדּוי, ּבן ׁשאינֹו מי ּולהחרים לנּדֹות לּדּין יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן

ויאמר, .לכ צריכה והּׁשעה לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ּפרץ, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלגּדר
ׁשּנאמר: ּברּבים. חטאֹו ויפרסם ּדעּתֹו. על והחרימהּו ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנּדהּו
באּו לא ּכי יׁשביה, ארֹור ארּו יי, מלא אמר מרֹוז ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאֹורּו

יי. ְְְֶַָלעזרת
.Á,עּמֹו לריב הראּוי עם מריבה לעּׂשֹות לּדּין יׁש ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכן

ּבעל ּבאלהים ּולהׁשּביעֹו ּׂשערֹו, ולתלׁש ּולהּכֹותֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָֹּולקללֹו
עּמם ואריב ׁשּנאמר: עּׂשה. ׁשּלא אֹו יעּׂשה ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכרחֹו
ּבאלהים. ואׁשּביעם ואמרטם, אנׁשים מהם ואּכה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואקללם,

.Ë,האסּורים ּבבית ולאסר ורגלים, ידים לכּפֹות לֹו יׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן
הן לׁשרׁשי, הן למֹות הן ׁשּנאמר: הארץ. על ולסחב ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹולדחף

ולאסּורין. נכסין ְְֱֲִִִֶַָלענׁש
.Èלכ ראּוי ׁשּזה הּדּין ּׁשּיראה מה לפי - הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

יהיה ואל ׁשמים. לׁשם מעּׂשיו יהיּו ּובּכל צריכה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשהּׁשעה
ׁשל תעּׂשה לא את דֹוחה הּוא ׁשהרי ּבעיניו, קל הּברּיֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכבֹוד
הּמחזיקין ויעקב, יצחק אברהם ּבני ּכבֹוד ׁשּכן וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבריהם.
להֹוסיף אּלא ּכבֹודם; יהרס ׁשּלא זהיר ׁשּיהיה האמת, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבתֹורת
מחּלל ּגּופֹו - הּתֹורה את המבּזה ׁשּכל ּבלבד. הּמקֹום ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻּבכבֹוד
הּברּיֹות. על מכּבד ּגּופֹו - הּתֹורה את והמכּבד הּברּיֹות; ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֻעל
ּומׁשּפטיה. חּקיה ּפי על לעּׂשֹות אּלא הּתֹורה ּכבֹוד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻואין

ה'תשע"ב שבט כ' שני יום
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הרּוח‡. ּובגּסּות הּצּבּור על ּבּׂשררה לנהג לאדם ,2אסּור ְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ

ּפרנס וכל ויראה. ּבענוה על3אּלא יתרה אימה הּמטיל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּתלמיד ּבן לֹו רֹואה ואינֹו נענׁש, - ׁשמים לׁשם ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּצּבּור
לב חכמי ּכל יראה לא אנׁשים, יראּוהּו לכן ׁשּנאמר: .4חכם. ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עּמי·. ׁשהן ּפי על אף ראׁש, קּלּות ּבהן לנהג לֹו אסּור ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹוכן
יפסיע5הארץ ולא הּקדׁש6. עם ראׁשי ׁשהן7על ּפי על אף . ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

וצבאֹות הם, ויעקב יצחק אברהם ּבני - ּוׁשפלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהדיֹוטֹות
וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ּבכח מצרים מארץ ׁשהֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשם
יּׂשא ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר רּבנּו, ּכמׁשה ּומּׂשאן. הּצּבּור ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹטרח

הּינק את זֹו8האמן ׁשפטיכם. את ואצּוה אֹומר: הּוא והרי . ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
את האֹומן יּׂשא ּכאׁשר הּצּבּור את ׁשּיסּבל לּדּין, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאזהרה
ׁשּׁשלחֹו ּכיון הּנביאים. ּכל ׁשל רּבן מּמׁשה, ּולמד צא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּיֹונק.

ונאמר ּבמצרים, הּוא ּברּו יּׂשראל.9הּקדֹוׁש ּבני אל ויצּום : ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּקּבלה מּפי מנת10אמרּו על ּולאהרן: למׁשה להם ׁשאמר , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבאבנים. אתכם וסֹוקלין אתכם מקללים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּיהיּו
הּצּבּור‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמצוה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר

ואצ ׁשּנאמר: ּבּדּין. ּכבֹוד לּצּבּורלנהג אזהרה זֹו אתכם. ּוה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עליהן הּדּין אימת ינהג11ׁשּתהיה ולא ּבפניהם, יתּבּזה ולא . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבעצמֹו ראׁש .12קּלּות ְְַַֹ
ּבעּׂשּית„. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון

ּבפניהם יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני אם13מלאכה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ולׁשּתֹות לאכל וחמר קל עליו, אסּורה ּברּבים 14הּמלאכה ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּובסעּדת הארץ עּמי ּובכניסת רּבים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּולהׁשּתּכר
ּתֹורת15מרעּות מעלּבֹון ּבכ ׁשּנהגּו הּדּינים לאֹותן להם אֹוי . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עפר עד והּגיעּוה ארץ, עד והׁשּפילּוה דיניה, ׁשּבזּו ,16מׁשה! ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּבא ולעֹולם הּזה ּבעֹולם בניהם ולבני להן רעה .17וגרמּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּדין‰. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג הּׁשליח18אסּור והרי . ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
הקלני ּפלֹוני אמר: ׁשאם הּנּדּוי. לענין ּכׁשנים אֹו19נאמן , ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ

מׁשּמתין - לדין לבֹוא רצה לא אֹו הּדּין, על20הקלה אֹותֹו ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
ּפתחא ּכֹותבין אין אבל ויעידּו21ּפיו. ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד עליו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּדין לבית לבֹוא ׁשּנמנע .22עליו ְְִִֵֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להתבזות1) ולדיין לפרנס שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי הכיבוד הציבור. על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס האיסור
קובעים שאין ידועים זמנים עונשו. מה בא, ולא דין לבית לבוא המוזמן דין, בית שליח של בכבודו לפגוע שלא הציבור. בפני

דין. לבעלי דיון ימי ח)3)יהירות.2)בהם יא, (זכריה הרועים" שלושת "את פרנסיא.מנהיג. תלתא ית יונתן: ראש4)מתרגם
לב חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם, דורך על יתירה אימה מטיל שהיית לפי לאיוב: אמר אליהוא א, יז, השנה
הלכות והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור את שמנהיג פרנס "כל אמרו: א צב, ובסנהדרין שם), לאיוב (רש"י

י"ג. הלכה ג, פרק תלמידי5)תשובה לצאת חכמים תלמידי מצויים אין מה "מפני א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני שאינם
רש"י). שבהם, תורה מפני אותם (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מבניהם... יפסע.6)חכמים ולא תימן: יד בכתב

על7) כמפסיע נראה במקומו, ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ, יושבים הציבור היו דורש המתורגמן כשהיה ב. ז, סנהדרין
(רש"י). א.8)ראשם ח, וכו'.9)שם נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן: יד אות10)בכתב בהעלותך פרשת ספרי

שם.11)צא. ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך לו13)כמבואר שאין לזה, שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי א. ע, קידושין
דיין, מינוי לקבל לו אסור שישמשנו מי לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב, פרק סנהדרין ובירושלמי (רש"י). מלאכתו שיעשה מי

ד. ח, משפט חושן ערוך בשולחן מצוה.14)וכן בסעודת וחומר15)אפילו קל של בנו וחומר קל זה הרי הרשות, סעודת שהיא
כב). קטן סעיף שם יב.16)(סמ"ע כה, בישעיה הכתוב מליצת פי כל17)על סוף עד ולבניו לו רע שם "וגורם א מט, פסחים

ה"זוהר". בשם יד אות שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות והשווה לדין.18)הדורות". איש להזמין ביזה19)ההולך
שם.20)אותי. ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר רצה21)מנדים, שלא על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

לסדר וההתחלה הפתיחה שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ב, פרק מלווה בהלכות ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין. לבוא
כב) נה, (תהילים ככתוב שלופה, חרב לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה הלווה מידי החוב לגביית נוקט דין שבית הפעולות

שמתא". "שטר שהוא שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה לשון מפרש: שם ורש"י פתיחות". קמא22)"והמה בבא



פז oixcdpq zekld - hay 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּומאּבד ּבעלים, לֹו ׁשּיׁש ממֹון להפקיר ּתמיד לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
אֹו הּבדק, ּולחּזק הּדת ּפרצֹות לגּדר ּׁשּיראה מה ּכפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹונֹותן
יבֹוא לא אׁשר וכל ּבעזרא: אֹומר הּוא והרי זה. אּלם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹלקנס
רכּוׁשֹו. ּכל יחרם והּזקנים הּׂשרים ּכעצת הּימים ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַַָָָָלׁשלׁשת

הפקר. - ּדין ּבית ׁשהפקר ְְִִֵֵֵֶֶֶָמּכאן,
.Êּכדי נּדּוי, ּבן ׁשאינֹו מי ּולהחרים לנּדֹות לּדּין יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן

ויאמר, .לכ צריכה והּׁשעה לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ּפרץ, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלגּדר
ׁשּנאמר: ּברּבים. חטאֹו ויפרסם ּדעּתֹו. על והחרימהּו ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנּדהּו
באּו לא ּכי יׁשביה, ארֹור ארּו יי, מלא אמר מרֹוז ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאֹורּו

יי. ְְְֶַָלעזרת
.Á,עּמֹו לריב הראּוי עם מריבה לעּׂשֹות לּדּין יׁש ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכן

ּבעל ּבאלהים ּולהׁשּביעֹו ּׂשערֹו, ולתלׁש ּולהּכֹותֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָֹּולקללֹו
עּמם ואריב ׁשּנאמר: עּׂשה. ׁשּלא אֹו יעּׂשה ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכרחֹו
ּבאלהים. ואׁשּביעם ואמרטם, אנׁשים מהם ואּכה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואקללם,

.Ë,האסּורים ּבבית ולאסר ורגלים, ידים לכּפֹות לֹו יׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן
הן לׁשרׁשי, הן למֹות הן ׁשּנאמר: הארץ. על ולסחב ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹולדחף

ולאסּורין. נכסין ְְֱֲִִִֶַָלענׁש
.Èלכ ראּוי ׁשּזה הּדּין ּׁשּיראה מה לפי - הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

יהיה ואל ׁשמים. לׁשם מעּׂשיו יהיּו ּובּכל צריכה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשהּׁשעה
ׁשל תעּׂשה לא את דֹוחה הּוא ׁשהרי ּבעיניו, קל הּברּיֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכבֹוד
הּמחזיקין ויעקב, יצחק אברהם ּבני ּכבֹוד ׁשּכן וכל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּדבריהם.
להֹוסיף אּלא ּכבֹודם; יהרס ׁשּלא זהיר ׁשּיהיה האמת, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבתֹורת
מחּלל ּגּופֹו - הּתֹורה את המבּזה ׁשּכל ּבלבד. הּמקֹום ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֻּבכבֹוד
הּברּיֹות. על מכּבד ּגּופֹו - הּתֹורה את והמכּבד הּברּיֹות; ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֻעל
ּומׁשּפטיה. חּקיה ּפי על לעּׂשֹות אּלא הּתֹורה ּכבֹוד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻואין

ה'תשע"ב שבט כ' שני יום

ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨§¤§¦

הרּוח‡. ּובגּסּות הּצּבּור על ּבּׂשררה לנהג לאדם ,2אסּור ְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ

ּפרנס וכל ויראה. ּבענוה על3אּלא יתרה אימה הּמטיל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּתלמיד ּבן לֹו רֹואה ואינֹו נענׁש, - ׁשמים לׁשם ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּצּבּור
לב חכמי ּכל יראה לא אנׁשים, יראּוהּו לכן ׁשּנאמר: .4חכם. ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עּמי·. ׁשהן ּפי על אף ראׁש, קּלּות ּבהן לנהג לֹו אסּור ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹוכן
יפסיע5הארץ ולא הּקדׁש6. עם ראׁשי ׁשהן7על ּפי על אף . ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

וצבאֹות הם, ויעקב יצחק אברהם ּבני - ּוׁשפלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהדיֹוטֹות
וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ּבכח מצרים מארץ ׁשהֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשם
יּׂשא ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר רּבנּו, ּכמׁשה ּומּׂשאן. הּצּבּור ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹטרח

הּינק את זֹו8האמן ׁשפטיכם. את ואצּוה אֹומר: הּוא והרי . ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
את האֹומן יּׂשא ּכאׁשר הּצּבּור את ׁשּיסּבל לּדּין, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאזהרה
ׁשּׁשלחֹו ּכיון הּנביאים. ּכל ׁשל רּבן מּמׁשה, ּולמד צא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּיֹונק.

ונאמר ּבמצרים, הּוא ּברּו יּׂשראל.9הּקדֹוׁש ּבני אל ויצּום : ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּקּבלה מּפי מנת10אמרּו על ּולאהרן: למׁשה להם ׁשאמר , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבאבנים. אתכם וסֹוקלין אתכם מקללים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּיהיּו
הּצּבּור‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמצוה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר

ואצ ׁשּנאמר: ּבּדּין. ּכבֹוד לּצּבּורלנהג אזהרה זֹו אתכם. ּוה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עליהן הּדּין אימת ינהג11ׁשּתהיה ולא ּבפניהם, יתּבּזה ולא . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבעצמֹו ראׁש .12קּלּות ְְַַֹ
ּבעּׂשּית„. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון

ּבפניהם יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני אם13מלאכה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ולׁשּתֹות לאכל וחמר קל עליו, אסּורה ּברּבים 14הּמלאכה ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּובסעּדת הארץ עּמי ּובכניסת רּבים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּולהׁשּתּכר
ּתֹורת15מרעּות מעלּבֹון ּבכ ׁשּנהגּו הּדּינים לאֹותן להם אֹוי . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עפר עד והּגיעּוה ארץ, עד והׁשּפילּוה דיניה, ׁשּבזּו ,16מׁשה! ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּבא ולעֹולם הּזה ּבעֹולם בניהם ולבני להן רעה .17וגרמּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּדין‰. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג הּׁשליח18אסּור והרי . ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
הקלני ּפלֹוני אמר: ׁשאם הּנּדּוי. לענין ּכׁשנים אֹו19נאמן , ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ

מׁשּמתין - לדין לבֹוא רצה לא אֹו הּדּין, על20הקלה אֹותֹו ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
ּפתחא ּכֹותבין אין אבל ויעידּו21ּפיו. ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד עליו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּדין לבית לבֹוא ׁשּנמנע .22עליו ְְִִֵֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להתבזות1) ולדיין לפרנס שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי הכיבוד הציבור. על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס האיסור
קובעים שאין ידועים זמנים עונשו. מה בא, ולא דין לבית לבוא המוזמן דין, בית שליח של בכבודו לפגוע שלא הציבור. בפני

דין. לבעלי דיון ימי ח)3)יהירות.2)בהם יא, (זכריה הרועים" שלושת "את פרנסיא.מנהיג. תלתא ית יונתן: ראש4)מתרגם
לב חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם, דורך על יתירה אימה מטיל שהיית לפי לאיוב: אמר אליהוא א, יז, השנה
הלכות והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור את שמנהיג פרנס "כל אמרו: א צב, ובסנהדרין שם), לאיוב (רש"י

י"ג. הלכה ג, פרק תלמידי5)תשובה לצאת חכמים תלמידי מצויים אין מה "מפני א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני שאינם
רש"י). שבהם, תורה מפני אותם (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מבניהם... יפסע.6)חכמים ולא תימן: יד בכתב

על7) כמפסיע נראה במקומו, ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ, יושבים הציבור היו דורש המתורגמן כשהיה ב. ז, סנהדרין
(רש"י). א.8)ראשם ח, וכו'.9)שם נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן: יד אות10)בכתב בהעלותך פרשת ספרי

שם.11)צא. ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך לו13)כמבואר שאין לזה, שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי א. ע, קידושין
דיין, מינוי לקבל לו אסור שישמשנו מי לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב, פרק סנהדרין ובירושלמי (רש"י). מלאכתו שיעשה מי

ד. ח, משפט חושן ערוך בשולחן מצוה.14)וכן בסעודת וחומר15)אפילו קל של בנו וחומר קל זה הרי הרשות, סעודת שהיא
כב). קטן סעיף שם יב.16)(סמ"ע כה, בישעיה הכתוב מליצת פי כל17)על סוף עד ולבניו לו רע שם "וגורם א מט, פסחים

ה"זוהר". בשם יד אות שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות והשווה לדין.18)הדורות". איש להזמין ביזה19)ההולך
שם.20)אותי. ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר רצה21)מנדים, שלא על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

לסדר וההתחלה הפתיחה שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ב, פרק מלווה בהלכות ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין. לבוא
כב) נה, (תהילים ככתוב שלופה, חרב לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה הלווה מידי החוב לגביית נוקט דין שבית הפעולות

שמתא". "שטר שהוא שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה לשון מפרש: שם ורש"י פתיחות". קמא22)"והמה בבא



oixcdpqפח zekld - hay 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח לׁשֹון23אין מּׁשּום ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָ
רׁשּות24הרע ּדין לבית יׁש - ּדין ּבית ׁשליח המצער וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ

מרּדּות מּכת .25להּכֹותֹו ְְַַַַ
.Êולא הּדּינים, מן אחד ּבׁשם ׁשלחני ּפלֹוני ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליח

ׁשמּתא, ׁשל ּפתחא עליו ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָרצה
ׁשהל אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשּתן. מּׁשם ׁשּיאמר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד
הּידּוע ּביֹום אבל הּדּינים; ליׁשיבת ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשליח
הּדּינים ׁשּכל יֹודעים הּכל - לדין ּבֹו יֹוׁשבים ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּדּינים
ּבא ּכאּלּו - אחד ּבׁשם הּׁשליח ׁשּבא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמקּבצין,

ׁשלׁשּתן .26ּבׁשם ְְְֵָָ
.Áמנּדין - לדין ּבא ולא לבֹוא, ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמי

הּסֹופר27אֹותֹו ּׂשכר ונֹותן ּפתחא, עליו וכֹותבין ּובעת28, . ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָ
הּפתחא קֹורעין קּבל29ׁשּיבֹוא ׁשּלא מּפני ּפתחא לֹו ּכתבּו . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

נּדּויֹו קֹורעין - הּדין מקּבל הריני ׁשאמר: ּכיון קבעּו30הּדין, . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
- הּיֹום אֹותֹו ּכל ּבא ולא הּיֹום, ׁשּיבֹוא זמן ּדין ּבית ְְִֵֶַַַָָָֹלֹו
ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. ּפתחא עליו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָּכֹותבין

ּבּכפרים31ּבּמדינה היה אם אבל ּבא; ולא ּומרד ויֹוצא32, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹ
וׁשני וחמיׁשי ׁשני זמן לֹו קֹובעים - יֹום33ונכנס ׁשלם ואם . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָ

ּבא ולא למחרׁשני עד ּפתחא עליו ּכֹותבין אין -34. ְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ
.Ëזמן קֹובעין מּפני35אין ּתׁשרי, ּבימי ולא ניסן ּבימי לא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹ

יֹום ּבערב ולא ׁשּבת ּבערב ולא ּבּמֹועדֹות. טרּודין ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהעם
ׁשּיבֹוא ּובתׁשרי ניסן, אחר ׁשּיבֹוא ּבניסן קֹובעין אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָטֹוב.
ׁשּבת, אחר ׁשּיבֹוא ׁשּבת ּבערב קֹובעין לא אבל ּתׁשרי. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

ׁשּבת ּבערב טרּודין ׁשהּכל .36מּפני ְְְִִֵֶֶַַָֹ
.Èאין - מצאֹו ולא ּדין ּבית ׁשליח והל ּבּמדינה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמי

היה לֹו. ויאמר הּׁשליח אֹותֹו ׁשּימצא עד זמן לֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹקֹובעין

אֹומר - הּיֹום ּבאֹותֹו לבֹוא ּדרּכֹו אם לּמדינה, חּוץ ְְְְִִִֵַַַָָָּבכפר
יבֹוא אם לאּׁשה: אפּלּו הּׁשכנים, מן לאחד אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשליח

ׁשּיבֹוא זמן לֹו קבעּו ּדין ׁשּבית הֹודיעּוהּו ּדין.37ּפלֹוני, לבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. אֹותֹו מנּדין - ּבא לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹואם

ּבּה ליל ׁשּדרּכֹו הּדר אבל38ּכׁשאין ּדין; ּבית מקֹום על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּׁשליח ׁשּיֹודיעֹו עד אֹותֹו מנּדין אין - עליהן ּדרּכֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָאם
אֹומרין: הם ׁשהרי הּׁשכנים, לֹו אמרּו לא ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבעצמֹו;

ונפטר אליהם הל ּוכבר ּדין, ּבית ּפתח על אם39ּדרּכֹו וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשּמא הּׁשכנים, על סֹומכין אין - למחר עד ּבּמדינה ּבא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלא

לֹו. אמרּו ולא ְְְָָֹׁשכחּו
.‡Èוהל לׁשּלם, לֹו ואמרּו הּדין, וקּבל ּדין לבית ׁשּבא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

אֹותֹו מנּדין אין - ׁשּלם וחמיׁשי40ולא ׁשני ּבֹו ׁשּיתרּו עד ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹ
ואם חּיב. ּׁשהּוא מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו מנּדין ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוׁשני,
אֹותֹו מחרימין - נּדּויֹו להּתיר ּתבע ולא יֹום ׁשלׁשים .41עמד ְְְֲִִִִִַַַַָָֹ

ועּׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

תעּׂשה,‡. ּבלא עֹובר - יּׂשראל מּדּיני ּדּין המקּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ראׁש אחד הּנּׂשיא, קּלל אם וכן תקּלל. לא אלהים ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - הּמל אֹו גדֹולה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹסנהדרי
אּלא ּבלבד, ונּׂשיא דּין ולא תאר. לא בעּמ ונּׂשיא ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
חרׁש. תקּלל לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּיּׂשראל אחד המקּלל ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
נצטער ולא ׁשֹומע אינֹו ׁשהּוא זה ׁשאפּלּו חרׁש? נאמר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולּמה
הּקטן את ׁשהמקּלל לי, ויראה קללתֹו. על לֹוקה - זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבקללה

ּכחרׁש). הּוא (הרי לֹוקה. - ְְֲִֵֵֵֶַָהּנכלם
אדם·. ּכל ּומקּלל הֹואיל ּפטּור. - הּמת את ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהמקּלל

נּׂשיא? על ולאו ּדּין על לאו יחד לּמה חּיב, - ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמּיּׂשראל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פחות ממון מוציאים אנו אין ח, הלכה בסמוך כמבואר נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי לשלם ויצטרך הואיל כי ב, קיב,
(שם). עדים לדיין.23)משני הנתבע של הגנאי ידע24)דברי ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני שנאמר: א. טז, קטן מועד

שם). (רש"י לו סיפר שהשליח לא אם בספר, זה את לכתוב י"ח,25)משה פרק לעיל מפורשת - מרדות מכת ב. יב, קידושין
ה. משפט26)הלכה לחושן (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים, הדיינים לשני שווה שיהא ודווקא, א. ח, סנהדרין
ג). אמותיו,27)יא, בארבע עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל בעשרה אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים

ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות הפיתחא.28)כמבואר כתיבת שכר משלם נידויו, היתר לבקש לא29)כשיבוא אבל
בא. לא ועדיין לבוא כשלא30)כשיבטיח אבל להשיג, ומשתדל כעת, כסף לו אין שמא כי בפועל, קיימו לא שעדיין פי על אף

וברש"י). א קיג, קמא (בבא ממש שיבוא עד לו מתרצים ואין חציפות זו הרי הדין, בית לפני חוץ32)בעיר.31)הופיע שהם
ואנוס. טרוד הוא והרי ואם33)לעיר חמישי, ליום אותו מזמנים שני, ביום יבוא לא ואם הדיינים, של קבועים ישיבה ימי שהם

שלוש לו שולחים יום, בכל בקביעות יושבים הדיינים אם הדין והוא שם). (רש"י הבא שני ליום שוב אותו מזמנים יבוא, לא
א. יא, משפט בחושן וכמבואר שהוא, יום בכל זו אחר זו שם.34)הזמנות קמא לדין.35)בבא להתנצל36)לבוא ויכול

שם). קמא (בבא ההזמנה דבר את שכחתי ויוםֿטוב שבת טרדות מפני היום.37)ולומר: שיבוא תימן: יד חזרה38)ובכתב
(שם).39)לביתו. בעצמו להזמינו השליח וצריך ההזמנה, את בכלל קיבל שלא אלא40)נמצא התחצף, לא שהרי לאלתר,

מלשלם. בהלכות41)משתמט כמבואר לו, נשכרים ואין נשכר ואינו לו שונים ואין לאחרים שונה שאינו מהנידוי, חמור והחרם
הלכה ז, פרק תורה וראהתלמוד חכמים. מדברי אלא אינו ונידוי התורה; מן הוא - החרם כאן: ברדב"ז הובאה הרשב"א ולדעת ה.

מתרים אזי - ממון בענייני הוא שהסירוב כאן, ודווקא קמו. דעה יורה תניינא מהדורא ביהודה" וב"נודע תקצא הרשב"א תשובות
ואם א. טז, קטן במועד כמבואר לאלתר, אותו מנדים הדין, עלי מקבל איני שאמר או הדיינים, כלפי כשהתחצף אבל תחילה, בו
בהלכות כמבואר אותו, מחרימים - בנידויו אחרים יום שלושים וכשישב שנית, אותו מנדים להתירו ביקש ולא יום שלושים עמד
ישב ואם הראשונים, יום שלושים של כנידוי משמשת לשלם, במסרב שמתרים ההתראה נמצאת ו. הלכה ז, פרק תורה תלמוד

משנה). (כסף אותו מחרימים להתירו, יתבע ולא בנידוי יום שלושים משאר1)אחריה אחד או אביו, דיין, נשיא, מקלל דיני
גויים. של ערכאות בפני להישפט האיסור הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף עוון חומר ישראל.

zecr zekld - hay 'k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבין מּיּׂשראל, אחד ׁשהמקּלל למד: נמצאת ׁשּתים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחּיבֹו
קּלל ואם אחת; לֹוקה - קטן ּבין ּגדֹול ּבין אּׁשה, ּבין ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאיׁש
נּׂשיא ּובן ׁשלׁש. לֹוקה - נּׂשיא קּלל ואם ׁשּתים; לֹוקה - ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדּין
ּכל ׁשל ׁשלׁשה ׁשמֹות: ארּבעה מּׁשּום חּיב - אביו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּקּלל

האב. מּׁשּום ואחד ְִֶָָָָָאדם,
ׁשּנאמר:‚. אחרים. ׁשּקּלל ּכמֹו לֹוקה, - עצמֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהמקּלל

אֹו חברֹו אֹו עצמֹו המקּלל ואחד .נפׁש ּוׁשמר ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמר
ּכגֹון הּׁשמֹות, מן ּבׁשם ׁשּיקּלל עד לֹוקה אינֹו - דּין אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנּׂשיא

ואל ּכגֹוןיּה הּכּנּויים, מן ּבכּנּוי אֹו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּדי הים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּבכל קּלל אם חּיב והּוא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא וקּנא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּנּון
ׁשּקֹוראין ׁשהּׁשמֹות חּיב; - לׁשֹון ּבכל קּלל אם ּכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּנּויים,
הּכּנּויים. ּככל הן הרי - הּוא ּברּו להּקדֹוׁש הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבהן

נּדּוי. ּבֹו קללה, ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו - ְְְִָָָָוארּור
חּיבי„. ּכל ּכׁשאר עדים, ּבפני ּבֹו ׁשּיתרּו עד לֹוקה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו

ׁשם ּבלא ׁשּקּלל אֹו התראה; ׁשם היתה לא אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוין.
הּקללה ׁשהיתה אֹו ּפלֹוני; ארּור ׁשאמר: ּכגֹון ּכּנּוי, ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּובלא
ליי, ּברּו ּפלֹוני יהי אל ׁשאמר: ּכגֹון הּדברים, מּכלל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבאה
לֹוקה. אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא אל, יברכהּו אל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאֹו

מנּדין‰. - חכם ּתלמיד חרף אם לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאף
מּכין. - מרּדּות מּכת להּכֹותֹו הּדּינים רצּו ואם ְְְִִִַַַַַַַָָאֹותֹו.
ואם הּזקן. את ּבזה ׁשהרי ּׁשּיראּו, מה ּכפי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָועֹונׁשין
ּׁשהּׁשעה מה ּכפי ּבּדבר הּדּינים עֹונׁשין - הארץ עם ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָחרף

ׁשּנתחרף. זה ּולפי המחרף לפי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָצריכה
.Â- ּכבֹודֹו על למחל לּנּׂשיא אֹו לּדּין לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֶַַַַַַָָֹאף

ּפי על אף העם, ׁשאר וכן קללתֹו. על למחל יכֹול ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹאינֹו
ונתחּיב. חטא ׁשּכבר המקּלל; את מלקין - המקּלל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמחל
ּבית ורצּו ּדין, ּבבית ׁשהפקיר מּפני נּדּוי ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאבל
ׁשּלא והּוא ּבידן. הרׁשּות - נּדּוהּו ולא ּכבֹודן על למחל ְְְְְְִִִֶַָָָָֹֹֹּדין
מבעטין העם ׁשהיּו ּכגֹון הּבֹורא. ּבכבֹוד הפסד ּבּדבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיהיה
צריכין - ּבּדבר העם ּופקרּו הֹואיל ּובּדּינים, ּתֹורה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָּבדברי

להם. ּׁשּיראה מה ּכפי ולענׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלחּזק
.Êעל אף ׁשּלהן, ּובערּכאֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבדּיני הּדן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

חרף ּוכאּלּו רׁשע, זה הרי - יּׂשראל ּכדיני דיניהם ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּפי
ואּלה ׁשּנאמר: רּבנּו. מׁשה ּבתֹורת יד והרים ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוגּדף
עֹובדי לפני ולא - לפניהם לפניהם. ּתּׂשים אׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמׁשּפטים
העֹובדי יד היתה הדיֹוטֹות. לפני ולא - לפניהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים;
מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו אּלם, ּדינֹו ּובעל ּתּקיפה, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּכֹוכבים
רצה לא אם ּתחּלה. יּׂשראל לדּיני יתּבעּנּו - יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבדּיני
ּכֹוכבים עֹובדי ּבדּיני ּומּציל ּדין, מּבית רׁשּות נֹוטל - ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָלבֹוא

ּדינֹו. ּבעל ִִַַָמּיד
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

zEcr zFkld¦§¥
מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות: ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָיׁש

ׁשּיׁש למי ּדין לבית להעיד א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלא
ּבדין העד יֹורה ׁשּלא ג) העדים. ולחקר לדרׁש ב) עדּות. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלֹו
ּבעד ּדבר יקּום ׁשּלא ד) נפׁשֹות. ּבדיני עליו ׁשהעיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹזה
ז) קרֹוב. יעיד ׁשּלא ו) עברה. ּבעל יעיד ׁשּלא ה) ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאחד.
זמם. ּכאׁשר זֹומם לעד לעּׂשֹות ח) ּבׁשקר. להעיד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבין‡. ׁשּיֹודע. עדּות ּבכל ּדין ּבבית להעיד מצּוה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהעד
והּוא ּבּה. ׁשּיזּכהּו ּבעדּות ּבין חברֹו, את ּבּה ׁשּיחּיב ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבעדּות
ראה אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: ממֹונֹות. ּבדיני להעיד ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיתּבעּנּו

עֹונֹו. ונּׂשא יּגיד לא אם ידע ְֲִִַָָָָֹאֹו
חכם·. העד מּמּנּוהיה ּפחּות ּדין ּבבית והיה ּגדֹול, ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָ

ּכבֹוד ׁשל עּׂשה - לפניהם ׁשּיל ּכבֹודֹו ואין הֹואיל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּבחכמה,
ּבעדּות אמּורים? ּדברים ּבּמה להּמנע. לֹו ויׁש עדיף, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּתֹורה
ּבעדּות וכן האּסּור, מן ּבּה ׁשּמפריׁש ּבעדּות אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָממֹון;
ואין חכמה אין ׁשּנאמר: ּומעיד. הֹול - מּכֹות אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָנפׁשֹות
חֹולקין אין - הּׁשם חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל יי. לנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּתבּונה

לרב. ַָָּכבֹוד
.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד. חּיב אינֹו - ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

אבל ּבּה. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָיּׂשראל
ּפטּור. - העדּיֹות ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות„. ּולחקרן העדים את לדרׁש עּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמצות
ּבעת לענין מענין אֹותן ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשאלתן.
ּדפי. ּבעדּותן יׁש אם ּבהן יחזרּו אֹו ׁשּיׁשּתקּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשאלה,
הּדּינים ּוצריכין היטב. וׁשאלּת וחקרּת ודרׁשּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכּה ׁשּמא העדים, חקירת ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהּזהר
זֹו ּבאי ׁשבּוע? זה ּבאי אֹותם: ּבֹודקין חקירֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּובׁשבע
מימי יֹום זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשנה?
אמר: אפּלּו מקֹום? זה ּובאי ּבּיֹום? ׁשעֹות ּובכּמה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת?
ׁשבּוע? זה ּבאי להן: ׁשֹואלין - הרגֹו אמׁש אֹו הרגֹו, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהּיֹום
יֹום? זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ׁשנה? זֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאי
הּׁשוֹות הּׁשבע על יתר החקירֹות, ּומּכלל ׁשעה? זֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבאי
להן: ׁשֹואלין - זרה עבֹודה ׁשעבד עליו העידּו ׁשאם ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּכל:
את ׁשחּלל העידּו עבד? עבֹודה זֹו ּובאי עבד? מה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאת
עּׂשה? והיא עּׂשה? מלאכה זֹו אי אֹותן: ׁשֹואלין - ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָהּׁשּבת
מאכל זה אי אֹותן: ׁשֹואלין - הּכּפּורים ּביֹום ׁשאכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעידּו
אֹותן: ׁשֹואלין - הּנפׁש את ׁשהרג העידּו אכל? וכּמה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכל?

החקירֹות.ּב מּכלל הּוא הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הרגֹו? ּמה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּובהן‰. העדּות, עּקר ׁשהן הּדברים הן והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחקירֹות

וכּוּון הּזמן וכּוּון ׁשעּׂשה, הּמעּׂשה ּכּונת והן יּפטר. אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיתחּיב
יכֹולים אנּו ׁשאין יזּמּו; לא אֹו העדים יזּמּו ׁשּבהן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּמקֹום,

והּמקֹום. הּזמן ׁשּיכּונּו עד העדים ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהזם
.Âּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חקירת1) כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. דין בית לפני שיבוא לחבירו עדות היודע על המצוה, בו מתבארת
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים
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ּבין מּיּׂשראל, אחד ׁשהמקּלל למד: נמצאת ׁשּתים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחּיבֹו
קּלל ואם אחת; לֹוקה - קטן ּבין ּגדֹול ּבין אּׁשה, ּבין ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאיׁש
נּׂשיא ּובן ׁשלׁש. לֹוקה - נּׂשיא קּלל ואם ׁשּתים; לֹוקה - ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדּין
ּכל ׁשל ׁשלׁשה ׁשמֹות: ארּבעה מּׁשּום חּיב - אביו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּקּלל

האב. מּׁשּום ואחד ְִֶָָָָָאדם,
ׁשּנאמר:‚. אחרים. ׁשּקּלל ּכמֹו לֹוקה, - עצמֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהמקּלל

אֹו חברֹו אֹו עצמֹו המקּלל ואחד .נפׁש ּוׁשמר ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמר
ּכגֹון הּׁשמֹות, מן ּבׁשם ׁשּיקּלל עד לֹוקה אינֹו - דּין אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנּׂשיא

ואל ּכגֹוןיּה הּכּנּויים, מן ּבכּנּוי אֹו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּדי הים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּבכל קּלל אם חּיב והּוא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא וקּנא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּנּון
ׁשּקֹוראין ׁשהּׁשמֹות חּיב; - לׁשֹון ּבכל קּלל אם ּכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּנּויים,
הּכּנּויים. ּככל הן הרי - הּוא ּברּו להּקדֹוׁש הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבהן

נּדּוי. ּבֹו קללה, ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו - ְְְִָָָָוארּור
חּיבי„. ּכל ּכׁשאר עדים, ּבפני ּבֹו ׁשּיתרּו עד לֹוקה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו

ׁשם ּבלא ׁשּקּלל אֹו התראה; ׁשם היתה לא אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוין.
הּקללה ׁשהיתה אֹו ּפלֹוני; ארּור ׁשאמר: ּכגֹון ּכּנּוי, ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּובלא
ליי, ּברּו ּפלֹוני יהי אל ׁשאמר: ּכגֹון הּדברים, מּכלל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבאה
לֹוקה. אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא אל, יברכהּו אל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאֹו

מנּדין‰. - חכם ּתלמיד חרף אם לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאף
מּכין. - מרּדּות מּכת להּכֹותֹו הּדּינים רצּו ואם ְְְִִִַַַַַַַָָאֹותֹו.
ואם הּזקן. את ּבזה ׁשהרי ּׁשּיראּו, מה ּכפי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָועֹונׁשין
ּׁשהּׁשעה מה ּכפי ּבּדבר הּדּינים עֹונׁשין - הארץ עם ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָחרף

ׁשּנתחרף. זה ּולפי המחרף לפי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָצריכה
.Â- ּכבֹודֹו על למחל לּנּׂשיא אֹו לּדּין לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֶַַַַַַָָֹאף

ּפי על אף העם, ׁשאר וכן קללתֹו. על למחל יכֹול ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹאינֹו
ונתחּיב. חטא ׁשּכבר המקּלל; את מלקין - המקּלל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמחל
ּבית ורצּו ּדין, ּבבית ׁשהפקיר מּפני נּדּוי ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאבל
ׁשּלא והּוא ּבידן. הרׁשּות - נּדּוהּו ולא ּכבֹודן על למחל ְְְְְְִִִֶַָָָָֹֹֹּדין
מבעטין העם ׁשהיּו ּכגֹון הּבֹורא. ּבכבֹוד הפסד ּבּדבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיהיה
צריכין - ּבּדבר העם ּופקרּו הֹואיל ּובּדּינים, ּתֹורה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָּבדברי

להם. ּׁשּיראה מה ּכפי ולענׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלחּזק
.Êעל אף ׁשּלהן, ּובערּכאֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבדּיני הּדן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

חרף ּוכאּלּו רׁשע, זה הרי - יּׂשראל ּכדיני דיניהם ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּפי
ואּלה ׁשּנאמר: רּבנּו. מׁשה ּבתֹורת יד והרים ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוגּדף
עֹובדי לפני ולא - לפניהם לפניהם. ּתּׂשים אׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמׁשּפטים
העֹובדי יד היתה הדיֹוטֹות. לפני ולא - לפניהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים;
מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו אּלם, ּדינֹו ּובעל ּתּקיפה, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּכֹוכבים
רצה לא אם ּתחּלה. יּׂשראל לדּיני יתּבעּנּו - יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבדּיני
ּכֹוכבים עֹובדי ּבדּיני ּומּציל ּדין, מּבית רׁשּות נֹוטל - ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָלבֹוא

ּדינֹו. ּבעל ִִַַָמּיד
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
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מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשלׁש מצֹות: ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָיׁש

ׁשּיׁש למי ּדין לבית להעיד א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלא
ּבדין העד יֹורה ׁשּלא ג) העדים. ולחקר לדרׁש ב) עדּות. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלֹו
ּבעד ּדבר יקּום ׁשּלא ד) נפׁשֹות. ּבדיני עליו ׁשהעיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹזה
ז) קרֹוב. יעיד ׁשּלא ו) עברה. ּבעל יעיד ׁשּלא ה) ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאחד.
זמם. ּכאׁשר זֹומם לעד לעּׂשֹות ח) ּבׁשקר. להעיד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּבין‡. ׁשּיֹודע. עדּות ּבכל ּדין ּבבית להעיד מצּוה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהעד
והּוא ּבּה. ׁשּיזּכהּו ּבעדּות ּבין חברֹו, את ּבּה ׁשּיחּיב ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבעדּות
ראה אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: ממֹונֹות. ּבדיני להעיד ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיתּבעּנּו

עֹונֹו. ונּׂשא יּגיד לא אם ידע ְֲִִַָָָָֹאֹו
חכם·. העד מּמּנּוהיה ּפחּות ּדין ּבבית והיה ּגדֹול, ְְִִֵֵֶָָָָָָָָָ

ּכבֹוד ׁשל עּׂשה - לפניהם ׁשּיל ּכבֹודֹו ואין הֹואיל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּבחכמה,
ּבעדּות אמּורים? ּדברים ּבּמה להּמנע. לֹו ויׁש עדיף, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּתֹורה
ּבעדּות וכן האּסּור, מן ּבּה ׁשּמפריׁש ּבעדּות אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָממֹון;
ואין חכמה אין ׁשּנאמר: ּומעיד. הֹול - מּכֹות אֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָנפׁשֹות
חֹולקין אין - הּׁשם חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל יי. לנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּתבּונה

לרב. ַָָּכבֹוד
.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד. חּיב אינֹו - ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

אבל ּבּה. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול - ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָיּׂשראל
ּפטּור. - העדּיֹות ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות„. ּולחקרן העדים את לדרׁש עּׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמצות
ּבעת לענין מענין אֹותן ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשאלתן.
ּדפי. ּבעדּותן יׁש אם ּבהן יחזרּו אֹו ׁשּיׁשּתקּו ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשאלה,
הּדּינים ּוצריכין היטב. וׁשאלּת וחקרּת ודרׁשּת ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכּה ׁשּמא העדים, חקירת ּבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהּזהר
זֹו ּבאי ׁשבּוע? זה ּבאי אֹותם: ּבֹודקין חקירֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּובׁשבע
מימי יֹום זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשנה?
אמר: אפּלּו מקֹום? זה ּובאי ּבּיֹום? ׁשעֹות ּובכּמה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת?
ׁשבּוע? זה ּבאי להן: ׁשֹואלין - הרגֹו אמׁש אֹו הרגֹו, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהּיֹום
יֹום? זה ּבאי ּבחדׁש? ּבכּמה חדׁש? זה ּבאי ׁשנה? זֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבאי
הּׁשוֹות הּׁשבע על יתר החקירֹות, ּומּכלל ׁשעה? זֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבאי
להן: ׁשֹואלין - זרה עבֹודה ׁשעבד עליו העידּו ׁשאם ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּכל:
את ׁשחּלל העידּו עבד? עבֹודה זֹו ּובאי עבד? מה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאת
עּׂשה? והיא עּׂשה? מלאכה זֹו אי אֹותן: ׁשֹואלין - ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָהּׁשּבת
מאכל זה אי אֹותן: ׁשֹואלין - הּכּפּורים ּביֹום ׁשאכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעידּו
אֹותן: ׁשֹואלין - הּנפׁש את ׁשהרג העידּו אכל? וכּמה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאכל?

החקירֹות.ּב מּכלל הּוא הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הרגֹו? ּמה ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּובהן‰. העדּות, עּקר ׁשהן הּדברים הן והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחקירֹות

וכּוּון הּזמן וכּוּון ׁשעּׂשה, הּמעּׂשה ּכּונת והן יּפטר. אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיתחּיב
יכֹולים אנּו ׁשאין יזּמּו; לא אֹו העדים יזּמּו ׁשּבהן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּמקֹום,

והּמקֹום. הּזמן ׁשּיכּונּו עד העדים ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהזם
.Âּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חקירת1) כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. דין בית לפני שיבוא לחבירו עדות היודע על המצוה, בו מתבארת
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים
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הּמרּבה וכל ּבדיקֹות. הּנקראים והם ּבהם. ּתלּויה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָואינּה
הרי הּבדיקֹות? הן ּכיצד מׁשּבח. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָֻּבבדיקֹות
ׁשהן ׁשּמנינּו, חקירֹות ּבׁשבע ונחקרּו ׁשהרג, עליו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהעידּו
וכּונּו הּמעּׂשה, ּבכּונת ונדרׁשּו הּמקֹום, וכּונת הּזמן ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַַָָָָּבכּונת
ואֹומרים עֹוד אֹותן ּבֹודקין ּבֹו, ׁשהרגֹו הּכלי וכּונּו ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָהּמעּׂשה
אֹו לבנים ּבגדים ההֹורג, אֹו הּנהרג לבּוׁש היה מה ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלהן:
אּלּו אדם? אֹו לבן - עליה ׁשּנהרג הארץ עפר ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשחרים?
הרגֹו העדים: ׁשאמרּו מעּׂשה הּבדיקֹות. הם ּבהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא
להם: ואמרּו העדים ּובדקּו הּתאנה. ּתחת ּפלֹוני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבמקֹום
אֹותם ׁשל עקצין לבנֹות? אֹו היּו ׁשחרֹות ׁשּלּה ְְְֳִִֵֶֶָָָָָֹּתאנים
ּבבדיקֹות הּמרּבה וכל קצרֹות? אֹו היּו ארּכֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻהּתאנים

מׁשּבח. זה הרי - ּבהן ְְֲֵֵֶֶַָָֻוכּיֹוצא
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ׁשני 1ּפרק
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ּודריׁשֹות‡. חקירֹות ּבין ּבחקירֹות3לבדיקֹות2מה ? ְְֲֲִִִִִֵַַ
עדּותֹו את האחד ּכּון אם איני4ּודריׁשֹות, אֹומר: והּׁשני , ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבטל עדּותן - אֹומרין:5היֹודע ׁשניהן אפּלּו ּבבדיקֹות, אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
קּימת עדּותן - יֹודעין אנּו זה6אין מכחיׁשין ׁשהן ּובזמן . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבטלה עדּותן - ּבּבדיקֹות אפּלּו זה, העידּו7את ּכיצד? . ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּפלֹוני, ּבׁשבּוע ּכׁשּנחקר: האחד ואמר זה, את זה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהרג
ּברביעי ּבחדׁש, וכ ּבכ ּפלֹוני, ּבחדׁש ּפלֹונית, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹּבׁשנה
וכן הרגֹו. ּפלֹוני ּבמקֹום ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש ְְְְֲִִֵֵַַַָָָּבּׁשּבת,

ּבסיף הרגֹו אמר: הרגֹו? ּבּמה הּׁשני8ּכׁשּדרׁשּו: העד וכן . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
ּבכּמה יֹודע איני ׁשאמר: הּׁשעֹות, מן חּוץ ּבּכל, עדּותֹו ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכּון

יֹודע איני ואמר: הּׁשעֹות, את ׁשּכּון אֹו ּבּיֹום; היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעֹות
עדּותן הרי - ּבידֹו ׁשהיה ּבּכלי הבנּתי ולא הרגֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבּמה

ּכליו9ּבטלה הּדּינים: להן ואמרּו הּכל, ּכּונּו אם אבל .10 ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ולא יֹודעים, אנּו אין ואמרּו: לבנים? אֹו ׁשחרים ְְְְְְִִִֵָָָָֹֹהיּו
עדּותן הרי - מּמׁש להן ׁשאין אּלּו לדברים לּבנּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּׂשמנּו

.11קּימת ֶֶַ
לא·. אמר: והּׁשני לבּוׁש, היה ׁשחרים ּכלים אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמר

אמר ּוכאּלּו ּבטלה; עדּותן הרי - לבּוׁש היה לבנים אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָכן,
אֹו עדּות; ּכאן ׁשאין ּבחמיׁשי, והּׁשני ּבׁשּבת, ּברביעי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאחד
ּכאן ׁשאין ּברמח, אמר והּׁשני הרגֹו, ּבסיף האחד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשאמר
ּבאי זה את זה ׁשהכחיׁשּו וכיון הּדבר, נכֹון ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעדּות.

נכֹון זה אין - הּדברים מּכל .12זה ְִִֵֶֶַָָָ
ּבחקירֹות‚. עדּותן ּכּונּו מהן ׁשנים מרּבים, העדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיּו

העדּות ּתתקּים - יֹודע איני אֹומר: והּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובּדריׁשֹות,
ויהרג אפּלּו13ּבׁשנים, ׁשניהן, את הכחיׁש אם אבל . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבטלה עדּותן - .14ּבּבדיקֹות ְְִֵֵַָָ
והּׁשני„. לחדׁש, ּבׁשנים ּבּׁשּבת, ּברביעי אֹומר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד

קּימת; עדּותן - לחדׁש ּבׁשלׁשה ּבּׁשּבת, ּברביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאֹומר:
חדׁש15ׁשּזה ׁשל ּבעּבּורֹו יֹודע16יֹודע אינֹו וזה ּבּמה17, . ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹ

החדׁש, חצֹות אחר אבל החדׁש; חצֹות עד אמּורים? ְֲֲֲֲִִֶֶַַַַַָָֹֹּדברים
אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש, עּׂשר ּבׁשּׁשה האחד: ׁשאמר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
אחד יֹום ׁשניהם ׁשּכּונּו ּפי על אף ּבחדׁש, עּׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשבעה
ּוכבר ּבא החדׁש חצי ׁשאין ּבטלה; עדּותן - הּׁשּבת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמימי

הּכל החדׁש18ידעּו ראׁש היה .19אימתי ְֵֶַַַָָָָֹֹֹ
ּבׁשלׁשה‰. האחד: עדּותן20אמר - ּבחמּׁשה אֹומר: והּׁשני , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אֹומר:21ּבטלה והּׁשני ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשּתי אחד: עד אמר . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קיימת.1) והעדות בעדים והכחשות סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים ה.2)הבדלים הלכה א, פרק לעיל נזכרו3)נתפרשו
ו. הלכה שם, שנשאל.4)לעיל, מה כל על מליאות תשובות יכול5)שהשיב אתה אי יודע איני שאמר כיוון א. מ, סנהדרין

א. פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה להזימה יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה שאין6)להזימו שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם עימנו לומר: בחקירות, אלא בהן, תלוייה אמרה7)ההזמה והתורה מכוונת, עדות זו שאין שם,

ל בביאורנו וראה א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה טו) יג, ב.(דברים הלכה סוף דרישה8)קמן
דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר העדות, מעיקרי היא הרי המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע מכלל אינה זו

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף את לכוון ידע לא ההורג.10)שאם או הנהרג שנתבאר11)של וכפי א מ, בסנהדרין משנה
קיימת. עדותם - החקירות בשטח הזמה תורת בה לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם דעת12)בגמרא וכן א, מא, שם ברייתא
ג. הלכה ג, פרק לקמן ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת ובנוגע ב. ל, שם שהרי13)רבא רבא, כדברי ב מא, שם

אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו, פסק ג הלכה כ, פרק שלקמן פי על ואף השניים, בעדות הזמה תורת לקיים אפשר
שיעור אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של דיבור כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו עד נענשים
למה דומה זה ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי כמבואר השלישי, הוזם שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי
עדותו לכוון יודע ואינו שהואיל - ג הלכה ה, פרק לקמן ראה כולם, עדות בטלה לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו;

כלל. כעד נחשב שזה14)אינו רבינו וסובר בטילה" עדותם זה את זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א מ, שם
והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה). (כסף עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו מה כל על מוסב

שם. ובביאורנו ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה לחודש.15)- בשניים מלא,16)האומר היה העבר שהחודש
היה. העבר מחודש שלושים יום שהוא חודש, של ראשון (סנהדרין17)ויום השלושים מיום ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר

א). ידעו.18)מ, כבר אלא שי"א: וינציאה בחקירות19)ובדפוס הכחשה כאן יש אלא טעה, שהשני לתלות, אין ולפיכך,
- לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש, עשר בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי ב). מא, (שם בטלה ועדותם

(רדב"ז). חודש של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין קיימת, וודאי21)בחודש.20)עדותם עיבורים שבשני
חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב עיבור שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים. לחשבם טעה לא
מא, (סנהדרין בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע נמצא,

zecr zekld - hay `"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קּימת עדּותן הרי - ׁשעֹות לטעֹות22ּבׁשלׁש העם ׁשּדר ; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אחת והּׁשני23ּבׁשעה ׁשעֹות, ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבטלה עדּותן - ּבחמׁש הּנץ24אֹומר: קדם אחד: עד אמר . ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ה ּבהּנץ אֹומר: ואחד ּבטלה25חּמההחּמה, עדּותן אף26- , ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אחת ׁשעה ׁשהיא ּפי לּכל27על נּכר ׁשהּדבר אם28; וכן . ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבׁשקיעתּה .29נחלקּו ְְְִִֶָָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

וחקירה.‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ּכדי חכמים: אמרּו אבל לכם. יהיה אחד מׁשּפט ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּדריׁשה צריכין ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
מנה זה את זה הלוה ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחקירה.
את ולא החדׁש, את ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשנה
ּפלֹוני מּמטּבע היה אם הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמקֹום

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע ְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
מּתנֹות·. והלואֹות, ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ראה אם וכן ּובגלּות. ּבמלקּות לֹומר צרי ואין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוחקירה.
וחקירה. ּדריׁשה צרי - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהּדּין

וחקירה,‚. ּדריׁשה צריכין ממֹונֹות עדי ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאף
- ּבחקירֹות אֹו ּבּדריׁשֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָאם
- ּבּבדיקֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ואם ּבטלה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעדּותן
והּׁשני מּמּנּו, לוה ּבניסן אֹומר: אחד ּכיצד? קּימת. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדּותן
ּבירּוׁשלים, האחד: ׁשאמר אֹו ּבאּיר; אּלא ּכי, לא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹומר:
וכן ּבטלה. עדּותן - היינּו ּבלד אּלא ּכי, לא אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוהּׁשני
ׁשל אֹומר: והּׁשני הלוהּו, יין ׁשל חבית האחד: אמר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם
אבל ּבּדריׁשה. הכחיׁשּו ׁשהרי ּבטלה; עדּותן - היתה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמן
היה; לבן מנה אֹומר: והּׁשני ׁשחר, מנה האחד: אמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאם
אֹומר: והּׁשני ּכׁשהלוהּו, היּו העליֹונה ּבּדיֹוטא אֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
האחד: אמר אפּלּו קּימת. עדּותן - היּו הּתחּתֹונה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּדיֹוטא
ׁשּיׁש מנה; לׁשּלם חּיב - מאתים אֹומר: והּׁשני הלוהּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמנה
יין ׁשל חבית ּדמי האחד: אמר אם וכן מנה. מאתים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבכלל

ּבּפחֹות מׁשּלם - ׁשמן ׁשל חבית ּדמי אֹומר: וזה ּבידֹו, לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׁש
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶֶַַָָֹׁשּבּדמים.

ולא„. ממֹונֹות ּבדיני לא עדּות, מקּבלין ׁשאין ּתֹורה: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּדין
עדים ׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: העדים. מּפי אּלא נפׁשֹות, ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבדיני
ׁשחֹותכין סֹופרים: מּדברי אבל ידן. מּכתב ולא מּפיהם -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
העדים ׁשאין ּפי על אף ׁשּבׁשטר, ּבעדּות ממֹונֹות ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדיני
ּבעדּות ּדנין ואין לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹקּימים,
ּובגלּות; ּבמּכֹות לֹומר צרי ואין קנסֹות, ּבדיני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבׁשטר

ידן. מּכתב ולא מּפיהן, ְְִִִֶֶַָָָֹאּלא
ּבין‰. ממֹונֹות ּבדיני ּבין ּדין, ּבבית עדּותֹו ׁשּנחקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָּכל

מטעה אמר: ּכיצד? ּבֹו. לחזר יכֹול אין - נפׁשֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּבדיני
עּׂשיתי לפחדֹו ּכן, הּדבר ׁשאין ונזּכרּתי הייתי, ׁשֹוגג ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהייתי,
יכֹול אינֹו וכן לדבריו. טעם נתן אפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשּיאמר ּדברים ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּתנאי. ּבעדּותֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלהֹוסיף
אֹו העדּות ּבּטּול מּכללן ׁשּיבֹוא עדּותֹו, ׁשּנחקרה אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעד

לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּה ּתנאי ְְִֵַַָָהֹוספת
.Âעדּותן ׁשּנחקרה ּכמי זה הרי - הּׁשטר על החתּומים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעדים

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבהן. לחזר יכֹולין ואין ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבבית
עדים ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון מּפיהן, ׁשּלא הּׁשטר לקּים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשאפׁשר
אבל אחר; מּמקֹום יֹוצא ידן ּכתב ׁשהיה אֹו ידן, ּכתב ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּזה
ּכתב ואמרּו: מּפיהן, אּלא הּׁשטר את לקּים אפׁשר אי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
קרֹובים היינּו, קטּנים היינּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָידנּו
הּׁשטר. ויּבטל נאמנים, אּלּו הרי - היינּו מטעים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻהיינּו,

.Êעל לקחנּו ׁשחד אֹו ּבעברה, היינּו עדּות ּפסּולי ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:
עד רׁשע, עצמֹו מּׂשים אדם ׁשאין נאמנים; אין - זֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדּות
היּו אמנה אמרּו: אם וכן רׁשע. ׁשהּוא עדים עליו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָׁשּיעידּו
ּכמעיד - אמנה ׁשטר על ׁשהּמעיד נאמנים; אין - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברינּו

ְֶֶּבׁשקר.
.Á,עליו לנּו נמסרה מֹודעה זה מכר ׁשטר העדים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאמרּו

נאמנין. אּלּו הרי - אחר מּמקֹום יֹוצא ידן ׁשּכתב ּפי על ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאף
.Ëיֹוצא ידן ּכתב היה אם זה: ׁשטר היה ּתנאי על : ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאמרּו

אּלא מתקּים הּׁשטר אין ואם נאמנין; אין - אחר ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמקֹום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א.22)ב). מ, העד23)שם את בדקנו ואפילו - משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים הסוגייה מסקנת לפי
מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה לסוף שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה לתחילת שנתכוון ואמר הראשון
השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת" "בשעה רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי טעה מהם שאחד
שאין ומפני השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה שנייה אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או בשלישית
נמשכת ולמעשה השעה, בשם טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה, קורא הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות
בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק ומצה חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה סוף עד אחת שעה מתחילת טעותו

לשישית". וראה24)חמישית ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות שתי טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם הנץ.כשמתחי25)בתוספות ב26)ל יב, (פסחים כזב אלא טעות כאן שאין

פרק27)וברש"י). שמע קריאת בהלכות אמנם הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי על לזרוח שהתחילה משעה
"כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי אולם השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור רבינו: כותב י"א הלכה א,
ההתאם שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה" ב"דרכי הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה קודם שעה שיעור

התכונה. ובטילה.28)לחכמת זו היא מוכחשת עדות כורחך ועל בו, שיטעה מי מעשה,29)ואין היה השקיעה לפני אמר אחד
המבואר החמה" "הנץ של הקודם מהדין נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת היא שאף השקיעה, בתוך אומר והשני

א. מב, ובסנהדרין שם העדתם.1)בפסחים לאחר העדים חזרת דין בכתב. עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות
דין. בעל בפני שלא עדות קבלת
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קּימת עדּותן הרי - ׁשעֹות לטעֹות22ּבׁשלׁש העם ׁשּדר ; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אחת והּׁשני23ּבׁשעה ׁשעֹות, ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבטלה עדּותן - ּבחמׁש הּנץ24אֹומר: קדם אחד: עד אמר . ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ה ּבהּנץ אֹומר: ואחד ּבטלה25חּמההחּמה, עדּותן אף26- , ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אחת ׁשעה ׁשהיא ּפי לּכל27על נּכר ׁשהּדבר אם28; וכן . ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבׁשקיעתּה .29נחלקּו ְְְִִֶָָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

וחקירה.‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחד
ּכדי חכמים: אמרּו אבל לכם. יהיה אחד מׁשּפט ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּדריׁשה צריכין ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּלא
מנה זה את זה הלוה ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחקירה.
את ולא החדׁש, את ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשנה
ּפלֹוני מּמטּבע היה אם הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמקֹום

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע ְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
מּתנֹות·. והלואֹות, ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ראה אם וכן ּובגלּות. ּבמלקּות לֹומר צרי ואין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוחקירה.
וחקירה. ּדריׁשה צרי - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהּדּין

וחקירה,‚. ּדריׁשה צריכין ממֹונֹות עדי ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאף
- ּבחקירֹות אֹו ּבּדריׁשֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָאם
- ּבּבדיקֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ואם ּבטלה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעדּותן
והּׁשני מּמּנּו, לוה ּבניסן אֹומר: אחד ּכיצד? קּימת. ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדּותן
ּבירּוׁשלים, האחד: ׁשאמר אֹו ּבאּיר; אּלא ּכי, לא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹומר:
וכן ּבטלה. עדּותן - היינּו ּבלד אּלא ּכי, לא אֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוהּׁשני
ׁשל אֹומר: והּׁשני הלוהּו, יין ׁשל חבית האחד: אמר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאם
אבל ּבּדריׁשה. הכחיׁשּו ׁשהרי ּבטלה; עדּותן - היתה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמן
היה; לבן מנה אֹומר: והּׁשני ׁשחר, מנה האחד: אמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאם
אֹומר: והּׁשני ּכׁשהלוהּו, היּו העליֹונה ּבּדיֹוטא אֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזה
האחד: אמר אפּלּו קּימת. עדּותן - היּו הּתחּתֹונה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבּדיֹוטא
ׁשּיׁש מנה; לׁשּלם חּיב - מאתים אֹומר: והּׁשני הלוהּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמנה
יין ׁשל חבית ּדמי האחד: אמר אם וכן מנה. מאתים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבכלל

ּבּפחֹות מׁשּלם - ׁשמן ׁשל חבית ּדמי אֹומר: וזה ּבידֹו, לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׁש
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶֶַַָָֹׁשּבּדמים.

ולא„. ממֹונֹות ּבדיני לא עדּות, מקּבלין ׁשאין ּתֹורה: ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּדין
עדים ׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: העדים. מּפי אּלא נפׁשֹות, ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבדיני
ׁשחֹותכין סֹופרים: מּדברי אבל ידן. מּכתב ולא מּפיהם -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
העדים ׁשאין ּפי על אף ׁשּבׁשטר, ּבעדּות ממֹונֹות ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּדיני
ּבעדּות ּדנין ואין לוין. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹקּימים,
ּובגלּות; ּבמּכֹות לֹומר צרי ואין קנסֹות, ּבדיני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבׁשטר

ידן. מּכתב ולא מּפיהן, ְְִִִֶֶַָָָֹאּלא
ּבין‰. ממֹונֹות ּבדיני ּבין ּדין, ּבבית עדּותֹו ׁשּנחקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָּכל

מטעה אמר: ּכיצד? ּבֹו. לחזר יכֹול אין - נפׁשֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּבדיני
עּׂשיתי לפחדֹו ּכן, הּדבר ׁשאין ונזּכרּתי הייתי, ׁשֹוגג ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהייתי,
יכֹול אינֹו וכן לדבריו. טעם נתן אפּלּו לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ
ׁשּיאמר ּדברים ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּתנאי. ּבעדּותֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלהֹוסיף
אֹו העדּות ּבּטּול מּכללן ׁשּיבֹוא עדּותֹו, ׁשּנחקרה אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעד

לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּה ּתנאי ְְִֵַַָָהֹוספת
.Âעדּותן ׁשּנחקרה ּכמי זה הרי - הּׁשטר על החתּומים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעדים

אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבהן. לחזר יכֹולין ואין ּדין, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבבית
עדים ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון מּפיהן, ׁשּלא הּׁשטר לקּים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשאפׁשר
אבל אחר; מּמקֹום יֹוצא ידן ּכתב ׁשהיה אֹו ידן, ּכתב ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּזה
ּכתב ואמרּו: מּפיהן, אּלא הּׁשטר את לקּים אפׁשר אי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאם
קרֹובים היינּו, קטּנים היינּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָידנּו
הּׁשטר. ויּבטל נאמנים, אּלּו הרי - היינּו מטעים ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻהיינּו,

.Êעל לקחנּו ׁשחד אֹו ּבעברה, היינּו עדּות ּפסּולי ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:
עד רׁשע, עצמֹו מּׂשים אדם ׁשאין נאמנים; אין - זֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדּות
היּו אמנה אמרּו: אם וכן רׁשע. ׁשהּוא עדים עליו ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָׁשּיעידּו
ּכמעיד - אמנה ׁשטר על ׁשהּמעיד נאמנים; אין - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָדברינּו

ְֶֶּבׁשקר.
.Á,עליו לנּו נמסרה מֹודעה זה מכר ׁשטר העדים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָאמרּו

נאמנין. אּלּו הרי - אחר מּמקֹום יֹוצא ידן ׁשּכתב ּפי על ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאף
.Ëיֹוצא ידן ּכתב היה אם זה: ׁשטר היה ּתנאי על : ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאמרּו

אּלא מתקּים הּׁשטר אין ואם נאמנין; אין - אחר ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּמקֹום

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א.22)ב). מ, העד23)שם את בדקנו ואפילו - משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים הסוגייה מסקנת לפי
מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה לסוף שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה לתחילת שנתכוון ואמר הראשון
השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת" "בשעה רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי טעה מהם שאחד
שאין ומפני השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה שנייה אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או בשלישית
נמשכת ולמעשה השעה, בשם טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה, קורא הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות
בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק ומצה חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה סוף עד אחת שעה מתחילת טעותו

לשישית". וראה24)חמישית ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות שתי טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם הנץ.כשמתחי25)בתוספות ב26)ל יב, (פסחים כזב אלא טעות כאן שאין

פרק27)וברש"י). שמע קריאת בהלכות אמנם הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי על לזרוח שהתחילה משעה
"כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי אולם השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור רבינו: כותב י"א הלכה א,
ההתאם שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה" ב"דרכי הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה קודם שעה שיעור

התכונה. ובטילה.28)לחכמת זו היא מוכחשת עדות כורחך ועל בו, שיטעה מי מעשה,29)ואין היה השקיעה לפני אמר אחד
המבואר החמה" "הנץ של הקודם מהדין נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת היא שאף השקיעה, בתוך אומר והשני

א. מב, ובסנהדרין שם העדתם.1)בפסחים לאחר העדים חזרת דין בכתב. עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות
דין. בעל בפני שלא עדות קבלת
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ּובֹואּו הּתנאי קּימּו הּדין: לבעלי ואֹומר נאמנים. - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּפיהם
ָלדּון.

.Èוהּׁשני הּדברים, היּו ּתנאי על העדים: מן אחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאמר
אחד. עד ּכאן הרי - ּתנאי ׁשם היה לא ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹאֹומר:

.‡Èּבעל ּבפני אּלא עדּות מקּבלין אין ממֹונֹות ּבדיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּגם
מבקׁשים העדים ׁשהיּו אֹו חֹולה, ּדין ּבעל היה אם ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין.
אּלּו הרי - ּבא ולא ּדין לבעל וׁשלחּו הּים למדינת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹליל
ּבעדּות אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבפניו. ׁשּלא עדים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמקּבלים
ּבפני ׁשּלא עדיו את ּדין ּבית מקּימין - ּבׁשטר אבל ּפה; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעל
הּוא! מזּיף ׁשטר ואֹומר: וצֹווח עֹומד היה ואפּלּו ּדין. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻּבעל
אּלא ּבֹו; מׁשּגיחין אין - הן! עדּות ּפסּולי הן! ׁשקר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָעדי

יפסל. - לפסל ראיה לֹו יׁש ואם הּׁשטר, את ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹמקּימין
.·Èעד ּבעדים מּטּפל - ּבעדים ראיה לֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל

אּלם, ּדינֹו ׁשּבעל ּדין ּבית ידעּו ואם ּדין. לבית ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּיביאם
ויעידּו ׁשּיבֹואּו ּדינֹו מּבעל מתּפחדים ׁשהעדים הּתֹובע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוטען
העדים. הּוא ׁשּיביא ּדינֹו ּבעל את ּכֹופין ּדין ּבית הרי - ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלֹו

לאּלם. ּבהן ּדנין אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

העֹוּׂשה‡. את רֹואים ׁשניהם ׁשּיהיּו צריכין נפׁשֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָעדי
אבל אחד. ּדין ּובבית ּכאחד, להעיד ּוצריכין ּכאחד. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעברה
רֹואהּו אחד היה ּכיצד? .לכ צריכין אין ממֹונֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדיני
אחר: מחּלֹון רֹואהּו האחר והעד העברה, ּכׁשעבר זה ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמחּלֹון
לאו ואם מצטרפין, - זה את זה רֹואין העדים ׁשני היּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָאם
והעדים העדים, רֹואה ּבֹו הּמתרה זה היה מצטרפין. אין -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּמתרה - זה את זה רֹואין ׁשאין ּפי על אף אֹותֹו, ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַרֹואין
ראׁשֹו מהן אחד והֹוציא אחד, ּבבית העדים ׁשני היּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמצרפן.
מתרה ואחד ּבׁשּבת מלאכה ׁשעֹוּׂשה זה וראהּו החּלֹון, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמן
מאֹותֹו ראׁשֹו והֹוציא הּׁשני העד וחזר ראׁשֹו, והכניס ְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹּבֹו,
היּו ּכאחד. ׁשניהם ׁשּיראּו עד מצטרפין, אין - וראהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהחּלֹון

אֹותֹוׁשנ רֹואין עדים ּוׁשני זה, מחּלֹון אֹותֹו רֹואין עדים י ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַ
רֹואין ׁשּמקצתן ּבזמן ּבאמצע: ּבֹו מתרה ואחד אחר, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמחּלֹון
אּלּו רֹואין היּו לא ואם אחת; עדּות זֹו הרי - אּלּו את ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאּלּו
עדּיֹות. ׁשּתי אּלּו הרי - הּמתרה אֹותן צרף ולא אּלּו ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻאת
נהרגין, והן הּוא - זֹוממין מהן אחת ּכת נמצאת אם ,ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלפיכ

הּׁשנּיה. הּכת ּבעדּות נהרג הּוא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָׁשהרי
אּלּו·. את אּלּו ראּו ׁשּלא ּפי על אף ממֹונֹות, ּבדיני ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאבל

ּביֹום הלוהּו ּבפני האחד: אמר ּכיצד? מצטרפת. עדּותן -ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעיד אני וכן הּׁשני: העד ואמר לֹו, הֹודה ּבפני אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפלֹוני,
מצטרפין. אּלּו הרי - אחר ּביֹום הֹודה אֹו ּבפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהלוהּו

ּבפני‚. אֹומר: והּׁשני הלוהּו, ּבפני האחד: אמר אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכן
ׁשהעיד והּׁשני הֹודה, ּבפני הראׁשֹון: ׁשאמר אֹו לֹו; ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהֹודה

מצטרפין. אּלּו הרי - הלוהּו ּבפני אמר: זמן ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאחר
ּדבריו„. וׁשֹומעין אחד יבֹוא - ּדין ּבבית ׁשּמעידין ּבעת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָוכן

ּדבריו. ׁשֹומעין - זמן לאחר הּׁשני העד ּוכׁשּיבֹוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּיֹום,
הּממֹון. ּבהן ּומֹוציאין לזה, זה ְְִִִִֶֶֶַָָָָּומצטרפין

מצטרפין.‰. - ּפה על ואחד ּבכתב אחד עד היה אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
ּדבר על מּידֹו קניתי אני עדּותֹו: ּכתב ׁשּלא זה אמר ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואם
ׁשניהם - לכּתב מּמּני ׁשאל ולא הּזה הּמלוה ּבא ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹזה,
ּפרעּתי. לֹומר יכֹול ואינֹו ּבׁשטר, הּמלוה לעּׂשֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָמצטרפין

.Â- אחר ּדין ּבבית הּׁשני והעד זה, ּדין ּבבית האחד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהעיד
העידּו אם וכן עדּותן. ויצטרפּו ּדין ּבית אצל ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָיבֹוא
- אחר ּדין ּבבית והעידּו וחזרּו זה, ּדין ּבבית העדים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָׁשני
הּדּין עם העד אבל ויצטרפּו. ּדין ּבית מּכל אחד ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיבֹוא

ׁש מצטרפין.ׁשהעידּו אין - ּבפניו העדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָ
.Êׁשּיעיד צרי ממֹונֹות, ּבדיני העדּות ׁשּמצטרפין ּפי על ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאף

העיד אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּדבר, ּבכל מּׁשניהם אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל
מקּימין אין - ּבמקצתֹו הּׁשני והעיד ּדבר, ּבמקצת אחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעד
יקּום עדים ׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: ׁשניהם. מעדּות ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּדבר
וזה ּפלֹונית, ׁשנה זֹו ּׂשדה אכל ּפלֹוני אֹומר: זה ּכיצד? ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּדבר.
ׁשליׁשית ׁשנה ׁשאכלּה העיד וזה ׁשנּיה, ׁשנה ׁשאכלּה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָהעיד
ׁשלׁש אכלּה הרי ואֹומרים: ׁשלׁשּתן עדּות מצטרפין אין -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָ
העיד אם וכן הּדבר. ּבמקצת העיד ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשנים;
אֹומר: וזה זה, ׁשל ימינֹו ּבצד אחת ּׂשערה ראיתי אני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָזה:
- הּיֹום ּבאֹותֹו זה ׁשל ּׂשמאלֹו ּבצד אחת ּׂשערה ראיתי ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹאני
ׁשניהם העידּו הרי ׁשּנאמר: ּכדי ׁשניהם ּדברי מצטרפין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹאין
העיד לא מהם אחד ׁשּכל לפי ּפלֹוני; ּביֹום גדֹול זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשהיה
אחת, ּבּׂשערה ׁשנים העידּו אפּלּו הּסימנין. ּבמקצת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָאּלא
על העידה מהם ּכת ּכל ׁשהרי אחרת; ּבּׂשערה ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהעידּו
ׁשראתה האחת העידה אם אבל עדּות. זֹו ואין דבר, ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצי
ׁשּתי ׁשראתה הּׁשנּיה והעידה ימין, ּבצד ּׂשערֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּתי

ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. - ּׂשמאל ּבצד ְְְְְְִִֵֵַַָָֹֹּׂשערֹות

ה'תשע"ב שבט כ"ב רביעי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

חֹותכין‡. דיני2אין לא אחד, עד ּפי על הּדינין מן ּדין ְִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
ּבאיׁש אחד עד יקּום לא ׁשּנאמר: נפׁשֹות. דיני ולא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹממֹונֹות

חּטאת ּולכל עֹון הּׁשמּועה3לכל ּומּפי הּוא4. ׁשּקם למדנּו ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ
טֹוען5לׁשבּועה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,6. ְְְְְִִֵֵֶַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

על1) להעיד מהעדים אחד בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות. בדיני נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה
הדבר. שעדי1)כל שטר פסול. או קרוב אחד וביניהם להעיד שבאו רבים עדים דין אחד. עד התורה האמינה שבהם המקומות

דיין. להיעשות עד יכול בהם המקרים המעיד. עד ידי על חובה או זכות לימוד לעדות. פסול או קרוב מהם ואחד מרובים חתימתו
החלטה.2) מוציאים מיתה3)פוסקים, בעונשו שיש חטא משמעו - (=עוון נפשות לדיני אלא לי "אין קפח: אות שופטים ספרי

ממונות דיני לרבות בא - כל עוון" לכל לומר תלמוד מניין, ממונות לדיני לא), טו, במדבר בה", "עוונה זרה עבודה בעובד ככתוב
הלל). מסיני.4)(רבינו למשה עד איש מפי איש רבותינו הרי5)שקיבלו לתובע חייב שהוא מעיד, אחד ועד הנתבע כפר שאם

א). מ, ושבועות שם (ספרי התורה מן נשבע א.6)זה הלכה א פרק

zecr zekld - hay a"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּלא·. ּבסֹוטה אחד: עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני
מרים מי ּכמֹו7ּתׁשּתה ּתערף, ׁשּלא ערּופה ּובעגלה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

אּׁשה8ׁשּבארנּו ּבעדּות מּדבריהן, וכן ׁשּמת9. לּה ׁשּיעיד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.10ּבעלּה ְַָ

ּופסּול‚. אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום כן11וכל ּכמֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָָ
מחּיבין12מעידים ׁשאין ׁשבּועה, ׁשל אחד מעד חּוץ . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אחר עם להצטרף הראּוי ּכׁשר, ּבעדּות אּלא 13ׁשבּועה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּפי על ּפיו. על ממֹון הּנׁשּבע זה אֹו14ויתחּיב עדים ׁשנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

עדים ׁשלׁשה ּפי ּׁשנים,15על מה ּכׁשנים: ׁשלׁשה לעּׂשֹות - ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ
העדּות ּבטלה - ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד אף16נמצא ; ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד נמצא למאה, הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשלׁשה,
העדּות ּבטלה נפׁשֹות17- ּבדיני ּבין ממֹונֹות, ּבדיני ּבין .18. ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָ

אבל„. להעיד; ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה
ּבכלל אחים ׁשני ּיעּׂשּו מה - להעיד ּכּלם נתּכּונּו לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֻאם

העם וראּו ּבֹו19העם, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה אֹו20ּכׁשהרג , ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
מּידֹו חפץ .21ּכׁשחטף ְִֵֶֶַָָ

הּדבר‰. את ּבֹודקין עדים22וכיצד ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו ? ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אֹומר אחת, ּכת חבל,23מרּבין אֹו ׁשהרג זה ּכׁשראיתם להם: ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

עליו, להעיד לא ׁשאֹומר: מי ּכל לראֹות? אֹו ּבאתם ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹלהעיד

אֹותֹו. מפריׁשין - ּבאתי העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
העדּות ּולכּון להעיד אּלא עֹומד הייתי לא ׁשאֹומר: מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכל
אֹו קרֹוב להעיד ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. מפריׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ּבטלה ּכּלם עדּות - אמּורים24ּפסּול ּדברים ּבּמה ּכׁשהיה25. ? ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ׁשּנתּכּון אחד - ּכׁשרים ּכּלם אם אבל ּפסּול; אֹו קרֹוב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבהן
וכּון הּדבר וראה הֹואיל להעיד, נתּכּון ׁשּלא אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעיד

התראה ׁשם והיה ּבדיני26עדּותֹו ּבין ּפיו. על הּדין חֹותכין , ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
נפׁשֹות.27ממֹונֹות ּבדיני ּבין , ְְִֵֵָָ

.Âקרֹוב מהן אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו אֹו28ׁשטר ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻ
העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ׁשהיּו אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפסּול,

אֹותן לׁשאל ּכדי ׁשּכּלם29קּימין ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם : ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
לחּתם להעיד30יׁשבּו נתּכּונּו ׁשהרי ואם31, ּבטל; זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

העדּות מקּימין ולּמה ּבּׁשאר. העדּות ּתתקּים - ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלאו
מקֹום32ּבּׁשאר והּניחּו הּכׁשרים ׁשחתמּו אפׁשר ׁשהרי ? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לחּתם ׁשּלא33לּגדֹול וחתם הּפסּול אֹו הּקרֹוב זה ּובא , ְְֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.34מּדעּתם ְִַָ

.Êּפי על הּפסּול35אף הּוא ּבּׁשטר מּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשר הּׁשטר הרי -36. ְֲֵֵַָָ

.Áזה ּבדין מֹורה אינֹו - נפׁשֹות ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל
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והעיד7) עד ובא היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא והרי בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
י"ד). הלכה א, פרק סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר שנאמר שותה, אינה בפניו, שנטמאה בהלכות8)עליה

באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים שנאמר נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא שאם י"ב, הלכה ט, פרק רוצח
נודע. והרי - היכהו" מי נודע להינשא.9)לא י"ב,10)להתירה פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן, זה הרי

שם). ובביאורנו כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות יישארו שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
פרק11) גירושין (הלכות להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה הפסול כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות

י"ז). הלכה א12)י"ב, קכב, וביבמות נערפת. העגלה אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א) מז, (סוטה שנינו שכן
מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה) משיאין להיות "הוחזקו שנינו:

ט"ו. הלכה א, פרק סוטה הלכות והשווה אותו13)מרים. מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות הברייתא לשון כדקדוק
אחרים לו שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא ויקרא פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד - ממון
(=שהם קרובים לו אמרו אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא
שאין אחד עד אוציא... אחד, עד לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים
וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים אינם ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו מניין שבועה, אלא מחייבו

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא רבי ההלכה.14)בתשובות תחילת כאן תימן יד בכתב וכן קדומים "אם15)בדפוסים
בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות אחד.16)מתקיימת עד אלא נשאר לא מאה17)שהרי אפילו עדים, שנאמר:

שם.18)במשמע. רבי וכדעת ב ה, במכות אינה.19)משנה העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בגופו.20)בדפוסים
(משנה21) להעיד נתכוונו לא אם פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו האחים בגלל כולם, עדות תיפסל האם
בלבד.22)שם). לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אומרים.23)אם תימן: יד שלא24)ובכתב אלה של ואפילו א. ו, שם,

משנה). (לחם פסול נמצא העיקריים שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא והייתה.25)באו תימן: יד אין26)בכתב נפשות בדיני
ב. הלכה י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו התרה ואפילו התראה, בלא בבא27)עונשים

הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים - כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו "שלושה ב קיג, בתרא
לעדות", נתכוונתי לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא שאפילו

להעיד. כוונה שצריך למלווה.28)הרי או חתמו.29)ללווה שבשטר החלק המקום מילוי לשם או להעיד, נתכוונו אם
זה.30) בפני זה באנו.31)כאחד, להעיד אמרו; כאילו זה להעיד.32)הרי שנתכוונו מוכיחה, חתימתם שיחתום33)והלא

כבודו. משום נפרד,34)מלמעלה, במעמד שחתמו הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות אלא אחת, עדות זו ואין
בבבא ומקורו גאון). בשם א ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין
פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף לחתום כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר" עדות "תתקיים ב קסב, בתרא
שטר פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד חתמוהו אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב כז. הלכה ט,
ב"דרבנן" ספק אלא זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות בדיני העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,

השטר. ומקיימים להקל הקודמת.35)הולכים ההלכה עם קשור זה ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, ואין36)בדפוסים
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ׁשּלא·. ּבסֹוטה אחד: עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני
מרים מי ּכמֹו7ּתׁשּתה ּתערף, ׁשּלא ערּופה ּובעגלה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

אּׁשה8ׁשּבארנּו ּבעדּות מּדבריהן, וכן ׁשּמת9. לּה ׁשּיעיד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.10ּבעלּה ְַָ

ּופסּול‚. אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום כן11וכל ּכמֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָָ
מחּיבין12מעידים ׁשאין ׁשבּועה, ׁשל אחד מעד חּוץ . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אחר עם להצטרף הראּוי ּכׁשר, ּבעדּות אּלא 13ׁשבּועה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּפי על ּפיו. על ממֹון הּנׁשּבע זה אֹו14ויתחּיב עדים ׁשנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

עדים ׁשלׁשה ּפי ּׁשנים,15על מה ּכׁשנים: ׁשלׁשה לעּׂשֹות - ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ
העדּות ּבטלה - ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד אף16נמצא ; ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד נמצא למאה, הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשלׁשה,
העדּות ּבטלה נפׁשֹות17- ּבדיני ּבין ממֹונֹות, ּבדיני ּבין .18. ְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָ

אבל„. להעיד; ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה
ּבכלל אחים ׁשני ּיעּׂשּו מה - להעיד ּכּלם נתּכּונּו לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֻאם

העם וראּו ּבֹו19העם, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה אֹו20ּכׁשהרג , ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
מּידֹו חפץ .21ּכׁשחטף ְִֵֶֶַָָ

הּדבר‰. את ּבֹודקין עדים22וכיצד ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו ? ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
אֹומר אחת, ּכת חבל,23מרּבין אֹו ׁשהרג זה ּכׁשראיתם להם: ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

עליו, להעיד לא ׁשאֹומר: מי ּכל לראֹות? אֹו ּבאתם ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹלהעיד

אֹותֹו. מפריׁשין - ּבאתי העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
העדּות ּולכּון להעיד אּלא עֹומד הייתי לא ׁשאֹומר: מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכל
אֹו קרֹוב להעיד ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. מפריׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

ּבטלה ּכּלם עדּות - אמּורים24ּפסּול ּדברים ּבּמה ּכׁשהיה25. ? ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
ׁשּנתּכּון אחד - ּכׁשרים ּכּלם אם אבל ּפסּול; אֹו קרֹוב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבהן
וכּון הּדבר וראה הֹואיל להעיד, נתּכּון ׁשּלא אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעיד

התראה ׁשם והיה ּבדיני26עדּותֹו ּבין ּפיו. על הּדין חֹותכין , ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
נפׁשֹות.27ממֹונֹות ּבדיני ּבין , ְְִֵֵָָ

.Âקרֹוב מהן אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו אֹו28ׁשטר ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻ
העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ׁשהיּו אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּפסּול,

אֹותן לׁשאל ּכדי ׁשּכּלם29קּימין ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם : ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻ
לחּתם להעיד30יׁשבּו נתּכּונּו ׁשהרי ואם31, ּבטל; זה הרי - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

העדּות מקּימין ולּמה ּבּׁשאר. העדּות ּתתקּים - ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלאו
מקֹום32ּבּׁשאר והּניחּו הּכׁשרים ׁשחתמּו אפׁשר ׁשהרי ? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לחּתם ׁשּלא33לּגדֹול וחתם הּפסּול אֹו הּקרֹוב זה ּובא , ְְֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
.34מּדעּתם ְִַָ

.Êּפי על הּפסּול35אף הּוא ּבּׁשטר מּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשר הּׁשטר הרי -36. ְֲֵֵַָָ

.Áזה ּבדין מֹורה אינֹו - נפׁשֹות ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והעיד7) עד ובא היא, טמאה אם לבדקה המרים מי לשתות עומדת היא והרי בעדים הקינוי אחר ונסתרה בעלה לה קינא שאם
י"ד). הלכה א, פרק סוטה (הלכות עד והרי - בה" אין "ועד יג) ה, (במדבר שנאמר שותה, אינה בפניו, שנטמאה בהלכות8)עליה

באדמה... חלל ימצא "כי א) כא, (דברים שנאמר נערפת, אינה הרוצח את שראה והעיד אחד עד בא שאם י"ב, הלכה ט, פרק רוצח
נודע. והרי - היכהו" מי נודע להינשא.9)לא י"ב,10)להתירה פרק גירושין (הלכות להיגלות" עשוי "שהדבר נאמן, זה הרי

שם). ובביאורנו כ"ט, הלכה י"ג, פרק (שם עגונות ישראל בנות יישארו שלא כדי זה, בדבר חכמים הקלו וגם ט"ו), הלכה
פרק11) גירושין (הלכות להינשא אשה להתיר נאמן אינו התורה, מן בעבירה הפסול כל וכן גמור, גזלן אבל מדבריהם, לעדות

י"ז). הלכה א12)י"ב, קכב, וביבמות נערפת. העגלה אין הרוצח את שראתה אשה העידה שאפילו א) מז, (סוטה שנינו שכן
מי תשתה שלא סוטה עדות לעניין א לא, בסוטה וכן אשה". מפי עבד, מפי עד, מפי עד (=אשה) משיאין להיות "הוחזקו שנינו:

ט"ו. הלכה א, פרק סוטה הלכות והשווה אותו13)מרים. מחייבים ששניים מקום "כל א) מ, (שבועות הברייתא לשון כדקדוק
אחרים לו שאמרו ולא - אליו "הודע ז: פרק דחטאות) (דבורא ויקרא פרשת כהנים ובתורת שבועה". מחייבו אחד עד - ממון
(=שהם קרובים לו אמרו אפילו מניין לעדות, כשרה אשה שאין אשה, - אוציא אשה, לו אמרה אפילו מניין מכחישם)... (=והוא
שאין אחד עד אוציא... אחד, עד לו אמר אפילו מנין בו, להעיד כשרים שאינם קרובים אוציא... אחר), במקום להעיד כשרים
וראה בלבד. כשר אחד עד אלא שבועה, מחייבים אינם ואשה שקרוב הרי וכו', שניים" לו אמרו אפילו מניין שבועה, אלא מחייבו

רבינו. לדברי ראייה קעט איגר עקיבא רבי ההלכה.14)בתשובות תחילת כאן תימן יד בכתב וכן קדומים "אם15)בדפוסים
בשלושה"? הכתוב פרט למה בשניים העדות אחד.16)מתקיימת עד אלא נשאר לא מאה17)שהרי אפילו עדים, שנאמר:

שם.18)במשמע. רבי וכדעת ב ה, במכות אינה.19)משנה העם, ותיבת: כשהרג. וראו קדומים: בגופו.20)בדפוסים
(משנה21) להעיד נתכוונו לא אם פוסלים אינם כורחך, ועל המעשה, את הם אף שראו האחים בגלל כולם, עדות תיפסל האם
בלבד.22)שם). לראות או להעיד נתכוונו מתחילה אומרים.23)אם תימן: יד שלא24)ובכתב אלה של ואפילו א. ו, שם,

משנה). (לחם פסול נמצא העיקריים שבעדים כיוון בלבד, לראות אלא והייתה.25)באו תימן: יד אין26)בכתב נפשות בדיני
ב. הלכה י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר נענש, העדים, בפני אחר בו התרה ואפילו התראה, בלא בבא27)עונשים

הרי המצווה, החולה מפי ששמעו מה על מעידים - כותבים" רצו להעיד) (=ולא החולה את לבקר שנכנסו "שלושה ב קיג, בתרא
לעדות", נתכוונתי לא אמר בעי "דאי אמרו: ב יב, בכריתות אולם שם. הרשב"ם וכפירוש כשרה, עדותם להעיד נתכוונו לא שאפילו

להעיד. כוונה שצריך למלווה.28)הרי או חתמו.29)ללווה שבשטר החלק המקום מילוי לשם או להעיד, נתכוונו אם
זה.30) בפני זה באנו.31)כאחד, להעיד אמרו; כאילו זה להעיד.32)הרי שנתכוונו מוכיחה, חתימתם שיחתום33)והלא

כבודו. משום נפרד,34)מלמעלה, במעמד שחתמו הכשרים, את לבטל בכוחם ואין לגמרי אחרת עדות אלא אחת, עדות זו ואין
בבבא ומקורו גאון). בשם א ו, למכות (רי"ף לכשרים שייכות שום לפסולים שאין וכו' קרוב" מהם אחד "נמצא בהם: לומר ואין
פרק גירושין הלכות והשווה משנה). (כסף לחתום כולם כשישבו עדים שם כשאין ומפרשים, בשאר" עדות "תתקיים ב קסב, בתרא
שטר פי על הלקוחות מן מוציאים זאת בכל - לא או כאחד חתמוהו אם הוא ספק שהדבר פי על אף הרדב"ז וכתב כז. הלכה ט,
ב"דרבנן" ספק אלא זה שאין ומכיוון מדרבנן, חומרא אלא אינו - ממונות בדיני העדות כל מבטלים פסול או שקרוב הדין כל כי זה,

השטר. ומקיימים להקל הקודמת.35)הולכים ההלכה עם קשור זה ומשפט הלכה תחילת כאן אין קדומים, ואין36)בדפוסים
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יׁש אמר: ואם חֹובה. ולא זכּות לא עליו ילּמד ולא ְְְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹהּנהרג,
לא אחד ועד ׁשּנאמר: אֹותֹו. מׁשּתקין - זכּות עליו ללּמד ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלי
ׁשּנאמר זה ּומהּו לחֹובה. ּבין לזכּות ּבין - למּות בנפׁש ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיענה

דבר,37למּות יענה לא - למּות ּבנפׁש ׁשהעיד עד ּכלֹומר: ? ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ויׁשּתק יעיד עליו38אּלא ללּמד לֹו יׁש - ממֹונֹות ּבדיני אבל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
חֹובה אֹו דּין;39זכּות יעּׂשה ולא הּדּינים, עם יּמנה לא אבל . ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ממֹונֹות ּבדיני אפּלּו דּין נעּׂשה עד .40ׁשאין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָ
.Ëאמּורים ּדברים הּתֹורה,41ּבּמה מן עדים ׁשּצרי ּבדבר ? ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

הּתֹורה מן הּדבר ּבאֹותֹו לדּון ּדּינים ּבׁשל42וצרי אבל ; ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָ
הּגט ׁשהביא אחד ּכיצד? דּין. נעּׂשה עד - ואמר:43ּדבריהם , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

נחּתם ּובפני נכּתב ּוׁשנים44ּבפני הּוא לּה45- אֹותֹו ,46נֹותנין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָ
נטלּוהּו ּכאּלּו ּדין47ונמצא ּבזה48מּבית ּכּיֹוצא ּכל וכן .49. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּתנעל‡. ׁשּלא ּכדי מּדבריהם, ׁשטרֹות ׁשּקּיּום ּבארנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּכבר
אּלא ׁשטרֹות מקּימין אין כן, ּפי על אף לוין. ּבפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּדלת
ּולפיכ דין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ׁשלׁשּתן אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָּבׁשלׁשה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ׁשטרֹות מקּימין ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָאין
.·הּדר ּדין. ּבבית הּׁשטר מתקּים דרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד
עדּותה ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין דּינים ׁשּיהיּו אחד: ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העדים ׁשּיחּתמּו הּׁשני: הּדר ּפלֹוני. עדּות וזֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפלֹוני
החתּומים העדים ׁשּיבֹואּו הּׁשליׁשי: הּדר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפניהם.
ּבּדבר עד ואני ידי, ּכתב זה ואחד: אחד ּכל ויאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבפניהם,
ּבמדינה ׁשהיּו אֹו הּׁשטר עדי מתּו ׁשאם הרביעי: הּדר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּזה.

הּדר זה. ׁשהּוא ידן ּכתב על ויעידּו עדים יבֹואּו - ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
ועֹורכין אחרים, מּׁשטרֹות יֹוצא ידן ּכתב ׁשּיהיה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהחמיׁשי:
ויהיה אחרים, ׁשּבׁשטרֹות הּכתב לאֹותֹו הּכתב זה ּדין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבית
ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב ּביחד להם ויראה לזה, זה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָדֹומה

אּלּו. ְֵֵידי
מּׁשני‚. אּלא אחרים, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

אכילה ׁשנים ׁשלׁש ּבעליהן ׁשאכלּום ּׂשדֹות ׁשּתי ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשטרֹות
ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא יראה ׁשּום ּבלא נכֹונה, ְְְְְְִִִַַָָָָָָֹֹגלּויה,
ׁשטרי מּׁשני אֹו ּׂשדֹותיהן. ּׂשדֹות ּבעלי ּכל ׁשאֹוכלין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
לא אחר, ידי מּתחת הּׁשטרֹות ׁשני ׁשּיצאּו והּוא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹֻּכתּבֹות.
וכן הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא ׁשטרֹו, לקּים ׁשרֹוצה זה ידי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּתחת
ּדין. ּבבית והחזק ערער עליו ׁשּקרא מּׁשטר הּׁשטר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻמקּימין
אֹו ּׂשדֹות ׁשּתי מּׁשטרי ׁשּמקּימין ּכמֹו לבּדֹו, מּמּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָמקּימין

ּכתּבֹות. ְְִֵֻמּׁשתי
זה„. ׁשטר ונתקּים היינּו ׁשלׁשה ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבית

דר זה ּבאי ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּבפנינּו
ׁשּמא ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; דרכים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמחמּׁשה
ׁשּיכּתבּו וׁשמענּו, ׁשראינּו דינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָיטעּו.

לפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר
אּלא‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם

אחר ּבֹודקין אבל יטעּו. ולא ּבקיאין ׁשהן אֹותֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹמחזיקין
ִֵָהעדים.

.Â- מהם אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשלׁשה
ׁשּמא אינּנּו. והאחד היינּו ׁשלׁשה ּבמֹוׁשב לכּתב: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹצריכין
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שחתמו לתלות שיש וודאי בסוף חתמו הפסולים אם שכן וכל הכשרים. האחרים עם כאחד לחתום ישבו הראשונים השניים אומרים
משפט בחושן וראה לה. אמרי המתחיל דיבור ב יח, גיטין בתוספות, תם רבינו דעת וכן אחרת, כעדות והם הראשונים מדעת שלא
שאז כשרים, הם האחרונים שני כן אם אלא פסולים, בו שחתומים שטר להכשיר שאין אומרים, שיש שם, ברמ"א יב סעיף מה,
בחתימת הרווח את המלווה ומילא מהם, שגדול למי חלק מקום להשאיר בכוונה חתימתם, את האחרונים שהרחיקו לומר, תולים

מיניה". דקשיש למאן שביק "רווחא ב י, גיטין והשווה מדעתם. שלא המתה?37)הקרובים, לידי המביא חובה לימוד שמשמעו:
יכול38) אינו והעד להזימו, עדים הנידון ויביא לחובה הדין ייגמר שמא ודואג שמתחרט בעדותו. כנוגע שנראה א, לד, סנהדרין

שם). (רש"י ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד מכיוון כדיֿדיבור, לאחר בו עליו39)לחזור מלמדים הכול ממונות "דיני א לב, שם
עדים. ואפילו - הכול ב): (לג, שם ופירשו וחובה", בדיני40)זכות העוסקת נשיאה יהודה רבי של בעובדה ב צ, קמא בבא

(תוספות עצמו על הזמה יקבל לא הדיין, והוא העד שהוא וכיוון להזימה יכול שאתה עד כשרה אינה - שעדות והטעם, ממונות.
לפני (=העדים)... האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר היא, הכתוב שגזירת מפרש: א קיד, בתרא בבבא והרשב"ם שם).
עד ודווקא עצמו. בעדות דיין להיעשות יכול העד אין אבל הדיין, לפני יעיד שהעד צריך א, ל, שבועות ראה הדיינים, אלו - ה'"

כגון אםשהעיד, אבל מעשה. אותו על לדון עימהם להצטרף יכול אינו שראה מעשה על חביריו בפני מהדיינים אחד העיד אם ,

שם) קמא (בבא האומר טרפון רבי כדברי דיין, להיות כך משום נפסל אינו להעיד, וראוי המעשה את ראה אלא כלל העיד לא
ה). סעיף ז, משפט בחושן וכן משנה (כסף דיינים" נעשו ומקצתם עדים נעשו מקצתם הנפש את שהרג אחד שראו "סנהדרין

ט). הלכה ב, פרק החודש קידוש והלכות ו הלכה ג, פרק סנהדרין הלכות דיין.41)והשווה נעשה עד קידוש42)שאין כגון,
ואינו התורה, מן לו לשלם חייב שהוא ב), צ, קמא בבבא (ראה סלע לו נותן לחבירו התוקע וכן דיינים, פי על אלא שאינו החודש,

ט. הלכה ג, פרק ומזיק חובל הלכות ראה דיינים, פי על לארץ.43)אלא לחוץ ישראל לומר44)מארץ חכמים שהצריכוהו
ה. הלכה ז, פרק גירושין הלכות ראה מקויים, הוא ובזה הגט זהות על להעיד שלושה45)כן, של דין בית להיות עימו, מצטרפים

הגט. את לקיים הוא.46)כדי מזוייף לה שנמסר גט לומר, עליו לערער עוד יכול הבעל ובכתב47)ואין שי"א וינציאה בדפוס
האשה. אל ומוסב נטלתו. תימן: כמו48)יד השטר על החתומים עדים התורה ומן - עד עצמו הוא המביא שהשליח פי על ואף

י"ט). הלכה ז, פרק גירושין והלכות ב ה, (גיטין דיין נעשה עד "דבריהם" ובשל - דין בבית עדותם האמור49)שנחקרה כגון,
דרבנן". שטרות וקיום דאורייתא; החודש לעדות "הנח ב כא, בכתובות ומקורו ו, הלכה ז, פרק בהם1)לקמן דרכים חמישה

שישבו דיינים שלושה העדים. אחר הוא בודק אבל אחר, דין בית אחר בודק דין בית אין דין. בבית השטר זהות את מאשרים
חתימתם. לפני מהם אחד ומת השטר לאשר

zecr zekld - hay b"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבֹו ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו. ּבׁשנים ּדין ּבית הרֹואה: ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹיאמר
יׁש ואם הם. ּדין ּבית ׁשּׁשנים דּמּו ׁשּמא יאמר: ּדין', ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ'ּבבית

.צרי אינֹו - ׁשלׁשה ׁשהיּו מׁשמע ְְִֵֶַָָָָּבֹו
.Êוערערּו עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁשה

אחרים ׁשנים ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא גזלן ׁשהּוא מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
ׁשחזר העידּו חתמּו ׁשּלא עד אם ּבתׁשּובה: ׁשחזר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעידּו
אחר ואם היּו; ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
חֹותם אינֹו - ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו הּׁשנים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחתמּו
ּבּמה הּׁשנים. חתימת ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעּמהן,
עליו ערערּו אבל ּבעברה; עליו ּכׁשערערּו אמּורים? ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָּדברים
הּוא, ועבד נׁשּתחררה לא אּמֹו ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּפחה, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבפגם
ׁשחתמּו אחר ונֹודע הּוא, ּכֹוכבים ועֹובד נתּגּירה לא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאֹו
חֹותם זה הרי - ּכׁשר וׁשהּוא ּפגם ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּׁשנים

הּוא. מּקדם ׁשהיה ּדבר גּלּוי ׁשּזה ִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹעּמהם,
.Áׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

לקרֹות צריכין הּדּינים ואין החתימה. אּלא עּקר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכתיבה
על אף מעדיו, אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשטר

ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ְִֶַָָֹּפי

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ראּובן‡. ׁשעדיו ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ּכתב על קרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָמעיד
ראּובן ׁשל ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשמעֹון,
זה ואמר: ׁשמעֹון ׁשל ּבנֹו ּובא אבי, ׁשל ידֹו ּכתב זה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:
ׁשאינן ּכׁשרים עדים ּכׁשני אּלּו הרי - אבי ׁשל ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכתב
ׁשל ידן ּכתב על והעיד ׁשליׁשי עּמהם יצטרף ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָקרֹובים;

הּׁשטר. נתקּים הרי - ְְְֲִֵֵֵֶַַָׁשניהם
מה·. ּבגדלם להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו

ידֹו ּכתב זהּו גדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנם: ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב זהּו רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב זהּו אבי, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
עּמֹו ׁשּיצטרף והּוא קטן. ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

גדֹול. ּכׁשהּוא ידן ּכתב ׁשּמּכיר ְְִֵֶֶַַַָָָאחר
ׁשּזה‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשטר

נתקּים - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכתב
והּׁשני ראּובן, ׁשל ידֹו ּכתב על זה העיד אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשטר.
לפי הּׁשטר; נתקּים לא - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹהעיד
יׁש ואם מּׁשניהם. אחד ּכל ּכתב על עדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּצרי
נתקּים. - ּכאחד וׁשמעֹון ראּובן ּכתב על מעיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי

ּכתב„. על ואחר הּוא והעיד ידי, ּכתב זה הראׁשֹון: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאמר

הּממֹון רבעי ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹידי
ׁשל ּבנֹו אֹו אחיו העיד אם וכן האחד. ּבעדּות ּתלּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבּׁשטר
ׁשהרי נתקּים; לא - הּׁשני ידי ּכתב על אחר עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹראׁשֹון

הּקרֹובים. ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי ְְְְִִֵֵֶַַָָׁשלׁשת
אחד‰. ּומת הּׁשטר, על ׁשחתּומין ׁשניׁשנים צרי - מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים
אפּלּו עדים, ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּבבית ידֹו ּכתב ׁשּתחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרס, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל
ואחר הּוא ויעיד ידֹו, ּכתב ׁשּזה לֹומר צרי יהיה ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדין,

ּבפניו. ׁשּלא ידֹו ּכתב ויתקּים הּמת, ידי ּכתב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
.Âמּכירין מהן ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשה

- חתמּו ׁשּלא עד מּכיר: אינֹו ואחד עדים, ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹחתימת
ׁשהּוא ּבדבר ּדּינים נעּׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין
מעידין אין - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּדבריהם,
אּלא מּכירין היּו לא ׁשחתמּו ּבעת [ׁשהרי וחֹותם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבפניו
אֹו מּכירין, ׁשלׁשּתן ׁשּיהיּו עד אּלא מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנים],

ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיעידּו
.Ê:ואמרּו ׁשנים ּובאּו ומתּו, הּׁשטר על חתּומין ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשנים

עדּות ּפסּולי היּו, קטּנים היּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ידן ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּכתב
אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיּו,
והחזק ערער עליו ׁשּקרא אחר מּׁשטר יֹוצא ידן ּכתב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׁשהיה
הּׁשנים מעמידין אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית
ואין ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשטר

ּכלּום. ּבֹו ְִּגֹובין

ה'תשע"ב שבט כ"ג חמישי יום
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ּבבית‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי
והּכ העדּותּדין, זֹוכר אינֹו אבל ּבוּדאי, ׁשּזהּו ידֹו ּכתב יר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

לעֹולם מּזה לוה ׁשּזה ּכלל זּכרֹון ּבלּבֹו יּמצא ולא -2ּכלל, ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ
זה ׁשהּוא ידֹו ּכתב על להעיד אסּור זה ּדין.3הרי ּבבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּממֹון על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב על מעיד אדם ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
לזה חּיב ׁשּזה מעיד הּוא ּכדי4ׁשּבּׁשטר הּוא ידֹו ּוכתב ; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יעיד לא - נזּכר לא אם אבל הּדבר, .5להזּכירֹו ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹ
העדּות·. את הּזֹוכר ידֹו6אחד ּכתב ׁשראה אֹו7ואחד ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהעיד, הּׁשני העד הזּכירֹו אפּלּו ונזּכר, אחרים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשהזּכירּוהּו
מעיד זה הרי - נזּכר הּתֹובע8אם אֹותֹו הזּכיר אם אבל . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גם1) שטרות בקיום חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת מעידי אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות
דיין. נעשה הכתב.1)העד מתוך בעדות הנזכר העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר התימנים:2)דין יד ובכתב

דין.3)מעולם. בבית זה ידו כתב על הנ"ל: יד שם.4)בכתב החכמים וכדעת א. כא, אמר5)כתובות יוחנן "רבי א כ, שם
דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר... בליבו נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו". זוכר שאינו פי על אף
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא מפיהם אמר:
אינם - השטר מתוך אפילו כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר מתוך וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד ואני ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו, פרק לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים.

ד. הלכה לקמן והשווה העדות. ידו.6)את כתב את ראותו ממנו.7)בטרם נוגע8)ונזכר שני עד אומרים ואין שם. כתובות



צה zecr zekld - hay b"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבֹו ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו. ּבׁשנים ּדין ּבית הרֹואה: ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹיאמר
יׁש ואם הם. ּדין ּבית ׁשּׁשנים דּמּו ׁשּמא יאמר: ּדין', ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ'ּבבית

.צרי אינֹו - ׁשלׁשה ׁשהיּו מׁשמע ְְִֵֶַָָָָּבֹו
.Êוערערּו עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁשה

אחרים ׁשנים ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא גזלן ׁשהּוא מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעל
ׁשחזר העידּו חתמּו ׁשּלא עד אם ּבתׁשּובה: ׁשחזר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעידּו
אחר ואם היּו; ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
חֹותם אינֹו - ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו הּׁשנים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשחתמּו
ּבּמה הּׁשנים. חתימת ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעּמהן,
עליו ערערּו אבל ּבעברה; עליו ּכׁשערערּו אמּורים? ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָּדברים
הּוא, ועבד נׁשּתחררה לא אּמֹו ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּפחה, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּבפגם
ׁשחתמּו אחר ונֹודע הּוא, ּכֹוכבים ועֹובד נתּגּירה לא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאֹו
חֹותם זה הרי - ּכׁשר וׁשהּוא ּפגם ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּׁשנים

הּוא. מּקדם ׁשהיה ּדבר גּלּוי ׁשּזה ִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹעּמהם,
.Áׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

לקרֹות צריכין הּדּינים ואין החתימה. אּלא עּקר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכתיבה
על אף מעדיו, אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשטר

ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ְִֶַָָֹּפי

ׁשביעי 1ּפרק
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ראּובן‡. ׁשעדיו ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ּכתב על קרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָמעיד
ראּובן ׁשל ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשמעֹון,
זה ואמר: ׁשמעֹון ׁשל ּבנֹו ּובא אבי, ׁשל ידֹו ּכתב זה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָואמר:
ׁשאינן ּכׁשרים עדים ּכׁשני אּלּו הרי - אבי ׁשל ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכתב
ׁשל ידן ּכתב על והעיד ׁשליׁשי עּמהם יצטרף ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָקרֹובים;

הּׁשטר. נתקּים הרי - ְְְֲִֵֵֵֶַַָׁשניהם
מה·. ּבגדלם להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו

ידֹו ּכתב זהּו גדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנם: ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב זהּו רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב זהּו אבי, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
עּמֹו ׁשּיצטרף והּוא קטן. ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

גדֹול. ּכׁשהּוא ידן ּכתב ׁשּמּכיר ְְִֵֶֶַַַָָָאחר
ׁשּזה‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשטר

נתקּים - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכתב
והּׁשני ראּובן, ׁשל ידֹו ּכתב על זה העיד אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשטר.
לפי הּׁשטר; נתקּים לא - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹהעיד
יׁש ואם מּׁשניהם. אחד ּכל ּכתב על עדים ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּצרי
נתקּים. - ּכאחד וׁשמעֹון ראּובן ּכתב על מעיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשליׁשי

ּכתב„. על ואחר הּוא והעיד ידי, ּכתב זה הראׁשֹון: ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאמר

הּממֹון רבעי ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹידי
ׁשל ּבנֹו אֹו אחיו העיד אם וכן האחד. ּבעדּות ּתלּוי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבּׁשטר
ׁשהרי נתקּים; לא - הּׁשני ידי ּכתב על אחר עם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹראׁשֹון

הּקרֹובים. ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי ְְְְִִֵֵֶַַָָׁשלׁשת
אחד‰. ּומת הּׁשטר, על ׁשחתּומין ׁשניׁשנים צרי - מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עד אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים
אפּלּו עדים, ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּבבית ידֹו ּכתב ׁשּתחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרס, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻעל
ואחר הּוא ויעיד ידֹו, ּכתב ׁשּזה לֹומר צרי יהיה ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּדין,

ּבפניו. ׁשּלא ידֹו ּכתב ויתקּים הּמת, ידי ּכתב ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
.Âמּכירין מהן ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשלׁשה

- חתמּו ׁשּלא עד מּכיר: אינֹו ואחד עדים, ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹחתימת
ׁשהּוא ּבדבר ּדּינים נעּׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין
מעידין אין - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמּדבריהם,
אּלא מּכירין היּו לא ׁשחתמּו ּבעת [ׁשהרי וחֹותם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבפניו
אֹו מּכירין, ׁשלׁשּתן ׁשּיהיּו עד אּלא מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשנים],

ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיעידּו
.Ê:ואמרּו ׁשנים ּובאּו ומתּו, הּׁשטר על חתּומין ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשנים

עדּות ּפסּולי היּו, קטּנים היּו, אנּוסים אבל זה, הּוא ידן ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּכתב
אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיּו,
והחזק ערער עליו ׁשּקרא אחר מּׁשטר יֹוצא ידן ּכתב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻׁשהיה
הּׁשנים מעמידין אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבבית
ואין ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשטר

ּכלּום. ּבֹו ְִּגֹובין

ה'תשע"ב שבט כ"ג חמישי יום

ׁשמיני 1ּפרק
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ּבבית‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי
והּכ העדּותּדין, זֹוכר אינֹו אבל ּבוּדאי, ׁשּזהּו ידֹו ּכתב יר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

לעֹולם מּזה לוה ׁשּזה ּכלל זּכרֹון ּבלּבֹו יּמצא ולא -2ּכלל, ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ
זה ׁשהּוא ידֹו ּכתב על להעיד אסּור זה ּדין.3הרי ּבבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּממֹון על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב על מעיד אדם ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
לזה חּיב ׁשּזה מעיד הּוא ּכדי4ׁשּבּׁשטר הּוא ידֹו ּוכתב ; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

יעיד לא - נזּכר לא אם אבל הּדבר, .5להזּכירֹו ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹ
העדּות·. את הּזֹוכר ידֹו6אחד ּכתב ׁשראה אֹו7ואחד ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהעיד, הּׁשני העד הזּכירֹו אפּלּו ונזּכר, אחרים ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשהזּכירּוהּו
מעיד זה הרי - נזּכר הּתֹובע8אם אֹותֹו הזּכיר אם אבל . ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גם1) שטרות בקיום חתימתו. את המכיר אחד עד אלא ואין השטר, חתימת מעידי אחד מת קרובו. יד חתימת על הקרוב עדות
דיין. נעשה הכתב.1)העד מתוך בעדות הנזכר העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר התימנים:2)דין יד ובכתב

דין.3)מעולם. בבית זה ידו כתב על הנ"ל: יד שם.4)בכתב החכמים וכדעת א. כא, אמר5)כתובות יוחנן "רבי א כ, שם
דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר... בליבו נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו". זוכר שאינו פי על אף
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא מפיהם אמר:
אינם - השטר מתוך אפילו כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר מתוך וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד ואני ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו, פרק לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים.

ד. הלכה לקמן והשווה העדות. ידו.6)את כתב את ראותו ממנו.7)בטרם נוגע8)ונזכר שני עד אומרים ואין שם. כתובות
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דֹומה ׁשּזה מּפני מעיד; אינֹו - ׁשּנזּכר ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַעצמֹו,
ּדין ּבעל ידע9ּבעיני ׁשּלא ּבדבר ׁשקר העיד .10ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּזה‚. הּתֹובע והזּכיר חכם, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ
יֹודע, חכם ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

מעיד היה לא - הּדבר זכר לא ׁשהקּלּו11ׁשאּלּו הּוא וקל . ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשנים, מּכּמה הּדבר ׁשּׁשכח ּפי על ׁשאף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבדיני

מעיד זה הרי - ׁשהזּכירֹו הּוא .12והּכתב ְְְֲִִִֵֵֶֶַָ
ּכן„. והּדבר עדים13הֹואיל ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר , ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

זֹו, עדּות ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידנּו ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים לא - לֹו מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

ּכחרׁשים הן והרי מי14הּׁשטר, וכל עדּותן. ׁשּיזּכרּו עד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
לּׂשמאלֹו ימינֹו ּבין ממֹונֹות ּבדיני ידע לא - ּכן דן .15ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

ׁשם ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום יֹוצא ידן ּכתב היה אם ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָאבל
ידן ּכתב ׁשּזה מׁשּגיחין16עדים ואין הּׁשטר, את מקּימין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

חזרּו ׁשּמא זֹו; עדּות זֹוכרין אנּו אין ׁשאֹומרין: ּדבריהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָעל
הּׁשטר. לבּטל ּכדי - זֹוכרין אנּו אין ׁשאמרּו: וזה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבהן,
ׁשאינן - היינּו עדּות ּפסּולי היינּו, קטּנים אמרּו: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּוכאּלּו

ּפיהם על ׁשּלא הּׁשטר ּומתקּים הֹואיל ּומּפני17נאמנים, . ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עדים להביא צריכין אנּו ואין הּׁשטרֹות, ּכל מקּימין זה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָטעם
זֹוכרים אינם אֹו זֹו עדּות זֹוכרים הם אם אֹותם ְְְְִִִִֵֵֵָָֹולׁשאל
אין - אֹותּה זֹוכרים אנּו אין ואמרּו: ּבאּו ׁשאפּלּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָאֹותּה;

מּפיהן ׁשּלא לקּימֹו ואפׁשר הֹואיל להן, .18ׁשֹומעין ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ
הּׁשטר‰. על עדּותֹו הּכֹותב ּכתּוב19אחד אצלֹו ׁשּנמצא אֹו , ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבכ ּפלֹוני ּביֹום עליו אֹותי העיד ּפלֹוני ידֹו: ּבכתב ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבפנקסֹו
מעצמֹו זכר אם :20וכ- ונזּכר אחרים הזּכירּוהּו אֹו , ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

למי21מעיד אּלא דֹומה זה ׁשאין להעיד. אסּור - לאו ואם ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
ּפל נאמן: אדם לֹו וכ,ׁשאמר ּכ ּפלֹוני אצל לֹו יׁש ֹוני ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הּדבר מן יֹודע אינֹו והּוא זה, אצל לזה ׁשּיׁש הּוא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעיד
והעיד ׁשמע האחר מּפי אּלא .22ּכלּום, ְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

.‡- מהן אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הם. ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרה
והעבדים, הּנׁשים, הן. ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים, והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָוהּקטּנים,
עּׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותן. והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,

ׁשנים·. ּפי על ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולֹות ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשים
נקבה. לׁשֹון ולא זכר, לׁשֹון - ְְְְִֵֵָָָֹעדים

ספק‚. ׁשהן מּפני ּפסּולין, והאנּדרֹוגינֹוס הּטמטּום ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻוכן
ּפסּול. הּוא הרי - ּפסּול ספק ּכׁשר ספק ׁשהּוא מי וכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָאּׁשה.
ּפיו, על לחּיב אֹו ּפיו על ממֹון להֹוציא אּלא ּבא העד ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
ּתֹורה. ּדין מּספק עֹונׁשין ואין מּספק ממֹון מֹוציאין ְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָואין

לֹו„. ועּׂשיתם ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָהעבדים
אחיו מה ּכמֹוהּו: ׁשאחיו מּכלל לאחיו. לעּׂשֹות זמם ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָּכאׁשר
אם ּכֹוכבים: לעֹובדי וחמר קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבן
לא ּכֹוכבים העֹובדי ּפסּולין; מצֹות, ּבמקצת ׁשהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹעבדים,

ׁשּכן?! ֵֶָּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט לחושן (סמ"ע פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו לו שנוח הוא, בעדותו
(שם).10)התובע.9) כשקרן חושדו התובע מרבנ11)ונמצא צורבא "ואי ב. עמוד שזהשם רבינו, ומפרש עצמו". אפילו הוא ן

נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר שקר להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב
היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את מצטט שם והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט חושן ערוך בשולחן ההלכה
משנה). (כסף זוכר שאינו בעד יחשוד לא חכם תלמיד הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם תלמיד דין הבעל

אבל12) לווין. בפני דלת תנעל שלא כדי וחקירה, דרישה צריכים שאינם ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו כמו
שם: שאמרו כמו להעיד, להם אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים יזכרו לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני
ידובר הכתב מתוך עדותם בזוכרים שאפילו רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר: ורחמנא מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין

משנה). (כסף א.13)שם הלכה לעיל לזה, חייב שזה שבשטר, הממון על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין
ט,14) פרק לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי דעת בני ואינם הואיל לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם כחרשים,

עד. שורש בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. אינו15)הלכה
והראב"ד ז. הדברות עשרת במדרש זו אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית, הימנית ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע
זוכר שאינו פי על "אף א): כ, (כתובות יוחנן רב שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים שאין מי "ויש חולק:
זה שבאופן ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב את מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו, - מעצמו"
כל על שתהא כדי שניהם, כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך
בהלכות מבואר רבינו וכדעת י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה על מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה

כאן. רבינו כדברי לגמרי מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי רבנן בשם נא סימן פרק16)גדולות לעיל ראה
בֿג. הלכה ו.17)ו, הלכה ג, פרק לעיל נא.18)כמבואר סימן גדולות בהלכות בתראי רבנן כהלכה19)כדעת חתום שהוא

המלווה. ליד ונמסר עדים ידו.20)בשני בכתב שהסתכל אחרי ומעיד21)אפילו השטר על עדותו אדם "כותב א כ, כתובות
כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה וגם ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים". כמה לאחר אפילו עליה

משנה). (כסף רבה22)שם ובמדרש א. הלכה י"ז, פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר ופסול, עד" מפי "עד אלא זה ואין
הלוחות את שיבר (=שלא עמך שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין משה היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות
אסור נאמן, יחידי מן דבר שומע אדם שיהא אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?) וראה המחנה אל קרב אשר עד
דן אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר לעשות עדותו לקבל

נכפה.1)אומדות". וחולי השוטים בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני עשרה

zecr zekld - hay b"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפסּול.‰. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶָמי
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻּכל

יעיד. ּכ ואחר ברית, ּבני מּכלל ויעּׂשה לידֹו, ּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
.Ê:ּבעדים ׁשּנאמר הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָהּקטּנים

הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ולא - אנׁשים האנׁשים. ׁשני ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹועמדּו
אחר ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ּפסּול, הּוא הרי - וחכם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָנבֹון
ולא ׁשנה לעּׂשרים הּגיע ואם גמּורֹות. ׁשנה עּׂשרה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
זה הרי - סרּוס מּסימני סימן ּבֹו ונֹולד ּׂשערֹות, ׁשּתי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהביא
ׁשנֹותיו, רב עד יעיד לא - ּבֹו נֹולד לא ואם ויעיד. ְְְִִִִַַָָָָֹֹֹסריס,

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֶַּכמֹו
.Áּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן

מקּבלין אין - לאו ואם ּבדיקה; צרי אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמלמעלה
ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּובן ׁשּיּבדק. עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעדּותֹו
עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ואינֹו ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָׁשּתי
יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ׁשאינֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבקרקעֹות,
גדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - מּטלטלין ּבעדּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָאבל

.Ë.מצֹות ּבן ׁשאינֹו לפי הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹוטה
אבנים וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת ּדעּתֹו ונמצאת דעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
וׁשֹואל מדּבר ׁשהּוא ּפי על אף הּדברים, מן ּבדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּתמיד
יחׁשב. ׁשֹוטים ּובכלל ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכענין
ּכׁשר. - ּבריא ׁשהּוא ּובעת ּפסּול, - ּכפּיתֹו ּבעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּנכּפה:

ּב ּתמיד הּנכּפה אֹו לזמן מּזמן הּנכּפה קבּוע.ואחד עת לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נכּפים ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד, מׁשּבׁשת דעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻוהּוא
להתיּׁשב וצרי עליהם. מּטרפת ּדעּתם ּבריאּותם ּבעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

הרּבה. הּנכּפין ְְְִִֵֵַַּבעדּות
.Èאת זה ׁשּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאין ּביֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּפתאים

הארץ, עם ׁשאר ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הרי - ּביֹותר והּמׁשּתּגעים ּבדעּתם והּנחּפזים המבהלים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוכן
ׁשאי הּדּין, ּׁשּיראה מה לפי זה ודבר הּׁשֹוטים. ּבכלל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלּו

ּבכתב. הּדעת לכּון ְְְִֵֶַַַַָָאפׁשר
.‡È.מצֹות ּבן ואינֹו נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה, - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָהחרׁש

אף מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו מדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָואחד
להעיד צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻעל
ראּוי ויהיה ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבבית
אף נׁשּתּתק, אם וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹלׁשמע
עדּותֹו ונמצאת ּגּטין לענין ׁשּבֹודקין ּבּדר ׁשּנבּדק ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַעל
חּוץ ּכלל. עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו והעיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמכּונת,

הקּלּו. ׁשּבעגּונה לפי אּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶַָָָמעדּות
.·È- האנׁשים וידעּו הּקֹול ׁשּמּכירין ּפי על אף ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָהּסּומים,

מי ראה. אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן ּפסּולין אּלּו ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי
- מעיניו ּבאחת והּסּומא ׁשּמעיד. הּוא - לראֹות ראּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

להעיד. ְִֵָָּכׁשר

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּתׁשת‡. אל ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרׁשעים
ּתׁשת אל למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמס. עד להית רׁשע עם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹיד
ואין רׁשע, ׁשהּוא ּבחברֹו ׁשּיֹודע ּכׁשר עד ואפּלּו עד. ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
ּפי על אף עּמֹו, להעיד לֹו אסּור - רׁשעֹו מּכירין ְְִִִִִִִַַַַַָָָהּדּינים
הּכׁשר זה ונמצא עּמֹו, ׁשּמצטרף מּפני אמת; עדּות ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא
לֹומר צרי ואין עדּותֹו. ׁשּנתקּבלה עד הרׁשע עם ידֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהׁשית
עּמֹו הּׁשני ׁשהעד וידע לחברֹו, ּבעדּות יֹודע ׁשהּוא ּכׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
רׁשע. עם יד ּתׁשת אל ׁשּנאמר: להעיד. לֹו ׁשאסּור ׁשקר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד

.·- מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ׁשעבר ּכל רׁשע? זהּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאי
רׁשע, מלקּות למחּיב קראה הּתֹורה ׁשהרי ּופסּול. רׁשע, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻזהּו
מחּיב לֹומר צרי ואין הרׁשע. הּכֹות ּבן אם והיה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנאמר:
למּות. רׁשע הּוא אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּול. ׁשהּוא ּדין, ּבית ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמיתת

זה‚. הרי - הּתֹורה מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבר
זה הרי - מּדבריהם ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפסּול
ׁשאכל אֹו ּבחלב, ּבהמה ּבּׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפסּול
אֹו להכעיס, ּבין לתאבֹון ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנבלֹות
ׁשּוע ׁשהּוא ׁשעטנז ׁשּלבׁש אֹו הראׁשֹון, טֹוב יֹום את ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחּלל
אם אבל הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּול זה הרי - נּוז אֹו טוּוי ְֲֲִִֵֵֶַָָָָאֹו
ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ּבּׂשר ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻאכל
- ּבֹו וכּיֹוצא ּפׁשּתן ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ׁשּלבׁש ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹו
ׁשחּיבין עברה ּכל מנינּו ּוכבר מּדבריהם. ּפסּול הּוא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
ּדברים ּומצוה מצוה ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות. ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָעליה

מּדבריהם. ׁשאסּורין ּודברים הּתֹורה מן ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָׁשאסּורין
לע„. ּפסּולין ׁשהן רׁשעים ׁשם יׁש ּפיועֹוד על אף דּות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון ולֹוקחים הֹואיל מלקּות. ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהן
חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין. - ּבחמס ׁשּלהם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
ּפסּול - ׁשהחזיר ּפי על אף והחמסנים, הּגּנבים ּכגֹון ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָּבאיׁש.
ׁשהּוזם ּפי על אף זֹומם, עד וכן גזל. אֹו ׁשּגנב מעת ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלעדּות
עדּות. לכל הּתֹורה מן ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָּבעדּות
ּפי על אף ּדין, ּבבית ׁשהעיד מעת נפסל? הּוא ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּומאימתי
וכן ימים. ּכּמה אחר אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּפסּולין ׁשניהם - הּלוה ואחד הּמלוה אחד ּברּבית, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמלוה
הּתֹורה, מן ּפסּולין הן הרי - עּׂשּו קצּוצה רּבית אם ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָלעדּות.
ּכל וכן מּדבריהם. ּפסּולין הן הרי - עּׂשּו רּבית אבק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָואם
מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי - ּדבריהם ׁשל ּגזל על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהעֹובר
ׁשּלא מּטלטלין אֹו קרקע הּלֹוקחים והם החמסנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּכיצד?
אּלּו הרי - הּדמים ׁשּנֹותנין ּפי על אף הּבעלים, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּברצֹון
ואחד דּקה ּבהמה רֹועי אחד הרֹועים, וכן מּדבריהם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפסּולין
ׁשחזקתן ּפסּולין; הן הרי - עצמן ׁשל גּסה ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָרֹועי
ּבּׂשדֹות לרעֹות ּבהמּתן ּומּניחים ּבגזל, ידיהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּפֹוׁשטין
ּומגּדלי ּפסּול. - רֹועה סּתם ,ּולפיכ אחרים. ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּופרּדסים
- לארץ ּבחּוצה אבל ּפסּולין; - יּׂשראל ּבארץ דּקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעדות.שאסור1) הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע איזהו אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף
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ּפסּול.‰. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִֶֶֶֶֶֶָמי
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻּכל

יעיד. ּכ ואחר ברית, ּבני מּכלל ויעּׂשה לידֹו, ּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעד
.Ê:ּבעדים ׁשּנאמר הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָהּקטּנים

הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ולא - אנׁשים האנׁשים. ׁשני ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹועמדּו
אחר ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא עד ּפסּול, הּוא הרי - וחכם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָנבֹון
ולא ׁשנה לעּׂשרים הּגיע ואם גמּורֹות. ׁשנה עּׂשרה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשלׁש
זה הרי - סרּוס מּסימני סימן ּבֹו ונֹולד ּׂשערֹות, ׁשּתי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהביא
ׁשנֹותיו, רב עד יעיד לא - ּבֹו נֹולד לא ואם ויעיד. ְְְִִִִַַָָָָֹֹֹסריס,

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֶַּכמֹו
.Áּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן

מקּבלין אין - לאו ואם ּבדיקה; צרי אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמלמעלה
ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּובן ׁשּיּבדק. עד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעדּותֹו
עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ואינֹו ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָׁשּתי
יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ׁשאינֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבקרקעֹות,
גדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - מּטלטלין ּבעדּות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָאבל

.Ë.מצֹות ּבן ׁשאינֹו לפי הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹוטה
אבנים וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת ּדעּתֹו ונמצאת דעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
וׁשֹואל מדּבר ׁשהּוא ּפי על אף הּדברים, מן ּבדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּתמיד
יחׁשב. ׁשֹוטים ּובכלל ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּכענין
ּכׁשר. - ּבריא ׁשהּוא ּובעת ּפסּול, - ּכפּיתֹו ּבעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּנכּפה:

ּב ּתמיד הּנכּפה אֹו לזמן מּזמן הּנכּפה קבּוע.ואחד עת לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
נכּפים ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד, מׁשּבׁשת דעּתֹו ּתהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻוהּוא
להתיּׁשב וצרי עליהם. מּטרפת ּדעּתם ּבריאּותם ּבעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

הרּבה. הּנכּפין ְְְִִֵֵַַּבעדּות
.Èאת זה ׁשּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאין ּביֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּפתאים

הארץ, עם ׁשאר ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הרי - ּביֹותר והּמׁשּתּגעים ּבדעּתם והּנחּפזים המבהלים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוכן
ׁשאי הּדּין, ּׁשּיראה מה לפי זה ודבר הּׁשֹוטים. ּבכלל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלּו

ּבכתב. הּדעת לכּון ְְְִֵֶַַַַָָאפׁשר
.‡È.מצֹות ּבן ואינֹו נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה, - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָהחרׁש

אף מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו מדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָואחד
להעיד צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻעל
ראּוי ויהיה ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָּבבית
אף נׁשּתּתק, אם וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹלׁשמע
עדּותֹו ונמצאת ּגּטין לענין ׁשּבֹודקין ּבּדר ׁשּנבּדק ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַעל
חּוץ ּכלל. עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו והעיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמכּונת,

הקּלּו. ׁשּבעגּונה לפי אּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶַָָָמעדּות
.·È- האנׁשים וידעּו הּקֹול ׁשּמּכירין ּפי על אף ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָהּסּומים,

מי ראה. אֹו עד והּוא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן ּפסּולין אּלּו ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהרי
- מעיניו ּבאחת והּסּומא ׁשּמעיד. הּוא - לראֹות ראּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

להעיד. ְִֵָָּכׁשר

עּׂשירי 1ּפרק
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ּתׁשת‡. אל ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָהרׁשעים
ּתׁשת אל למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמס. עד להית רׁשע עם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹיד
ואין רׁשע, ׁשהּוא ּבחברֹו ׁשּיֹודע ּכׁשר עד ואפּלּו עד. ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָרׁשע
ּפי על אף עּמֹו, להעיד לֹו אסּור - רׁשעֹו מּכירין ְְִִִִִִִַַַַַָָָהּדּינים
הּכׁשר זה ונמצא עּמֹו, ׁשּמצטרף מּפני אמת; עדּות ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא
לֹומר צרי ואין עדּותֹו. ׁשּנתקּבלה עד הרׁשע עם ידֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהׁשית
עּמֹו הּׁשני ׁשהעד וידע לחברֹו, ּבעדּות יֹודע ׁשהּוא ּכׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעד
רׁשע. עם יד ּתׁשת אל ׁשּנאמר: להעיד. לֹו ׁשאסּור ׁשקר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָעד

.·- מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ׁשעבר ּכל רׁשע? זהּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאי
רׁשע, מלקּות למחּיב קראה הּתֹורה ׁשהרי ּופסּול. רׁשע, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻזהּו
מחּיב לֹומר צרי ואין הרׁשע. הּכֹות ּבן אם והיה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנאמר:
למּות. רׁשע הּוא אׁשר ׁשּנאמר: ּפסּול. ׁשהּוא ּדין, ּבית ֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמיתת

זה‚. הרי - הּתֹורה מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעבר
זה הרי - מּדבריהם ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפסּול
ׁשאכל אֹו ּבחלב, ּבהמה ּבּׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּפסּול
אֹו להכעיס, ּבין לתאבֹון ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנבלֹות
ׁשּוע ׁשהּוא ׁשעטנז ׁשּלבׁש אֹו הראׁשֹון, טֹוב יֹום את ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחּלל
אם אבל הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּול זה הרי - נּוז אֹו טוּוי ְֲֲִִֵֵֶַָָָָאֹו
ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני טֹוב יֹום ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ּבּׂשר ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻאכל
- ּבֹו וכּיֹוצא ּפׁשּתן ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ׁשּלבׁש ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאֹו
ׁשחּיבין עברה ּכל מנינּו ּוכבר מּדבריהם. ּפסּול הּוא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
ּדברים ּומצוה מצוה ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות. ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָעליה

מּדבריהם. ׁשאסּורין ּודברים הּתֹורה מן ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָׁשאסּורין
לע„. ּפסּולין ׁשהן רׁשעים ׁשם יׁש ּפיועֹוד על אף דּות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ממֹון ולֹוקחים הֹואיל מלקּות. ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהן
חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין. - ּבחמס ׁשּלהם ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינֹו
ּפסּול - ׁשהחזיר ּפי על אף והחמסנים, הּגּנבים ּכגֹון ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָּבאיׁש.
ׁשהּוזם ּפי על אף זֹומם, עד וכן גזל. אֹו ׁשּגנב מעת ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלעדּות
עדּות. לכל הּתֹורה מן ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָּבעדּות
ּפי על אף ּדין, ּבבית ׁשהעיד מעת נפסל? הּוא ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּומאימתי
וכן ימים. ּכּמה אחר אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
ּפסּולין ׁשניהם - הּלוה ואחד הּמלוה אחד ּברּבית, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמלוה
הּתֹורה, מן ּפסּולין הן הרי - עּׂשּו קצּוצה רּבית אם ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָלעדּות.
ּכל וכן מּדבריהם. ּפסּולין הן הרי - עּׂשּו רּבית אבק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָואם
מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי - ּדבריהם ׁשל ּגזל על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהעֹובר
ׁשּלא מּטלטלין אֹו קרקע הּלֹוקחים והם החמסנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹּכיצד?
אּלּו הרי - הּדמים ׁשּנֹותנין ּפי על אף הּבעלים, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּברצֹון
ואחד דּקה ּבהמה רֹועי אחד הרֹועים, וכן מּדבריהם. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּפסּולין
ׁשחזקתן ּפסּולין; הן הרי - עצמן ׁשל גּסה ּבהמה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָרֹועי
ּבּׂשדֹות לרעֹות ּבהמּתן ּומּניחים ּבגזל, ידיהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּפֹוׁשטין
ּומגּדלי ּפסּול. - רֹועה סּתם ,ּולפיכ אחרים. ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּופרּדסים
- לארץ ּבחּוצה אבל ּפסּולין; - יּׂשראל ּבארץ דּקה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעדות.שאסור1) הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע איזהו אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף
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- הּמֹוכסין וכן מקֹום. ּבכל גּסה ּבהמה לגּדל ּומּתר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּכׁשרין.
להם הּקצּוב מּדבר יֹותר לּקח ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָסתמן
הּמל מנת ּגּבאי אבל לעצמן. הּיתר ולֹוקחין הּמלכּות, ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבדין
מן יתר אחת ּפעם אפּלּו ׁשּלקחּו נֹודע ואם ּכׁשרים. סתמן -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
יֹונים מפריחי וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - לגּבֹות להם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָהראּוי
אחרים ׁשל יֹונים ׁשּגֹוזלים ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָּביּׁשּוב
ּבטלים, ׁשּיֹוׁשבין אדם ּבני והם ׁשביעית. סֹוחרי וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבחּנם.
ולּתן לּׂשא ּומתחילין ידיהן ּפֹוׁשטים ׁשביעית ׁשּבאה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכיון
ועֹוּׂשין ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ׁשהן אּלּו ׁשחזקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַּבפרֹות;

ּתהי ׁשּלא והּוא ּבקּוביא. מּׂשחק וכן סחֹורה. לֹוּבהן ה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ
- עֹולם ׁשל ּביּׁשּובֹו עֹוסק ואינֹו הֹואיל הּוא. אּלא ְְִִֵֵֶֶָָָֻאּמנּות
ולא ּגזל. אבק ׁשהּוא הּקּוביא, מן ׁשאֹוכל ּבחזקת זה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהרי
ּוקלּפי אגֹוזים ּבקלּפי מּׂשחקים אפּלּו אּלא ּבלבד, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָּבקּוביא
המּׂשחקים אפּלּו אּלא אמרּו, ּבלבד יֹונים לא וכן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹרּמֹונים.
ּכל אֹו חברֹו, את הּקֹודם ּכל ואֹומר: ועֹוף, חּיה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבבהמה
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהן. את ּבעליו יּטל - חברֹו את ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּנֹוצח
- זה ּׂשחֹוק אּלא אּמנּות לֹו ּתהיה ׁשּלא והּוא זה. ְְְְִִֶֶֶֶֶָָֹֻּבּׂשחֹוק

מּדבריהם. ּפסּולין אּלּו וכל ּפסּול. הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָהרי
ניסן‰. ּבימי ׁשּבּכרּו הּפרֹות מן מּועט ּדבר ׁשּלקח ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאריס

ׁשּלא ׁשּלקח ּפי על אף מלאכּתן, ׁשּתּגמר קדם ּתׁשרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוימי
ּבעל ׁשאין לעדּות; וכׁשר גּנב אינֹו - הּׂשדה ּבעל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמּדעת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. מקּפיד ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׂשדה

ה'תשע"ב שבט כ"ד שישי יום

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

ּבמׁשנה‡. ולא ּבמקרא לא ׁשאינֹו ארץ2מי ּבדר -3ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹ

מּדבריהם לעדּות ּופסּול רׁשע, ּבחזקת זה מי4הרי ׁשּכל . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּיבֹואּו העברֹות רב על עֹובר ׁשהּוא חזקה - ּכ עד ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּירד

.5לידֹו ְָ
מֹוסרין·. אין ,מּמּנּו6לפיכ מקּבלין ואין הארץ לעם עדּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אּל7עדּות ּובגמילּות. ּבמצֹות עֹוסק ׁשהּוא החזק ּכן אם א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֻ
היׁשרים ּבדרכי ונֹוהג מקּבלין8חסדים, - ארץ דר ּבֹו ויׁש , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ולא ּבמקרא לא ואינֹו הארץ עם ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹעדּותֹו,
.9ּבמׁשנה ְְִָ

עד‚. ּכׁשר, ּבחזקת - חכם ּתלמיד ּכל אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָנמצאת
הארץ10ׁשּיּפסל עם ּכל ּפסּול11. ׁשהּוא ּבחזקת עד12- , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

היׁשרים ּבדרכי הֹול ׁשהּוא .13ׁשּיחזק ְְְְִֵֵֶֶַַַָֻ
חזקה„. לֹו ׁשּתהיה טרם הארץ עם עדּות ׁשּיקּבל מי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָוכל

ּובדר ּבמצֹות נֹוהג ׁשהּוא ויעידּו עדים ׁשּיבֹואּו קדם אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹזֹו,
הּדין את לּתן ועתיד הדיֹוט, זה הרי - מאּבד14ארץ ׁשהרי ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

רׁשעים. ּפי על יּׂשראל ׁשל ְְִִִֵֶַָָָָממֹונן
האנׁשים‰. והם מּדבריהם. לעדּות ּפסּולין הּבזּויין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָוכן

העם ּכל ּבפני ּבּׁשּוק ואֹוכלין אּלּו15ׁשהֹולכין ּוכגֹון , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּבּׁשּוק ערּמים ּבמלאכה16ׁשהֹולכין עֹוסקין ׁשהן ּבעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻ

ּבאּלּו וכּיֹוצא אּלּו17מנּולת, ׁשּכל הּבׁשת. על מקּפידין ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ
ׁשקר עדּות על מקּפידין ואין ּככלב, אּלּו:18חׁשּובין ּומּכלל . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ

ּפי על אף ּבפרהסיא. ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל צדקה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהאֹוכלין
חֹוׁשׁשין. ואינן עצמן מבּזים ּבצנעה, ׁשּיּזֹונּו להן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאפׁשר

מּדבריהם ּפסּולין אּלּו .19ּכל ְְִִִֵֵֶָ
.Âהּתֹורה מן לעדּות ּפסּול ּבין מּדבריהם?20מה לפסּול ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּפי על אף ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּפסּול
מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליו הכריזּו והּפסּול21ׁשּלא ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

הכרזה צרי - קדם22מּדבריהם ׁשהעיד עדּות ּכל ,לפיכ . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העדות1) אחרים. כלפי דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות פסול בין ההבדל ומהבזויים. הארץ מעם עדות קבלת
גדול. וכהן ישראל מלכי משנה.2)על שנה ולא מקרא קרא א,שאין3)שלא פרק לקידושין (רע"ב הבריות עם בנחת ומתנו משאו

ובמוסר". בנחת טובה חבורה אדם, בני חבורת - ארץ "דרך אומר: שם בפירושו ורבינו י). ב.4)משנה מ, רש"י5)קידושין כפירוש
פנים. בושת לו ואין עצמו על מקפיד הוא אין היישוב" מן ש"אינו כיוון לעדות: ופסול המתחיל דיבור אותו6)שם מייחדים אין

עד. להיות ב).7)מתחילה מט, (פסחים עדותו ממנו מקבל הדין בית אין ייחדוהו והרי"ף8)אם נאים. ונימוסים טובים הרגלים
וגזל. שקר שבועת על חשוד שאינו מוסיף: שם כרבי9)בפסחים - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי א): כב, (חגיגה שאמרו זהו

וזה עדות, ממנו מקבלים לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים שאנו שנאה, הארץ עם לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי שרבי כלומר, יוסי,
שם). לפסחים (רי"ף ארץ בדרך פנים כל על כשישנו ד.10)רק הלכה י, פרק לעיל המנויים גזל באיסורי או שאינו11)בעבירה,

ובמשנה. בכולן.12)במקרא אינו הארץ עם שסתם ב מט, בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ, בדרך גם אינו הסתם שמן
לפניהם13) הבא מכל עדות שמקבלים עדות מקבלי כמה טועים ובזה הרדב"ז: וכתב יוסי, רבי פי על - א כב, בחגיגה הכשירו ואותו

כשרים בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם כשרות, בחזקת שהם פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים בחזקת ישראל כל לומר: וסומכים
חכמים. תלמידי הם אםֿכן אלא שלא14)להעיד ישראל של ממון מוציא עדותם שקיבל הדיין נמצא להעיד ראויים שאינם כיוון

העולם, ביישוב בו תועלת אין שם: רבינו ומפרש היישוב" מן אינו ארץ בדרך ולא במקרא... לא שאינו "כל אמרו: ב מ, ובקידושין כדין.
למדינה. תועלת - המקום מן להוציאו בו15)אבל יש אבל לעדות, נפסל אינו העם כל בפני שלא בשוק האוכל אבל ב. מ, קידושין

(כסף בשוק" אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו "אין ב) הלכה ג, פרק (מעשרות בירושלמי שאמרו כמו חכם, לתלמיד גנאי משום
אוכל ואם מהלך כשהוא הכול בפני בשוק כשאוכל אלא לעדות נפסל שאינו רבינו כוונת לד סימן משפט לחושן הב"ח ולדעת משנה).

בלבד. חכם לתלמיד גנאי משום אלא בו אין אחד במקום יושב כשהוא ממי16)בשוק יותר המקום לפני ומתועב משוקץ לך "שאין
ב). סג, (יבמות ערום" בשוק דבי17)שמהלך (תנא הם" לעדות פסולים אומר יוסי רבי והבורסקי... והבלן דם) (=מקיז "הגרע

ט"ז). פרק זוטא ולהיפסל.18)אליהו בעצמו לזלזל בוש אינו כבודו על מקפיד ואינו "הואיל שם: רש"י וכדברי ב מ, קידושין
ממון.19) מחמת השם חילול זה והרי הגויים, מן צדקה מקבלי רש"י: ומפרש לעדות" פסולים אחר דבר "אוכלי ב כו, סנהדרין

וכו'. בפרהסיא" הגוי מן צדקה ליטול לישראל "אסור ט: הלכה ח, פרק עניים מתנות הלכות י,20)והשווה פרק לעיל ראה
גֿד. וברש"י).21)הלכה שם (סנהדרין לכל מפורסמת שלו ברבים.22)שעבירה פסולו להודיע

zecr zekld - hay c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העם, זכּות לאּבד ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מקּבלין - עליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהכריזּו
ּפסּול ׁשהּוא ידעּו לא אּלא23ׁשהרי ּפסּולֹו ואין , ְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ
.24מּדבריהם ְִִֵֶ

.Êּבאּסּורין נאמן אחד לׁשאר25עד ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף , ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבעברה רׁשע ׁשהרי ּכׁשרה26עדּיֹות. ׁשחיטתֹו - ,27ׁשּׁשחט ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

אינֹו - ּדבר על החׁשּוד אבל ׁשחטּתי. ּכהלכה לֹומר: ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָונאמן
ׁשּלֹו על אחרים28נאמן על הּוא נאמן אבל ,29. ֱֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?30לאחרים. . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

מ ּפלֹוני ּפרֹות לֹומר: הארץ עם הםנאמן ונאמן31תּקנים , ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ּבכֹור ּבּׂשר למּכר ּפלֹוני32הּנחׁשד ׁשּמֹוכר זה ּבּׂשר לֹומר: ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשאימת לפי האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻחּלין

הרׁשעים על הּממֹון33האּסּורים אימת ואין עליהם.34, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
.Ëיּׂשראל מעידין35מלכי לא מפני36- עליהן; מעידין ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ

אּלמים הּדּינים37ׁשהן על ּתחת נכנעין ואינן זרֹוע, ּבעלי ,38. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
עליו מעידין - ּגדֹול ּכהן ּבבית39אבל לּמל הּוא ּומעיד , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּגדֹול, .40ּדין ְְִֵֶַַָ
.Èהצריכּו43והּמּומרים42והאּפיקֹורֹוסין41הּמֹוסרין לא - ְְְְִִִִִִֶַַָָֹ

רׁשעי אּלא מנּו ׁשּלא עדּות; ּפסּולי ּבכלל למנֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחכמים
מן44יּׂשראל הן ּפחּותין - הּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל , ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ
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ממונם.23) על עדות לו הקהל24)ומסרו שהוציאוהו ומי עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא פסולו נודע שלא עוד כל ולפיכך,
לד משפט לחושן יוסף (בית מזו גדולה הכרזה לך אין בקובייא, ששחק מפני הכנסת הראב"ן).מבית כגון25)בשם להתיר,

להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר ב). ב, (גיטין היתר של זו לומר נאמן איסור, של ואחת היתר של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו
השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד אחד כל תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור, בו שהוחזק בדבר אפילו
"וספרה כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור לנידה תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד ניקור ועל
איסור, דבר לקביעת ובנוגע נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם (תוספות א עב, בכתובות כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה
שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר לנו, ידוע טיבו שאין בדבר איסור להחזיק נאמן אחד שעד וודאי

ממון.26) לעדות ופסול עבירה ב27)שעבר ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון... נבילות אוכל מומר ישראל א ג, חולין
י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק שחיטה הלכות והשווה כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר "מומר אותו28)אמרו: על להעיד

לעצמו. נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא שישחטנו29)דבר כדי בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון
הטילו ולא נפל, שמאליו אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של בכור על להעיד נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה

שם. גמליאל בן שמעון רבן וכדעת א) לה, (בכורות בידיים חוטא30)בעליו אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו
לו". ובלבד31)ולא אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא חשוד הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

י"ז. הלכה י"ב, פרק מעשר בהלכות רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה של32)"שלא בשוק נמכר אינו שבכור באטליז,
בשר למכור חשוד שהוא או י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר מום, בו נפל ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים,

מום. בו שייפול עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן, שהוא פי על אף תמים, איסור.33)בכור באכילת אחרים להכשיל עלול ואינו
ולפיכך34) כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם איכפת שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

שם, אדם מכיר ואינו לעיר "הנכנס ו) משנה ד, פרק (דמאי המשנה מסתימת רבינו דברי ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם
אדם שאין שם, רבינו וכפירוש נאמן" זה הרי נאמן, פלוני איש נאמן, איני אני אחד, לו אמר מעשר? כאן מי נאמן, כאן מי אמר
בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין חבירו של על הוא "נאמן א לה, בבכורות גמליאל בן שמעון רבן דעת וכן לו. ולא חוטא
פרק (בכורות משנה סתם כדברי אחרים. של על נאמן החשוד אין הראב"ד ולדעת א. עח, ביומא וכן כמותו, הלכה ב עמוד שם
שם שמעון רבן עם החולק היא, מאיר רבי פי על זו שמשנה סובר רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י) משנה ד,
בן שמעון כרבן הלכה קבעו ב לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם. הלכה אין מחלוקת כן ואחרי שסתם וידוע, ד, משנה ה, פרק
החשוד ב: כו, בסנהדרין רבינו דברי מקור אפרים" "מחנה בעל ולדעת י"ז. הלכה ח, פרק שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל
קידשה, פלוני (=לומר להכניסה ונאמן פנויה), שתהיה לו נוח כי ותינשא, בעלה מת (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על

לעולם). כב.35)ואסורה כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים: דוד בית למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
משום36) להעיד הולכים אינם הכשרים דוד בית מלכי ואפילו להעיד, כבודו אין שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי

ז. הלכה ג, פרק מלכים הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם,
תקל38)אימתנים.37) מהם תבוא יט,ו"שמא בסנהדרין כמסופר שטח, בן שמעון בימי והסנהדרין המלך בינאי שאירע כמו ה"

שם. מלכים הלכות לקמן מתבאר דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל וכמבואר יח,39)א סנהדרין
שם.40)א. ובביאורנו ג הלכה א, פרק בהלכות41)לעיל כמבואר בידו, חבירו ממון המוסר או להורגו, גוי ביד חבירו המוסר

י"ב. הלכה ג, פרק האפיקורסין42)תשובה ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני מעשה יודע הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
"אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו וכלשון ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה שעושה מי כל

אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה זו43)אכל מצוה בטלה "כאילו בה, ונתפרסם שהורגל אחת, לעבירה מומר
לי בצע "מה ויאמר: בהם ויידבק גזירה שגוזרים בשעה הגויים לדתי החוזר כגון, התורה, לכל מומר שהוא או אצלו" העולם מן
ה"לחם ובנוסח ט). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות תקיפה" שידם באלו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים שהם בישראל להידבק
הוא: שי"א ווינציאה רומי שנוסח להעיר וראוי ב. כו, זרה עבודה ראה האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת משנה"

והמשומדים". והמינים והאפיקורסים ה'44)"המוסרים ואמונת תמיד, ברשעם עומדים ואינם עצמם, להנאת עבירה העוברים
י"ב. הלכה ד, פרק רוצח הלכות ראה בליבם,
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העם, זכּות לאּבד ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מקּבלין - עליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשהכריזּו
ּפסּול ׁשהּוא ידעּו לא אּלא23ׁשהרי ּפסּולֹו ואין , ְְְֲֵֵֶֶֶָָָֹ
.24מּדבריהם ְִִֵֶ

.Êּבאּסּורין נאמן אחד לׁשאר25עד ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף , ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבעברה רׁשע ׁשהרי ּכׁשרה26עדּיֹות. ׁשחיטתֹו - ,27ׁשּׁשחט ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

אינֹו - ּדבר על החׁשּוד אבל ׁשחטּתי. ּכהלכה לֹומר: ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָונאמן
ׁשּלֹו על אחרים28נאמן על הּוא נאמן אבל ,29. ֱֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָ

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?30לאחרים. . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

מ ּפלֹוני ּפרֹות לֹומר: הארץ עם הםנאמן ונאמן31תּקנים , ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

ּבכֹור ּבּׂשר למּכר ּפלֹוני32הּנחׁשד ׁשּמֹוכר זה ּבּׂשר לֹומר: ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשאימת לפי האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻחּלין

הרׁשעים על הּממֹון33האּסּורים אימת ואין עליהם.34, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
.Ëיּׂשראל מעידין35מלכי לא מפני36- עליהן; מעידין ולא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ

אּלמים הּדּינים37ׁשהן על ּתחת נכנעין ואינן זרֹוע, ּבעלי ,38. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
עליו מעידין - ּגדֹול ּכהן ּבבית39אבל לּמל הּוא ּומעיד , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּגדֹול, .40ּדין ְְִֵֶַַָ
.Èהצריכּו43והּמּומרים42והאּפיקֹורֹוסין41הּמֹוסרין לא - ְְְְִִִִִִֶַַָָֹ

רׁשעי אּלא מנּו ׁשּלא עדּות; ּפסּולי ּבכלל למנֹותן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחכמים
מן44יּׂשראל הן ּפחּותין - הּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל , ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ
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ממונם.23) על עדות לו הקהל24)ומסרו שהוציאוהו ומי עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא פסולו נודע שלא עוד כל ולפיכך,
לד משפט לחושן יוסף (בית מזו גדולה הכרזה לך אין בקובייא, ששחק מפני הכנסת הראב"ן).מבית כגון25)בשם להתיר,

להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר ב). ב, (גיטין היתר של זו לומר נאמן איסור, של ואחת היתר של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו
השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד אחד כל תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור, בו שהוחזק בדבר אפילו
"וספרה כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור לנידה תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד ניקור ועל
איסור, דבר לקביעת ובנוגע נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם (תוספות א עב, בכתובות כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה
שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר לנו, ידוע טיבו שאין בדבר איסור להחזיק נאמן אחד שעד וודאי

ממון.26) לעדות ופסול עבירה ב27)שעבר ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון... נבילות אוכל מומר ישראל א ג, חולין
י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק שחיטה הלכות והשווה כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר "מומר אותו28)אמרו: על להעיד

לעצמו. נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא שישחטנו29)דבר כדי בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון
הטילו ולא נפל, שמאליו אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של בכור על להעיד נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה

שם. גמליאל בן שמעון רבן וכדעת א) לה, (בכורות בידיים חוטא30)בעליו אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו
לו". ובלבד31)ולא אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא חשוד הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

י"ז. הלכה י"ב, פרק מעשר בהלכות רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה של32)"שלא בשוק נמכר אינו שבכור באטליז,
בשר למכור חשוד שהוא או י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר מום, בו נפל ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים,

מום. בו שייפול עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן, שהוא פי על אף תמים, איסור.33)בכור באכילת אחרים להכשיל עלול ואינו
ולפיכך34) כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם איכפת שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

שם, אדם מכיר ואינו לעיר "הנכנס ו) משנה ד, פרק (דמאי המשנה מסתימת רבינו דברי ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם
אדם שאין שם, רבינו וכפירוש נאמן" זה הרי נאמן, פלוני איש נאמן, איני אני אחד, לו אמר מעשר? כאן מי נאמן, כאן מי אמר
בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין חבירו של על הוא "נאמן א לה, בבכורות גמליאל בן שמעון רבן דעת וכן לו. ולא חוטא
פרק (בכורות משנה סתם כדברי אחרים. של על נאמן החשוד אין הראב"ד ולדעת א. עח, ביומא וכן כמותו, הלכה ב עמוד שם
שם שמעון רבן עם החולק היא, מאיר רבי פי על זו שמשנה סובר רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י) משנה ד,
בן שמעון כרבן הלכה קבעו ב לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם. הלכה אין מחלוקת כן ואחרי שסתם וידוע, ד, משנה ה, פרק
החשוד ב: כו, בסנהדרין רבינו דברי מקור אפרים" "מחנה בעל ולדעת י"ז. הלכה ח, פרק שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל
קידשה, פלוני (=לומר להכניסה ונאמן פנויה), שתהיה לו נוח כי ותינשא, בעלה מת (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על

לעולם). כב.35)ואסורה כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים: דוד בית למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
משום36) להעיד הולכים אינם הכשרים דוד בית מלכי ואפילו להעיד, כבודו אין שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי

ז. הלכה ג, פרק מלכים הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם,
תקל38)אימתנים.37) מהם תבוא יט,ו"שמא בסנהדרין כמסופר שטח, בן שמעון בימי והסנהדרין המלך בינאי שאירע כמו ה"

שם. מלכים הלכות לקמן מתבאר דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל וכמבואר יח,39)א סנהדרין
שם.40)א. ובביאורנו ג הלכה א, פרק בהלכות41)לעיל כמבואר בידו, חבירו ממון המוסר או להורגו, גוי ביד חבירו המוסר

י"ב. הלכה ג, פרק האפיקורסין42)תשובה ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני מעשה יודע הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
"אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו וכלשון ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה שעושה מי כל

אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה זו43)אכל מצוה בטלה "כאילו בה, ונתפרסם שהורגל אחת, לעבירה מומר
לי בצע "מה ויאמר: בהם ויידבק גזירה שגוזרים בשעה הגויים לדתי החוזר כגון, התורה, לכל מומר שהוא או אצלו" העולם מן
ה"לחם ובנוסח ט). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות תקיפה" שידם באלו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים שהם בישראל להידבק
הוא: שי"א ווינציאה רומי שנוסח להעיר וראוי ב. כו, זרה עבודה ראה האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת משנה"

והמשומדים". והמינים והאפיקורסים ה'44)"המוסרים ואמונת תמיד, ברשעם עומדים ואינם עצמם, להנאת עבירה העוברים
י"ב. הלכה ד, פרק רוצח הלכות ראה בליבם,



zecrק zekld - hay c"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעלין לא - ּכֹוכבים ׁשהעֹובדי ּכֹוכבים. ולא45העֹובדי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
לחסידיהן46מֹורידין ויׁש הּבא47, לעֹולם ואּלּו48חלק ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מעלין ולא הּבא49מֹורידין לעֹולם חלק להן ואין ,50. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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ׁשעּׂשה‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם ּבעברה, הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
לֹוקה אינֹו ׁשהרי ּבֹו, התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹעברה
על ּכׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה לעדּות. ּפסּול זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
אֹו לּׁשקר ׁשּנׁשּבע ּכגֹון עברה, ׁשהן ּביּׂשראל ׁשּפׁשט ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא נבלה אכל אֹו גנב, אֹו גזל אֹו ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָלּׁשוא,
- ׁשֹוגג להיֹות העֹוּׂשה ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָראּוהּו
אֹו קֹוׁשר ראּוהּו ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָצריכין
ׁשרב מּפני ׁשּבת, חּלּול ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמּתיר
ּבׁשּבת מלאכה עֹוּׂשה ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעם
ׁשֹוכח ׁשּמא ׁשּבת, ׁשהּיֹום להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום ְְְִִִֵֶֶַַַָָאֹו
אֹו מֹוכס ׁשּנעּׂשה מי אֹו ּתמיד, ּבקּוביא המּׂשחק וכן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא.
ׁשהעֹוּׂשה להֹודיעֹו העדים צריכין - לעצמֹו ׁשּמֹוסיף ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָגּבאי
אּלּו. ּדברים יֹודעים אינן העם ׁשרב לעדּות. ּפסּול זה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹדבר
ׁשהּדברים עברה ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹוכן
ּפי על אף ּבזדֹון, ועבר רׁשע ׁשהּוא ידע ׁשּזה לעדים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמראים

לֹוקה. ואינֹו לעדּות, ּפסּול זה הרי - ּבֹו התרּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָֹׁשּלא
ׁשּבא·. הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי על אף ּברּבית, הלוה אֹו גזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלבית
נבלה ׁשאכל אמר אם וכן נפסל. אינֹו - עצמֹו ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמׁשּלם
ׁשאי עדים; ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעל ןאֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
עליו ׁשהעיד ראּובן ,לפיכ רׁשע. עצמֹו את מּׂשים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאדם
- ּברּבית הלוה לי ואמר: לוי והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַָָָׁשמעֹון
הֹודה ׁשהרי ּפי על אף ולוי. ׁשמעֹון ּבעדּות נפסל ראּובן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהרי
ראּובן על ונאמן רׁשע, עצמֹו מּׂשים אינֹו - ּברּבית ׁשּלוה ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלוי
ּבין רבעֹו, ׁשּפלֹוני ׁשהעיד מי וכן עצמֹו. על נאמן ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואינֹו
להרגֹו. מצטרפין ואחר הּוא - ּברצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבאנסֹו
לא אבל להרגֹו, מצטרפין ואחר הּוא - אׁשּתי על ּבא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹּפלֹוני
ואחר הּוא - ׁשֹורי את רבע ּפלֹוני ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלהרגּה.

ממֹונֹו. אצל קרֹוב אדם ׁשאין להרגֹו; ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָמצטרפין
מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

אֹו ּבֹו, וחזר ּתׁשּובה ׁשעּׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
והכחיׁשּום, ׁשנים ּבאּו אם אבל ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּלקה
ּפסּול. ספק זה הרי - נפסל ולא זֹו עברה עּׂשה לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹואמרּו:
עד ידּון, ולא ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹלפיכ

ּתׁשּובה. ׁשעּׂשה ְִֶֶַָָָָׁשּיּודע

ׁשּלקה„. ּבין ּתׁשּובה ׁשעּׂשה ּבין מלקּות, ׁשּנתחּיב מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
ׁשהן עדּות, ּפסּולי ׁשאר אבל לכׁשרּותֹו. חֹוזר - ּדין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָּבבית
ׁשּׁשּלמּו ּפי על אף ׁשּגזלּו, אֹו ׁשחמסּו ממֹון מּׁשּום ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּפסּולין
ּבהן ׁשחזרּו ׁשּיּודע עד ּפסּולין הן והרי ּתׁשּובה, צריכין -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הרע. ְִַָָָמּדרּכן
ׁשטרֹותיהן‰. מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוים חזרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמאימתי

אפּלּו ּברּבית ילוּו ׁשּלא גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמעצמן,
ּכֹוכבים. ְְִֵָלעֹובדי

.Âאת מּׁשּיׁשּברּו ּבקּוביא? המּׂשחקין חזרת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמאימתי
אפּלּו יעּׂשּו ׁשּלא גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּפסיפסיהם,

ְִָּבחּנם.
.Êהּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמאימתי

לא ּבּמדּבר ׁשאפּלּו גמּורה חזרה ּבהן ויחזרּו ּבהן, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין
ֲַיעּׂשּו.

.Áׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי
ּבן ּפלֹוני אני ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹויּבדקּו.
נתּונים הם והרי ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָּפלֹוני

לענּיים. ְֲִִַַָָּבמּתנה
.Ëּדין לבית מּׁשּיבֹוא ּבׁשבּועה? הּמֹועל חזרת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאימתי

יתחּיב אֹו אני. חׁשּוד להם: ויאמר אֹותֹו, מּכירין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשאין
ויׁשּלם חׁשּוב, ּבממֹון אֹותֹו מּכירין ׁשאין ּדין ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשבּועה
ּומֹוכר, לעצמֹו ּבֹודק ׁשהיה טּבח וכן להּׁשבע. ירצה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹולא
טרפה אֹוכלי ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת טרפה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָויצאת
ׁשּיראה עד לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ּפסּולין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהן
ׁשחרים, ויכּסה ׁשחרים, וילּבׁש רעתֹו. על ׁשּנחם ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמּמעּׂשיו
ּבממֹון אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָויל

חׁשּוב. ּבדבר ידֹו מּתחת טרפה יֹוציא אֹו ְְִִֵַַָָָָָָחׁשּוב.
.Èלֹו ונתנּו אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשהל זֹומם עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן

עּׂשה זה הרי - רצה ולא ּבׁשקר, להעיד חׁשּוב ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹממֹון
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לכׁשרּותֹו. וחזר ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹּתׁשּובה,
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יּומתּו‡. לא ׁשּנאמר: הּתֹורה. מן לעדּות ּפסּולים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹהּקרֹובים
ׁשּלא זה: לאו ׁשּבכלל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבנים. על ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאבֹות
הּדין והּוא אבֹות. ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ּפי על אבֹות ְְְִִִִִַַַָָָָֹיּומתּו
קרֹובים אּלא ּתֹורה מּדין ּפסּולין אין קרֹובים. ְְְְִִִִִִֵֶָָָלׁשאר
הּבן, ּבן ועם הּבן עם האב והם: ּבלבד, אב ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמּמׁשּפחת
צרי ואין זה, עם זה ּובניהן זה, עם זה האב מן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוהאחין
אֹו האם מן הּקרֹובים ׁשאר אבל אחיו. ּבן עם הּדֹודים ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר

מּדבריהם. ּפסּולין ּכּלן - האיׁשּות ְְִִִִִֵֶֶֶָָֻמּדר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להצילם.45) הבור א.46)מן הלכה י, פרק זרה עבודה והלכות י"א, הלכה שם, רוצח הלכות ראה להמיתם, לבור,
נח.47) בני מצוות שבע א.48)המקיימים קה, בסנהדרין ומקורו י"א הלכה ח, פרק מלכים הלכות לקמן שהם49)ראה "מפני

א), הלכה י, פרק זרה עבודה (הלכות ירקב" רשעים שם ותלמידיהם ובייתוס כצדוק ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל ְִֵמצרים
מעלים". ולא מורידים והמומרים והמסורות "המינים שם) זרה (עבודה שאמרו ו,50)כמו הלכה ג, פרק תשובה הלכות השווה

א. יז, השנה בראש הסוגיא פי תשובתם1)על עצמו. פי על נפסל אדם אם נפסל. אינו איזו ועל לעדות, אדם נפסל עבירה איזו על
חזרתם. ודרכי ממון, משום עדות פסולי עדות.1)של לעניין וקרוביה ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם מי

zecr zekld - hay d"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתאֹומים·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים
ׁשּנֹולד ּכקטן - ׁשּנתּגּיר ׁשהּגר לזה. זה מעידין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתּגּירּו

חׁשּוב. ָהּוא
הן‚. הרי - האב מן ּבין האם מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים

בניהם ּובני ּבׁשני. ׁשני - זה עם זה ּובניהם ּבראׁשֹון. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶראׁשֹון
ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם ְְִִִִִִֶֶזה

ׁשליׁשי„. לֹומר צרי ואין ּכׁשר, - ּבראׁשֹון ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָּולעֹולם
- ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ואין ּבׁשני, ׁשני אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָּבׁשני.

ּפסּולים. ְְִֵֶׁשניהם
עם‰. האב :לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - ּבנֹו עם ְְְְִִִִִָָָָָהאב

ּכׁשר, - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ּפסּול; - ּבנֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָּבן
ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו אחיֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָׁשּתי
ׁשני - נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון. ראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָהם
ּכדר ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבנֹותיהן ּבנֹות אֹו ּבניהם ּבני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶּבׁשני.
מֹונה אּתה ּכ ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון ּבזכרים מֹונה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאּתה

ְִֵּבנקבֹות.
.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ לּה, ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְְִֶַַַָָָָָָָָָּכל

ּפסּול אּתה ּכ לֹו, ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּבעל
ּכבעלּה. ׁשהאּׁשה ְְְְִִֶַָָָלאׁשּתֹו;

.Êמעידין ּבעליהן - ּבׁשני ׁשני זֹו עם זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל
אּׁשה זה ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה. ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה

לזה. זה מעידין אין - ּבּתּה ְְִִִֵֶֶֶָָוזה
.Áראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ְִּבראׁשֹון.
.Ëאחֹות ּבת לבעל ולא אׁשּתֹו, אחֹות לבן יעיד לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹוכן

לֹו ׁשּיׁש אׁשּתֹו אחֹות ּבעל לבן הּוא מעיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָאׁשּתֹו.
אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה

.Èקרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
ּכל וכן ואחיו. ּבנֹו ּכגֹון קרֹוביו, לׁשאר מעיד אּתה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
הרי - קרֹוב אׁשת ׁשהיא מּפני לּה מעיד אּתה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה

קרֹוביה. לׁשאר מעיד ְְִִֵֶַָָָאּתה
.‡È.לזה זה מעידים - חתן ואבי ּכּלה ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָאבי
.·Èּביניהן אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחי

ראּובן, מּמנּו וילדה ליֹוסף ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻקרבה

יֹוסף,ו ּומת מנּׁשה, והּוא אחרת מאּׁשה ּבן ליֹוסף היה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ויהּודה מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו וילדה לׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונּׂשאת

לזה. זה ְִִֶֶָמעידין
.‚Èמעיד אינֹו לפיכ ּבראׁשֹון. ראׁשֹון - אׁשּתֹו עם ְְְִִִִִִִֵֵָָהאיׁש

ולא ּבּתּה, לבעל ולא לבּתּה ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹלא
אביה. לאׁשת ולא אּמּה לבעל ולא לאּמּה, ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלאביה

.„Èהרי - האיׁשּות נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ארּוסה, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
ּבארּוסתֹו אמּורים?] ּדברים [ּבּמה עדּות. לענין ּכנּׂשּואה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהיא
ארּוסתֹו, לקרֹובי העיד אם אבל לּה; מעיד ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעצמּה,
ּפֹוסלין אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּכגֹון

ׁשּיּׂשאּנה. עד ִֶֶַָָָאֹותּה
.ÂËׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לטֹובתֹו לא לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחזקת
והּׂשֹונא האֹוהב ,לפיכ הּוא. הּכתּוב גזרת אּלא לרעתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
גזרה ׁשּלא לדּינּות; ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּקרֹובים. על אּלא ְִֶַַָָּתֹורה

ה'תשע"ב שבט כ"ה קודש שבת יום

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
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.‡קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ,2ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זה הרי - ּבנים לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאם

וכׁשר .3נתרחק ְְִֵֵַָ
חתנֹו,·. נעּׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חתנֹו; ּכ4ונעּׂשה ואחר , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּפתּוח5נתחרׁש מּדת7ונסּתּמא6; לכּון ׁשּיכֹול ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבּה מעיד ׁשהּוא מצריה8הּקרקע ׁשפּוי9ּומסּים 11ונׁשּתּטה10; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּפסּול זה הרי ׁשּלא12- עד עדּות לֹו יֹודע היה אם אבל . ֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

וחזר ונתחרׁש, פּקח ּבּתֹו; ּומתה חתנֹו, ונעּׂשה חתנֹו, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנעּׂשה
ונסּתּמא, ּפתּוח ונׁשּתּפה; וחזר ונׁשּתּטה, ׁשפּוי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָונתּפּקח;

ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ּכׁשר. - ונתּפּתח 14וסֹופֹו13וחזר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּתחּלתֹו ּכׁשר; - ּבינתים ׁשּנפסל ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּבכׁשרּות,

ּפסּול - ּבכׁשרּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף לפיכ15ּבפסלּות, מי16. , ְְְְְִִִֶַַַַָָ
גדֹול ּכׁשהּוא ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא ּבעדּות יֹודע ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהיה

ּכלּום אינּה -17. ְֵָ
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מה1) על בגדלו, עליהם להעיד נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות שתחילתה עדות עדות. לעניין - ונתרחק קרוב דין
השטר. של דינו מה מהם, לאחד קרובים ועדים אחד, בשטר רשומים מתנה מקבלי שני בקטנו. כמבואר2)שראה כאשתו, ובעל

ו. הלכה י"ג, פרק נתגרשה3)לעיל אם וכן החכמים). וכדעת ב כז, בסנהדרין (משנה שנתרחק לאחר שיראה עדות על להעיד
שם). לרבינו המשנה בפירוש ומקורו ח קטן סעיף לג משפט לחושן (ש"ך נתרחק זה הרי לשמוע.4)אשתו, פקוחות שאזניו

עליו".5) שמאיימים והאיום הדיינים, לשמוע ראוי "ויהיה י"א: הלכה ט, פרק לעיל וראה שומע, ואינו אוזניו שעיניו6)נאטמו
פיתח. א): קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות, הלכה7)פתוחות ט, פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם

ראה". או עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא משיגי8)י"ב מידי להוציאה ומתכוון שלהם, הוא היכן עד בעליה, לטובת
שם). בתרא לבבא (רשב"ם רוחותיה.9)גבולם לארבע הסמוכות השדות בשאר סימנים לו שיש גבולותיה, חכם,10)מסמן

בדעתו. ט.11)מיושב הלכה ט, פרק לעיל כמבואר לעדות, פסול והשוטה מדעתו, פסול12)יצא העדות הגדת בשעת שהרי
שם). בתרא (בבא העדות.13)הוא ראיית העדות.14)שעת הגדת ראה"15)שעת או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,

שם). (רשב"ם זו לעדות ראוי יהיה המעשה ראיית משעת ההלכה.16)- התחלת כאן תימן יד בפסלות.17)בכתב תחילתו שהרי
הזה". במקום לפלוני היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן אדם אין "אבל א) כח, (כתובות שנינו וכן
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ּתאֹומים·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים
ׁשּנֹולד ּכקטן - ׁשּנתּגּיר ׁשהּגר לזה. זה מעידין - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנתּגּירּו

חׁשּוב. ָהּוא
הן‚. הרי - האב מן ּבין האם מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים

בניהם ּובני ּבׁשני. ׁשני - זה עם זה ּובניהם ּבראׁשֹון. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶראׁשֹון
ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם ְְִִִִִִֶֶזה

ׁשליׁשי„. לֹומר צרי ואין ּכׁשר, - ּבראׁשֹון ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָּולעֹולם
- ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ואין ּבׁשני, ׁשני אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָּבׁשני.

ּפסּולים. ְְִֵֶׁשניהם
עם‰. האב :לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - ּבנֹו עם ְְְְִִִִִָָָָָהאב

ּכׁשר, - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ּפסּול; - ּבנֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָּבן
ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו אחיֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָׁשּתי
ׁשני - נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון. ראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָהם
ּכדר ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבנֹותיהן ּבנֹות אֹו ּבניהם ּבני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶּבׁשני.
מֹונה אּתה ּכ ּוׁשליׁשי, ׁשני ראׁשֹון ּבזכרים מֹונה ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאּתה

ְִֵּבנקבֹות.
.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ לּה, ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְְִֶַַַָָָָָָָָָּכל

ּפסּול אּתה ּכ לֹו, ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשהּבעל
ּכבעלּה. ׁשהאּׁשה ְְְְִִֶַָָָלאׁשּתֹו;

.Êמעידין ּבעליהן - ּבׁשני ׁשני זֹו עם זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל
אּׁשה זה ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה. ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה

לזה. זה מעידין אין - ּבּתּה ְְִִִֵֶֶֶָָוזה
.Áראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ְִּבראׁשֹון.
.Ëאחֹות ּבת לבעל ולא אׁשּתֹו, אחֹות לבן יעיד לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָֹֹוכן

לֹו ׁשּיׁש אׁשּתֹו אחֹות ּבעל לבן הּוא מעיד אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָאׁשּתֹו.
אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה

.Èקרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל
ּכל וכן ואחיו. ּבנֹו ּכגֹון קרֹוביו, לׁשאר מעיד אּתה הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ
הרי - קרֹוב אׁשת ׁשהיא מּפני לּה מעיד אּתה ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה

קרֹוביה. לׁשאר מעיד ְְִִֵֶַָָָאּתה
.‡È.לזה זה מעידים - חתן ואבי ּכּלה ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָאבי
.·Èּביניהן אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחי

ראּובן, מּמנּו וילדה ליֹוסף ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻקרבה

יֹוסף,ו ּומת מנּׁשה, והּוא אחרת מאּׁשה ּבן ליֹוסף היה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ויהּודה מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו וילדה לׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונּׂשאת

לזה. זה ְִִֶֶָמעידין
.‚Èמעיד אינֹו לפיכ ּבראׁשֹון. ראׁשֹון - אׁשּתֹו עם ְְְִִִִִִִֵֵָָהאיׁש

ולא ּבּתּה, לבעל ולא לבּתּה ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹֹֹלא
אביה. לאׁשת ולא אּמּה לבעל ולא לאּמּה, ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלאביה

.„Èהרי - האיׁשּות נגמרה ׁשּלא ּפי על אף ארּוסה, ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
ּבארּוסתֹו אמּורים?] ּדברים [ּבּמה עדּות. לענין ּכנּׂשּואה ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהיא
ארּוסתֹו, לקרֹובי העיד אם אבל לּה; מעיד ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָעצמּה,
ּפֹוסלין אין - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּכגֹון

ׁשּיּׂשאּנה. עד ִֶֶַָָָאֹותּה
.ÂËׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לטֹובתֹו לא לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּבחזקת
והּׂשֹונא האֹוהב ,לפיכ הּוא. הּכתּוב גזרת אּלא לרעתֹו, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
גזרה ׁשּלא לדּינּות; ּפסּול ׁשהּוא ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּקרֹובים. על אּלא ְִֶַַָָּתֹורה

ה'תשע"ב שבט כ"ה קודש שבת יום

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

.‡קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ,2ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
זה הרי - ּבנים לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאם

וכׁשר .3נתרחק ְְִֵֵַָ
חתנֹו,·. נעּׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי

ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חתנֹו; ּכ4ונעּׂשה ואחר , ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּפתּוח5נתחרׁש מּדת7ונסּתּמא6; לכּון ׁשּיכֹול ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבּה מעיד ׁשהּוא מצריה8הּקרקע ׁשפּוי9ּומסּים 11ונׁשּתּטה10; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּפסּול זה הרי ׁשּלא12- עד עדּות לֹו יֹודע היה אם אבל . ֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

וחזר ונתחרׁש, פּקח ּבּתֹו; ּומתה חתנֹו, ונעּׂשה חתנֹו, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנעּׂשה
ונסּתּמא, ּפתּוח ונׁשּתּפה; וחזר ונׁשּתּטה, ׁשפּוי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָונתּפּקח;

ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ּכׁשר. - ונתּפּתח 14וסֹופֹו13וחזר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּתחּלתֹו ּכׁשר; - ּבינתים ׁשּנפסל ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּבכׁשרּות,

ּפסּול - ּבכׁשרּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף לפיכ15ּבפסלּות, מי16. , ְְְְְִִִֶַַַַָָ
גדֹול ּכׁשהּוא ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא ּבעדּות יֹודע ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהיה

ּכלּום אינּה -17. ְֵָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מה1) על בגדלו, עליהם להעיד נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות שתחילתה עדות עדות. לעניין - ונתרחק קרוב דין
השטר. של דינו מה מהם, לאחד קרובים ועדים אחד, בשטר רשומים מתנה מקבלי שני בקטנו. כמבואר2)שראה כאשתו, ובעל

ו. הלכה י"ג, פרק נתגרשה3)לעיל אם וכן החכמים). וכדעת ב כז, בסנהדרין (משנה שנתרחק לאחר שיראה עדות על להעיד
שם). לרבינו המשנה בפירוש ומקורו ח קטן סעיף לג משפט לחושן (ש"ך נתרחק זה הרי לשמוע.4)אשתו, פקוחות שאזניו

עליו".5) שמאיימים והאיום הדיינים, לשמוע ראוי "ויהיה י"א: הלכה ט, פרק לעיל וראה שומע, ואינו אוזניו שעיניו6)נאטמו
פיתח. א): קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות, הלכה7)פתוחות ט, פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם

ראה". או עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא משיגי8)י"ב מידי להוציאה ומתכוון שלהם, הוא היכן עד בעליה, לטובת
שם). בתרא לבבא (רשב"ם רוחותיה.9)גבולם לארבע הסמוכות השדות בשאר סימנים לו שיש גבולותיה, חכם,10)מסמן

בדעתו. ט.11)מיושב הלכה ט, פרק לעיל כמבואר לעדות, פסול והשוטה מדעתו, פסול12)יצא העדות הגדת בשעת שהרי
שם). בתרא (בבא העדות.13)הוא ראיית העדות.14)שעת הגדת ראה"15)שעת או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,

שם). (רשב"ם זו לעדות ראוי יהיה המעשה ראיית משעת ההלכה.16)- התחלת כאן תימן יד בפסלות.17)בכתב תחילתו שהרי
הזה". במקום לפלוני היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן אדם אין "אבל א) כח, (כתובות שנינו וכן
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ּדברים‚. ּכׁשהּוא18ויׁש ׁשּמעיד עדּות על ּבהן ׁשּסֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים והם הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָגדֹול,
אדם נאמן ּבקטנֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו להעיד נאמן ְְְְְֱֱִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשאדם

אבי ׁשל ידֹו ּכתב זה אחי;19לֹומר: ׁשל אֹו רּבי, ׁשל אֹו , ְִִִֶֶֶֶַַַָָָ
מּדבריהם ׁשטרֹות ׁשּקּיּום ּבפלֹונית20מּפני אני זכּור . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָ

הּבתּולֹות מנהג לּה ונעּׂשה נׁשים21ׁשּנּׂשאת, ורב הֹואיל ; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
נּׂשאֹות מּדבריהם22ּבתּולֹות ּוכתּבה ּבית23, הּזה ׁשהּמקֹום . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

מּדבריהם24הּפרס ׁשּטמאתֹו מּפני ּבאין25; היינּו ּכאן ועד . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּבלבד26ּבׁשּבת אּמה אלּפים עד הּתחּום ׁשּצמצּום ; ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָ

הּספר27מּדבריהם מּבית יֹוצא ּפלֹוני איׁש ׁשהיה 29לטּבל28. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
לערב ּבתרּומתֹו ּתרּומה30ולאכל עּמנּו חֹולק וׁשהיה ;31; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ

ּומּתנֹות חּלה מֹוליכים ידי32וׁשהיינּו על ּכהן לפלֹוני ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
זֹו33עצמֹו מׁשּפחה ּכׁשרה, זֹו מׁשּפחה אּבא: לי ואמר ; ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

ׁשהאכילּוני34ּפסּולה ּפלֹוני, ׁשל ּבקצצה ואכלנּו ּכדי35; אחיו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
לֹו הֹוגנת ׁשאינּה אּׁשה נּׂשא ּפלֹוני ׁשאחיהם ׁשּכל36להֹודיע . ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשל ּבתרּומה לאכל הּכהן זה להחזיק - הּדברים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאּלּו
מּמּנה37ּדבריהם לדחֹותֹו .38אֹו ְְִִִֵֶֶָ

קטן,„. ּכׁשהיה ׁשּידע ּבּמה הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל
והעיד אּלּו, דברים ּכׁשראה עבד אֹו ּכֹוכבים עֹובד היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאם

נאמן אינֹו - ונׁשּתחרר ׁשּנתּגּיר .39אחר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָ
גזלן,‰. נעּׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי

ידֹו ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - גזלן אם40ונעּׂשה אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ
גזלן ׁשּיעּׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ּכתב 41החזק ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכׁשר ׁשטר זה הרי חתנֹו42- נעּׂשה אם וכן אינֹו43. הּוא - ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָ
ידֹו ּכתב על ׁשּלא44מעיד ּפי על אף מעידין. אחרים אבל , ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּכׁשר. זה הרי - חתנֹו ׁשּנעּׂשה אחר אּלא ּדין ּבבית ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהחזק
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וכו'.18) הדברים" הם בֿ"ואלו מתחילה הבאה וההלכה הקודמת להלכה מחובר זה משפט תימן יד השטר19)בכתב על החתום
השטר,20)כעד. לקיים עדים הצריכו וחכמים דין, בבית עדותם שנחקרה כמו הם הרי - השטר על החתומים עדים התורה שמן

שיצטרף "והוא רבינו: מוסיף ושם ב, הלכה ז, פרק לעיל והשווה וברש"י), שם (כתובות בקטנותו שראה גדול עדות בו הכשירו והם
שם. בכתובות התלמוד פי על והוא גדול" כשהוא ידם כתב שמכיר אחר ידוע...21)עימו מלבוש או כתרים או שמחה מיני כגון,

שכתובתה לבעולה בניגוד זוז, מאתיים - בתולה וכתובת כ"ה), הלכה ט"ז, פרק אישות (הלכות לבתולה" אלא כך עושים שאין
שם22)מאה. (כתובות גמגום" בלא לאור הדין שיצא לפרסם אלא עדות צריך הדבר "שאין בלבד, הדבר גילוי אלא זה ואין

קטנותו.23)וברש"י). בימי שראה הגדול, עדות בה האמינו ולפיכך א י, שם כמבואר ישראל, לבנות כתובה שתיקנו הם חכמים
מאה24) עד המת עצמות את מוליכה שהמחרישה חכמים, שיערו שכך אמה, מאה הפרס" "בית עושה זה הרי הקבר את החורש

כולה והבקעה קבר בה שנחרש גדולה בבקעה מוחזקים היינו ואם הטומאה, מפני שם ללכת להם אסור כהנים ולפיכך סביב, אמה
שם וראה ובר"ן), א כח, (כתובות טהור ממנו חוץ שהוא מה וכל הוא הפרס בית הזה" "המקום לומר זה נאמן טומאה, בספק
לשון - פרס מפרשים ויש שם. ומתפשטת פרושה שהטומאה מקום - הפרס בית הזה. ושהמקום המתחיל דיבור בתוספות ב עמוד
א. הלכה י, פרק מת טומאת הלכות וראה א) משנה י"ז, פרק לאהלות (רע"ב שם (=נשברו) נפרסו מת של שעצמות שבירה,

דבריהם25) של הן הרי ספק, משום שהן הטומאות... אלו שכל ידוע "דבר י"ב: הלכה ט, פרק מת טומאת בהלכות רבינו כדברי
וודאי". טומאת שנטמא מי אלא התורה מן טמא לעירנו.26)ואין התחום הוא כ"ז,27)שכאן פרק שבת בהלכות רבינו כדברי

תחום יש אבל העיר" מגרש הוא אמה שאלפיים אמה... אלפיים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים "מדברי א הלכה
"חוץ הוא זה ותחום השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות ככתוב התורה, מן והלאה ממנו לצאת שאסור "מורחב"

שם. רבינו כלשון ישראל", מחנה כנגד מיל) הם אמה (=אלפיים מיל עשר ילדים.28)לשנים בהיותנו שם כשלמדנו
מג29) כגון וכדומה.מטומאתו, מת שרץ הקדשים".30)ע מן יאכל ואחר וטהר השמש "ובא ז) כב, (ויקרא בגורן,31)ככתוב

עימו" רבו כן אם אלא לעבד תרומה חולקים ש"אין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין לכהנים, תרומה מחלק השדה כשבעל
ב). כ, ג.32)(כתובות יח, בדברים ככתוב לכהנים, מתנות שהן והקיבה והלחיים הזרוע או תרומה היה33)כגון, ידו שעל

ובר"ן). (שם כך כל דקדק לא שמא לא, אחר ידי על אבל המתנות, שולח חשש34)אביו עליה שיצא כהנים, במשפחת מדובר
הוא, פלוני אב בית על חשש אותו לומר אחד, אב בית להכשיר זה ומעיד אבות בתי לכמה נחלקת משפחה ואותה כהונה פסול
המשפחה על חשש שום יצא לא אם אבל מדבריהם, תרומה לאכילת אב בית אותו להכשיר דבריו על וסומכים זה, אב בית על ולא
משניים פחות ערעור אין הוא: שכלל כך, על נאמן היה לא אביו ואפילו מדבריהם, לתרומה אפילו משפחה לפסול נאמן הקטן אין

שם). שהאכילונו.35)(ר"ן תימן: יד שאינה36)ובכתב אשה שנשא האחים מן אחד קצצה? "כיצד שם: בברייתא ששנינו כמו
שימעו, ישראל בית אחינו ואומרים: רחבה, באמצע אותה ושוברים פירות מלאה חבית ומביאים המשפחה בני באים לו, הוגנת
שלא לדורות (=זיכרון) דוגמא לכם וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב שמא אנו ומתייראים לו הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו
ה הלכה א, פרק קידושין ירושלמי והשווה ביתֿאבותיו. ומייחוס ממשפחתו פלוני שנקצץ קצצה, וזוהי בזרעינו" זרעו יתערב
למשפחתו". פלוני חזר ואומרים: כן עושים היו מגרשה שהוא ובשעה - ממשפחתו פלוני נקצץ ואומרים מלקטים "התינוקות

וברש"י).37) ב כח, (כתובות ויצהר תירוש לדגן מחוץ פירות, תרומת או לארץ, חוץ תרומת זה38)כגון, של עדותו פי על לא
נמצא להכשירו הקטן עדות נקבל לא ואם כהונה, פסול חשש איזה מחמת מכבר פסול שהיה אלא בתרומה, לאכול כשר כהן יופסל
רבינו סובר - עימו" גדול שיש "והוא הדגישו: א עמוד שם שבגמרא פי על ואף רבינו). דברי בהבנת שם (ר"ן כמקודם דחוי הכהן
אישות להלכות משנה (מגיד לבדו הוא אפילו עליהם נאמן הדברים שאר כל אבל בלבד, שטרות קיום על אלא מוסב זה שאין

כ"ה). הלכה ט"ז, (כתובות39)פרק הצורך כל דקדק לא אז כי בגייותו, שראה מה על נאמן אינו להתגייר, בדעתו היה אפילו
ב). שלפני40)כח, תאריך בו לכתוב והקדים בו, וחתם היום, השטר וכתב זייף שהוא לחוש יש כי חתימתו, לקיים שבשטר,
שנפסל.41)פסולו. קודם ידו בכתב חתום זה שטר ראה עצמו הדין שם.42)שבית התוספות וכפירוש א קנט, בתרא בבא
בשטרו.43) לחותנו שחתם להעיד.44)לאחר פסול שהקרוב
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ּבעברה הּפסּול דֹומה ׁשהּפסּול45ׁשאינֹו ּבקריבה, לפסּול ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לזּיף חׁשּוד .46ּבעברה ְֲֵֵַַָָ

.Âּבלבד עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש זה47ׁשטר קרֹובים ּוׁשניהם , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
ׁשּמסר48לזה ּפי על אף ּבעברה, ּפסּול מּׁשניהם אחד אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרים49לֹו עדים ּבפני מּפני50הּׁשטר ּכחרס, הּוא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּתֹוכֹו מזּיף .51ׁשהּוא ְִֶָֻ
.Êאחתה ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל והעדים52ּכֹותב , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

הרי - הּׁשני מן ּורחֹוקים הּמּתנה מּמקּבלי לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקרֹובים
אחת עדּות ׁשהּוא מּפני ּפסּול, ּכתב53הּׁשטר אם אבל . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

לׁשמעֹון וׁשּנתּתי ּפלֹונית, חצר לראּובן ׁשּנתּתי אחד: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשטר
ּפלֹונית מּזה54ּׂשדה ּורחֹוקים לזה קרֹובים העדים ונמצאּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָ

עדּיֹות ׁשּתי ׁשאּלּו קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו רחֹוקים ׁשהם זה -55, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻ
היּו לאֹומר: דֹומה? זה למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאף

וׁשּנתּתי ,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים ּכ56עלי לׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבׁשטר ׁשּכתב ּפי על ׁשאף ;וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכ

ׁשאינן57אחד עדּיֹות ׁשלׁש אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּבזֹו זֹו .58ּתלּויֹות ְָ

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה לאדם הנאה ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל
מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ עצמֹו. על ּכמעיד הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
אחד אין - עיר ׁשל ּברחֹוב אֹו ּבמרחץ עליהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָלערער

עצמֹו ׁשּיסּלק עד דן, ולא זה ּבדבר מעיד העיר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּבעלי
ידין. אֹו יעיד ּכ ואחר ּגמּור, ְְְִִִַַָָָָָּבקנין

הּוא·. ולׁשמיעה הֹואיל ׁשּלהן, ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני
ּבדּיני ּדנין אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעּׂשּוי
ּכל וכן העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹאֹותּה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי לענּיי מנה ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
עליהן ּופֹוסקין עליהם, סמּוכים הענּיים ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
ּדבר נּתן אנּו העיר: אֹותּה מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה.
להם הּוא ׁשהנאה להם; ׁשֹומעין אין - ונעיד עלינּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהּקצּוב
וכן העיר. ּבני על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּיתעּׁשרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
מּתחת„. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה; לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ּבא וׁשאם לּׁשּתף, ׁשּנתנּה מּידֹו וקנּו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה,
לֹו מעיד ּכ ואחר דמיה, לֹו מׁשּלם - הּׁשּתף מּיד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּוטרפּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָָֹעליה.
מעיד‰. האריס אין - ּפרֹות ּבּה יׁש אם הּׂשדה: על ִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹורר

ּכדי ּבעליה, ּביד להעמידּה האריס רֹוצה ׁשהרי עליה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלֹו
אבל מעיד. - ּפרֹות ּבּה אין ואם ּבּפרֹות; חלקֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיּטל
ׁשּתתקּים מי ּכל ואמר: ּבידֹו הּׂשכירּות לקח אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּׂשֹוכר,
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בו.45) וכיוצא גזלן אבל46)כגון, פיסולו, זמן לפני הוא השטר שתאריך למרות בשקר, היום בו וחתם כתבו שהוא לחוש ויש
לחותנו, להעיד פסול רבינו משה אפילו שהרי לזייף, חשוד שהוא משום ולא הכתוב", "גזירת משום אלא אינו בקריבה" "פסול
בתרא (בבא וכתב זייף חתנו, שמשנעשה בו, לחשוד שאין לו, מעידים אחרים ולפיכך היא, מלך" "גזירת אלא נאמן, שהוא ובוודאי

ט"ו. הלכה י"ג, פרק לעיל והשווה וברשב"ם). קרובים47)שם מהם שניים אפילו כשר, הוא הרי עדים, הרבה בו חתמו אילו כי
ו. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר לזה, פסולים48)זה הם "מנייןוהרי ט) הלכה ג, פרק (סנהדרין הירושלמי כדברי לאחרים, להעיד

נעשים העדים אין (=שהרי חבירו שיוזם עד נהרג כלום מהם, אחד הוזם שאם עצמך, הגע לזה? זה קרובים העדים יהו שלא
היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב, עדות נמצאה פיו"? על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם), שיזומו עד זוממים

א. כח, סנהדרין בבבלי זה וכעין שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי נהרג, היה לא עימו, או49)מעיד ללוקח המוכר
למלווה. השטר50)הלווה על חותמים העדים שאין כשר, עדים, בפני שנתנו אלא כלל, עדים בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל

לאחרים חתימתם יראו ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך עדות, לו אין ושוב מסירה, עדי ימותו שמא העולם, תיקון מפני אלא
ט"ו. הלכה א, פרק גירושין הלכות והשווה וברש"י) ב ג, (גיטין רש"י:51)ויכירוה מפרש ב י, ובגיטין פסולים, עדים בו שחתמו

גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה) הגט (=את למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול פסולים, עדים בו יש
י"ז. הלכה עצמו.52)שם בפני חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, (ירושלמי53)בשטר כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות

זה הרי ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל שם). יוחנן וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק מכות
משנה). (כסף היא אחת עדות שהכל הרחוק, עדות להכשיר דיבורו" "חולקים בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה

גופים.54) לשני נפרדים מעשים שני אלו כת55)הרי בטלה שאפילו גופים, לשני המעידות נפרדות, עדים כיתי כשתי הם והרי
קיימת. השנייה הכת וכו'.56)אחת, לשמעון ושמכרתי תימן: יד ערוך57)בכתב השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים שהם

אחד". בשטר שהם פי על "אף ו: סעיף נא, משפט אדם"58)חושן בני ושני שדות ש"בשתי א) קכט, בתרא (בבא אמרו וכן
בו: וכתוב (=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה ז, פרק עבדים הלכות והשווה בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים
שחולקים השטרות... כשאר בחותמיו הגט שיתקיים עד קנה לא הנכסים אבל חורין בן הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך
אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל לקיימו, צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני קנה, עצמו ואומרים, הדיבור
ונתינת לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני הם הדברים שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא ברורה, בראייה
גופים, כשני נידון אחד, גוף שהעבד פי על ואף הדיבור", "חולקים בהם לומר יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים
מתנה נכסיי נותן והריני עבדי, פלוני משחרר הריני כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות פנים חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל

משנה). (כסף פלוני עדותו1)לאיש המערער. נגד והשוכר האריס של עדותם לעדות. כולם הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין
הלווה. נכסי על המערער נגד הערב של



קג zecr zekld - hay d"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּבעברה הּפסּול דֹומה ׁשהּפסּול45ׁשאינֹו ּבקריבה, לפסּול ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לזּיף חׁשּוד .46ּבעברה ְֲֵֵַַָָ

.Âּבלבד עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש זה47ׁשטר קרֹובים ּוׁשניהם , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
ׁשּמסר48לזה ּפי על אף ּבעברה, ּפסּול מּׁשניהם אחד אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכׁשרים49לֹו עדים ּבפני מּפני50הּׁשטר ּכחרס, הּוא הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

מּתֹוכֹו מזּיף .51ׁשהּוא ְִֶָֻ
.Êאחתה ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל והעדים52ּכֹותב , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ

הרי - הּׁשני מן ּורחֹוקים הּמּתנה מּמקּבלי לאחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָקרֹובים
אחת עדּות ׁשהּוא מּפני ּפסּול, ּכתב53הּׁשטר אם אבל . ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

לׁשמעֹון וׁשּנתּתי ּפלֹונית, חצר לראּובן ׁשּנתּתי אחד: ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשטר
ּפלֹונית מּזה54ּׂשדה ּורחֹוקים לזה קרֹובים העדים ונמצאּו , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָ

עדּיֹות ׁשּתי ׁשאּלּו קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו רחֹוקים ׁשהם זה -55, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻ
היּו לאֹומר: דֹומה? זה למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאף

וׁשּנתּתי ,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים ּכ56עלי לׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבׁשטר ׁשּכתב ּפי על ׁשאף ;וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוכ

ׁשאינן57אחד עדּיֹות ׁשלׁש אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּבזֹו זֹו .58ּתלּויֹות ְָ

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה לאדם הנאה ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל
מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ עצמֹו. על ּכמעיד הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
אחד אין - עיר ׁשל ּברחֹוב אֹו ּבמרחץ עליהם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָלערער

עצמֹו ׁשּיסּלק עד דן, ולא זה ּבדבר מעיד העיר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּבעלי
ידין. אֹו יעיד ּכ ואחר ּגמּור, ְְְִִִַַָָָָָּבקנין

הּוא·. ולׁשמיעה הֹואיל ׁשּלהן, ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני
ּבדּיני ּדנין אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעּׂשּוי
ּכל וכן העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹאֹותּה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי לענּיי מנה ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
עליהן ּופֹוסקין עליהם, סמּוכים הענּיים ּכׁשהיּו ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
ּדבר נּתן אנּו העיר: אֹותּה מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה.
להם הּוא ׁשהנאה להם; ׁשֹומעין אין - ונעיד עלינּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָהּקצּוב
וכן העיר. ּבני על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָׁשּיתעּׁשרּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
מּתחת„. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה; לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ּבא וׁשאם לּׁשּתף, ׁשּנתנּה מּידֹו וקנּו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה,
לֹו מעיד ּכ ואחר דמיה, לֹו מׁשּלם - הּׁשּתף מּיד ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּוטרפּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָָֹעליה.
מעיד‰. האריס אין - ּפרֹות ּבּה יׁש אם הּׂשדה: על ִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹורר

ּכדי ּבעליה, ּביד להעמידּה האריס רֹוצה ׁשהרי עליה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלֹו
אבל מעיד. - ּפרֹות ּבּה אין ואם ּבּפרֹות; חלקֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּיּטל
ׁשּתתקּים מי ּכל ואמר: ּבידֹו הּׂשכירּות לקח אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּׂשֹוכר,
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בו.45) וכיוצא גזלן אבל46)כגון, פיסולו, זמן לפני הוא השטר שתאריך למרות בשקר, היום בו וחתם כתבו שהוא לחוש ויש
לחותנו, להעיד פסול רבינו משה אפילו שהרי לזייף, חשוד שהוא משום ולא הכתוב", "גזירת משום אלא אינו בקריבה" "פסול
בתרא (בבא וכתב זייף חתנו, שמשנעשה בו, לחשוד שאין לו, מעידים אחרים ולפיכך היא, מלך" "גזירת אלא נאמן, שהוא ובוודאי

ט"ו. הלכה י"ג, פרק לעיל והשווה וברשב"ם). קרובים47)שם מהם שניים אפילו כשר, הוא הרי עדים, הרבה בו חתמו אילו כי
ו. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר לזה, פסולים48)זה הם "מנייןוהרי ט) הלכה ג, פרק (סנהדרין הירושלמי כדברי לאחרים, להעיד

נעשים העדים אין (=שהרי חבירו שיוזם עד נהרג כלום מהם, אחד הוזם שאם עצמך, הגע לזה? זה קרובים העדים יהו שלא
היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב, עדות נמצאה פיו"? על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם), שיזומו עד זוממים

א. כח, סנהדרין בבבלי זה וכעין שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי נהרג, היה לא עימו, או49)מעיד ללוקח המוכר
למלווה. השטר50)הלווה על חותמים העדים שאין כשר, עדים, בפני שנתנו אלא כלל, עדים בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל

לאחרים חתימתם יראו ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך עדות, לו אין ושוב מסירה, עדי ימותו שמא העולם, תיקון מפני אלא
ט"ו. הלכה א, פרק גירושין הלכות והשווה וברש"י) ב ג, (גיטין רש"י:51)ויכירוה מפרש ב י, ובגיטין פסולים, עדים בו שחתמו

גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה) הגט (=את למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול פסולים, עדים בו יש
י"ז. הלכה עצמו.52)שם בפני חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, (ירושלמי53)בשטר כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות

זה הרי ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל שם). יוחנן וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק מכות
משנה). (כסף היא אחת עדות שהכל הרחוק, עדות להכשיר דיבורו" "חולקים בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה

גופים.54) לשני נפרדים מעשים שני אלו כת55)הרי בטלה שאפילו גופים, לשני המעידות נפרדות, עדים כיתי כשתי הם והרי
קיימת. השנייה הכת וכו'.56)אחת, לשמעון ושמכרתי תימן: יד ערוך57)בכתב השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים שהם

אחד". בשטר שהם פי על "אף ו: סעיף נא, משפט אדם"58)חושן בני ושני שדות ש"בשתי א) קכט, בתרא (בבא אמרו וכן
בו: וכתוב (=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה ז, פרק עבדים הלכות והשווה בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים
שחולקים השטרות... כשאר בחותמיו הגט שיתקיים עד קנה לא הנכסים אבל חורין בן הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך
אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל לקיימו, צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני קנה, עצמו ואומרים, הדיבור
ונתינת לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני הם הדברים שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא ברורה, בראייה
גופים, כשני נידון אחד, גוף שהעבד פי על ואף הדיבור", "חולקים בהם לומר יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים
מתנה נכסיי נותן והריני עבדי, פלוני משחרר הריני כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות פנים חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל

משנה). (כסף פלוני עדותו1)לאיש המערער. נגד והשוכר האריס של עדותם לעדות. כולם הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין
הלווה. נכסי על המערער נגד הערב של
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הּׂשכירּות נתן ּכבר ואם מעיד; זה הרי - יּטל ּבידֹו זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׂשדה
למערער הּׂשדה ּתצא ׁשאם ּכיון מעיד. אינֹו - הּׂשדה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלבעל
וכן מעיד. אינֹו ּבּה, ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ּׂשכר לֹו לּתן חּיב -ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âעל לערער יהּודה ּובא ערב, ראּובן והיה ׁשּלוה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמעֹון

ל יׁש אם ידֹו, מּתחת קרקע והֹוציא הּלוה ׁשמעֹוןׁשמעֹון ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
להעיד לֹו יׁש הערב ראּובן הרי - החֹוב ּכנגד אחרת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּׂשדה
ּבזה; הנאה לֹו ׁשאין ׁשמעֹון. ׁשל ׁשהיא קרקע אֹותּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
ּבעל מּמּנה ׁשּיּפרע אחרת ּׂשדה הרי - יהּודה לקחּה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאם
ׁשּזה אחריו ׁשּלקח ׁשני ללֹוקח מעיד ראׁשֹון לֹוקח וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָחֹובֹו.
ּדמי ּכנגד חֹורין ּבן ּׂשדה לּמֹוכר ׁשּיׁש והּוא ׁשּלֹו. ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּׂשדה
ּבעמידת הנאה ראׁשֹון ללֹוקח ׁשאין ראׁשֹון. לֹוקח ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּׂשדה
הראׁשֹון לֹוקח - נטרף ׁשאפּלּו ׁשני; לֹוקח ּביד הּׂשדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָזה
ׁשּיגּבה אחרת ּׂשדה לֹו יׁש והרי חֹוזר, הּוא הּמֹוכר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָעל

ִֶָמּמּנה.

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

וערער‡. יהּודה ּובא מּׁשמעֹון, טּלית אֹו ּׂשדה ׁשּגזל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָראּובן
ׁשמעֹון אין - היא ׁשּלי זֹו טּלית אֹו זֹו ּׂשדה ואמר: ראּובן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעל
זֹו ולא יהּודה ׁשל הּׂשדה זֹו ׁשאין לראּובן להעיד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיכֹול
אֹו זֹו ּׂשדה להעמיד רֹוצה ׁשמעֹון ׁשהרי יהּודה; ׁשל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּטּלית
מּיד לֹו ׁשּיחזירּו ּכדי מּמּנּו, גזלּה ׁשהּוא ראּובן, ּביד זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָטּלית
ׁשּמֹוציא ׁשמעֹון, ׁשל הראיה ׁשּתהיה אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּגזלן;
יהּודה. מּיד ּבּה להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו אפׁשר ראּובן, מּיד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
ּובא ללוי, הֹוריׁשּה אֹו הּגזּולה הּׂשדה ראּובן מכר אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשל ׁשאינּה מעיד ׁשמעֹון אין - לוי על לערער ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיהּודה

לוי. מּיד להֹוציאּה לֹו יׁש רּוח נחת ׁשּמא ְְִִִֵֵֶַַַַָָָיהּודה;
מת·. אם לערער, יהּודה ּובא ללוי, הּגזּולה הּטּלית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָמכר

אין ׁשהרי יהּודה; ׁשל ׁשאינּה עליה מעיד ׁשמעֹון - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָראּובן
ּביאּוׁש הּלֹוקח קנאּה ׁשּכבר לעֹולם, לׁשמעֹון חֹוזרת זֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָטּלית
ּדמיה. יּטל מּמי לֹו ואין הּגזלן ראּובן מת ּוכבר רׁשּות, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוׁשּנּוי
על אף מעיד ׁשמעֹון אין - קּים ראּובן עדין אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָאבל
ׁשּיביא ּכדי יהּודה, ּביד ּתעמד ׁשּלא לֹו היא ׁשהנאה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּטּלית;
ּביד הּטּלית היתה אם וכן ּדמיה. ויׁשּלם ּגזלּה ׁשראּובן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָראיה
ׁשאם ׁשּסֹופּה מּפני עליה, מעיד ׁשמעֹון אין - ראּובן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָיֹורׁשי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. לחזר הּיֹורׁש ּביד ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹּתעמד
יהּודה‚. ּובא ּבאחריּות, ׁשּלא לׁשמעֹון ּׂשדה ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹראּובן

מעיד ראּובן אין - ידֹו מּתחת ּולהֹוציאּה ׁשמעֹון על ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָלערער
רֹוצה הּוא הרי - אחריּות עליה ׁשאין ּפי על אף עליה. ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹו

ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ׁשמעֹון, ּביד ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּתעמד
יׁשּלם. ולא רׁשע לוה יהיה ולא ּבחֹובֹו, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹויטרפּנה

לערער„. יהּודה ּובא לׁשמעֹון, טּלית אֹו ּפרה ׁשּמכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָראּובן
ׁשל ׁשהיא עליה לֹו מעיד ראּובן - ׁשמעֹון מּיד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָּולהֹוציא
ׁשל חֹובֹו ּבעל אין - ׁשמעֹון ּביד עמדה ׁשאפּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשמעֹון;
ּבּמה אּפֹותיקי. היּו ואפּלּו הּמּטלטלין, מן טֹורף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָראּובן
והּטּלית הּפרה ׁשּזֹו מֹודה ׁשמעֹון ּכׁשהיה אמּורים? ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָּדברים
ׁשּלֹו; הן ׁשּבאמת יֹודע והּוא ּבוּדאי, הּמֹוכר ראּובן ׁשל ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהם
זכּות לאּבד מעיד ראּובן אין - ׁשמעֹון הֹודה לא אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹאבל
ויתּבע ׁשמעֹון יחזר - ׁשמעֹון ידי מּתחת ּתצא ׁשאם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹיהּודה;
ּבאּו ׁשהרי ,ׁשּל ׁשאינֹו דבר לי מכרּת לֹו: ויאמר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּדמים,
ׁשּיעיד אמּורים ּדברים ּבּמה יהּודה. ׁשל ׁשהן ואמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעדים
ׁשמעֹון? ּביד הּמּטלטלין ויעמיד יהּודה זכּות לאּבד ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָראּובן
היתה לא זה ׁשראּובן יֹודעים ׁשהם והעידּו, עדים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּכׁשּבאּו
על אף - לכ עדים ּבאּו לא אם אבל מעֹולם; קרקע ְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹלֹו
ׁשּמא עליהן? מעיד אינֹו ולמה מעיד. אינֹו והּטּלית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּפרה
והקנה 'ּדאקני', וכתב קרקע, אּגב חֹובֹו לבעל אֹותם ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָהקנה

מּט הּפרהלֹו אף טֹורף חֹובֹו ּבעל ׁשּנמצא קרקע, אּגב לטלין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
ּביד להעמידן רֹוצה ׁשהרי עליהן, יעיד לא לפיכ ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּטּלית;
ּכּיֹוצא ּכל וכן ויטרפם. חֹובֹו ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשמעֹון,
הּדּין ּבדעת אּלא ּתלּויין אינן אּלּו ּודברים אּלּו. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבדברים
לדבר הּגֹורם ּדבר וידע הּמׁשּפטים, עּקר ׁשּיבין ּבינתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹועצם
הנאה צד העד לזה ׁשּיׁש ימצא אם לראֹות. ויעמיק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחר,
יעיד לא זה הרי - ונפלאה רחֹוקה ּבדר אפּלּו זֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבעדּות
הּוא, ּבעדּותֹו נֹוגע ׁשּמא זה, ּבדבר יעיד ׁשּלא ּוכדר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבּה.
ּכׁשם ּפסּולין: מיני ׁשאר וכן דבר. ּבאֹותֹו ידּון לא ְְְְְִִֵֵֵָָָָָֹּכ

ּבדּינים. ּפֹוסלין ּכ ּבעדים, ְְְְִִִִֵֶַָָׁשּפֹוסלין
לזה,‰. זה הּקרֹובים ׁשנים ּבסנהדרין סֹומכין אין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּולפיכ

אּלּו אבל גדֹולה. ּבסנהדרי ּבין קטּנה ּבסנהדרי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשנה, לעּבר ׁשבעה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמֹוסיפין
ּבכ אין - קרֹובים ּבהן היה ׁשאם לי, יראה החדׁש, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹקּדּוׁש

ְּכלּום.
.Âואינֹו להעיד, ּכׁשר ויׁש להעיד. ּכׁשר - לדּון הּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכל

הּזקן וכן והמׁשחרר, והּגר והּׂשֹונא, האֹוהב לדּון. ְְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּכׁשר
להעיד, ּכׁשרין - מעיניו ּבאחת וסּומא והּממזר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוהּסריס,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נפׁשֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָואינן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הכשרים1) בדיינים. גם פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן הדיין ועל בעדות, הנאה לצד הגורמים שונים דברים
לדון. ופסולים להעיד

la` zekld - hay 'kÎh"i ipyÎoey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriya"ryz'd hay d"kÎh"i -

ה'תשע"ב שבט י"ט ראשון יום

la` zFkld¦§¥¤
ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשלׁשים‡. ּבתֹו אם קרֹוב: לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְִִִֵֶֶָָָָמי
זֹו הרי - עצמֹו ׁשלׁשים יֹום אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה ְְְֲֲִִִִֵַַָָיֹום
מּיֹום אבלּות ימי ׁשבעה לנהג וחּיב קרֹובה, ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹׁשמּועה
הּתסּפרת לאּסּור ׁשלׁשים ּומֹונה וקֹורע. הּׁשמּועה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּגיעה
- הּקרֹובה ׁשמּועתֹו יֹום ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר ְְְְְִִֶַַָָָָָָָעם
הּׁשלׁשים אחר הּׁשמּועה לֹו הּגיעה אם אבל הּקבּורה. ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּכיֹום
אחד, יֹום אּלא נֹוהגת ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - ְְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָיֹום
ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא הּׁשמּועה יֹום ּוכאּלּו קֹורע. ְְְְְִִִֵֵַַָואינֹו

ּככּלֹו. הּיֹום ּומקצת ְְְִִַָֻׁשלׁשים,
אחת·. ׁשעה אבלּות ׁשּנהג ּכיון ּככּלֹו? הּיֹום מקצת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיצד

ּולגּלח ולסּו ולרחץ לנעל ּומּתר ּכּלֹו. הּיֹום ּכל נהג ּכאּלּו -ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
הּדברים. ּבכל מּתר הּוא וכן הּיֹום, ְְְְִִֵַַָָָָֻּבׁשאר

ׁשּבת,‚. ּביֹום אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶַָָָָָָמי
ואינֹו לֹו, עֹולה - רחֹוקה נעּׂשית הרגל אחר אֹו ׁשּבת ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולאחר
ּבלבד, אחד יֹום אּלא הּׁשּבת לאחר אֹו הרגל לאחר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנֹוהג

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּככּלֹו, הּיֹום ְְְְִֵֶַַָֻּומקצת
ּבמקֹום„. היה אם ׁשּבא: עד ידע ולא קרֹוב לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּביֹום ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר ּפרסאֹות, עּׂשרה מהל ׁשהּוא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָקרֹוב,
ּגדֹול אצל מנחמים מצא אם הּׁשביעי, ּבּיֹום ּבא אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד,
- מנחמים ּומצא הֹואיל לעמד, ׁשּננערּו ּפי על אף ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָֹהּבית,
מצא לא ואם יֹום; ׁשלׁשים ּתׁשלּום עּמהן ּומֹונה לֹו, ְְְִִִֶֶֶַָָָֹעֹולה
אפּלּו רחֹוק, ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה - ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָמנחמים
ׁשּבא. מּיֹום ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה - ׁשני ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּבא

לבית‰. אפּלּו הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָאבל
ּבמקֹום יֹוׁשב ואינֹו .הֹול - ואיל מּכאן אחר; ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָאבל
אחר למקֹום יצא ולא הּמתנחמין. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהמנחמין,
יֹוׁשב ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה. ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
ּכדרּכֹו. מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו.

אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית
.Âלקרע לֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכהן

העם וכל הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל למעלה, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּבגדיו
על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻּבאין
אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין הּספסל. על מסב והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהארץ,

ּכּפ ואםאנּו הּׁשמים. מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא .רת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ואֹומר העם, ּבתֹו ממּצעֹו הממּנה - אחרים לנחם ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻרצה

ּתנחמּו. ְֶָָֻלהם:
.Êיֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן

מתים אחר לֹומר צרי ואין מתֹו; אחר ׁשּלֹו ּפלטרין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמּפתח

אּלא אבנר, אחר דוד יצא ולא אבלים. מנחם ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחרים.
ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם ְְֱִִֶֶַַָָֹלהֹודיע

.Áלֹו ׁשּנתן ּומי עבדיו אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין
אּלא ּתנחּומין, דברי לֹו לדּבר רׁשּות להן ואין להּכנס. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָרׁשּות
מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין אֹותם. ּׁשּירׁשה מה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכפי

הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, ְְֵֵֶַַַַָָָעל
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תפרמּו‡. לא ּובגדיכם ׁשּנאמר: מתֹו. על לקרע חּיב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹאבל
מעמד. אּלא קריעה ואין לפרם. חּיב - אחר הא תמתּו. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
קֹורע? ּומהיכן ּבגדיו. את וּיקרע הּמל וּיקם ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לא - מּלמּטה אֹו הּצדדין מן אֹו מאחריו והּקֹורע ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמּלפניו.
מּלמּטה. ּפֹורם ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן אּלא קריעה. חֹובת ידי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיצא

ּׂשפת·. להבּדיל צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּכּמה
ׁשּלא ּבפנים, לקרע לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻהּבגד.

וק ּבפנים ידֹו להכניס לֹו יׁש לפיכ אדם. ּבצנעה.ּבפני ֹורע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבלבד. העליֹון ּבגד אּלא לקרע חּיב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינֹו

.‚- להחליף ּבא ואם לפנים. הּקרע אבלּות ימי ׁשבעת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכל
ּבׁשעת ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמחליף,
הּמתים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו - ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָחּמּום
עד קֹורע - אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו; מאביו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
ּבכלי, קֹורע ואינֹו הּבגד. ּׂשפת ּומבּדיל לּבֹו. את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּמגּלה
הּבגדים ּכל וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ, ּבידֹו. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא
ואם מעּכב. אינֹו - לבּׂשרֹו הּדבּוק הּזעה ּובגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליו.
ועל אביו על וכן ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב - אחר ּבגד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחליף
ׁשּיתּגּלה עד החלּוק מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָאּמֹו
אביו ׁשּיּקבר ואחר הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתפֹו

לחלץ. חּיב אינֹו - ְֲִֵַַָֹואּמֹו
.„- מת לֹו ׁשּמת וחֹולה נפׁש. עגמת מּפני לקטן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָקֹורעין

ּדעּתֹו. עליו ּתּטרף ׁשּלא לֹו, מֹודיעין ולא לֹו, מקרעין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹאין
מּפניו. הּנׁשים את ְְִִִֶַַָָָּומׁשּתקין

אׁשּתֹו.‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוקֹורע
ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת האּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָוכן

.Âׁשבעה ּבתֹו חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמי
אּמֹו, ועל אביו ועל קֹורע. אינֹו - ׁשבעה לאחר קֹורע; -ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הּיֹוצא וכל יֹום. ׁשלׁשים ּכל קֹורע - ׁשבעה לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאפּלּו
- עליהן עּתה קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני קרּוע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבבגד
והּמתים. החּיים ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת גֹונב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַהרי

.Êׁשהּוא אבי את ואבּקר חלּוק הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹומר
ׁשּמת ּומצאֹו והל אתחֹולה, לֹו ּומחזיר ּומאחה, קֹורע - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מבּקר ׁשהּוא הֹודיעֹו לא ואם קרעֹו. דמי לֹו ונֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַֹחלּוקֹו,
ּבֹו. יּגע לא זה הרי - חֹולה ֲִֵֶֶַֹלֹו
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ׁשלׁשים‡. ּבתֹו אם קרֹוב: לֹו ׁשּמת ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְִִִֵֶֶָָָָמי
זֹו הרי - עצמֹו ׁשלׁשים יֹום אפּלּו הּׁשמּועה, הּגיעה ְְְֲֲִִִִֵַַָָיֹום
מּיֹום אבלּות ימי ׁשבעה לנהג וחּיב קרֹובה, ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹׁשמּועה
הּתסּפרת לאּסּור ׁשלׁשים ּומֹונה וקֹורע. הּׁשמּועה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשהּגיעה
- הּקרֹובה ׁשמּועתֹו יֹום ּדבר: ׁשל ּכללֹו הּדברים. ׁשאר ְְְְְִִֶַַָָָָָָָעם
הּׁשלׁשים אחר הּׁשמּועה לֹו הּגיעה אם אבל הּקבּורה. ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָּכיֹום
אחד, יֹום אּלא נֹוהגת ואינּה רחֹוקה, ׁשמּועה זֹו הרי - ְְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָיֹום
ויֹום ׁשביעי יֹום הּוא הּׁשמּועה יֹום ּוכאּלּו קֹורע. ְְְְְִִִֵֵַַָואינֹו

ּככּלֹו. הּיֹום ּומקצת ְְְִִַָֻׁשלׁשים,
אחת·. ׁשעה אבלּות ׁשּנהג ּכיון ּככּלֹו? הּיֹום מקצת ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכיצד

ּולגּלח ולסּו ולרחץ לנעל ּומּתר ּכּלֹו. הּיֹום ּכל נהג ּכאּלּו -ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻ
הּדברים. ּבכל מּתר הּוא וכן הּיֹום, ְְְְִִֵַַָָָָֻּבׁשאר

ׁשּבת,‚. ּביֹום אֹו הרגל ּבתֹו קרֹובה ׁשמּועה לֹו ׁשּבאה ְְְְִֶֶֶַָָָָָָמי
ואינֹו לֹו, עֹולה - רחֹוקה נעּׂשית הרגל אחר אֹו ׁשּבת ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּולאחר
ּבלבד, אחד יֹום אּלא הּׁשּבת לאחר אֹו הרגל לאחר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנֹוהג

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּככּלֹו, הּיֹום ְְְְִֵֶַַָֻּומקצת
ּבמקֹום„. היה אם ׁשּבא: עד ידע ולא קרֹוב לֹו ׁשּמת ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמי

ּביֹום ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר ּפרסאֹות, עּׂשרה מהל ׁשהּוא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָקרֹוב,
ּגדֹול אצל מנחמים מצא אם הּׁשביעי, ּבּיֹום ּבא אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד,
- מנחמים ּומצא הֹואיל לעמד, ׁשּננערּו ּפי על אף ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַָָֹהּבית,
מצא לא ואם יֹום; ׁשלׁשים ּתׁשלּום עּמהן ּומֹונה לֹו, ְְְִִִֶֶֶַָָָֹעֹולה
אפּלּו רחֹוק, ּבמקֹום היה אם וכן לעצמֹו. מֹונה - ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָמנחמים
ׁשּבא. מּיֹום ּוׁשלׁשים ׁשבעה לעצמֹו מֹונה - ׁשני ּביֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָּבא

לבית‰. אפּלּו הֹול אינֹו - הראׁשֹונים ימים ּבׁשלׁשה ְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָאבל
ּבמקֹום יֹוׁשב ואינֹו .הֹול - ואיל מּכאן אחר; ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָאבל
אחר למקֹום יצא ולא הּמתנחמין. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהמנחמין,
יֹוׁשב ואינֹו יֹוצא, - ׁשנּיה הראׁשֹונה. ׁשּבת ּכל ּביתֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּפתח
ּכדרּכֹו. מדּבר ואינֹו ּבמקֹומֹו, יֹוׁשב - ׁשליׁשית ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַּבמקֹומֹו.

אדם. ּככל הּוא הרי - ְְֲִִֵָָָרביעית
.Âלקרע לֹו ׁשאסּור אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב ּגדֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּכהן

העם וכל הּמּטה. אחר ולצאת ּפרע, ּולגּדל למעלה, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּבגדיו
על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין לביתֹו. לנחמֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻּבאין
אֹותֹו: ּכׁשּמנחמין לֹו ואֹומרין הּספסל. על מסב והּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהארץ,

ּכּפ ואםאנּו הּׁשמים. מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא .רת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ואֹומר העם, ּבתֹו ממּצעֹו הממּנה - אחרים לנחם ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻרצה

ּתנחמּו. ְֶָָֻלהם:
.Êיֹוצא ׁשאינֹו אּלא אבלּות, ּדברי ּבכל חּיב הּמל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוכן

מתים אחר לֹומר צרי ואין מתֹו; אחר ׁשּלֹו ּפלטרין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמּפתח

אּלא אבנר, אחר דוד יצא ולא אבלים. מנחם ואינֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחרים.
ּברצֹונֹו. נהרג ׁשּלא לעם ְְֱִִֶֶַַָָֹלהֹודיע

.Áלֹו ׁשּנתן ּומי עבדיו אּלא לנחמֹו, לּמל נכנס אדם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין
אּלא ּתנחּומין, דברי לֹו לדּבר רׁשּות להן ואין להּכנס. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָרׁשּות
מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ּוכׁשּמברין אֹותם. ּׁשּירׁשה מה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻּכפי

הּדרּגׁש. על מסב והּוא הארץ, ְְֵֵֶַַַַָָָעל

ה'תשע"ב שבט כ' שני יום

ׁשמיני ּפרק
יוםראשוֿןשניי"טֿכ'שבט

¤¤§¦¦

תפרמּו‡. לא ּובגדיכם ׁשּנאמר: מתֹו. על לקרע חּיב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹאבל
מעמד. אּלא קריעה ואין לפרם. חּיב - אחר הא תמתּו. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻולא
קֹורע? ּומהיכן ּבגדיו. את וּיקרע הּמל וּיקם ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לא - מּלמּטה אֹו הּצדדין מן אֹו מאחריו והּקֹורע ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמּלפניו.
מּלמּטה. ּפֹורם ׁשהּוא ּגדֹול, ּכהן אּלא קריעה. חֹובת ידי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיצא

ּׂשפת·. להבּדיל צרי ואין טפח. הּקרע? ׁשעּור ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּכּמה
ׁשּלא ּבפנים, לקרע לֹו ויׁש ּבכלי. לקרע לֹו ּומּתר ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻהּבגד.

וק ּבפנים ידֹו להכניס לֹו יׁש לפיכ אדם. ּבצנעה.ּבפני ֹורע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבלבד. העליֹון ּבגד אּלא לקרע חּיב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹואינֹו

.‚- להחליף ּבא ואם לפנים. הּקרע אבלּות ימי ׁשבעת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכל
ּבׁשעת ׁשאינֹו קרע ׁשּכל אחר; קרע קֹורע ואינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמחליף,
הּמתים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קרע. אינֹו - ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָחּמּום
עד קֹורע - אּמֹו ועל אביו על אבל ואּמֹו; מאביו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָחּוץ
ּבכלי, קֹורע ואינֹו הּבגד. ּׂשפת ּומבּדיל לּבֹו. את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשּמגּלה
הּבגדים ּכל וקֹורע העם. ּכל ּבפני מּבחּוץ, ּבידֹו. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא
ואם מעּכב. אינֹו - לבּׂשרֹו הּדבּוק הּזעה ּובגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעליו.
ועל אביו על וכן ׁשבעה. ּכל לקרע חּיב - אחר ּבגד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהחליף
ׁשּיתּגּלה עד החלּוק מן זרֹועֹו ּומֹוציא ּכתפֹו חֹולץ - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָאּמֹו
אביו ׁשּיּקבר ואחר הּמּטה. לפני ּכ והֹול ּוזרֹועֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתפֹו

לחלץ. חּיב אינֹו - ְֲִֵַַָֹואּמֹו
.„- מת לֹו ׁשּמת וחֹולה נפׁש. עגמת מּפני לקטן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָקֹורעין

ּדעּתֹו. עליו ּתּטרף ׁשּלא לֹו, מֹודיעין ולא לֹו, מקרעין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹאין
מּפניו. הּנׁשים את ְְִִִֶַַָָָּומׁשּתקין

אׁשּתֹו.‰. ּכבֹוד מּפני חמֹותֹו, ועל חמיו על אדם ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוקֹורע
ּבעלּה. ּכבֹוד מּפני חמֹותּה, ועל חמיה על קֹורעת האּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָוכן

.Âׁשבעה ּבתֹו חלּוק לֹו ונזּדּמן לקרע, חלּוק לֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמי
אּמֹו, ועל אביו ועל קֹורע. אינֹו - ׁשבעה לאחר קֹורע; -ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הּיֹוצא וכל יֹום. ׁשלׁשים ּכל קֹורע - ׁשבעה לאחר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאפּלּו
- עליהן עּתה קרע ׁשהּוא ּכלֹומר מתים, לפני קרּוע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבבגד
והּמתים. החּיים ּבכבֹוד וזלזל הּברּיֹות, ּדעת גֹונב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַהרי

.Êׁשהּוא אבי את ואבּקר חלּוק הׁשאילני לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהאֹומר
ׁשּמת ּומצאֹו והל אתחֹולה, לֹו ּומחזיר ּומאחה, קֹורע - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מבּקר ׁשהּוא הֹודיעֹו לא ואם קרעֹו. דמי לֹו ונֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַֹחלּוקֹו,
ּבֹו. יּגע לא זה הרי - חֹולה ֲִֵֶֶַֹלֹו
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.Áׁשּמת וסבּור ונתעּלף, ּביתֹו ּבתֹו חֹולה לֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָמי
חֹוזר אינֹו - דּבּור ּכדי ּבתֹו אם מת: ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָוקרע,
אחר. קרע וקֹורע חֹוזר - מת דּבּור ּכדי לאחר ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַוקֹורע;
ׁשּמת נמצא ּכ ואחר וקרע, אביו, מת לֹו ׁשאמרּו מי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
ּכ ואחר וקרע, ׁשאביו ּוכסבּור מת, לֹו מת לֹו אמרּו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּבנֹו;
יצא - הּדבר אמּתת לֹו נֹודע דּבּור ּכדי ּתֹו אם ּבנֹו: ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָנמצא
לקרע וחּיב יצא, לא - דּבּור ּכדי לאחר ואם קריעה; ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹידי

אחר. ֵֶַַקרע
.Ëאחד קרע קֹורע - ּכאחד הרּבה מתים לֹו ׁשּמתּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי

אחד, קרע ּכּלן על קֹורע - אּמֹו אֹו אביו ּבכללן היה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻלכּלם.
אחר. קרע אּמֹו ועל אביו ְְִִֵֶַַַַָועל

.È:אחר מת לֹו מת ּכ ואחר עליו, וקרע מת לֹו ׁשּמת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָמי
- ׁשבעה לאחר ואם אחר; קרע קֹורע - ׁשבעה ּבתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָאם
אחר ׁשליׁשי מת לֹו מת ׁשהּוא. ּכל הראׁשֹון הּקרע על ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמֹוסיף
עד והֹול מֹוסיף וכן ׁשהּוא. ּכל מֹוסיף - ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשבעה
וקֹורע. אצּבעֹות ׁשלׁש מרחיק - לטּבּורֹו הּגיע ְְְְִִִֵֶַַַַַָָטּבּורֹו.
- מלמעלה נתמּלא לאחֹוריו. מחזירֹו - מּלפניו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָנתמּלא
מת ׁשבעה ואחר וקרע, אביו, מת לֹו אמרּו למּטה. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהֹופכֹו
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו העליֹון, ולא הּתחּתֹון מתאחה - והֹוסיף ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבנֹו
אינֹו - אביו מת ׁשבעה ואחר וקרע, ּבנֹו, מת לֹו ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָאמרּו
ּבתֹוספת. ואּמֹו אביו ׁשאין אחר; קרע קֹורע אּלא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמֹוסיף,

ה'תשע"ב שבט כ"א שלישי יום

ּתׁשיעי ¦¦§¤¤ּפרק

הּקרע‡. ׁשֹולל - קרֹוביו ׁשאר על אדם ׁשּקֹורע הּקרעים ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל
- אּמֹו ועל אביו על ׁשלׁשים. לאחר ּומאחה ׁשבעה, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָלאחר
קֹורעת והאּׁשה לעֹולם. מאחה ואינֹו ׁשלׁשים, לאחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָׁשֹולל
הּצניעּות. מּפני אּמּה, ועל אביה על אפּלּו מּיד, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוׁשֹוללת

לקרע·. חּיב ּכ אּמֹו, ועל אביו על אדם ׁשּקֹורע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכדר
ועל ּדין, ּבית אב ועל הּנּׂשיא, ועל ּתֹורה, ׁשּלּמדֹו רּבֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָעל
ׁשּנּׂשרף, ּתֹורה ספר ועל הּׁשם, ּברּכת ועל ׁשּנהרג, הּצּבּור ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹרב

הּמקּדׁש. ועל ירּוׁשלים, ועל יהּודה, ערי ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָועל
מאחה‚. ואינֹו לּבֹו, את ׁשּמגּלה עד קֹורע הּקרעים אּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּכל

למללן לׁשללן, מּתר - מתאחין ׁשאין ּפי על ואף ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻלעֹולם.
ּבאחּוי אּלא אסרּו ולא סּלמֹות; ּכמין ולעּׂשֹותם ְְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֻּוללקטן,
אֹו הּמלל אֹו הּׁשלל מּתֹו הּקֹורע וכל ּבלבד. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָאלּכסנּדרי
האחּוי מּתֹו קֹורע אבל ּכלּום; עּׂשה לא - ְֲִִֵַַָָָָָֹהּלקּוט
- למּטה ּׂשפתֹו ונעּׂשה הּכלי הפ אפּלּו ּבלבד. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָהאלּכסנּדרי

יאחה. ְֶַֹלא
.„,לפיכ הּלֹוקח. ּכ לאחֹותֹו, אסּור ׁשהּמֹוכר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָּוכׁשם

מתאחה. אינֹו זה ׁשּקרע לּלֹוקח להֹודיע צרי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמֹוכר
ׁשּנאמר:‰. אביו? על ׁשּקֹורע ּכדר רּבֹו על ׁשּקֹורע ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּומּנין

עֹוד, ראהּו ולא ּופרׁשיו, יּׂשראל רכב אבי אבי מצעק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹוהּוא
להבּדיל ׁשחּיב מּכאן, קרעים. לׁשנים וּיקרעם ּבבגדיו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוּיחזק

ַָָהּׂשפה.

.Âׁשמּועה ועל ּדין ּבית אב ועל הּנּׂשיא על ׁשּקֹורעין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָּומּנין
ּבבגדיו ּדוד וּיחזק ׁשּנאמר: צּבּור? רב ׁשּנהרג ְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבאה
וּיצמּו ויבּכּו וּיסּפדּו אּתֹו. אׁשר האנׁשים ּכל וגם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻוּיקרעם,
אב זה - ּבנֹו יהֹונתן ועל נּׂשיא, זה - ׁשאּול על הערב, ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָעד
זֹו - ּבחרב נפלּו ּכי יּׂשראל ּבית ועל יי עם ועל ּדין, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבית

רעה. ְָָָׁשמּועה
.Êאליקים וּיבא ׁשּנאמר: הּׁשם? ּברּכת על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּומּנין

אסף ּבן ויֹואח הּספר וׁשבנא הּבית על אׁשר חלקּיהּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבן
ואחד הּׁשֹומע אחד בגדים. קרּועי חזקּיהּו אל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמזּכיר

לקרע. חּיבין ׁשֹומע מּפי ְִִִִֵֵַַַַַָֹהּׁשֹומע
.Áׁשּכבר ּדין, ּבבית ּכׁשּיעידּו לקרע חּיבין אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוהעדים

ׁשּׁשמעּו. ּבׁשעה ְְְֶָָָָקרעּו
.Ëויהי ׁשּנאמר: ׁשּנּׂשרף? ּתֹורה ספר על ׁשּקֹורעין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין

ּכל ּתם עד וגֹומר, וארּבעה ּדלתֹות ׁשלׁש יהּודי ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹּכקרֹוא
את קרעּו ולא פחדּו ולא האח, על אׁשר האׁש על ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּמגּלה
חּיבין ואין לקרע. ׁשחּיבין מּכלל עבדיו. וכל הּמל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבגדיהם
ׁשהיה. ּכּמעּׂשה ּבזרֹוע, ׁשּנּׂשרף ּתֹורה ספר על אּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלקרע
הּכתב. על ואחת הּגויל על אחת קריעֹות: ׁשּתי לקרע ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָֹוחּיב
הּדברים. ואת הּמגּלה את הּמל ּׂשרף אחרי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.Èהּמקּדׁש ועל ירּוׁשלים ועל יהּודה ערי על ׁשּקֹורעין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומּנין
ּומּׁשמרֹון ּומּׁשילה מּׁשכם אנׁשים וּיבאּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשחרבּו?

בגדים. ּוקרעי זקן מגּלחי איׁש ְְְְְִִִֵֵָָָֹֻֻׁשמנים
.‡Èעל אף נׁשמתֹו, יציאת ּבׁשעת הּמת עם ׁשעמד מי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכל

הּכל - ׁשּמת ּכׁשר אדם וכן לקרע. חּיב - קרֹובֹו ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּפי
טפח וקֹורעין חכם. ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לקרע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹחּיבין
והּכל קרֹוביו, הּכל - ׁשּמת חכם אבל האבלים. ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכׁשאר
ּובית מּימין. וחֹולצין לּבם, את ׁשּמגּלין עד עליו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָקֹורעין
ּתלמידי נהגּו ּוכבר ׁשבעה. ּכל ּבטל חכם אֹותֹו ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָמדרׁשֹו
ׁשהן ּפי על אף טפח, זה על זה לקרע מקֹום ּבכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹחכמים

חברֹו. את מלּמד מהם אחד ואין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשוין
.·Èּפניהן ׁשהחזירּו ּכיון ׁשּמת, החכם על הּקֹורעים ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכל

- החכם על ׁשהּקֹורע לי, ויראה ׁשֹוללין. הּמּטה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאחֹורי
אּלא עליו מתאּבל אין - ׁשּמת רּבֹו ׁשאפּלּו למחר; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאחה
לי, יראה וכן ׁשמּועה. יֹום אֹו מיתה יֹום אֹו ּבלבד, אחד ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָיֹום
ּפי על אף למחר, ׁשֹולל - ּבֹו וכּיֹוצא הּנּׂשיא על ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשהּקֹורע

לעֹולם. עליהם מאחה ְְֲֵֵֶֶֶַָׁשאינֹו
.‚Èאּלא עליו קֹורעין אין - ׁשּמת ׁשמּועתֹו ׁשּבאה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָחכם

למחר. ּומאחה ּבּיֹום, ּבֹו וׁשֹולל ּכבֹודֹו. וזהּו הסּפדֹו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשעת
.„Èוחֹולצין עליו, קֹורעין הּכל - ׁשּמת ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאב

ּבית ּובני ּבטלין. ׁשּבעירֹו מדרׁשֹות ּבּתי וכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹמּׂשמאל,
הּיֹוׁשבין מקֹומן: את ּומׁשּנין הּכנסת, לבית נכנסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכנסת

ּבדרֹום. יׁשבּו ּבצפֹון והּיֹוׁשבים ּבצפֹון, יׁשבּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָּבדרֹום
.ÂËקֹורעין הּכל - ׁשּמת הּידיםנּׂשיא ׁשּתי וחֹולצין עליו, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּכנסת ּבית ּובני ּבטלים. מדרׁשֹות ּבּתי ּובכל ּומּכאן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּכאן
יטּילּו ולא ׁשבעה. וקֹוראין הּכנסת לבית ּבׁשּבת ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹנכנסין
הּיֹום. ּכל ּדוים מׁשּפחֹות מׁשּפחֹות יֹוׁשבין אּלא ְְְִִִִֶַַָָָָָּבּׁשּוק,
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אּלא‡. ּבׁשּבת אבלּות ואין אבלּות. למנין עֹולה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשּבת
הּמּטה ותׁשמיׁש הראׁש עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹּבדברים
ּבהן נֹוהג אינֹו - ׁשּבגלּוי ּדברים אבל ּבחּמין; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּורחיצה
ׁשלֹום ונֹותן הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבלּות,
קרּוע ּבגד ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלכל
- להחליף לֹו אין ואם אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָּבׁשּבת,

לאחריו. הּקרע את ְֲֲִֶֶַַַַָמחזיר
הּמנחה·. מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

ואף .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה.
אֹותן וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת. ְֵַָָּבמֹוצאי
ּדבר‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהרגלים,

ׁשעה אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל ּבהן. נֹוהג אבלּות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּדברי
ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאחת
ויֹום הּׁשנה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ׁשבעה. גזרת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
עּׂשר ׁשּׁשה - הּפסח ּולאחר יֹום, ועּׂשרים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים

ׁשבע גזרת ּבטלה ׁשהרי הרייֹום; - החג ימי וׁשבעת ה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּׁשה אחריה מֹונה - עצרת קדם קבר אם וכן עּׂשר. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹארּבעה
ועֹולה רגל היא הרי - אחד יֹום ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעּׂשר

ימים. ְְִִָָלׁשבעה
ּתׁשעה„. החג אחר מֹונה - הּסּכֹות חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻקבר

ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל עצרת ׁשמיני ׁשהרי ּבלבד; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָימים
ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק הראׁשֹון טֹוב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָיֹום

יֹום. ועּׂשרים אחד הרי - אחד רגל חג ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשל
אֹו‰. הרגלים מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר

ׁשלׁשים. גזרת ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹקדם
הּכּפּורים, יֹום ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּומּתר
על ואם ּכלּום. לאחריהם מֹונה ואינֹו ּככּלֹו, הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּמקצת
ׁשלׁשים הרגל קדם מתּו אפּלּו מתאּבל, הּוא אּמֹו ועל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאביו
חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיֹום

זה. ּדבר מפסיקין הרגלים ְְְִִִֵֶַָָָָואין
.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל

ׁשבעה גזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
יֹום ׁשּיּכנס עד ּדבר ולעּׂשֹות ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבלבד.
טֹוב יֹום ּולאחר הּׁשבעה, ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום ְְְְְִִַַַַָָטֹוב.
ּבכל ּבהן ואסּור הּמיתה, מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְִִִִֶַַָָָָָמׁשלים

דברים. ְֲִִָָחמּׁשה
.Ê- ׁשּבת הּוא והרי הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל

ׁשהרי הּמֹועד, ּבתֹו לגּלח ּומּתר ׁשלׁשים. גזרת מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבטלה
אחר מגּלח וכן ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאנּוס
ּבטלה ׁשהרי הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעצרת

ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ׁשלׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָגזרת
.Áאבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר

מתחיל הרגל לאחר אּלא ּברגל. אבלּות נֹוהג ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות. ּדברי ּכל ּבהן ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָלמנֹות
ׁשלׁשים. ּגזרֹות ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָמּיֹום

.Ëהּׁשבעה מֹונה - טֹובים ימים ׁשני ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
אבלּות. נֹוהג ׁשאינֹו ּפי על אף האחרֹון, ׁשני טֹוב ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמּיֹום
אחריו ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה - הּוא ּומּדבריהם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָהֹואיל
ּכמֹו הּקבּורה, מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד. ימים ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשּׁשה

ְֶַָׁשאמרנּו.
.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני, טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר

ויֹום הֹואיל אבלּות. ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶאֹו
יּדחה - ּתֹורה ׁשל ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָטֹוב
ּביֹום קבר אם אבל ּתֹורה. ׁשל עּׂשה מּפני ּדבריהם ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעּׂשה
ׁשּׁשניהן אבלּות; ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטֹוב
החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מּטעם הן, ארֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיֹום
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ּבּמֹועד‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף
אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם האבלים את ּומברין ּכתפֹו. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחֹולץ
- ׁשני טֹוב ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶָֻּבחּלֹו

מברין. ולא חֹולצין ולא קֹורעין ְְְְְִִִֵַֹֹאין
ׁשחּיבין·. הּקרֹובים אּלא חֹולצין ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין

אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם על והחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבאבל,
החכם על הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
ׁשהּכל האבלים; את ׁשּמברין ּכדר הרחבה, לתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּמֹועד

עליו. ֲִֵָָאבלים
על‚. אּלא מברין אין - ּבּמֹועד האבלים את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין

אבל ּבּמֹועד, אבלים ּברּכת אֹומרין ואין זקּופֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָמּטֹות
הּמּטה את מּניחין ואין ּופֹוטרין. ּומנחמין ּבּׁשּורה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָעֹומדין
ּבהסּפד אסּור ׁשהּמֹועד ההסּפד; את להרגיל ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּברחֹוב,
ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקטים אין וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָּובתענית.
אין וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאבל
חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּובפּורים ּבחנּכה הּמת את ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמסּפידין
חנּכה לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ּבהן נֹוהגין ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻֻאבל

ּולאחריהן. ְֲִֵֶַּופּורים
ּובראׁשי„. מטּפחֹות; לא אבל מעּנֹות - ּבּמֹועד ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשים:

אין אבל ּומטּפחֹות. מעּנֹות - ּובפּורים ּובחנּכה ְְְְֲֲֳִִֵַַַָָָֻחדׁשים
ולא מעּנֹות לא - הּמת נקּבר ּבזה. ולא ּבזה לא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹמקֹוננֹות

ְְַמטּפחֹות.
אֹומרת‰. ׁשאחת קיּנה? ּכאחת. עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? זהּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻאי

ואּׁשה נהי, בנתיכם ולּמדנה ׁשּנאמר: אחריה. עֹונֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוכּלן
ׁשּמתּו; העם ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קיּנה. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָרעּותּה
צרי ואין ּבּמֹועד, אֹותֹו סֹופדים - ׁשּמת חכם ּתלמיד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
טֹוב ּביֹום לא אבל חדׁשים, וראׁשי ּובפּורים ּבחנּכה ְְְֲֲֳִִֵַַָָָָֹֻלֹומר
- נקּבר ּבפניו. אּלא אּלּו ּבימים אֹותֹו סֹופדין ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשני.
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אּלא‡. ּבׁשּבת אבלּות ואין אבלּות. למנין עֹולה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשּבת
הּמּטה ותׁשמיׁש הראׁש עטיפת ּכגֹון ׁשּבצנעה, ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹּבדברים
ּבהן נֹוהג אינֹו - ׁשּבגלּוי ּדברים אבל ּבחּמין; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּורחיצה
ׁשלֹום ונֹותן הּמּטה, את וזֹוקף מנעליו, לֹובׁש אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבלּות,
קרּוע ּבגד ילּבׁש ולא מחליף, - ּבגד לֹו יׁש ואם אדם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלכל
- להחליף לֹו אין ואם אּמֹו. ועל אביו על אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָּבׁשּבת,

לאחריו. הּקרע את ְֲֲִֶֶַַַַָמחזיר
הּמנחה·. מן ׁשּבת? ּבערב הּמּטֹות את זֹוקפים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאימתי

ואף .ׁשּתחׁש עד עליה יׁשב לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּולמעלה.
אֹותן וכֹופה חֹוזר אחד, יֹום אּלא לֹו נׁשּתּיר ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעל

ׁשּבת. ְֵַָָּבמֹוצאי
ּדבר‚. אין - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש וכן ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹהרגלים,

ׁשעה אפּלּו מתֹו את הּקֹובר וכל ּבהן. נֹוהג אבלּות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמּדברי
ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש קדם אֹו הרגל קדם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹאחת
ויֹום הּׁשנה ראׁש לאחר מֹונה נמצא ׁשבעה. גזרת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
עּׂשר ׁשּׁשה - הּפסח ּולאחר יֹום, ועּׂשרים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּכּפּורים

ׁשבע גזרת ּבטלה ׁשהרי הרייֹום; - החג ימי וׁשבעת ה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּׁשה אחריה מֹונה - עצרת קדם קבר אם וכן עּׂשר. ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹארּבעה
ועֹולה רגל היא הרי - אחד יֹום ׁשהּוא ּפי על אף יֹום; ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעּׂשר

ימים. ְְִִָָלׁשבעה
ּתׁשעה„. החג אחר מֹונה - הּסּכֹות חג קדם מתֹו את ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻקבר

ונמצא עצמֹו, ּבפני רגל עצרת ׁשמיני ׁשהרי ּבלבד; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָימים
ּוׁשמיני החג, ימי וׁשבעת ׁשבעה, מפסיק הראׁשֹון טֹוב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָיֹום

יֹום. ועּׂשרים אחד הרי - אחד רגל חג ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשל
אֹו‰. הרגלים מן רגל קדם ימים ׁשבעת מתֹו את ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּקֹובר

ׁשלׁשים. גזרת ּבטלה - הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹקדם
הּכּפּורים, יֹום ּבערב אֹו טֹוב יֹום ּבערב ּולכּבס לסּפר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּומּתר
על ואם ּכלּום. לאחריהם מֹונה ואינֹו ּככּלֹו, הּיֹום ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּמקצת
ׁשלׁשים הרגל קדם מתּו אפּלּו מתאּבל, הּוא אּמֹו ועל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאביו
חבריו, ּבֹו ׁשּיגערּו עד אֹו ּפרע ׁשּיׁשּלח עד מגּלח אינֹו - ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָיֹום

זה. ּדבר מפסיקין הרגלים ְְְִִִֵֶַָָָָואין
.Âאֹו חמיׁשי לֹומר צרי ואין הרגל, ּבערב ׁשּלֹו ׁשּׁשי ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָחל

ׁשבעה גזרת אּלא מּמּנּו ּבטלה ולא מגּלח, אינֹו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשי
יֹום ׁשּיּכנס עד ּדבר ולעּׂשֹות ולסּו לרחץ מּתר ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבלבד.
טֹוב יֹום ּולאחר הּׁשבעה, ׁשאר מפסיק טֹוב ויֹום ְְְְְִִַַַַָָטֹוב.
ּבכל ּבהן ואסּור הּמיתה, מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְְִִִִֶַַָָָָָמׁשלים

דברים. ְֲִִָָחמּׁשה
.Ê- ׁשּבת הּוא והרי הרגל, ּבערב להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחל

ׁשהרי הּמֹועד, ּבתֹו לגּלח ּומּתר ׁשלׁשים. גזרת מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּבטלה
אחר מגּלח וכן ּבׁשּבת. לגּלח לֹו אפׁשר ואי היה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאנּוס
ּבטלה ׁשהרי הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש אחר אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעצרת

ׁשּירצה. עת ּבכל לגּלח לֹו ויׁש ׁשלׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָגזרת
.Áאבלּות עליו חלה לא - הרגל ּבתֹו מתֹו את ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּקֹובר

מתחיל הרגל לאחר אּלא ּברגל. אבלּות נֹוהג ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות. ּדברי ּכל ּבהן ונֹוהג ׁשבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָלמנֹות
ׁשלׁשים. ּגזרֹות ּבכל הּׁשלׁשים ּבׁשאר ונֹוהג הּקבּורה, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָמּיֹום

.Ëהּׁשבעה מֹונה - טֹובים ימים ׁשני ׁשעֹוּׂשין ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
אבלּות. נֹוהג ׁשאינֹו ּפי על אף האחרֹון, ׁשני טֹוב ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָמּיֹום
אחריו ּומֹונה הּמנין, מן לֹו עֹולה - הּוא ּומּדבריהם ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָהֹואיל
ּכמֹו הּקבּורה, מּיֹום יֹום ׁשלׁשים ּומֹונה ּבלבד. ימים ְְְְִִִִִֶַַָָָׁשּׁשה

ְֶַָׁשאמרנּו.
.È,האחרֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא ׁשני, טֹוב ּביֹום מתֹו את ְֲִֵֵֵֶֶַַָהּקֹובר

ויֹום הֹואיל אבלּות. ּבֹו נֹוהג - עצרת ׁשל ׁשני טֹוב ּביֹום ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶאֹו
יּדחה - ּתֹורה ׁשל ראׁשֹון יֹום ואבלּות מּדבריהם, ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָטֹוב
ּביֹום קבר אם אבל ּתֹורה. ׁשל עּׂשה מּפני ּדבריהם ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעּׂשה
ׁשּׁשניהן אבלּות; ּבֹו נֹוהג אינֹו - הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹטֹוב
החדׁש. קּדּוׁש ּבהלכֹות ׁשּבארנּו מּטעם הן, ארֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיֹום
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ּבּמֹועד‡. מתֹו על קֹורע ּבּמֹועד, אבלּות ׁשאין ּפי על ֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַאף
אּלּו ּכל ּבּמֹועד. לחם האבלים את ּומברין ּכתפֹו. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחֹולץ
- ׁשני טֹוב ּביֹום אפּלּו טֹוב, ּביֹום אבל מֹועד; ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶָֻּבחּלֹו

מברין. ולא חֹולצין ולא קֹורעין ְְְְְִִִֵַֹֹאין
ׁשחּיבין·. הּקרֹובים אּלא חֹולצין ולא ּבּמֹועד קֹורעין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאין

אֹו ּכׁשר, אדם על אֹו החכם על והחֹולץ הּקֹורע אֹו ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבאבל,
החכם על הּכל ּומברין נׁשמה. יציאת ּבׁשעת עֹומד ׁשהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
ׁשהּכל האבלים; את ׁשּמברין ּכדר הרחבה, לתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּמֹועד

עליו. ֲִֵָָאבלים
על‚. אּלא מברין אין - ּבּמֹועד האבלים את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּמברין

אבל ּבּמֹועד, אבלים ּברּכת אֹומרין ואין זקּופֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָמּטֹות
הּמּטה את מּניחין ואין ּופֹוטרין. ּומנחמין ּבּׁשּורה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָעֹומדין
ּבהסּפד אסּור ׁשהּמֹועד ההסּפד; את להרגיל ׁשּלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּברחֹוב,
ּבּמֹועד, ואּמֹו אביו עצמֹות מלּקטים אין וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָּובתענית.
אין וכן קרֹובים. ׁשאר לֹומר צרי ואין לֹו; הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאבל
חדׁשים, ּבראׁשי ולא ּובפּורים ּבחנּכה הּמת את ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמסּפידין
חנּכה לפני לסּפד ּומּתר אבלּות. ּדברי ּכל ּבהן נֹוהגין ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻֻאבל

ּולאחריהן. ְֲִֵֶַּופּורים
ּובראׁשי„. מטּפחֹות; לא אבל מעּנֹות - ּבּמֹועד ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשים:

אין אבל ּומטּפחֹות. מעּנֹות - ּובפּורים ּובחנּכה ְְְְֲֲֳִִֵַַַָָָֻחדׁשים
ולא מעּנֹות לא - הּמת נקּבר ּבזה. ולא ּבזה לא ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹֹמקֹוננֹות

ְְַמטּפחֹות.
אֹומרת‰. ׁשאחת קיּנה? ּכאחת. עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? זהּו ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻאי

ואּׁשה נהי, בנתיכם ולּמדנה ׁשּנאמר: אחריה. עֹונֹות ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוכּלן
ׁשּמתּו; העם ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה קיּנה. ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָרעּותּה
צרי ואין ּבּמֹועד, אֹותֹו סֹופדים - ׁשּמת חכם ּתלמיד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
טֹוב ּביֹום לא אבל חדׁשים, וראׁשי ּובפּורים ּבחנּכה ְְְֲֲֳִִֵַַָָָָֹֻלֹומר
- נקּבר ּבפניו. אּלא אּלּו ּבימים אֹותֹו סֹופדין ואין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשני.
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אֹותֹו, וסֹופדין הּוא, ּכבפניו - ׁשמּועתֹו ויֹום ּבהסּפד. ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָאסּורין
רחֹוקה. ׁשהיא ּפי על ְִִֶַַָאף

.Â,לחג קדם יֹום ׁשלׁשים ׁשּלּה מת על אּׁשה ּתעֹורר ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא
מ הּמת ׁשאין ּדוים; והם החג יבֹוא ׁשּלא הּלבּכדי מן ׁשּתּכח ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

מת אם אבל יׁשן; ּבמת אמּורים? ּדברים ּבּמה יֹום. ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָׁשלׁשים
מעֹוררת. - לחג סמּו יֹום ׁשלׁשים ְְְִֶֶֶָָּבתֹו

.Êמת לֹו ׁשּמת ּומי ּכרגל. הן הרי - החתנּות ימי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַׁשבעת
ימי ׁשבעת מׁשלים - ואּמֹו אביו אפּלּו הּמׁשּתה, ימי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָּבתֹו
הּׁשלׁשים ּומֹונה אבלּות. ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּׂשמחה,

הּׂשמחה. ימי ְְִֵֵַַַָמאחר
.Áּכדי טבחֹו וטבח ּפּתֹו ואפה הּסעּדה צרכי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻהכין

לא אם לּׂשמחה: ׁשּיּכנסּו קדם מת לֹו ּומת לּׂשמחה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיּכנסּו
ׁשבעת ונֹוהג והּפת, הּבּׂשר מֹוכר - ּבּׂשר ּגּבי על מים ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָנתן
נתן ואם הּמׁשּתה; ימי ׁשבעת נֹוהג ּכ ואחר אבלּות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָימי
את מכניסין - למכרֹו אפׁשר אי ׁשהרי ּבּׂשר, ּגּבי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמים
ּבעילת ּובֹועל לחּפה, הּכּלה ואת החתן ואת לחדר, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמת
נֹוהג ּכ ואחר הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת ונֹוהג ּופֹורׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָמצוה
ׁשּבצנעה ּבדברים נֹוהג הּימים אֹותן וכל אבלּות. ימי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשבעת
ּבין יׁשנה ואׁשּתֹו האנׁשים, ּבין יׁשן הּוא לפיכ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכׁשּבת.
מן ּתכׁשיטין מֹונעין ואין מּטתֹו. יׁשּמׁש ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּנׁשים,
הּבּׂשר למּכר ׁשאפׁשר ּבמקֹום היּו יֹום. ׁשלׁשים ּכל ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּכּלה
ּתחּלה. אבלּות ונֹוהג מֹוכר, - מים עליו ׁשּנתן ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאף
נתן ׁשּלא ּפי על אף הּבּׂשר למּכר אפׁשר ׁשאי ּבמקֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהיּו
ּדברים ּבּמה ּתחּלה. הּמׁשּתה ימי ׁשבעת נֹוהג - מים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעליו
ׁשאם ּכּלה; ׁשל אּמּה אֹו חתן ׁשל אביו ּכׁשּמת ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאמּורים?
מת אם אבל להם. ׁשּיטרח מי להם אין - זֹו סעּדה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻיפסידּו
נֹוהגין - קרֹוביהם ׁשאר אֹו חתן ׁשל אּמֹו אֹו ּכּלה ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאביה
וינהגּו לחּפה ּתּכנס ּכ ואחר ּתחּלה, האבל ימי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻׁשבעת

הּמׁשּתה. ימי ְְְִִֵֶַַׁשבעת
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לּתן‡. הּיֹורׁשין את ּכֹופין לפיכ הּוא. הּמת ּכבֹוד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָההסּפד
ׁשּלא צּוה ואם אֹותֹו. וסֹופדין והמקֹוננֹות מקֹוננים ְְְְְְְְְִִִִֶַַָֹּׂשכר
- יּקבר ׁשּלא צּוה אם אבל אֹותֹו. סֹופדין אין - ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹיסּפדּוהּו
קבֹור ּכי ׁשּנאמר: מצוה, ׁשהּקבּורה לֹו; ׁשֹומעין ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָאין

ְְִֶּתקּברּנּו.
וכל·. ימים. מארי אינֹו - חכם ׁשל ּבהסּפדֹו הּמתעּצל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

וכל ּבחּייו. לּקבר ראּוי - ּכׁשר אדם ּבהסּפד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּמתעּצל
ּכ על ׁשמּור ּׂשכרֹו הרי - ּכׁשר אדם על ּדמעֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹוריד

הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ֵֶַָָאצל
מׁשּנין‚. ואין חכם. ׁשל מּטתֹו על ּתֹורה ספר מּניחין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאין

ּפתחים, דר אּלא מּטתֹו מֹוציאין ואין למּטה. מּמּטה ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָאֹותֹו
לעּׂשֹות. מּתר - העם ּובׁשאר ּגּגֹות. דר ׁשּיׁשלׁשלּוה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא

מעמד„. עֹוּׂשין ואין למת. מעמדֹות מּׁשבעה ּפֹוחתין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאין

ואין ּבקרֹובים. אּלא עֹוּׂשין ואין מעּׂשרה. ּבפחֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָּומֹוׁשב
ׁשּנהגּו. ּובמקֹום הּקברֹות, ּובבית ראׁשֹון, ּביֹום אּלא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָעֹוּׂשין
ּובני הּקרֹובים ׁשאר מעמידין ׁשּנהגּו? ּבמקֹום עֹוּׂשין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכיצד
קינֹות ּדברי לפניהם ואֹומרין אבל, ּבני ׁשאינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָמׁשּפחה
ואֹומר ׁשבּו! יקרים ׁשבּו אֹומר: ּכ ואחר ּבהן. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא
עמדּו :ּכ ואחר יֹוׁשבין. ּכׁשהן אחרים ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלפניהם
עד ּכ ואֹומר וחֹוזר עֹומדין. ּכׁשהן ואֹומר עמדּו! ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹיקרים

ּפעמים. ְִֶַָׁשבע
ׁשּנהגּו,‰. ּבמקֹום לאנׁשים ּומֹוׁשב מעמד ׁשעֹוּׂשין ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּכדר
מקֹום.ּכ ּבכל ּכאנׁשים הּנׁשים ּומסּפידין לנׁשים. עֹוּׂשין ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ

גנאי ׁשּזה לעֹולם, ּברחֹוב האּׁשה מּטת מּניחין אין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאבל
קבּורתּה. למיתתּה סמּו אּלא ְְִִֶָָָָָָָָלאּׁשה,

.Âולא ונהי, קינים עליהם אֹומרים אין - עצמֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהמלּקט
עליהן אֹומרים אבל אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּברּכת

ּכּבּוׁשים. ודברי הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשבח ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּדברי
.Êקּימת ׁשדרֹו אם למקֹום: מּמקֹום מת ׁשל ארֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָהמפּנה

אבלים ּברּכת עליו ואֹומרים ּבׁשּורה, עליו עֹומדין -ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ
ׁשהעבירּוהּו ּפי על אף אֹותֹו, ּומסּפידין אבלים, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַותנחּומי
אין - קּימת ׁשדרֹו אין ואם חדׁש; עּׂשר ׁשנים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאחר
עליו אֹומרין ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין אֹותֹו, ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָמסּפידין
אבלים ּברּכת הן: ואּלּו אבלים. ּתנחּומי ולא אבלים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַֹּברּכת
ׁשאֹומרים - אבלים ּתנחּומי האבל, ּבבית ׁשאֹומרים ּדברים -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ְָּבׁשּורה.
.Áּכל עליהן מתאּבל זה הרי - ואּמֹו אביו עצמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהמלּקט

ּבסדינֹו. לֹו צרּורין אפּלּו מתאּבל, אין - ולערב ּכּלֹו; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֻהּיֹום
קינֹות. עליהן אֹומרין ְְֲִִֵֵֶואין

.Ëראּוי יהיה ׁשנים ּכּמה ּובן הּקטּנים. את מסּפידין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאין
עׁשירים ּובני חמׁש; ּבני - זקנים ּבני אֹו ענּיים ּבני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָלהסּפד?

נקבֹות. ואחד זכרים אחד ׁשׁש. ּבני -ְְְְִֵֵֵֶֶָָָ
.Èּבאּׁשה ונקּבר ּבחיק, יֹוצא - ׁשלׁשים ּכל ׁשּמת: ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָּתינֹוק

נׁשים, ּובׁשּתי אחד ּבאיׁש לא אבל אנׁשים; ּובׁשני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאחת
אֹומרין ואין ּבׁשּורה, עליו עֹומדין ואין הּיחּוד. עליומּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ

- ּגמּורים יֹום ׁשלׁשים ּבן אבלים. ותנחּומי אבלים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַּברּכת
עליו ועֹומדין ּבאגּפים. הּנּטלת קטּנה ּבגלֹוסקמא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיֹוצא
ּבן אבלים. ותנחּומי אבלים ּברּכת עליו ואֹומרין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבׁשּורה,

ּבמּטה. יֹוצא - חדׁש עּׂשר ְְִֵֵֶָָָֹׁשנים
.‡Èׁשאינֹו וכל עליו; מצהיבין רּבים - ּבמּטה הּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכל

- לרּבים הּנּכר וכל עליו. מצהיבין רּבים אין - ּבמּטה ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָיֹוצא
רּבים אין - לרּבים נּכר ׁשאינֹו וכל ּבֹו; מתעּסקין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹרּבים
הּמּטה לפני לצאת נׁשים ׁשּנהגּו ּומקֹום ּבֹו. להתעּסק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחּיבין
לאחר יֹוצאֹות - הּמּטה לאחר הּמּטה; לפני יֹוצאֹות -ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

ִַָהּמּטה.
.·Èעֹומדין ואין אֹותן, מסּפידין אין - והּׁשפחֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהעבדים

ותנחּומי אבלים ּברּכת עליהן אֹומרים ואין ּבׁשּורה, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָעליהן
ועל ׁשֹורֹו על לֹו ׁשאֹומרין ּכׁשם לֹו אֹומרין אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָאבלים;

.חסרֹונ ימּלא הּמקֹום ְְְֲֵֶַַָחמֹורֹו:
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הּמת‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד
המלּוין וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה ואין ׁשּורה. לפני ׁשּורה להן סביב עֹומדין הּמת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאת

הּמנין. מן אבלים ואין מעּׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין·. המנחמין וכל המנחמין, לּׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

הּׁשמים. מן ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאצל
ימ מּׁשבעת ויֹום יֹום וכל לביתֹו. האבל הֹול ּכ יואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
ּבין חדׁשֹות ּפנים ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאבלּות

ּבאּו. ֶָֹׁשּלא
על‚. אּלא ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ּבראׁש. מסב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאבל

לֹומר רּׁשאין ואין לארץ. אּתֹו וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּבי
ּדבר ואין ׁשּנאמר: ּתחּלה. ּפיו את האבל ׁשּיפּתח עד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדבר
וּיען וגֹומר, ּפיהּו את אּיֹוב ּפתח כן אחרי ּוכתיב: ּדבר; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאליו
רּׁשאין המנחמין אין ׁשּוב - ּבראׁשֹו ׁשּנענע וכיון ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאליפז.

מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַֹליׁשב
אדם„. ּבני עּׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת

העם ּוׁשאר האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּכׁשרין
יֹום ּבכל - קבּועין עּׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהן. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹמתקּבצין

ּבמקֹומֹו. ויֹוׁשבין העם מּׁשאר עּׂשרה מתקּבצין ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָויֹום
ּולכל‰. וחֹולה. מאבל חּוץ נּׂשיא, ּבפני לעמד חּיבין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּכל

ׁשּמׁשמע: וחֹולה. מאבל חּוץ 'ׁשב', לֹו אֹומר מּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹומד
ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, ְְְְֵֵֵֵֶָיׁשב

.Âוכֹוסֹות קערֹות ּומדיחין האבל, ּבבית ּומרּבצין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמכּבדין
מביאין אין אבל הּנרֹות. את ּומדליקין ּוצלֹוחּיֹות, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָוקיתֹונֹות

הּבּׂשמים. את ולא הּמגמר את לא ְְְִֶֶַַָָָֹֹֻׁשם
.Êּבכלי לא ּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין

ׁשל נסרים ּבכלי אּלא ּבהן, וכּיֹוצא ׁשעם ּבכלי ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹכסף

לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן; וכּיֹוצא קלּופה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערבה
את לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה; אּלא לבנה, ּבזכּוכית מׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

טֹובֹות. יינֹותיהן ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶָהענּיים
.Áאחד לכל ּכֹוסֹות עּׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וארּבעה אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה ְְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָֹואחד:
יׁשּתּכר. ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה. ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלאחר

.Ëיֹוׁשבין אּלא האבל, ּבבית והּגדה ׁשמּועה אֹומרין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָאין
אבל מת. ׁשל דברים אּלא הּמת ּבפני אֹומרין אין וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּדוין.
אסּור. - הּקברֹות ּבבית אֹו ּבפניו ּתֹורה ּבדברי ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹלעסק

.Èמסּפידין ואין ימים, מּׁשלׁשה יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאין
אבל העם; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּׁשבעה. ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָיתר
יֹותר עליהן ּבֹוכין ואין חכמתן. לפי הּכל - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתלמידי
וּיּתמּו ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה גדֹול לנּו ׁשאין יֹום; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשלׁשים
עּׂשר ׁשנים על יתר מסּפידין אין וכן מׁשה. אבל בכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָימי
עּׂשר ּוׁשנים הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹחדׁש.
ׁשנים לאחר ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחדׁש

אֹותֹו. סֹופדין אין - חדׁש ְִֵֶָָֹעּׂשר
.‡Èּתבּכּו אל ׁשּנאמר: מּדי. יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאל

ׁשל מנהגֹו ׁשּזהּו מּדי. יתר ּכלֹומר: לֹו. ּתנדּו ואל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלמת
זה הרי - עֹולם ׁשל מנהגֹו על יֹותר] [עצמֹו והמצער ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעֹולם;
להסּפד, ׁשבעה לבכי, ׁשלׁשה יעּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטּפׁש.

דברים. החמּׁשה ולׁשאר לתסּפרת יֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹׁשלׁשים
.·Èמי זהּכל הרי - חכמים ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבתׁשּובה. ויחזר ּבמעּׂשיו ויפׁשּפׁש וידאג יפחד אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹאכזרי.
ּכל ּכּלּה. החבּורה ּכל ּתדאג - ׁשּמת חבּורה מּבני ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻואחד
מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים ימים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻׁשלׁשה
מּנחת היא] [ּכאּלּו - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צּוארֹו; על ְְְְִִִִַַַַַָָָֻלֹו
ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו עֹוברת [ּכאּלּו] - ואיל מּכאן זוית; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבקרן
אֹומר: הּוא והרי מּׁשנתֹו. ויעֹור ויחזר עצמֹו, להכין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹזה

ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל חלּו. ולא אתם ְְְְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהּכיתה
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― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"אלהים אמרֹו: והּוא תקּלל"(oiic)אתֿהּדּין, לא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ

(fk ,ak zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ
― הרפ"א הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמּלׁשמֹוע
ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: והּוא bk,ּדינֹו, my) ְְְִִֵַָָָֹ

ּבפני`) ׁשּלא ּדין ּבעל ּדברי יהיּו הרב ׁשעל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹלפי

מּלׁשמֹועּבע הּדּין הזהר ּולפיכ ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִַַַַַַָָָֻ
ּבלּתי מּׂשג ּבדעּתֹו יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻאֹותם

המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי mihtynנכֹון zyxt) ְְְְֲִִִִִַָָ
(myׁשּלא לּדּין אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

אזהרה עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָיׁשמע
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלבעל
אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" ׁשקר f)"מּדבר ,my)ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מּׁשבּועֹות עֹוד:(l`.)ד' אמרּו זה לאו ּובכלל . ְְְִִֶַָָ
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הּמת‡. את ׁשּקֹוברין אחר האבלים? את מנחמין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד
המלּוין וכל הּקברֹות, ּבית ּבצד ועֹומדין האבלים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמתקּבצין
ׁשּורה ואין ׁשּורה. לפני ׁשּורה להן סביב עֹומדין הּמת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאת

הּמנין. מן אבלים ואין מעּׂשרה, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָּפחּותה
ּבאין·. המנחמין וכל המנחמין, לּׂשמאל עֹומדין ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָָָֹהאבלים

הּׁשמים. מן ּתנחמּו להן: ואֹומרים אחד, אחד האבלים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאצל
ימ מּׁשבעת ויֹום יֹום וכל לביתֹו. האבל הֹול ּכ יואחר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
ּבין חדׁשֹות ּפנים ׁשּבאּו ּבין לנחמֹו, אדם ּבני ּבאין ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאבלּות

ּבאּו. ֶָֹׁשּלא
על‚. אּלא ליׁשב רּׁשאין המנחמין ואין ּבראׁש. מסב ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאבל

לֹומר רּׁשאין ואין לארץ. אּתֹו וּיׁשבּו ׁשּנאמר: קרקע. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגּבי
ּדבר ואין ׁשּנאמר: ּתחּלה. ּפיו את האבל ׁשּיפּתח עד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדבר
וּיען וגֹומר, ּפיהּו את אּיֹוב ּפתח כן אחרי ּוכתיב: ּדבר; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאליו
רּׁשאין המנחמין אין ׁשּוב - ּבראׁשֹו ׁשּנענע וכיון ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאליפז.

מּדי. יֹותר יטריחּוהּו ׁשּלא אצלֹו, ְְִִֵֵֵֶֶַַֹליׁשב
אדם„. ּבני עּׂשרה ּבאים - להתנחם אבלים לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָמת

העם ּוׁשאר האבלּות, ימי ׁשבעת ּכל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשבין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּכׁשרין
יֹום ּבכל - קבּועין עּׂשרה ׁשם היּו לא ואם עליהן. ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹמתקּבצין

ּבמקֹומֹו. ויֹוׁשבין העם מּׁשאר עּׂשרה מתקּבצין ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָויֹום
ּולכל‰. וחֹולה. מאבל חּוץ נּׂשיא, ּבפני לעמד חּיבין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּכל

ׁשּמׁשמע: וחֹולה. מאבל חּוץ 'ׁשב', לֹו אֹומר מּפניו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעֹומד
ּבחליֹו. יׁשב ּבאבלֹו, ְְְְֵֵֵֵֶָיׁשב

.Âוכֹוסֹות קערֹות ּומדיחין האבל, ּבבית ּומרּבצין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמכּבדין
מביאין אין אבל הּנרֹות. את ּומדליקין ּוצלֹוחּיֹות, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָוקיתֹונֹות

הּבּׂשמים. את ולא הּמגמר את לא ְְְִֶֶַַָָָֹֹֻׁשם
.Êּבכלי לא ּבֹו ׁשּמברין הּמאכל האבל לבית מֹוליכין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאין

ׁשל נסרים ּבכלי אּלא ּבהן, וכּיֹוצא ׁשעם ּבכלי ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹכסף

לֹו. ׁשאין מי את לבּיׁש ׁשּלא ּבהן; וכּיֹוצא קלּופה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹערבה
את לבּיׁש ׁשּלא ּבצבּועה; אּלא לבנה, ּבזכּוכית מׁשקין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹואין

טֹובֹות. יינֹותיהן ׁשאין ֲִִֵֵֵֶֶָהענּיים
.Áאחד לכל ּכֹוסֹות עּׂשרה על יתר האבל ּבבית ׁשֹותין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָאין

וארּבעה אכילה, ּבתֹו ּוׁשלׁשה אכילה, קדם ׁשלׁשה ְְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָֹואחד:
יׁשּתּכר. ׁשּמא יֹוסיף, ולא אכילה. ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹלאחר

.Ëיֹוׁשבין אּלא האבל, ּבבית והּגדה ׁשמּועה אֹומרין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָאין
אבל מת. ׁשל דברים אּלא הּמת ּבפני אֹומרין אין וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּדוין.
אסּור. - הּקברֹות ּבבית אֹו ּבפניו ּתֹורה ּבדברי ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹלעסק

.Èמסּפידין ואין ימים, מּׁשלׁשה יתר הּמת על ּבֹוכין ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאין
אבל העם; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה מּׁשבעה. ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָיתר
יֹותר עליהן ּבֹוכין ואין חכמתן. לפי הּכל - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּתלמידי
וּיּתמּו ּוכתיב: רּבנּו, מּמׁשה גדֹול לנּו ׁשאין יֹום; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשלׁשים
עּׂשר ׁשנים על יתר מסּפידין אין וכן מׁשה. אבל בכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָימי
עּׂשר ּוׁשנים הּקדֹוׁש, מרּבנּו ּגדֹול ּבחכמה לנּו אין ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹחדׁש.
ׁשנים לאחר ׁשמּועתֹו ׁשּבאה חכם וכן נסּפד. ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחדׁש

אֹותֹו. סֹופדין אין - חדׁש ְִֵֶָָֹעּׂשר
.‡Èּתבּכּו אל ׁשּנאמר: מּדי. יתר מתֹו על אדם יתקּׁשה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאל

ׁשל מנהגֹו ׁשּזהּו מּדי. יתר ּכלֹומר: לֹו. ּתנדּו ואל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלמת
זה הרי - עֹולם ׁשל מנהגֹו על יֹותר] [עצמֹו והמצער ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָעֹולם;
להסּפד, ׁשבעה לבכי, ׁשלׁשה יעּׂשה? ּכיצד אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָטּפׁש.

דברים. החמּׁשה ולׁשאר לתסּפרת יֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַָָָֹׁשלׁשים
.·Èמי זהּכל הרי - חכמים ׁשּצּוּו ּכמֹו מתאּבל ׁשאינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּבתׁשּובה. ויחזר ּבמעּׂשיו ויפׁשּפׁש וידאג יפחד אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹאכזרי.
ּכל ּכּלּה. החבּורה ּכל ּתדאג - ׁשּמת חבּורה מּבני ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻואחד
מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו את יראה הראׁשֹונים ימים ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻׁשלׁשה
מּנחת היא] [ּכאּלּו - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צּוארֹו; על ְְְְִִִִַַַַַָָָֻלֹו
ּכל ּבּׁשּוק. ּכנגּדֹו עֹוברת [ּכאּלּו] - ואיל מּכאן זוית; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבקרן
אֹומר: הּוא והרי מּׁשנתֹו. ויעֹור ויחזר עצמֹו, להכין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹזה

ולחּול. להקיץ ׁשּצרי מּכלל חלּו. ולא אתם ְְְְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהּכיתה

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd hay d"kÎh"i -

ה'תשע"ב שבט י"ט ראשון יום

.ÊË˘ .‡Ù¯ .ÂË˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"אלהים אמרֹו: והּוא תקּלל"(oiic)אתֿהּדּין, לא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ

(fk ,ak zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ
― הרפ"א הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָָֻ

ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמּלׁשמֹוע
ׁשוא" ׁשמע תּׂשא "לא אמרֹו: והּוא bk,ּדינֹו, my) ְְְִִֵַָָָֹ

ּבפני`) ׁשּלא ּדין ּבעל ּדברי יהיּו הרב ׁשעל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹלפי

מּלׁשמֹועּבע הּדּין הזהר ּולפיכ ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִַַַַַַָָָֻ
ּבלּתי מּׂשג ּבדעּתֹו יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻאֹותם

המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי mihtynנכֹון zyxt) ְְְְֲִִִִִַָָ
(myׁשּלא לּדּין אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

אזהרה עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָיׁשמע
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹלבעל
אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" ׁשקר f)"מּדבר ,my)ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
מּׁשבּועֹות עֹוד:(l`.)ד' אמרּו זה לאו ּובכלל . ְְְִִֶַָָ
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hayקי 'k ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הרע, לׁשֹון ּומקּבל הרע, לׁשֹון למסּפר ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָאזהרה
ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות .(bk.)ּומעיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹאתֿהּנׂשיא,

(fk ,ak my)מּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, (x`znוׁשם ְְִִֵֶַַָ
(oiekzne,הּממׁשלה לֹו אׁשר הּמל על ְֲֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא "אׁשר יתעּלה: אמרֹו c,והּוא `xwie) ְְְֱֲִִֶֶֶַָָָ
(ak.ּבסתם אֹותֹו אֹומרים x`ezוהחכמים mipzep) ְְְֲִִִַָָ
(df.ּבלבד זקנים ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָעל

אֹומרים והּמׁשנה aּובכלֿהּתלמּוד wxt dbibg) ְְְְְִִַַַָָ
(:fh Ð a dpynונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְֲִִִִֵַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". ּבית hi:)ואב oixcdpq)נׂשיא" : ְְְִִֵַָָ
(l"fg oeyla dnecke oixcdpqd)ּכבֹודֹו על ְֶַַָׁשּמחל

אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל מל מחּול; ּכבֹודֹו ―ְְֵֶֶֶַַָָ
אתֿהּנׂשיא ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע מחּול". ְְִֵֶֶֶַַַָָָּכבֹודֹו

("`iyp" `xwp l"fg oeylay)ׁשעניןע לפי ,הּמל ם ְְִִִֶֶֶַָ
ׁשלטֹון ּבידֹו ׁשּיׁש ּכלֿמי מּלקּלל להזהיר זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלאו
מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָוהּוא
וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְֲִִִִִַַָָָָׁשלטֹונית
― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה מּדיני ְְְִִִִֵֵֶַָָָָנראה

ֶלֹוקה.

ה'תשע"ב שבט כ' שני יום

.ÊÈ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― השי"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿתקּלל אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, אדם ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹאיזה

ci)חרׁש" ,hi `xwie)ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע . ְְִִִֵֵֶַַַ
מתעֹוררת ּכׁשהּנפׁש "חרׁש". zee`zאמרֹו: jezn) ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

(mwpהּנקּבע הּנזק צּורת לפי מןֿהּמּזיק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָלהּנקם
wiiecn)ּבּדמיֹון `ld epeinicae wefipd zaygna), ְִַ

אתֿהּמּזיק ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹלא
ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹלפי
הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות אֹותּה ְְְִֵֵַַַָָָָָּתנּוח
ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ׁשּתעניׁשהּו יׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָמןֿהּדמיֹון.

ּבדעּתּה ׁשּיּגיע(dkixrda)ותנּוח הּנזק אתֿער ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ויׁש ּבהם. ואתּֿבׁשּתֹו הּדברים ּבאֹותם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלּמּזיק
אֹותּה ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ְֵֶַָָָָָֹֹׁשהּדבר
ּתנּוח ואז ּכלֿרכּוׁשֹו, ׁשּיׁשמד עד ְְְְְִֶַַָָָָֻהתעֹוררּות

רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער אתֿער ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ׁשּיהא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹויׁש
ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ּבגּופֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָמּמּנּו
אֹותּה ּתנּוח ולא יֹותר, חמּור הּדבר ְְֵֵֶַַָָָָָֹׁשיהא
ויׁשמידהּו הּמּזיק אתֿנפׁש ׁשּיּקח עד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַההתעֹוררּות,
ׁשּתהיה ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַמן
הּמּזיק ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהתעֹוררּות
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמחמת
ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְֲִִִַָָָָָָֹּוקללה
ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי מפרסם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻוזה

הּקּלים(zrbxp)ׁשֹוככת ּבחטאים ּכזה ּבׁשעּור ְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
אףֿעלּֿפ ולאמאד, ּכעסם על החֹוטא ידע ׁשּלא י ְְֲִֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו עֹולה והיה קללתם. ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשמע
הּוא אם היא: מּיׂשראל, אדם קללת ְְְִִִִִֵֶַָָָָָׁשאסרה
הּמּגיעים והּצער הּבּוׁשה מחמת אתֿזה, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָׁשֹומע
ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָלֹו:
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָמצטער
ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על מקּפידה yiהּתֹורה f`y) ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`k wx xeq`lאּלא ,ֶָ

יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר המחרף, מּצב על ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻהקּפידה
מצאנּו וכ לכעֹוס. ירּגילּנה ולא לנקמה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹנפׁשֹו

הּקּבלה קללת(l"fg)ׁשּבעלי לאּסּור ראיה הביאּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
תקּלל "לא מּמהּֿׁשּנאמר מּיׂשראל ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכלֿאדם

ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt)לי "אין : ְְִִֵֵֵָ
ּתלמּוד ּכלֿהאדם? את לרּבֹות מּנין חרׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
נאמר: לּמה ּכן אם תאר", לא ּבעּמ" ְְֱִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:

מיחד חרׁש מה dfa)'חרׁש'? ezlrn lk hrnky) ְֵֵֵֵָָֻ
ּבחּיים". ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִַָֹ
ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָּומהּֿׁשאמרנּו

(myd)נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו קּלל אם וכן .ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָ
ּבלאו עֹובר ― ּבׁשם אתֿחברֹו ׁשהמקּלל ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָל
והמקּלל חרׁש"; תקּלל "לא אמרֹו: והּוא ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָֹאחד,
ׁשּתים; ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָאיזה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹוהמקּלל

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)נׂשיא" אקרא "אני :ְֲִִֶָָ
ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא אחד "ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָבעּמ
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זה על לחּיב תקּלל"? לא "אלהים לֹומר: ְְְֱִֵֵֶַַַַַֹֹּתלמּוד
א מּכאן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו יׁשּבפני מרּו: ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּדברים. ארּבעה מּׁשּום עליו וחּיב אחד ּדבר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָמדּבר
מּׁשּום עליו חּיב ― אתֿאביו ׁשּקּלל ִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבןֿנׂשיא
ּומׁשּום ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ְְִִִִַַָָָָָָארּבעה

מּכלֿמקֹום" 'בעּמ' ּומּׁשּום `mc)נׂשיא, mzq). ְְִִִַָָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מהּֿׁשהזּכרנּו. נתּבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק זֹו .(dl.)מצוה ְְְִִֶֶָ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, מהּֿׁשאנּו ּכל על הּדּינים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלפני
הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת מּׁשּום ְְִִִִִֶַַָָָָָּבכ
להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו אֹו ממֹונֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָהפסד
ׁשמענּו אֹו מהּֿׁשראינּו לּדּינים ּולהֹודיע ּכלֿזה ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָעל

(miccvd cg` itn)עליהם רּבֹותינּו הביאּו ּוכבר .ְֲִֵֵֵֶַָ
מּמהֿ העדּות הּגדת חּיּוב על ראיתם ֲִִֵַַַַַַָָָָָהּׁשלֹום

ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: (myּׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָָ
(` ,dעדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר

"אםֿלֹוא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְִִֶֶַָָ
עונֹו" ונׂשא אם(my)יּגיד א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

עליה ונׁשּבע ממֹון עדּות היא ׁשּכבׁשּה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהעדּות
ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהעד

הּכתּוב iÎd)ׁשּבאר ,my)הּנזּכרים הּתנאים ּולפי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
l.)ּבּׁשבּועֹות Ð ` dpyn c wxt)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִָָ

ּבסנהדרין זֹו מצוה fl:)ּדיני Ð d dpyn c wxt) ְְְְִִִֵֶַָ
.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תשע"ב שבט כ"א שלישי יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָהעדים
ׁשּלא ּכדי ּככלֿהאפׁשר, ּבכ ּולדקּדק ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּדין.
לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ראׁשֹון ּבדּבּור ְְְְִִִִִִֵַַַָָנׁשּפֹוט

ו "ודרׁשּת יתעּלה: אמרֹו וׁשאלּתוהּוא חקרּת ְְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
הּדבר" נכֹון אמת והּנה eh)היטב ,bi mixac)ּוכבר ְְֱִֵֵֵֶַָָָָ

הּדריׁשֹות הן ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָנתּבארּו
ואי ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָואי
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתתקּים

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

ה'תשע"ב שבט כ"ב רביעי יום

.‡ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרצ"א ׁשּלאהּמצוה העד ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ּבדינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָלדּבר

ו עד יהא לא זה הרי יֹודע, אֹו ויֹורה(mb)חכם ּדּין ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ּבמהּֿׁשראה יעיד אּלא ―ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
והזהר להם, ּׁשּיראה מה ּכפי עדּותֹו ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻיעׂשּו
ּבדיני וזהּו העדּות. על נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אחד "ועד יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָנפׁשֹות

למּות" ּבנפׁש l)לאֿיענה ,dl xacna)וכפל ְְֲֶֶֶַַָָֹ
עלּֿפי יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹאתֿהאזהרה

אחד" e)עד ,fi mixac)ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: , ְְֵֶַַַָָֹ
לאֿ אחד "ועד אמרּו: סנהדרין ּובגמרא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהעד.
ּובארּו לחֹובה". ּבין לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָיענה

ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ּכנֹוגע(d`xpy)ׁשּטעם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
לֹו ׁשאסּור הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ְְְְִִֵֵֶַָָּבעדּותֹו".

חֹובה. ולא זכּות לא ְְְֵַָֹֹללּמד

ה'תשע"ב שבט כ"ג חמישי יום

.ÁÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
אחד עד "לאֿיקּום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ּולכלֿחּטאת" לכלֿעון eh)ּבאיׁש ,hi mixac)אמרּו ְְְְִַָָָָָֹ
(my ixtq)הּוא קם אבל קם, אינֹו "לכלֿעון :ְֲֵָָָָָֹ
razpdלׁשבּועה" zxitk cbp cg` cr yi m`y) ְִָ

(dreay aiig Ð raezd aegaּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִִֵָָ
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו ְְְְִִִִָָָֻֻמצוה
ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין ְְְְְִִִִִֵֶָוסֹוטה

ְִִנזיקין.

ה'תשע"ב שבט כ"ד שישי יום

.ÂÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישישיכ"אֿכ"דשבט

― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות עםֿרׁשע יד "אלּֿתׁשת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָיתעּלה:

(` ,bk zeny)הּפרּוׁש mihtey)ּבא zyxt `zlikn): ֵַָ
― עד" חֹומס אלּֿתׁשת עד, רׁשע ֵֵֵֶֶַַָָָָ"אלּֿתׁשת

אתֿהחמסנים elלהֹוציא mlyne gka utg `ivend) ְְִִֶַַָ
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זה על לחּיב תקּלל"? לא "אלהים לֹומר: ְְְֱִֵֵֶַַַַַֹֹּתלמּוד
א מּכאן עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו יׁשּבפני מרּו: ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּדברים. ארּבעה מּׁשּום עליו וחּיב אחד ּדבר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָמדּבר
מּׁשּום עליו חּיב ― אתֿאביו ׁשּקּלל ִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבןֿנׂשיא
ּומׁשּום ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ְְִִִִַַָָָָָָארּבעה

מּכלֿמקֹום" 'בעּמ' ּומּׁשּום `mc)נׂשיא, mzq). ְְִִִַָָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מהּֿׁשהזּכרנּו. נתּבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק זֹו .(dl.)מצוה ְְְִִֶֶָ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, מהּֿׁשאנּו ּכל על הּדּינים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלפני
הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת מּׁשּום ְְִִִִִֶַַָָָָָּבכ
להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו אֹו ממֹונֹו ְְְִִֵֶַַָָָָָָהפסד
ׁשמענּו אֹו מהּֿׁשראינּו לּדּינים ּולהֹודיע ּכלֿזה ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָעל

(miccvd cg` itn)עליהם רּבֹותינּו הביאּו ּוכבר .ְֲִֵֵֵֶַָ
מּמהֿ העדּות הּגדת חּיּוב על ראיתם ֲִִֵַַַַַַָָָָָהּׁשלֹום

ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: (myּׁשאמר ְְִֵֶֶַַָָָָָ
(` ,dעדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר

"אםֿלֹוא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְִִֶֶַָָ
עונֹו" ונׂשא אם(my)יּגיד א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

עליה ונׁשּבע ממֹון עדּות היא ׁשּכבׁשּה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהעדּות
ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָָָהעד

הּכתּוב iÎd)ׁשּבאר ,my)הּנזּכרים הּתנאים ּולפי ְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
l.)ּבּׁשבּועֹות Ð ` dpyn c wxt)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִָָ

ּבסנהדרין זֹו מצוה fl:)ּדיני Ð d dpyn c wxt) ְְְְִִִֵֶַָ
.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תשע"ב שבט כ"א שלישי יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָהעדים
ׁשּלא ּכדי ּככלֿהאפׁשר, ּבכ ּולדקּדק ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹהּדין.
לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ראׁשֹון ּבדּבּור ְְְְִִִִִִֵַַַָָנׁשּפֹוט

ו "ודרׁשּת יתעּלה: אמרֹו וׁשאלּתוהּוא חקרּת ְְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
הּדבר" נכֹון אמת והּנה eh)היטב ,bi mixac)ּוכבר ְְֱִֵֵֵֶַָָָָ

הּדריׁשֹות הן ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָנתּבארּו
ואי ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָואי
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתתקּים

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

ה'תשע"ב שבט כ"ב רביעי יום

.‡ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרצ"א ׁשּלאהּמצוה העד ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ּבדינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָלדּבר

ו עד יהא לא זה הרי יֹודע, אֹו ויֹורה(mb)חכם ּדּין ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ּבמהּֿׁשראה יעיד אּלא ―ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
והזהר להם, ּׁשּיראה מה ּכפי עדּותֹו ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻיעׂשּו
ּבדיני וזהּו העדּות. על נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
אחד "ועד יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָנפׁשֹות

למּות" ּבנפׁש l)לאֿיענה ,dl xacna)וכפל ְְֲֶֶֶַַָָֹ
עלּֿפי יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹאתֿהאזהרה

אחד" e)עד ,fi mixac)ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: , ְְֵֶַַַָָֹ
לאֿ אחד "ועד אמרּו: סנהדרין ּובגמרא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהעד.
ּובארּו לחֹובה". ּבין לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָיענה

ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ּכנֹוגע(d`xpy)ׁשּטעם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
לֹו ׁשאסּור הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ְְְְִִֵֵֶַָָּבעדּותֹו".

חֹובה. ולא זכּות לא ְְְֵַָֹֹללּמד

ה'תשע"ב שבט כ"ג חמישי יום

.ÁÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
אחד עד "לאֿיקּום יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ּולכלֿחּטאת" לכלֿעון eh)ּבאיׁש ,hi mixac)אמרּו ְְְְִַָָָָָֹ
(my ixtq)הּוא קם אבל קם, אינֹו "לכלֿעון :ְֲֵָָָָָֹ
razpdלׁשבּועה" zxitk cbp cg` cr yi m`y) ְִָ

(dreay aiig Ð raezd aegaּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִִֵָָ
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו ְְְְִִִִָָָֻֻמצוה
ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין ְְְְְִִִִִֵֶָוסֹוטה

ְִִנזיקין.

ה'תשע"ב שבט כ"ד שישי יום

.ÂÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשלישֿישישיכ"אֿכ"דשבט

― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות עםֿרׁשע יד "אלּֿתׁשת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָיתעּלה:

(` ,bk zeny)הּפרּוׁש mihtey)ּבא zyxt `zlikn): ֵַָ
― עד" חֹומס אלּֿתׁשת עד, רׁשע ֵֵֵֶֶַַָָָָ"אלּֿתׁשת

אתֿהחמסנים elלהֹוציא mlyne gka utg `ivend) ְְִִֶַַָ
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hayקיב d"k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(ezxenz,לעדּות ּפסּולין ׁשהן ְְְְִִֵֵֶֶַַָואתֿהּגזלנים
ּבאיׁש" עדֿחמס יקּום ּכי rxdׁשּנאמר: zxrae") ְֱִִֵֶֶַָָָ

(fh ,hi mixac Ð "jaxwnמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵָָָ
מּסנהדרין ג' ּבפרק .(fk.)זֹו ְְְִִֶֶֶַ

ה'תשע"ב שבט כ"ה קודש שבת יום

.ÊÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרפ"ז מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
זה נגד זה אֹו לזה זה הּקרֹובים, (zaehlעדּות ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

(ezrxl e` maexwלאֿיּומתּו" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָֹ
עלֿאבֹות" יּומתּו לא ּובנים עלּֿבנים ְִִַַָָָָֹאבֹות

(eh ,ck mixac)ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא .zyxt) ְְְִֵֵַַָָֻ
(my `vz ikּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו "ׁשּלא :ְִֵֶַָָֹ

לדיני הּדין והּוא אבֹות". עדּות על ּבנים ְְְִִִֵֵַַָָֹולא
הפלגה. ּדר נפׁשֹות ּבדיני ׁשּנזּכר אּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָממֹונֹות,
הּקרֹוב אין נפׁש אּבּוד ּכאן ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ׁשעדּותֹו ּכיון ּדבריו, ּפי על ונעׂשה ּכ על ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָחׁשּוד
לחׁשד. מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד ְְְֲִִֵֶֶַָָָהיא
חזקה ׁשאהבתם אתֿהּקרֹובים למׁשל הביא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָלפיכ
לאב, והּבן לּבן האב אהבת והיא ּביֹותר, ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָּוגדֹולה
היא ואפּלּו הּבן על האב עדּות אפּלּו ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָואמרּו:
הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ― נקּבל לא מיתה ְְְְְִִֵֵַַַַָָֹלחּיבֹו
ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשאין

מּסנהדרין ג' ּבפרק זֹו .(fk:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oikxr(iyily meil)

déìháedcear cearl ziqnd xvid lhaiy mingx ywia `xfry - ©§¥
,ecia xqnp ok` `ede dxfäkeñ ék eäééìò àúeëæ ïébàådpbde - §©¦§¨£©§¦¨

dkeqk dxf dceard xvin lvpidl l`xyi lr `xfr ly ezekf
on miaXd ldTd lk EUrIe' aezkd zpeek `ed dfe ,axyd on zpbnd©©£¨©¨¨©¨¦¦

,'zFMEQa EaWIe zFMEq iaXdòLBäéc déåléò àø÷ ãéô÷ à÷c eðééäå ©§¦©¥§©§©§§¨¨¦§¨¦¨¥¦ª©
,ryedi lr o`k aezkd citwdy `ed dfe -áéúk àzëec ìëác¦§¨§¨§¦

òeLé áéúk àëäå òLBäémewn lkn dpeyay dnn gkeny itk - §ª©§¨¨§¦¥©
,i`pb oeyla reyi `xwpe enyn `"d ze` o`k dxqgp ,ryedi `xwpy

y meyn ,dzid eilr `weec dctwdd zaiqeàòa àì äLî àîìLa¦§¨¨Ÿ¤Ÿ§¨
éîçøxvid lehia lr mingx ywia `ly jk lr dprh oi` dyn lr - ©£¥

,dxf dcear lyìàøNé õøàc àúeëæ äåä àìc`l oiicry iptn - §Ÿ£¨§¨§¤¤¦§¨¥
,z`f lertl lkei dci lry l`xyi ux` zaiyi zekf ecia dzidàlà¤¨

,ìàøNé õøàc àúeëæ déì äåäc òLBäédctwd yi eilràì éànà §ª©©£¨¥§¨§¤¤¦§¨¥©©Ÿ
éîçø éòáéìo`k xn`p okle ,xacd lr mingx ywia `l recn - ¦§¥©£¥

dzid xaky eininy epiid ,'oEp oA rEWi inin EUr `l iM' aezka¦Ÿ¨¦¥¥©¦
.xacd dyrp `l oiicr dxf dcear ly xvid lehial lertl zlekid
dpey`xd dyecwdy xaeqd zhiyl zeywdl dkiynn `xnbd

:ux`d oaxeg xg`l s` zkynpéúBáà eLøé øLà' áéúk àäåE §¨§¦£¤¨§£¤
,'dzLøéåmaeya ux`d zyexi z` yiwdl `ay lirl eyxc dfne ¦¦§¨

zelbd on maeya s`y cnll ,ryedi inia dze` mzyexil zelbd on
:ezhiyl `xnbd zvxzn .dycwl ekxvedøîà÷ éëäzpeek jk - ¨¦¨¨©

,aezkdéúBáà eLøéc ïåékøé Eäzà zLeyxiy dry dze`n - ¥¨§¨§£¤¨©§¨©¨
.dzr cr dyecwd zkynp ,deycwe ux`d z` zea`d

oihiny epn laa zelbn l`xyi ipa aeyay epipy lirl `ziixaa
:`xnbd zl`ey .zelaeieúBìáBéå ïéhéîL eðî éîe`edd onfa ike - ¦¨§¦¦§§

,laei zyecwa miyngd zpy z` eycwe dpy miyng epn oiicr
àzLäm` dne -äMðî èáL éöçå ãb èáLå ïáeàø èáL eìbMî ©§¨¦¤¨¥¤§¥§¥¤¨©£¦¥¤§©¤

,aixgpq iniaeìèad,úBìáBél`xyi lk eid `l xaky meyn ¨§§

l`xyi ux`a l`xyi ipa zaiyia dielz laeid zyecwe ,mnewna
inia ok m` ,jenqa x`eankàøæòipan zixiyr elit` elr `ly ¤§¨

,l`xyidéa áéúëc(cq a `xfr) l`xyi ux`l milerd oipnaìk' ¦§¦¥¨
éðî äåä ,'íéMLå úBàî LLå íétìà àBaø òaøà ãçàk ìäwä- ©¨¨§¤¨©§©¦©§©¦§¥¥§¦¦£¨¨¥

ep`vn okid `xnbd d`ian .laeid zpyl f` mipen eidy okzi ike
zepnln ewqt ,dypn hay ivge ,cb haye ,oae`x hay elbyny

:laeilàéðúc,`ziixaaèáL éöçå ãb èáLå ïáeàø èáL eìbMî §©§¨¦¤¨¥¤§¥§¥¤¨©£¦¥¤
,úBìáBé eìèa ,äMðîäzyecwa miyngd zpy z` eycw `l aeye ©§©¤¨§§

,laeiøîàpLzpW z` mYWCwe' (i dk `xwie) laeid zpy oipra ¤¤¡©§¦©§¤¥§©
dpW miXngd,'äéáLBé ìëì õøàa øBøc íúàø÷exn`pdn rnyne ©£¦¦¨¨§¨¤§¨¨¤§¨§¤¨
'äéáLBé ìëì'wxyäéìò äéáLBé ìkL ïîæa,laeid zevn zbdep §¨§¤¨¦§©¤¨§¤¨¨¤¨

ìBëé .ïúö÷î eìbL ïîæa àìåm`y xnel xeaq iziid -eéäipa §Ÿ¦§©¤¨¦§¨¨¨¨
miayei l`xyièáLå äãeäéa ïéîéða èáL ïéáøBòî ïäå äéìò̈¤¨§¥§¨¦¥¤¦§¨¦¦¨§¥¤
,ïéîéðáa äãeäé,ezlgpa hay lk `leøîBì ãeîìz ,âäBð ìáBé àäé §¨§¦§¨¦§¥¥¥©§©

ïðewéúk äéáLBiL ïîæa ,'äéáLBé ìëì'mipkey l`xyiy onfa - §¨§¤¨¦§©¤§¤¨§¦¨
,laeid zevn zbdep ezlgpa yi` yi`ïéáøBòî ïäL ïîæa àìåhay §Ÿ¦§©¤¥§¨¦

ux`l elr `ly `xfr onfa i`ceay dyw ok m`e ,df haya df
.laeid zevn dbdp `l ,l`xyi ipan hrn `l` l`xyi

:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàlaeid zevn ok` ¨©©©§¨©¦§¨
dbdp `l ,odilral zexfeg zecyde zexigl da mi`vei micardy

mewn lkn mle` ,`xfr iniaïéhéîL Lc÷ì úBìáBé eðîmipen eid - ¨§§©¥§¦¦
itl ,dhinyd zepy oipn zrcl icka laeid zpyl dpy miyng
dpyd z` mdixg` ycwl mipy yy oipna zipnp dpi` laeid zpyy
dpyde ,`id dnvr ipta dpy laeid zpyy ,dhiny zpyl ziriayd
iniay s`e ,d`ad dhinyd oipnl dpey`xd dpy `id dixg`ly
zipnp dzid `l mewn lkn ,laeid zpya dyecw dbdp `l `xfr
zrcl dpy miyng mipen eid jkle ,dhinyd zpyl mipyd oipna
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Léà øácî äãeäé Léà-øác L÷iå ékìî-úà áéLäì éì ïBLàø éøáã äéä-àìå éðúl÷ä òecîe Enî¦§¼©Æ©Æ£¦Ÿ©½¦§Ÿ¨¨̧§¨¦¬¦²¦−§¨¦´¤©§¦®©¦Æ¤Æ§©¦´§½̈¦§©−¦¬
ñ:ìàøNé¦§¨¥«
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i"yx

(ÁÏ).Ì‰ÓÎ Í„·Ú:היה ‰ÍÏÓ(Ó‚)בנו ·Â¯˜ ÈÎ
.ÈÏ‡:הוא �˘‡˙.משבטי Ì‡לד)כמו מג :(בראשית

המלך: מבית פרס ÈÏ(Ó„)משאת, ˙Â„È ¯˘Ú
.ÍÏÓ·:שבטים עשרה ·„Â„.שאנו Ì‚Âפי על אף

עשר שאני ממך, יותר בו משוך אני לכם, קרוב שהוא

‰˜È�˙ÂÏ.ידות: ÚÂ„ÓÂלא וכי קודם, אתה להיות

בא לכן וקודם מלכי, את להשיב ראשון דברי היה

למעלה שכתוב כמו להשיבו, אליו יב)דברינו :(פסוק

המלך: אל בא ישראל כל ‡È˘ודבר ¯·„ ˘˜ÈÂ
.‰„Â‰Èא)לשון ב דבר(צפניה והושוה נראה התקוששו. ,

'למה דוד, להם ששלח אגרת שהראם יהודה, איש

מפרש כך וגו', המלך' את להשיב אחרונים תהיו

וכן וחוזק', 'קושי לשון 'ויקש', לפרש, ויש באגדה.

ותקיף: יונתן: �˜¯‡.(‡)תרגם Ì˘Âלשון נזדמן,

ז) א קרואיו;(צפניה הקדיש כג): יג אבשלום(לעיל ויקרא :

זימון: לשון המלך, בני לכל

cec zcevn
(ÁÏ).·˘È:אבי קבר עם ואקבר בעירי, ואמות אשוב לזאת

.Ì‰ÓÎ Í„·Ú ‰�‰Â,עמנו כמהם הלא לו ואמר היה, ְִָבנו
החסד עמו בעשות הגמול, ישולם ובזה עמך, הוא ויעבור

Ì‰ÓÎ.(ËÏ)שתרצה: ¯Â·ÚÈ È˙‡,שאלת לא אם אף כאומר:
ועם בעיניך, הטוב עמו אעשה ואף עצמי, מרצון עמי יעבור
לצוות תבחר אשר כל אם כי גמול, לתשלום יחשב לא זה כל

לך: אעשה הירדן:‰Â¯È·Ú.(Ó‡)עלי, Ï‡¯˘È.את ÌÚ ÈˆÁ
אם הנחלק חלק על חצי, יאמר לפעמים כי וגו', באים ישראל איש וכל זה אחרי נאמר שהרי ישראל, מעם מקצת לומר: רצה

כמו הרבה, ואם א)מעט לג הילדים:(בראשית את ויחץ :(·Ó).ÌÈ‡·:לגלגל.ÍÂ·�‚ ÚÂ„Óהביאוך יהודה בני מדוע לומר: רוצה
עמו. אשר ואנשיו ביתו גם המלך, את גם הירדן, את והעבירו ובחשאי, ואנשיך,בהסתר אמרו ולא דוד, אנשי וכל אמרו המלך, עם שדברו (ואף

יהודה) בני מול גם פניהם הסבו Â‚Â'.(Ó‚):כי ·Â¯˜ ÈÎ:יהודה שבט מבני הוא ÍÏ.כי ‰¯Á ‰Ê ‰ÓÏÂמזיקך מה ועוד לומר: רוצה
מאומה: לנו השארתם לא לשתאמרו ומתן תשורה ממנו קבלנו וכי המלך, משל אכלנו וכי ראשון, Â„È˙(Ó„)שבאתי ¯˘Ú

.'Â‚Â.שבטים עשרה אנחנו כי במלך, חלקים עשר לי יש ולאהלא לאלה לא יוחשבו, ולא שמעי, שעם האלף והם מקצתם, באו מבנימין (אבל

·„Â„.:לאלה) Ì‚Â:ממך יותר בו אני רוצה מקום מכל שבטך, מבני שהוא ‰˜È�˙Ï.אף ÚÂ„ÓÂבנו ממש אין כאלו אותי, בזית
ממך: ¯‡˘ÔÂ.והכל È¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂלמעלה שכתוב כמו ביתו, אל שישוב בתחילה דברי אליו בא לא יב)וכי כל(פסוק ודבר :

וגו': בא È˘‰Ï·.ישראל ÈÏ:כה עד ואיחרתם המעט שאתם לכם, ולא מלכי, את להשיב לי מהראוי כן אם לומר: ÈÂ˜˘.רצה
ליהודה: מישראל יותר לישראל, קשות דברו יהודה המרד:Ú˜˙ÈÂ.(‡)אנשי על סימן ÏÁ˜.להיות Â�Ï ÔÈ‡בני שהיו כלפי

לאהליו: איש ולכו כלל, חלק לנו אין אנו כולכם, תריבו למה הוא: אמר בדוד, יותר חלק יש למי מתוכחים וישראל יהודה
(·).ÌÎÏÓ· Â˜·„:לירושלים בואו עד מהירדן עמו, הלכו

oeiv zcevn
(‚Ó).Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÚ:ישראל איש �˘‡.אל ענין�˘‡˙

כמו ומתן, י)תשורה ב המלך:(אסתר כיד משאת ויתן :

(„Ó).˙Â„È:חלקים.È�˙Ï˜‰:ובזיון קלות ÈÂ˜˘.מלשון
קשה: מקרה:�˜¯‡.(‡)מלשון עול·ÏÚÈÏ.מלשון בלי

רשע: לומר רוצה במלות�ÏÁ‰.שמים, הדבר וכפל חלק, הוא
כמוÏÚÈÂ.(·)שונות: סלוק, כא)ענין ט הענן:(במדבר ונעלה :



קיג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oikxr(iyily meil)

déìháedcear cearl ziqnd xvid lhaiy mingx ywia `xfry - ©§¥
,ecia xqnp ok` `ede dxfäkeñ ék eäééìò àúeëæ ïébàådpbde - §©¦§¨£©§¦¨

dkeqk dxf dceard xvin lvpidl l`xyi lr `xfr ly ezekf
on miaXd ldTd lk EUrIe' aezkd zpeek `ed dfe ,axyd on zpbnd©©£¨©¨¨©¨¦¦

,'zFMEQa EaWIe zFMEq iaXdòLBäéc déåléò àø÷ ãéô÷ à÷c eðééäå ©§¦©¥§©§©§§¨¨¦§¨¦¨¥¦ª©
,ryedi lr o`k aezkd citwdy `ed dfe -áéúk àzëec ìëác¦§¨§¨§¦

òeLé áéúk àëäå òLBäémewn lkn dpeyay dnn gkeny itk - §ª©§¨¨§¦¥©
,i`pb oeyla reyi `xwpe enyn `"d ze` o`k dxqgp ,ryedi `xwpy

y meyn ,dzid eilr `weec dctwdd zaiqeàòa àì äLî àîìLa¦§¨¨Ÿ¤Ÿ§¨
éîçøxvid lehia lr mingx ywia `ly jk lr dprh oi` dyn lr - ©£¥

,dxf dcear lyìàøNé õøàc àúeëæ äåä àìc`l oiicry iptn - §Ÿ£¨§¨§¤¤¦§¨¥
,z`f lertl lkei dci lry l`xyi ux` zaiyi zekf ecia dzidàlà¤¨

,ìàøNé õøàc àúeëæ déì äåäc òLBäédctwd yi eilràì éànà §ª©©£¨¥§¨§¤¤¦§¨¥©©Ÿ
éîçø éòáéìo`k xn`p okle ,xacd lr mingx ywia `l recn - ¦§¥©£¥

dzid xaky eininy epiid ,'oEp oA rEWi inin EUr `l iM' aezka¦Ÿ¨¦¥¥©¦
.xacd dyrp `l oiicr dxf dcear ly xvid lehial lertl zlekid
dpey`xd dyecwdy xaeqd zhiyl zeywdl dkiynn `xnbd

:ux`d oaxeg xg`l s` zkynpéúBáà eLøé øLà' áéúk àäåE §¨§¦£¤¨§£¤
,'dzLøéåmaeya ux`d zyexi z` yiwdl `ay lirl eyxc dfne ¦¦§¨

zelbd on maeya s`y cnll ,ryedi inia dze` mzyexil zelbd on
:ezhiyl `xnbd zvxzn .dycwl ekxvedøîà÷ éëäzpeek jk - ¨¦¨¨©

,aezkdéúBáà eLøéc ïåékøé Eäzà zLeyxiy dry dze`n - ¥¨§¨§£¤¨©§¨©¨
.dzr cr dyecwd zkynp ,deycwe ux`d z` zea`d

oihiny epn laa zelbn l`xyi ipa aeyay epipy lirl `ziixaa
:`xnbd zl`ey .zelaeieúBìáBéå ïéhéîL eðî éîe`edd onfa ike - ¦¨§¦¦§§

,laei zyecwa miyngd zpy z` eycwe dpy miyng epn oiicr
àzLäm` dne -äMðî èáL éöçå ãb èáLå ïáeàø èáL eìbMî ©§¨¦¤¨¥¤§¥§¥¤¨©£¦¥¤§©¤

,aixgpq iniaeìèad,úBìáBél`xyi lk eid `l xaky meyn ¨§§

l`xyi ux`a l`xyi ipa zaiyia dielz laeid zyecwe ,mnewna
inia ok m` ,jenqa x`eankàøæòipan zixiyr elit` elr `ly ¤§¨

,l`xyidéa áéúëc(cq a `xfr) l`xyi ux`l milerd oipnaìk' ¦§¦¥¨
éðî äåä ,'íéMLå úBàî LLå íétìà àBaø òaøà ãçàk ìäwä- ©¨¨§¤¨©§©¦©§©¦§¥¥§¦¦£¨¨¥

ep`vn okid `xnbd d`ian .laeid zpyl f` mipen eidy okzi ike
zepnln ewqt ,dypn hay ivge ,cb haye ,oae`x hay elbyny

:laeilàéðúc,`ziixaaèáL éöçå ãb èáLå ïáeàø èáL eìbMî §©§¨¦¤¨¥¤§¥§¥¤¨©£¦¥¤
,úBìáBé eìèa ,äMðîäzyecwa miyngd zpy z` eycw `l aeye ©§©¤¨§§

,laeiøîàpLzpW z` mYWCwe' (i dk `xwie) laeid zpy oipra ¤¤¡©§¦©§¤¥§©
dpW miXngd,'äéáLBé ìëì õøàa øBøc íúàø÷exn`pdn rnyne ©£¦¦¨¨§¨¤§¨¨¤§¨§¤¨
'äéáLBé ìëì'wxyäéìò äéáLBé ìkL ïîæa,laeid zevn zbdep §¨§¤¨¦§©¤¨§¤¨¨¤¨

ìBëé .ïúö÷î eìbL ïîæa àìåm`y xnel xeaq iziid -eéäipa §Ÿ¦§©¤¨¦§¨¨¨¨
miayei l`xyièáLå äãeäéa ïéîéða èáL ïéáøBòî ïäå äéìò̈¤¨§¥§¨¦¥¤¦§¨¦¦¨§¥¤
,ïéîéðáa äãeäé,ezlgpa hay lk `leøîBì ãeîìz ,âäBð ìáBé àäé §¨§¦§¨¦§¥¥¥©§©

ïðewéúk äéáLBiL ïîæa ,'äéáLBé ìëì'mipkey l`xyiy onfa - §¨§¤¨¦§©¤§¤¨§¦¨
,laeid zevn zbdep ezlgpa yi` yi`ïéáøBòî ïäL ïîæa àìåhay §Ÿ¦§©¤¥§¨¦

ux`l elr `ly `xfr onfa i`ceay dyw ok m`e ,df haya df
.laeid zevn dbdp `l ,l`xyi ipan hrn `l` l`xyi

:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàlaeid zevn ok` ¨©©©§¨©¦§¨
dbdp `l ,odilral zexfeg zecyde zexigl da mi`vei micardy

mewn lkn mle` ,`xfr iniaïéhéîL Lc÷ì úBìáBé eðîmipen eid - ¨§§©¥§¦¦
itl ,dhinyd zepy oipn zrcl icka laeid zpyl dpy miyng
dpyd z` mdixg` ycwl mipy yy oipna zipnp dpi` laeid zpyy
dpyde ,`id dnvr ipta dpy laeid zpyy ,dhiny zpyl ziriayd
iniay s`e ,d`ad dhinyd oipnl dpey`xd dpy `id dixg`ly
zipnp dzid `l mewn lkn ,laeid zpya dyecw dbdp `l `xfr
zrcl dpy miyng mipen eid jkle ,dhinyd zpyl mipyd oipna
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(ÁÏ).Ì‰ÓÎ Í„·Ú:היה ‰ÍÏÓ(Ó‚)בנו ·Â¯˜ ÈÎ
.ÈÏ‡:הוא �˘‡˙.משבטי Ì‡לד)כמו מג :(בראשית

המלך: מבית פרס ÈÏ(Ó„)משאת, ˙Â„È ¯˘Ú
.ÍÏÓ·:שבטים עשרה ·„Â„.שאנו Ì‚Âפי על אף

עשר שאני ממך, יותר בו משוך אני לכם, קרוב שהוא

‰˜È�˙ÂÏ.ידות: ÚÂ„ÓÂלא וכי קודם, אתה להיות

בא לכן וקודם מלכי, את להשיב ראשון דברי היה

למעלה שכתוב כמו להשיבו, אליו יב)דברינו :(פסוק

המלך: אל בא ישראל כל ‡È˘ודבר ¯·„ ˘˜ÈÂ
.‰„Â‰Èא)לשון ב דבר(צפניה והושוה נראה התקוששו. ,

'למה דוד, להם ששלח אגרת שהראם יהודה, איש

מפרש כך וגו', המלך' את להשיב אחרונים תהיו

וכן וחוזק', 'קושי לשון 'ויקש', לפרש, ויש באגדה.

ותקיף: יונתן: �˜¯‡.(‡)תרגם Ì˘Âלשון נזדמן,

ז) א קרואיו;(צפניה הקדיש כג): יג אבשלום(לעיל ויקרא :

זימון: לשון המלך, בני לכל

cec zcevn
(ÁÏ).·˘È:אבי קבר עם ואקבר בעירי, ואמות אשוב לזאת

.Ì‰ÓÎ Í„·Ú ‰�‰Â,עמנו כמהם הלא לו ואמר היה, ְִָבנו
החסד עמו בעשות הגמול, ישולם ובזה עמך, הוא ויעבור

Ì‰ÓÎ.(ËÏ)שתרצה: ¯Â·ÚÈ È˙‡,שאלת לא אם אף כאומר:
ועם בעיניך, הטוב עמו אעשה ואף עצמי, מרצון עמי יעבור
לצוות תבחר אשר כל אם כי גמול, לתשלום יחשב לא זה כל

לך: אעשה הירדן:‰Â¯È·Ú.(Ó‡)עלי, Ï‡¯˘È.את ÌÚ ÈˆÁ
אם הנחלק חלק על חצי, יאמר לפעמים כי וגו', באים ישראל איש וכל זה אחרי נאמר שהרי ישראל, מעם מקצת לומר: רצה

כמו הרבה, ואם א)מעט לג הילדים:(בראשית את ויחץ :(·Ó).ÌÈ‡·:לגלגל.ÍÂ·�‚ ÚÂ„Óהביאוך יהודה בני מדוע לומר: רוצה
עמו. אשר ואנשיו ביתו גם המלך, את גם הירדן, את והעבירו ובחשאי, ואנשיך,בהסתר אמרו ולא דוד, אנשי וכל אמרו המלך, עם שדברו (ואף

יהודה) בני מול גם פניהם הסבו Â‚Â'.(Ó‚):כי ·Â¯˜ ÈÎ:יהודה שבט מבני הוא ÍÏ.כי ‰¯Á ‰Ê ‰ÓÏÂמזיקך מה ועוד לומר: רוצה
מאומה: לנו השארתם לא לשתאמרו ומתן תשורה ממנו קבלנו וכי המלך, משל אכלנו וכי ראשון, Â„È˙(Ó„)שבאתי ¯˘Ú

.'Â‚Â.שבטים עשרה אנחנו כי במלך, חלקים עשר לי יש ולאהלא לאלה לא יוחשבו, ולא שמעי, שעם האלף והם מקצתם, באו מבנימין (אבל

·„Â„.:לאלה) Ì‚Â:ממך יותר בו אני רוצה מקום מכל שבטך, מבני שהוא ‰˜È�˙Ï.אף ÚÂ„ÓÂבנו ממש אין כאלו אותי, בזית
ממך: ¯‡˘ÔÂ.והכל È¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂלמעלה שכתוב כמו ביתו, אל שישוב בתחילה דברי אליו בא לא יב)וכי כל(פסוק ודבר :

וגו': בא È˘‰Ï·.ישראל ÈÏ:כה עד ואיחרתם המעט שאתם לכם, ולא מלכי, את להשיב לי מהראוי כן אם לומר: ÈÂ˜˘.רצה
ליהודה: מישראל יותר לישראל, קשות דברו יהודה המרד:Ú˜˙ÈÂ.(‡)אנשי על סימן ÏÁ˜.להיות Â�Ï ÔÈ‡בני שהיו כלפי

לאהליו: איש ולכו כלל, חלק לנו אין אנו כולכם, תריבו למה הוא: אמר בדוד, יותר חלק יש למי מתוכחים וישראל יהודה
(·).ÌÎÏÓ· Â˜·„:לירושלים בואו עד מהירדן עמו, הלכו

oeiv zcevn
(‚Ó).Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÚ:ישראל איש �˘‡.אל ענין�˘‡˙

כמו ומתן, י)תשורה ב המלך:(אסתר כיד משאת ויתן :

(„Ó).˙Â„È:חלקים.È�˙Ï˜‰:ובזיון קלות ÈÂ˜˘.מלשון
קשה: מקרה:�˜¯‡.(‡)מלשון עול·ÏÚÈÏ.מלשון בלי

רשע: לומר רוצה במלות�ÏÁ‰.שמים, הדבר וכפל חלק, הוא
כמוÏÚÈÂ.(·)שונות: סלוק, כא)ענין ט הענן:(במדבר ונעלה :
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(‡).Á¯˜ È�·Ïתחלה היו הם ואביאסף ואלקנה אסיר

כל וכשנבלעו פרשו המחלוקת ובשעת אביהם בעצת

בתוך מקומם נשאר פיה את הארץ ופתתה סביבותיה'

אמרו ושם מתו לא קרח ובני שנאמר כענין הארץ פי

ושרת' משם ועלו הללו המזמורי' יסדו ושם שירה

חרבן ועל הגליות על ונתנבאו הקודש רוח עליהם

דוד: בית מלכות ועל ÏÚ(·)הבית ‚¯Ú˙ ÏÈ‡Î
.ÌÈÓ È˜ÈÙ‡יפול כאשר האיל קול על נופל ערג ל'

וצפצוף לשוורים, וגעה לדוב ושקוק לארי נהם לשון

שבחיות חסידה הזאת האילה רבותינו אמרו לעופות,

שתתלה אליה מתכנסות הם למים צמאו' וכשהחיות

ומכנסת גומא חופרת עושה היא ומה למרום עיניה

והתהום עליה מרחם והקב"ה וגועה, לתוכה קרניה

מים: לה ˙Â¯Ú‚.מעלה ÏÈ‡Îנאמר לא תערוג כאילת

הכתוב דבר תערוג כאיל אלא נאמר לא יערוג וכאיל

שפרשנו, כמו המי' עסק על עורג הזכר ובנקיב' בזכר

הקב"ה צועקת והיא לילד כורעת כשהיא הנקיבה

כערוגת לחייו עם תערוג חבר ומנחם עליה, מרחם

לשון אותו פתר דונש גם דבריו, יתכנו לא אכן הבשם

איל של È�Ù(‚):(סא"א)קול ‰‡¯‡Â ‡·‡ È˙Ó
.'È‰Ï‡ונאמר הבית חורבן כאן ונתנבא לרגל לעלות

מלכיות שלש כנגד פעמים ג' תשתוחחי מה כאן

צועקיםהעת וישראל המקדש עבודת לבטל ידות

ואדום: ויון בבל מלכות �È˘Ù.ונגאלים ‰‡Óˆכנסת

בבל: בגלות כן אומרת „È˙ÚÓ(„)ישראל ÈÏ ‰˙È‰
.ÌÁÏמבקש ואינו האדם את משבעת שהצרה מכאן

תאכל ולא ותבכה בחנה אומר הוא וכן (שמואללאכול

א') :א

cec zcevn
(‡).ÏÈÎ˘Ó:הגאולה על להתפלל והשכל דעת ילמדו בזה
(·).ÏÈ‡Îלה כשאין המים חסרון על הצועקת האילה כמו

וכו': נפשי כן הצמאון �È˘Ù.(‚)לרוות ‰‡Óˆאני מתאוה
בבה"מ: ה' פני לראות אבא מתי ואשאל למים מתאוה כצמא אלהים Â‚Â'.(„)לבית ÈÏ ‰˙È‰במקום לי המה בכיותי דמעות

תאכל ולא ותבכה בחנה נאמר וכן האכילה ימנעו הבכי דמעות כי לחם אכלתי כאלו אותי ישבעו ר"ל א)הלחם ·‡ÂÓ¯.:(ש"א
ויעזרך: יקום הוא אלהים אם אלהיך איה לי אמרו שאויבי בעבור

oeiv zcevn
(·).‚Â¯Ú˙לדוב ושוקק לארי נהם וכמו האיל שאגת נקרא כן

בחוזק:‡È˜ÈÙ.והדומים: המים בהם הנגרים המקומות הם

xe` ldi
סעודתהיתהד מענין והוא למברי. ת"י לחם לחם. דמעתי לי

אלא מברין ואין סע"ב כ"ד דף דמ"ק פ"ג ובמשנה הבראה.
שעושין הוא ומברין במשניות הרמב"ם ופי' מת. של קרוביו
כל ויבא כמו פי' האחרון בר ערך ובערוך לאבלים. סעודה
פירש"י ושם ל"ה ג' סי' ש"ב לחם. דוד את להברות העם
י"ב סי' שם לחם אתם ברא ולא וכן סעודה. לשון להברות
ת"י לחם ותברני אחותי תמר ה' י"ג סי' שם אמנון וגבי י"ז.
ת"י ראש בברותי ויתנו כ"ב ס"ט סי' ובתלים לחמא. ותכלינני
וכ"כ מועטת אכילה ענינו הוא זה דלשון פי' והמ"צ בסעודתי.
הרד"ק מדברי והוא מועט'. סעודה שפירושו ברה ערך בקורק'
לא ות"י מרש"י אכן ל"ה. ג' סי' ובש"ב ברה ערך במכלול

כן: משמע
והוארש"י(ב) כו' משבעת שהצרה מכאן לחם דמעתי פי'

שבוכה מי כל אמרי ורבנן תבכה. בכה ע"פ באיכה ברבות
י"ל זיי"ן. א' סי' בש"א תאכל. ולא ותבכה שנאמר אוכל אינו
קצת צערו להפיג גורמת ואבל בצער שהוא למי הבכיה כי
וכמארז"ל מצרתו וינחמו בכיו קול ה' ישמע כי ללבו בשומו
ואע"פ ע"א דנ"ט דב"מ ופ"ד ע"ב ל"ב דף דברכות פ"ה

שמעה שנאמר ננעלו לא דמעות שערי ננעלו תפלות ששערי
ופירש"י י"ג. ל"ט סי' תלים תחרש. אל דמעתי אל כו' תפלתי
ע"י הרצון שהשיג שכן וכיון תחרש. שלא אני בטוח ותוס'
כמ"ש הרצון השגת והוא שמשביע לחם כמו הוא ע"כ בכייתו
ועוי"ל טובים. ונהיה לחם ונשבע וכתיב רצון חי לכל ומשביע
תאוות להתאוות כח לו אין והבכיה הצרה שמגודל כפשוטו
ומתאוה ודבר יש שהוא מי דזהו התאוה ענין כי האכילה.
עד בעיניו ונבזה שפל הוא ח"ו בצרה שהוא זה אבל לדבר
רש"י מלשון משמע לכן כו' מתאוה להיות כלום שאינו

כו': משבעת שהבכיה ולא משבעת שהצרה
רא"איר"ק(ג) פ"ז סי' טוב שוחר וז"ל ב' סעי' דמעה ערך

מעינו ואחת ימין מעינו אחת מעיניו עשו הוריד דמעות ג'
בדמעות ותשקמו שנאמר בעיניו קשורה והשלישית שמאל

אלא נאמר אינו שלש רשעשליש. אותו שהוריד שליש
לכשתתבע בעוה"ז שלוה לו ונתת העולם בכל אותו השלטת
שנאמר יום בכל זולגות שעיניהם וחביריו מנ"נ בניך עלבון

עכ"ל. עאכו"כ לחם דמעתי לי היתה

`nei zkqn ± awri oir
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ב: עמ' כ אלמלאדף רּבנן, שלּתנּו קולו נשמע שהיה לא אם חּמה- בעולם,ּגלּגל ְְִֵַַַַָָָָָ
היה לעיל, ואלמלאכמבואר רֹומי, ׁשל המֹונּה קֹול נשמנׁשמע המֹונּהעהיה קֹול ְְְֲֲִִִֵֶַָָָ

רֹומי היהׁשל חּמהבעולם, ּגלּגל קֹול .נׁשמע ְְִִֶַַַָָ
סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף הֹולכין קֹולֹות ׁשלׁש רּבנן, אלוּתנּו שדברים כלומר ְְִִַַָָָָָָֹ

נפסקים. ואינם העולם בכל וידועים חּמהמפורסמים ּגלּגל קֹול הן, בכלואּלּו שהולך ְְֵֵַַַָ
הפסק, ללא למערב ממזרח העולם בכל רֹומייום ׁשל המֹונּה בכלוקֹול בכיפה שמשלו ְֲִֶָ
ומתפרסמת, הולכת מלכותם והיתה הּגּוף,העולם, מן ׁשּיֹוצאה ּבׁשעה נׁשמה ְְְְִֶַָָָָָוקֹול

הפסק. לו ואין העולם בכל שהולך דבר שזה האדם, מיתת אףשהיא אֹומרים קולויׁש ְְִֵַ
הפסק.לידה לה ואין העולם בכל הולך אדם של ֵָ

אףכא. אֹומרים שלויׁש כשקורארידייאקולו השדות, השקאת על הממונה מלאך - ְְְִִֵַָ
העולם. בכל קולו ונשמע מימיו, שיוציא התחתון ולתהום גשמיהם שימטירו העליונים למים

הּגּוף מן ׁשּיֹוצאה ּבׁשעה אּנׁשמה רחמי רּבנן לפניּובעּו רחמים ביקשו ורבנן - ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ
הגוף, מן יוצאת שהנשמה בשעה היוצא לקול הפסק שיהיה ְִָּובּטלּוה.ה'

התרנגול: קריאת היא הגבר שקריאת שילא רבי לדברי ראיה מביאה ּכוותיּההגמרא ְְֵַָָּתניא
הּיֹוצא ׁשילא, הּגבריחידיּדרּבי קריאת קֹודם התרנגוללּדרְך קריאת לפני - ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבראׁשֹוכדלהלן, שיצאּדמֹו בזה עצמו את המית שהוא ראשו, על מוטל מותו עוון - ְָֹ
המזיקין. מפני מסוכן זה שזמן זו, בשעה אֹומר,לדרך יאׁשּיה המסוכןרּבי שהזמן ִִֵַָֹ

הוא ׁשּיׁשנהליציאה פעמים.עד שתי יקרא שהתרנגול ׁשּיׁשּלׁש- עד אֹומרים ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַ
הברייתא: מבארת פעמים. שלש שיקרא אמרּו- ּתרנגֹול עדּובאיזה לדרך יצא שלא ְְְְֵֶַָ

ּבינֹוני,שיקרא, ומוכחּבתרנגֹול קריאתו. את מאחר ולא קריאתו את מקדים שלא ְְְִֵַ
התרנגול. קריאת היא הגבר שקריאת זו מברייתא

לרגל, עֹולין ׁשּיׂשראל ּבׁשעה רב, אמר יהּודה רב מלאהאמר העזרה היתה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
והיו צפּופין,אנשים ואףעֹומדין לזוז יכול ואינו חבירו גבי על צף אחד כל דוחק שמרוב ְְִִ

באויר. עומדות רווחיםרגליו המקוםּומׁשּתחוים והיה נס נעשה משתחווים וכשהיו - ְְֲִִִַָ
שלא כדי חבירו וידוי את אדם ישמע שלא בכדי אמות, ארבע ביניהם שהיה עד מתרחב

היוּויתבייש, הדחק ההיכלנמׁשכיןמתוך צידי שבין המקום דרך ישראל מעזרת ויוצאים ְִִָ
ל העזרה אּמהלכתלי עׂשרה מאחת הּכּפֹורתשהיו ּבית המערבי.אחֹורי הכותל עד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָ
הגמרא: קאמרמקשה צריכיםמאי היו מדוע רווחים והשתחוו נס שנעשה כיון - ַַָָ

הגמרא: מתרצת הכפורת. בית מאחורי אל ולצאת ּפילהתפשט על אף קאמר, ִִַַַָָָהכי
האנשיםׁש היומרוב בעזרה הּנמׁשכיןשהיו תוך אל שהשתחוו אּמהלפני עׂשרה אחת ְְִִֵֶֶַַַָָ
ושמ הּכּפֹורת ּבית צפּופין,היואחֹורי מקוםעֹומדים מׁשּתחוין,מכל היוּכׁשהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ו ההיכל מול למזרח רווחים.באים ְְֲִִִַָמׁשּתחוין
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קטו `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ב: עמ' כ אלמלאדף רּבנן, שלּתנּו קולו נשמע שהיה לא אם חּמה- בעולם,ּגלּגל ְְִֵַַַַָָָָָ
היה לעיל, ואלמלאכמבואר רֹומי, ׁשל המֹונּה קֹול נשמנׁשמע המֹונּהעהיה קֹול ְְְֲֲִִִֵֶַָָָ

רֹומי היהׁשל חּמהבעולם, ּגלּגל קֹול .נׁשמע ְְִִֶַַַָָ
סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף הֹולכין קֹולֹות ׁשלׁש רּבנן, אלוּתנּו שדברים כלומר ְְִִַַָָָָָָֹ

נפסקים. ואינם העולם בכל וידועים חּמהמפורסמים ּגלּגל קֹול הן, בכלואּלּו שהולך ְְֵֵַַַָ
הפסק, ללא למערב ממזרח העולם בכל רֹומייום ׁשל המֹונּה בכלוקֹול בכיפה שמשלו ְֲִֶָ
ומתפרסמת, הולכת מלכותם והיתה הּגּוף,העולם, מן ׁשּיֹוצאה ּבׁשעה נׁשמה ְְְְִֶַָָָָָוקֹול

הפסק. לו ואין העולם בכל שהולך דבר שזה האדם, מיתת אףשהיא אֹומרים קולויׁש ְְִֵַ
הפסק.לידה לה ואין העולם בכל הולך אדם של ֵָ

אףכא. אֹומרים שלויׁש כשקורארידייאקולו השדות, השקאת על הממונה מלאך - ְְְִִֵַָ
העולם. בכל קולו ונשמע מימיו, שיוציא התחתון ולתהום גשמיהם שימטירו העליונים למים

הּגּוף מן ׁשּיֹוצאה ּבׁשעה אּנׁשמה רחמי רּבנן לפניּובעּו רחמים ביקשו ורבנן - ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ
הגוף, מן יוצאת שהנשמה בשעה היוצא לקול הפסק שיהיה ְִָּובּטלּוה.ה'

התרנגול: קריאת היא הגבר שקריאת שילא רבי לדברי ראיה מביאה ּכוותיּההגמרא ְְֵַָָּתניא
הּיֹוצא ׁשילא, הּגבריחידיּדרּבי קריאת קֹודם התרנגוללּדרְך קריאת לפני - ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבראׁשֹוכדלהלן, שיצאּדמֹו בזה עצמו את המית שהוא ראשו, על מוטל מותו עוון - ְָֹ
המזיקין. מפני מסוכן זה שזמן זו, בשעה אֹומר,לדרך יאׁשּיה המסוכןרּבי שהזמן ִִֵַָֹ

הוא ׁשּיׁשנהליציאה פעמים.עד שתי יקרא שהתרנגול ׁשּיׁשּלׁש- עד אֹומרים ויׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַ
הברייתא: מבארת פעמים. שלש שיקרא אמרּו- ּתרנגֹול עדּובאיזה לדרך יצא שלא ְְְְֵֶַָ

ּבינֹוני,שיקרא, ומוכחּבתרנגֹול קריאתו. את מאחר ולא קריאתו את מקדים שלא ְְְִֵַ
התרנגול. קריאת היא הגבר שקריאת זו מברייתא

לרגל, עֹולין ׁשּיׂשראל ּבׁשעה רב, אמר יהּודה רב מלאהאמר העזרה היתה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
והיו צפּופין,אנשים ואףעֹומדין לזוז יכול ואינו חבירו גבי על צף אחד כל דוחק שמרוב ְְִִ

באויר. עומדות רווחיםרגליו המקוםּומׁשּתחוים והיה נס נעשה משתחווים וכשהיו - ְְֲִִִַָ
שלא כדי חבירו וידוי את אדם ישמע שלא בכדי אמות, ארבע ביניהם שהיה עד מתרחב

היוּויתבייש, הדחק ההיכלנמׁשכיןמתוך צידי שבין המקום דרך ישראל מעזרת ויוצאים ְִִָ
ל העזרה אּמהלכתלי עׂשרה מאחת הּכּפֹורתשהיו ּבית המערבי.אחֹורי הכותל עד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָ
הגמרא: קאמרמקשה צריכיםמאי היו מדוע רווחים והשתחוו נס שנעשה כיון - ַַָָ

הגמרא: מתרצת הכפורת. בית מאחורי אל ולצאת ּפילהתפשט על אף קאמר, ִִַַַָָָהכי
האנשיםׁש היומרוב בעזרה הּנמׁשכיןשהיו תוך אל שהשתחוו אּמהלפני עׂשרה אחת ְְִִֵֶֶַַַָָ
ושמ הּכּפֹורת ּבית צפּופין,היואחֹורי מקוםעֹומדים מׁשּתחוין,מכל היוּכׁשהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַ

ו ההיכל מול למזרח רווחים.באים ְְֲִִִַָמׁשּתחוין
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc oikxr(oey`x meil)

:opr ax ixac z` zx`an `xnbd,ïðò áøåxn` oic dfi`a wtzqdy §©¨¨
`ziixad ixacn wtqd z` hyt `le ,zexfeg zerndy l`eny

y oeikn df ixd ,sqei ax `iadydéì àòéîL àì àúééøa-z` ¨©§¨Ÿ§¦¨¥
,rny `l `ziixadìàeîLãå-xkendy ,l`eny xn`y dnne §¦§¥

l opr ax lki `l ,'dxekn dpi`' dcyd ,laeia edcyheytdf oicay
,gwell zexfeg zerndy l`eny xn`ixdyéànîyxtl oipn - ¦©

eixacaàîìc ,ïéøæBç úBòîe äøeëî dðéàc-,yxtl yi `ny §¥¨§¨¨§¦¦§¨
äðzî úBòîe äøeëî dðéàoi` mewn lkn ,dxekn dpi`y s`y - ¥¨§¨¨©¨¨

,dpzna xkend cia zex`yp `l` gwell zexfeg zerndäåäc éãéî¦¦©£¨
BúBçà Lc÷nà,ezeg` ycwnd ly oica ep`vny enke -øîzéàc ©§©¥£§¦§©

,yxcnd ziaa xn`p jky -BúBçà Lc÷îä,sqkaúBòî øîà áø ©§©¥£©¨©¨
ïéøæBçoi`y rcei mc` ixdy ,yi`l zexfeg oiyeciwd zern - §¦

zernd z` zzl dzid ezrcy gxkdae ,ezeg`a miqtez oiyeciw
,oecwt myläðzî úBòî øîà ìàeîLe,zexfeg opi` zernd - §¥¨©¨©¨¨

.dpzn myl dzid ezrc i`ceay meyn
z` miqpew ux`l uegl ecar xkendy x`azd (:hk) lirl `ziixaa

:df oic zx`an `xnbd ,zexigl e`iveiy gweldáøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©
úéæç éàî ,óñBé-jkl zi`x mrh dnç÷Blì déì ïðéñð÷c- ¥©¨¥§¨§¦©¥©¥©

,gwnd lg `l` zexfeg zernd oi`y mixne`e ,dpewd z` miqpewy
xnel xyt` `lde ,eizern ciqtde card z` xxgyl jixv dpewde

cøëBnì déñð÷ð-qepwpyzexfeg zerndy xn`pe ,xkend z` ¦§§¥©¥
.card z` xxgyl jixv xkende ,gwnd lhae

déì øîà,iia`l sqei axit lr z`f ayiil yi,zeixad lynåàì ¨©¥©
ápb àøBç àlà ápb àøaëòxegd `l` ,apebd `ed xakrd `l - ©§§¨©¨¤¨¨©¨

did `l m` apeb did `l xakrd oky ,apebd `ed [aepbl el mxby]
,gweld z` miqpewy mrhd ,eppipra oke .ezaipb ea oinhdl xeg el
m` ixdy ,ux`l uegl card xknpy jkl mxebd `edy oeikn `ed

.card z` xken did `l ,gwel xkend `ven did `l
:sqei ax z` l`ye iia` xfgàøaëò åàì éà-,apby xakrd `lel ¦¨©§§¨

déì àðî àøBç`ed xakrdy i`cea xnelk ,xegl daipb yi okidn - ¨§¨¥
xkend ixdy ,xkend z` qepwl yi ,epiipra mb ok m`e ,ixwird apbd

:sqei ax aiyd .gweld icil card z` xkn,àøazñîcàëéä ¦§©§¨¥¨
ïðéñð÷ àøeqéàì déúéàc-mc`d z` qepwl yiy xazqn §¦¥§¦¨¨§¦©

cardy meyn ,gweld z` wx miqpew okle ,eci zgz xeqi`dy
.ezeyxa `vnp ,ux`l uegl xknpy

:dpyna epipy'åë ïBôcL úðL äúéädpi` ,ziriay zpy e` oewxie ¨§¨§©¦¨
:`xnbd zl`ey .oipnd on el dler dxiaed e` dxp ,oipnd on dler

døéáBä àzLä-z` gweld xized xy`ky dpynd dazky dzr ©§¨¦¨
,llk da car `le znney dcydBì äìBòizy oipnl dpy dze` ¨

,d`eaz zepyàéòaéî døð-da yxgy dpyy xnel dkixv m`d ¨¨¦©§¨
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קיז oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay

ïðò áøåhb jixvc `ziixa jd ,ixcd `l idae ixcd ida dil `wtqn dedc Ð

ivn ded `l dxekn dpi` l`eny xn`c `dne .dil `riny ded `l xexgiy

oixfeg zerne dxekn dpi`c i`nnc ,icin rnynl?xkenl gwel ozpy zern `nlc

!lirl ziyixtc jd l`enyl ax oia `ki`e ,xken cia od dpznïéøæåç úåòîåÐ

,ezeg`a oiqtez oiyecw oi`y rcei mc`c

ozpe xnb l`enyle ,oecwt myl ozpe xnbe

.dpzn mylç÷åìì úñð÷ãxken iab Ð

,ipiaf ixcd `l :opixn`c ,ux`l dvega ecar

.gwel ciqtne zexigl car `veieäéñð÷éì
øëåîìxken e`iveie ,oixfeg zern ediy Ð

!zexigláðâ àøáëò åàìapebd xakr Ð

Ð ea gipdl xeg el did `l m` ,uega gipne

aipb `we `apb `xeg jkld .apeb did `l

`l Ð gwel `ven did `l m` ,inp `kd .dil

.exken didäéì àðî àøåçel oi`n xegd Ð

.daipbdàøåñéàì àúéàã,gwel epiidc Ð

.elv` cardyäéîã äéì áä]inc :yexit Ð

.[ol rnyn `w ,xipdøîàé àìùxken Ð

iptl gpd :mipy izy seql dzectl `ad

jiptl izgpdy jxck zexit d`iln

.jl izxknykúåàåáú éðù øôñîáÐ
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xtqn" :e` ,"mipy xtqn" :azkinl dil
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.aizk exknn dcy l`eba ,'ebe "yi`l scerd

äëåúá øùà ùéàìolpn :jixt `xnbae Ð

`lewl opiyxcc?!`xnegl yexcilàì
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äåìé.dl`bl ick zern Ðïìåëá øúåîÐ
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epi` m` ,oi`vgl l`ebe ,dl`bl ick zell
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."enråéðù éôë.dry dze`a dey `edy dn itl ,xnelk ,oda cnry mipy itk :rnyn Ð'åëå éì ïéàxb ci biyz ike" :(my) aizkck ,aizk iebl xknpa `xw i`dc Ð
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äãîòå äçéaLäå äðîa Bl døëî :øîBà äãeäé ïa¤§¨¥§¨¨§¨¤§¦§¦¨§¨§¨
:øîàpL ?äðîa àlà áMçî BðéàL ïépî ,íéúàî ìò©¨©¦¦©¦¤¥§©¥¤¨§¨¤¤¤¡©

"óãòä úà áéLäå"¯íéúàîa Bì døëî ;BãéaL óãBòä §¥¦¤¨Ÿ¥¨¥¤§¨§¨¨§¨©¦
àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìò äãîòå äôéñëäå§¦§¦¨§¨§¨©¨¤¦©¦¤¥§©§¦¤¨

"óãòä úà áéLäå" :øîàpL ?äðîa¯?eäééðéa éàî .ò÷øwaL óãBòä¯.øwéiàå ìæå ø÷éiàc §¨¤¤¤¡©§¥¦¤¨Ÿ¥¨¥¤©©§©©¥©§§¦©©§©§¦©©
!àøîeçì àîìc ?àle÷ìc éànîe¯.éøáò ãáòî "äleàb" "äleàb" øîâc ,Czòc à÷ìñ àì ¦©¦§¨¦§¨§§¨¨¨§¨©§¨§¨©§¨§¨¥¤¤¦§¦

¯?ïìðî íúäå¯àlà ïéáMçî ïéàL ïépî ,íéúàî ìò ãîòå çéaLäå äðîa økîð :àéðúc §¨¨§¨©§©§¨¦§¨§¨¤§¦§¦©§¨©©¨©¦¦©¦¤¥§©§¦¤¨
éñëäå íéúàîa økîð ;"Búð÷î óñkî" :øîàpL ?äðnîïéáMçî ïéàL ïépî ,äðî ìò ãîòå ó ¦¨¤¤¤¡©¦¤¤¦§¨¦§©§¨©¦§¦§¦§¨©©¨¤¦©¦¤¥§©§¦

ìò Bãéå ìàâpL ,éBâì økîpä éøáò ãáò àlà éì ïéàå ."åéðL éôk" :øîàpL ?äðnî àlà¤¨¦¨¤¤¤¡©§¦¨¨§¥¦¤¨¤¤¦§¦©¦§¨§¤¦§¨§¨©
:ééaà øîà .äåL äøéæâì "øéëN" "øéëN" :øîBì ãeîìz ?ïépî ìàøNéì økîð ,äðBéìòä̈¤§¨¦§©§¦§¨¥¦©¦©§©¨¦¨¦¦§¥¨¨¨£©©©¥
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oikxr(oey`x meil)

àéøáè é÷eLa éàfò ïák éðéøä,iwae oyxc ip`y ize` migayn - £¥¦§¤©©§¥§¤§¨
l`xyi inkg lk' xne`e ,`ixah iweya gazyn did i`fr oay enk

iptl.'meyd ztilwkïðaøî àeää déì øîà[minkgd cg`-] ¨©¥©¥©¨¨
,ééaàì`ldeäðéLøãéîì àkéà-yexcl ozipsqkn' miweqtd z` §©©¥¦¨§¦§§¦§

,'eipy itk'e 'ezpwnàle÷ì-xigna ezectl ixar card lr lwdl §¨
,[(`"r) lirl x`eank] jenpdàøîeçì eäðéLøãéîì àkéàå- §¦¨§¦§§¦§§§¨

,dpn dey did eziipwa m`y ,deabd xigna ezectl eilr xingdl
did m`e ,eiykr deyy itk miz`na aygn ,miz`n deye giayde

,dpn deye siqkde miz`n dey,dpwpyk eieey itk miz`na aygn
,ok m`àøîeçì àîéà àle÷ìc éànî-,lwdl miyxecy oipn ¦©¦§¨¥¨§§¨

.xingdl miyxecy xn`p `ny
:opaxn `eddl iia` aiydCzòc à÷ìñ àìjzrca dlrz l` - Ÿ¨§¨©§¨

lwdl yexcl yi i`ce `l` ,`xnegl yexcldéab àðîçø ìéwàcî¦§©¦©£¨¨©¥
-,ixar cara dxezd dliwdy epivny dnnàéðúc-epipyy itk §©§¨

l`xyil xknpd ixar car iabl xn`p ,`ziixaa'Cnò Bì áBè ék'¦¦¨
(fh eh mixac),el deya card mr bdpiy oec`l ieeiv o`kne,'Cnò'¦¨

,äzLîa 'Cnò' ìëàîaepiidcàeäå ,äi÷ð út ìëBà àäz àlL §©£¨¦¨§¦§¤¤Ÿ§¥¥©§¦¨§
[card -]øaé÷ út ìëBàzt -,oiaeq mr axernd gnwn dieyrd ¥©¦¨
`dz `leLãç ïéé äúBL àeäå ,ïLé ïéé äúBL äzàgaeyn epi`y ©¨¤©¦¨¨§¤©¦¨¨

`dz `le ,oyikïéëBî éab ìò ïLé äzà-,jx rvnìò ïLé àeäå ©¨¨¥©©¥¦§¨¥©
eøîà ïàkî .ò÷ø÷ éab,minkgïBãà äðB÷k éøáò ãáò äðBwä' ©¥©§©¦¨¨§©¤¤¤¦§¦§¤¨

.'Bîöòìyi ,ixar cara dliwd dxezdy `ziixaa ep`vny xg`ne §©§
.eilr lwdl miyxcp 'eipy itk'e 'ezpwn sqkn' miweqtd mby xnel

:iia` z` l`ye opaxn `edd xfgäaøcà,jtidl xnel epl yi - ©§©¨
ydéìò øéîçð-cenll yiy itk ixar card lréaøa éñBé éaøcî ©§¦£¥¦§©¦¥§©¦

,àðéðçdidy iptn ,ezecar icil `a ixar cardy miweqtdn yxcy £¦¨
,ryxìL d÷áà äL÷ änk äàøe àa ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ§¥©¨¨¤£¨¨¤

úéòéáL-zexita dxegq xeqi` lr xaerd ly eyper xeng dnk §¦¦
,ziriayúéòéáL úBøéôa ïúBðå àNBð íãàúà øëBî óBqì , ¨¨¥§¥§¥§¦¦©¥¤
åéìèìhî,zeipr zngnøîàpL(bi dk `xwie)úàfä ìáBiä úðLa' ¦©§§¨¤¤¡©¦§©©¥©Ÿ

áéúëe ,'Búfeçà ìà Léà eáeLz(ci dk my) df weqtl jenqaéëå' , ¨¦¤£¨§¦§¦
,'Eúéîò ãiî äð÷ Bà Eúéîòì økîî eøkîúzyxcp 'cin' zaize ¦§§¦§¨©£¦¤¨Ÿ¦©£¦¤

l,ãéì ãiî äð÷pä øác.milhlhn epiidczekinqn epcnle ¨¨©¦§¤¦¨§¨
da xekniy jka laeid zevn z` xenyi `l mc` m`y ,miweqtd

.eilhlhn z` xeknl eteq ,zexitLébøä àì-xefgl rfrcfd `l Ÿ¦§¦
,ztqep mrt dilr xare dxiard ziiyrn eaúà øëBî óBqì©¥¤

øîàpL ,åéúBãNdyxtd jynda(dk dk my)éçà Ceîé éëå'E §¨¤¤¡©§¦¨¨¦
.'Búfeçàî øëîe:`ziixad dkiynnBãéì úàa àì-`ldlrd ¨©¥£¨Ÿ¨§¨

dxiar jka yiy eal lr,ziriay zexita xegql jiynde ,óBqì©
øîàpL ,Búéa úà øëBî(hk dk my) dyxtd jyndaék Léàå' ¥¤¥¤¤¡©§¦¦

.'äîBç øéò áLBî úéa øBkîé¦§¥©¦¨
:zl`eye ,`pipg iaxa iqei iax ixaca `xnbd dwiqtnàðL éàî©§¨

øîà÷c íúäoeylaøîà÷c àëä àðL éàîe ,'Lébøä àì'oeyla ¨¨§¨¨©Ÿ¦§¦©§¨¨¨§¨¨©
.'Bãéì úàa àì'dipyd mrtd oia epeyla `pzd dpiy recn xnelk Ÿ¨§¨

:`xnbd daiyn .xaery ziyilyd mrtd oial xaery,àðeä áøãk¦§©¨
da äðLå ,äøéáò íãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàcmrt d`yre - §¨©©¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨

,dipy.Bì äøzeä:`xnbd zxxanCzòc à÷ìñ Bì äøzeäike - §¨§¨¨§¨©§¨
xaer mc`y xg`ly ,eheytk 'el dxzed' yxtl jzrc lr dlrz

:`xnbd daiyn .el zxzen `id ixd miinrt dxiaràîéà àlà- ¤¨¥¨
,xnele yxtl yi `l`,øzéäk Bì úéNòðdxiard eipira dnec ©£¥§¤¥

rxd xvidy] dxiar jka yiy eal lr dlrn epi`e xzidk da dpyy
,zg` mrt wx xary xg`l okle ,[xzen dfy el d`xne eilr mixrn
`le dxiar efy rceiy epiidc ,'yibxd `l' dipyd mrtd itlk xn`p
itlk xn`p ,dipy mrt xary xg`l mle` ,aey dzeyrln rzxp
jka yiy eal lr dlrn epi` xaky ,'ecil z`a `l' ziyilyd mrtd

.xzidk eipira `id dnece ,dxiar
:`pipg iaxa iqei iax ixac jynd z` `xnbd d`ianecil z`a `l)

ez`n gwz l` aizke 'ebe jig` jeni ike xn`py ziaxa dely seql

,dxiar jka yiy eala dlrd `l - Fcil z`A `l (ziaxze jypŸ¨§¨
eyper xingn ,ziriay zexita xegql jiyndeBza úà øëBnL ãò©¤¥¤¦

,dgtyløîàpL(f `k zeny),'äîàì Bza [úà] Léà øBkîé éëå' ¤¤¡©§¦¦§¦¤¦§¨¨
:`xnbd zx`aneàúéì àðéðò éàäa Bzác áb ìò óàåmpn` - §©©©§¦§©¦§¨¨¥¨

ok m`e ,ziriay oipra daezk dpi` 'eza z` yi` xekni ik' zyxt
dxn`p ziaix zyxt j` ,ze`xwnd zekinqn z`f yexcl ozip `l
icil ribd m`y ,xnege lw yexcl yie ,[oldl `aenk] ziriay oipra

ixdy ,okl mcew eza z` xkn i`ce ,ziaixa zeell eilry jkàçéð¦¨
dézøa ïéaæéìc Léðéàì,dgtyl eza z` xeknl mc`l gp -àìå §¦¦§¦©¦§©¥§Ÿ

éæéìàúéaéøa ó,ziaixa zeell `le -íúä eléàczxikna my - ¥¦§¦¦¨§¦¨¨
zxaery dpy lk ,zadàìæàå àòøbéî,dpeict inca zrxbn - ¦¨§¨§¨§¨

àëä eléàåzxaery dpy lk ,ziaixa o`k -àìæàå àôñBî à÷- §¦¨¨¨§¨§¨§¨
.oerxtd inca dtiqen

zexita xgeqd ly eyper z` x`al `pipg iaxa iqei iax jiynn
:ziriayBãéì úàa àì]xare ,dxiar jka yiy eal lr dlrd `l - Ÿ¨§¨

,ztqep mrtøîàpL ,úéaøa äålL óBqì`xwie) dyxtd jynda ©¤Ÿ¤§¦¦¤¤¡©
,(dl dkéçà Ceîé éëå''åâå E,'KOr Fci dhnEáéúëe(el dk my), §¦¨¨¦¨¨¨¦¨§¦

,sqk el deln dz`yky,'úéaøúå CLð Bzàî çwz ìà'jkne ©¦©¥¦¤¤§©§¦
gwi `ly ,delnd itlk `weec ziaixd zxdf` z` devn dxezdy
seqal i`ceae ,ziaix zzl oken xak deldy rnyn ,ziaix deldn

xzend ote`a ziaixa zeell `eai.[:`pzd jiynnBãéì úàa àì- Ÿ¨§¨
,ziriay zexita xegql jiynde ,dxiar jka yiy eal lr dlrd `l

Bîöò úà øëBn óBqì,l`xyil car zeidløîàpLjynda ©¥¤©§¤¤¡©
(hl dk my) dyxtdéçà Ceîé éëå'.'Cì økîðå Cnò E:`pzd siqen §¦¨¨¦¦¨§¦§©¨

Eì àì,l`xyil xkndl dkef epi`y minrte -àlàxknpøbì Ÿ§¤¨©¥
wcv,øîàpL(fn dk my) dyxtd jynda'xMnpeøâì àìå .'øâì ¤¤¡©§¦§©§¥§Ÿ§¥
÷ãö,wcv xbl xkndl dkef epi`y minrte -àlàxknp,áLBz øâì ¤¤¤¨§¥¨
àpLøî(my)xMnpe'.'áLBz øâìxbl xkndl dkef epi`y minrte ¤¤¡©§¦§©§¥¨

l xknp `l` ,ayez'øb úçtLî'(my),y.íéáëBk ãáBòä äæ ¦§©©¥¤¨¥¨¦
eøîBà àeäLk,[aezkd-],(øâ úçôùî) 'ø÷òì Bà'lr cnll `a §¤¥§¥¤

,dîöò íéáëBk úãBáòì úøLî äNòðå økîpä äæyprpy epiidc ¤©¦§¨§©£¨§¨¥©£©¨¦©§¨
o`k cr .dxear min ae`yle mivr aehgl dxf dcearl zxyn zeidl
ixar cary ,opaxn `edd jkn gikene ,`pipg iaxa iqei iax ixac
yexcl recn dywe ,epeicta xingdl yi dxe`kl ok m`e ,ryx `ed

.jenpd xigna ezectl eilr lwdl miweqtd z`
déì øîà,opaxn `eddl iia`àø÷ déøcäà àäep`vn ixd - ¨©¥¨©§§¥§¨

,el`ble eilr mgxl deive ,l`xyi llkl aezkd exifgdy(àðúå)
ìàòîLé éaø éác [àðúã]iax ly eyxcn zian `pzd dpy - §¨¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyiíéáëBk úãBáòì Bîöò øëîe Cìäå ìéàBädl zeidl ¦§¨©¨©©§©£©¨¦
m`d ,zxynäçãéà[segc`-],ìôBpä øçà ïáàm`d ,xnelk ¤§¤¤¤©©©¥

,mlerl eze` l`bp `le ezlitpa ewifgdl jiynpøîBì ãeîìz©§©
åéçàî ãçà Bl äéäz älàb'] (àöé ìáåéáå åì äéäú íìåò úìåàâ)§ª¨¦§¤¤¨¥¤¨

'epìàâé(gn dk `xwie),[,el`ble eilr mgxl ,eehvp l`xyiy ixd ¦§¨¤
.eilr lwdl miweqtd z` yexcl yi epeicta mb okle

:`xnbd zl`eyàîéàdxezd ieeivy ,xn`p `ny -äéäz äleàb' ¥¨§¨¦§¤
,'Blick `l` ,eilr mgxl yiy meyn epi`ònhéì àìc[rwzyi-] §Ÿ¦©©

ixar cardaoidøéîçð BðBéãt ïéðòì íìBòìe ,íéáëBë éãáBòeilr ¥§¥¨¦§¨§¦§©¦§©§¦
,`pipg iaxa iqei iaxcn,miz`n deye giayde ,dpna xknp m`y

xknp m`e ,eiykr deyy itk miz`na aygny 'eipy itk'n yexcp
miz`na aygny 'ezpwn sqk'n yexcp ,d`n deye siqkde ,miz`na

.xknpy itk
:`lewl miweqtd z` miyxec recn xg` ote`a `xnbd zx`anøîà̈©

,÷çöé øa ïîçð áøc meyn ,epeicta miliwny mrhdáéúëzyxta ©©§¨©¦§¨§¦
(`p dk `xwie) ixar car oeictíéðMa úBaø ãBò íà'aiWi oditl ¦©©¨¦§¦¤¨¦

,'Fzpwn sqMn FzN`Báéúëe(ap dk my)íéðMa øàLð èòî íà' §ª¨¦¤¤¦§¨§¦¦§©¦§©©¨¦
,'FzN`B z` aiWi eipW itM 'ebeyi mnvr mipyay miweqtdn rnyne §¦¨¨¨¦¤§ª¨

zeywdl yi jk lre ,herin e` ieaxíéðL Léå úBaeøî íéðL Lé éëå§¦¥¨¦§§¥¨¦
úBèòeî-,dzxagn zhren dpy e` ,dzxagn daexn dpy yi m`d ¨
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oifge` mipya cenr l sc ± oey`x wxtzereay

éðéøä,`ixah iweya gazyn didy i`fr oak ,iwae oyxc ip`y inewna gaeyn Ð

ztilwk iptl l`xyi inkg lk :xne` i`fr oa ,(`,gp) iriyz wxta zexekaa `ipzck

.meydåäðéùøãîì àëéà.ixar carc i`xw ipd Ðøáé÷.x"iicpeby* =éñåé éáøãî
àðéðç éáøázexita dxegq dyere ryx didy iptn `l` jk icil `a `l i`cec Ð

.ziriayúéòéáù ìù ä÷áàxgeqd Ð

oi`y Ð wa` dil ixw ikdle .ziriay zexita

.ziriay xeqi` ly dzevn xwir efêéîñå
øëîî åøëîú éëå äéì,oikenq opiyxce Ð

laei zevn exnyz `l m` :`pngx xn` ikde

.yinyz ilke oilhlhn xeknl mkteq Ðàì
ùéâøä.dxiard on aeyl rfrcfp `l Ðàì

åãéì úàáeal lr dlri `ly rnyn Ð

.dxiar mey dyer `diyøúéäë åì úéùòð
`lc `yixa ,jkld .xzidk eipira dnec Ð

,"yibxd" :ipz Ð zg` mrt `l` oiicr xar

didy eal l` ozepe rcei didy rnync

.d`yre dxiard on rzxp `l la` ,xaer

elit`y ,"ecil z`a `l" :ipz dipy mrtae

.dxiar `dzy dler oi` eal lräéì àçéð
éæåì àìå äéúøá ïéáæéìã ùéðéàìàúéáéøá ó

`xwie) aizkc ,`pipr i`da aizk ziaixc Ð

`de .'ebe "ziaxze jyp ez`n gwz l`" :(dk

ikdac ,dizxal dpaf xak ikd inwn i`ce

.dil `gipàìæàå àòøâî åúá ïåéãôÐ

`l` dgty `dzy dpi` zad zxikn mzqy

jeza dzectl `a m`e ,zexrp ini eribiy cr

lkl ribn dnk dxkny mincd aygn Ð jk

itle ,oec`d cia zeidl die`x dzidy dpy

oec`d el dkpn dpy lkl ribnd oeayg eze`

oiyecwa `ipzck ,ezynyy dpye dpy lkl

dpeict zrxbny cnln Ð "dctde" :(`,`i)

.d`veieúøùî äùòðådyrp didy Ð

ae`yle mivr aehgl ,dxf dcearl zxyn

.minééáà äéì øîàelit` :opaxn `eddl Ð

.eilr oingxn ediy `xw dixcd` `d ,ikd

ïáà äçãà.mlerl l`bi `ly xnelk Ð

øéîçðgiayde dpna xknp m`y ,dilr Ð

miz`na xknp m` e` ,miz`na aygi

:(my) aizkck ,miz`na aygi Ð siqkde

."ezpwn sqkn"úåáåøî íéðù ùé éëåÐ

`xw xn`wc ,dzxiagn dxizi dpy `dzy

dzegt dpy e` ,"mipya zeax cer m`"

dzxiagnàìà ?yi m` :`xw xn`w ikd Ð

xnelk ,oda cner `edy mipya etqka ieaix

,ezpwn sqkn ezle`b aiyi Ð egiaydy dn

hrn m`e .xknpy dnk `l` aygn oi`c

oebk ,oda cner `edy mipya einc ex`yp

.ezle`b z` aiyi Ð eipy itk siqkdy

àîéàådil gltc `kid :`xw xn`w ikd Ð

dil aizil Ð laei cr irax` eyte ipy izxz

itl ,ezpwn sqkn mipy rax`l ribny dnk

.e`pwy oeaygåéðù éôëdidy mipy itl Ð

giayde siqkda e`le ,ecaerl aiig oiicr

.`xw irzynúîå åäòø úà àöîådidy Ð

Ð ofxbd df mixdy drya my ievn exiag

df xehtc ,envr z` `ivnnl hxt ,aiig

.zelbnàúùäã åãé äâéùä äîi`cec Ð

,zbyn eci dzid `l dxknyk `xwirn

xkne jig` jeni ik" :(my) aizkck

."ezfeg`n'åâå ùéã÷îä ìàâé ìàâ íàå
äåìù ãîìîdvxi m`e ,l`ebe xg`n Ð

.oi`vgl l`biåçë òøåä.lirl oxn`ck Ð
éðú
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àéðúãoi`c ,ikd opiqxb `lc d`xpe .mixtqd lka `zi` ikd Ð jnr el aeh ik

oi`e ,jnr el aeh ik jzia z`e jad` ik card ly mixac xetiq m` ik df

.ieeiv epiidc ,"jnr didi xikyk ayezk" :ixtiqa `zi`ck ,qxb `l` .ieeiv dfäîë
xwirc ,xeqi`d xwir df oi`c .dxegq epiidc :yexit Ð ziriay ly dwa` dyw

:xn`z m`e .drixfe dyixg `ed xeqi`d

el` milewlw cala dxegq ici lrc olpne

ici lr `nlc ?eilr oi`a o`k yxtny

:xnel yie !mi`a md `wec drixfe dyixg

zexit xkny ici lr ,dcn cbpk dcn epiidc

.el xy` z` xken `ed Ð ziriay

åàÐ dnvr dxf dcearl xknpd df xwrl

xwril zexf zecear ly oteqy itl

.ikd yixc

àîéàå'ek rax` iyiite izxz carc `kid

siqkda `le :i"yx yxit Ð

ok m`c ,d`xp `le .icin irzyin giayde

xezii `lae ,`xwc dihytn m` ik df oi`

wgvi xa ongp axc rnyne ,dil opirny

`ni`e :yxtl d`xp okl .witn `w `xezin

kiddil aizip rax` yiite izxz carc `

.giayd oia siqkd oia ,ezpwn sqkn rax`

aizip Ð izxz dil yiite rax` carc `kide

.giayd oia siqkd oia ,eipy itk izxz dil

xg` mlerlc ,`xwc `xezi `z` ikdle
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oikxr(oey`x meil)

àéøáè é÷eLa éàfò ïák éðéøä,iwae oyxc ip`y ize` migayn - £¥¦§¤©©§¥§¤§¨
l`xyi inkg lk' xne`e ,`ixah iweya gazyn did i`fr oay enk

iptl.'meyd ztilwkïðaøî àeää déì øîà[minkgd cg`-] ¨©¥©¥©¨¨
,ééaàì`ldeäðéLøãéîì àkéà-yexcl ozipsqkn' miweqtd z` §©©¥¦¨§¦§§¦§

,'eipy itk'e 'ezpwnàle÷ì-xigna ezectl ixar card lr lwdl §¨
,[(`"r) lirl x`eank] jenpdàøîeçì eäðéLøãéîì àkéàå- §¦¨§¦§§¦§§§¨

,dpn dey did eziipwa m`y ,deabd xigna ezectl eilr xingdl
did m`e ,eiykr deyy itk miz`na aygn ,miz`n deye giayde

,dpn deye siqkde miz`n dey,dpwpyk eieey itk miz`na aygn
,ok m`àøîeçì àîéà àle÷ìc éànî-,lwdl miyxecy oipn ¦©¦§¨¥¨§§¨

.xingdl miyxecy xn`p `ny
:opaxn `eddl iia` aiydCzòc à÷ìñ àìjzrca dlrz l` - Ÿ¨§¨©§¨

lwdl yexcl yi i`ce `l` ,`xnegl yexcldéab àðîçø ìéwàcî¦§©¦©£¨¨©¥
-,ixar cara dxezd dliwdy epivny dnnàéðúc-epipyy itk §©§¨

l`xyil xknpd ixar car iabl xn`p ,`ziixaa'Cnò Bì áBè ék'¦¦¨
(fh eh mixac),el deya card mr bdpiy oec`l ieeiv o`kne,'Cnò'¦¨

,äzLîa 'Cnò' ìëàîaepiidcàeäå ,äi÷ð út ìëBà àäz àlL §©£¨¦¨§¦§¤¤Ÿ§¥¥©§¦¨§
[card -]øaé÷ út ìëBàzt -,oiaeq mr axernd gnwn dieyrd ¥©¦¨
`dz `leLãç ïéé äúBL àeäå ,ïLé ïéé äúBL äzàgaeyn epi`y ©¨¤©¦¨¨§¤©¦¨¨

`dz `le ,oyikïéëBî éab ìò ïLé äzà-,jx rvnìò ïLé àeäå ©¨¨¥©©¥¦§¨¥©
eøîà ïàkî .ò÷ø÷ éab,minkgïBãà äðB÷k éøáò ãáò äðBwä' ©¥©§©¦¨¨§©¤¤¤¦§¦§¤¨

.'Bîöòìyi ,ixar cara dliwd dxezdy `ziixaa ep`vny xg`ne §©§
.eilr lwdl miyxcp 'eipy itk'e 'ezpwn sqkn' miweqtd mby xnel

:iia` z` l`ye opaxn `edd xfgäaøcà,jtidl xnel epl yi - ©§©¨
ydéìò øéîçð-cenll yiy itk ixar card lréaøa éñBé éaøcî ©§¦£¥¦§©¦¥§©¦

,àðéðçdidy iptn ,ezecar icil `a ixar cardy miweqtdn yxcy £¦¨
,ryxìL d÷áà äL÷ änk äàøe àa ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc§¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ§¥©¨¨¤£¨¨¤

úéòéáL-zexita dxegq xeqi` lr xaerd ly eyper xeng dnk §¦¦
,ziriayúéòéáL úBøéôa ïúBðå àNBð íãàúà øëBî óBqì , ¨¨¥§¥§¥§¦¦©¥¤
åéìèìhî,zeipr zngnøîàpL(bi dk `xwie)úàfä ìáBiä úðLa' ¦©§§¨¤¤¡©¦§©©¥©Ÿ

áéúëe ,'Búfeçà ìà Léà eáeLz(ci dk my) df weqtl jenqaéëå' , ¨¦¤£¨§¦§¦
,'Eúéîò ãiî äð÷ Bà Eúéîòì økîî eøkîúzyxcp 'cin' zaize ¦§§¦§¨©£¦¤¨Ÿ¦©£¦¤

l,ãéì ãiî äð÷pä øác.milhlhn epiidczekinqn epcnle ¨¨©¦§¤¦¨§¨
da xekniy jka laeid zevn z` xenyi `l mc` m`y ,miweqtd

.eilhlhn z` xeknl eteq ,zexitLébøä àì-xefgl rfrcfd `l Ÿ¦§¦
,ztqep mrt dilr xare dxiard ziiyrn eaúà øëBî óBqì©¥¤

øîàpL ,åéúBãNdyxtd jynda(dk dk my)éçà Ceîé éëå'E §¨¤¤¡©§¦¨¨¦
.'Búfeçàî øëîe:`ziixad dkiynnBãéì úàa àì-`ldlrd ¨©¥£¨Ÿ¨§¨

dxiar jka yiy eal lr,ziriay zexita xegql jiynde ,óBqì©
øîàpL ,Búéa úà øëBî(hk dk my) dyxtd jyndaék Léàå' ¥¤¥¤¤¡©§¦¦

.'äîBç øéò áLBî úéa øBkîé¦§¥©¦¨
:zl`eye ,`pipg iaxa iqei iax ixaca `xnbd dwiqtnàðL éàî©§¨

øîà÷c íúäoeylaøîà÷c àëä àðL éàîe ,'Lébøä àì'oeyla ¨¨§¨¨©Ÿ¦§¦©§¨¨¨§¨¨©
.'Bãéì úàa àì'dipyd mrtd oia epeyla `pzd dpiy recn xnelk Ÿ¨§¨

:`xnbd daiyn .xaery ziyilyd mrtd oial xaery,àðeä áøãk¦§©¨
da äðLå ,äøéáò íãà øáòL ïåék ,àðeä áø øîàcmrt d`yre - §¨©©¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨

,dipy.Bì äøzeä:`xnbd zxxanCzòc à÷ìñ Bì äøzeäike - §¨§¨¨§¨©§¨
xaer mc`y xg`ly ,eheytk 'el dxzed' yxtl jzrc lr dlrz

:`xnbd daiyn .el zxzen `id ixd miinrt dxiaràîéà àlà- ¤¨¥¨
,xnele yxtl yi `l`,øzéäk Bì úéNòðdxiard eipira dnec ©£¥§¤¥

rxd xvidy] dxiar jka yiy eal lr dlrn epi`e xzidk da dpyy
,zg` mrt wx xary xg`l okle ,[xzen dfy el d`xne eilr mixrn
`le dxiar efy rceiy epiidc ,'yibxd `l' dipyd mrtd itlk xn`p
itlk xn`p ,dipy mrt xary xg`l mle` ,aey dzeyrln rzxp
jka yiy eal lr dlrn epi` xaky ,'ecil z`a `l' ziyilyd mrtd

.xzidk eipira `id dnece ,dxiar
:`pipg iaxa iqei iax ixac jynd z` `xnbd d`ianecil z`a `l)

ez`n gwz l` aizke 'ebe jig` jeni ike xn`py ziaxa dely seql

,dxiar jka yiy eala dlrd `l - Fcil z`A `l (ziaxze jypŸ¨§¨
eyper xingn ,ziriay zexita xegql jiyndeBza úà øëBnL ãò©¤¥¤¦

,dgtyløîàpL(f `k zeny),'äîàì Bza [úà] Léà øBkîé éëå' ¤¤¡©§¦¦§¦¤¦§¨¨
:`xnbd zx`aneàúéì àðéðò éàäa Bzác áb ìò óàåmpn` - §©©©§¦§©¦§¨¨¥¨

ok m`e ,ziriay oipra daezk dpi` 'eza z` yi` xekni ik' zyxt
dxn`p ziaix zyxt j` ,ze`xwnd zekinqn z`f yexcl ozip `l
icil ribd m`y ,xnege lw yexcl yie ,[oldl `aenk] ziriay oipra

ixdy ,okl mcew eza z` xkn i`ce ,ziaixa zeell eilry jkàçéð¦¨
dézøa ïéaæéìc Léðéàì,dgtyl eza z` xeknl mc`l gp -àìå §¦¦§¦©¦§©¥§Ÿ

éæéìàúéaéøa ó,ziaixa zeell `le -íúä eléàczxikna my - ¥¦§¦¦¨§¦¨¨
zxaery dpy lk ,zadàìæàå àòøbéî,dpeict inca zrxbn - ¦¨§¨§¨§¨

àëä eléàåzxaery dpy lk ,ziaixa o`k -àìæàå àôñBî à÷- §¦¨¨¨§¨§¨§¨
.oerxtd inca dtiqen

zexita xgeqd ly eyper z` x`al `pipg iaxa iqei iax jiynn
:ziriayBãéì úàa àì]xare ,dxiar jka yiy eal lr dlrd `l - Ÿ¨§¨

,ztqep mrtøîàpL ,úéaøa äålL óBqì`xwie) dyxtd jynda ©¤Ÿ¤§¦¦¤¤¡©
,(dl dkéçà Ceîé éëå''åâå E,'KOr Fci dhnEáéúëe(el dk my), §¦¨¨¦¨¨¨¦¨§¦

,sqk el deln dz`yky,'úéaøúå CLð Bzàî çwz ìà'jkne ©¦©¥¦¤¤§©§¦
gwi `ly ,delnd itlk `weec ziaixd zxdf` z` devn dxezdy
seqal i`ceae ,ziaix zzl oken xak deldy rnyn ,ziaix deldn

xzend ote`a ziaixa zeell `eai.[:`pzd jiynnBãéì úàa àì- Ÿ¨§¨
,ziriay zexita xegql jiynde ,dxiar jka yiy eal lr dlrd `l

Bîöò úà øëBn óBqì,l`xyil car zeidløîàpLjynda ©¥¤©§¤¤¡©
(hl dk my) dyxtdéçà Ceîé éëå'.'Cì økîðå Cnò E:`pzd siqen §¦¨¨¦¦¨§¦§©¨

Eì àì,l`xyil xkndl dkef epi`y minrte -àlàxknpøbì Ÿ§¤¨©¥
wcv,øîàpL(fn dk my) dyxtd jynda'xMnpeøâì àìå .'øâì ¤¤¡©§¦§©§¥§Ÿ§¥
÷ãö,wcv xbl xkndl dkef epi`y minrte -àlàxknp,áLBz øâì ¤¤¤¨§¥¨
àpLøî(my)xMnpe'.'áLBz øâìxbl xkndl dkef epi`y minrte ¤¤¡©§¦§©§¥¨

l xknp `l` ,ayez'øb úçtLî'(my),y.íéáëBk ãáBòä äæ ¦§©©¥¤¨¥¨¦
eøîBà àeäLk,[aezkd-],(øâ úçôùî) 'ø÷òì Bà'lr cnll `a §¤¥§¥¤

,dîöò íéáëBk úãBáòì úøLî äNòðå økîpä äæyprpy epiidc ¤©¦§¨§©£¨§¨¥©£©¨¦©§¨
o`k cr .dxear min ae`yle mivr aehgl dxf dcearl zxyn zeidl
ixar cary ,opaxn `edd jkn gikene ,`pipg iaxa iqei iax ixac
yexcl recn dywe ,epeicta xingdl yi dxe`kl ok m`e ,ryx `ed

.jenpd xigna ezectl eilr lwdl miweqtd z`
déì øîà,opaxn `eddl iia`àø÷ déøcäà àäep`vn ixd - ¨©¥¨©§§¥§¨

,el`ble eilr mgxl deive ,l`xyi llkl aezkd exifgdy(àðúå)
ìàòîLé éaø éác [àðúã]iax ly eyxcn zian `pzd dpy - §¨¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyiíéáëBk úãBáòì Bîöò øëîe Cìäå ìéàBädl zeidl ¦§¨©¨©©§©£©¨¦
m`d ,zxynäçãéà[segc`-],ìôBpä øçà ïáàm`d ,xnelk ¤§¤¤¤©©©¥

,mlerl eze` l`bp `le ezlitpa ewifgdl jiynpøîBì ãeîìz©§©
åéçàî ãçà Bl äéäz älàb'] (àöé ìáåéáå åì äéäú íìåò úìåàâ)§ª¨¦§¤¤¨¥¤¨

'epìàâé(gn dk `xwie),[,el`ble eilr mgxl ,eehvp l`xyiy ixd ¦§¨¤
.eilr lwdl miweqtd z` yexcl yi epeicta mb okle

:`xnbd zl`eyàîéàdxezd ieeivy ,xn`p `ny -äéäz äleàb' ¥¨§¨¦§¤
,'Blick `l` ,eilr mgxl yiy meyn epi`ònhéì àìc[rwzyi-] §Ÿ¦©©

ixar cardaoidøéîçð BðBéãt ïéðòì íìBòìe ,íéáëBë éãáBòeilr ¥§¥¨¦§¨§¦§©¦§©§¦
,`pipg iaxa iqei iaxcn,miz`n deye giayde ,dpna xknp m`y

xknp m`e ,eiykr deyy itk miz`na aygny 'eipy itk'n yexcp
miz`na aygny 'ezpwn sqk'n yexcp ,d`n deye siqkde ,miz`na

.xknpy itk
:`lewl miweqtd z` miyxec recn xg` ote`a `xnbd zx`anøîà̈©

,÷çöé øa ïîçð áøc meyn ,epeicta miliwny mrhdáéúëzyxta ©©§¨©¦§¨§¦
(`p dk `xwie) ixar car oeictíéðMa úBaø ãBò íà'aiWi oditl ¦©©¨¦§¦¤¨¦

,'Fzpwn sqMn FzN`Báéúëe(ap dk my)íéðMa øàLð èòî íà' §ª¨¦¤¤¦§¨§¦¦§©¦§©©¨¦
,'FzN`B z` aiWi eipW itM 'ebeyi mnvr mipyay miweqtdn rnyne §¦¨¨¨¦¤§ª¨

zeywdl yi jk lre ,herin e` ieaxíéðL Léå úBaeøî íéðL Lé éëå§¦¥¨¦§§¥¨¦
úBèòeî-,dzxagn zhren dpy e` ,dzxagn daexn dpy yi m`d ¨
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc oikxr(ipy meil)

:ycwdd on dcy zle`b oica zeziixaa dxizq dywn `xnbdéðz̈¥
àãç,zg` `ziixaa epipy -,ïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äåìàéðúå £¨Ÿ¤§¥§¥©£¨¦§©§¨
Cãéà,zxg` `ziixaa epipye -ìàBb Bðéàå ,ìàBâå äåì Bðéà ¦¨¥Ÿ¤§¥§¥¥

.ïéàöçì:`xnbd zvxzn.ïBòîL éaø àäå ïðaø àä ,àéL÷ àìiax ©£¨¦Ÿ©§¨¨©¨¨§¨©¦¦§
`aenk ycwdd on dle`ba liwne ,ze`xwnd inrh z` yxec oerny
mixaeq `l` ,ze`xwnd inrh miyxec mpi` opaxe ,(:l) lirl
,laeia eil` zxfeg dcyd oi`y yicwnd ly egek rxedy xg`ny

le`ble zeell oiprl mb egek rxedy xnel yi.oi`vgl

äðùî
:dneg ztwen xira miza zle`b ipic z` zx`an dpyndøëBnä©¥

äîBç éøò ézáa úéa,oep oa ryedi zenin dneg ztwend xira - ©¦§¨¥¨¥¨
ãiî ìàBb äæ éøä.Lãç øNò íéðL ìk ìàBâå , £¥¤¥¦¨§¥¨§¥¨¨Ÿ¤

ziaa gweld ynzydy dn mikpn oi` dpy jeza ezia z` l`ebd
:dpynd jk lr zxne` .dzr crúéaø ïéîk äæ éøäyeniy - £¥¤§¦¦¦

ziaix melyz oirk `ed ,dpy jeza l`bp ziady ote`a ziaa gweld
,onf eze` lk xkend lv` eizern eidy jk lrúéaø Bðéàåef oi`e - §¥¦¦

,dxeq`d dxenb ziaixly ote`a `weec `id dxeq`d ziaixy oeik
.xkn ly ote`a `le ,d`eld

:sqep oicBða ìàâé ,øëBnä úî.le`bl epa i`yx -,ç÷Blä úî ¥©¥¦§©§¥©¥©
ìàâéxkendBða ãiî.gweld ly ¦§©¦©§

,xg` mc`l dcyd z` xkne dpewd xfg :sqep oicïéðBî ïéàz` ¥¦
døënL äòMî àlà ,äðL,oey`xdøîàpL(l dk `xwie)`l m`e' ¨¨¤¨¦¨¨¤¨©¤¤¡©§¦Ÿ

l`Bi,'äîéîú äðL Bì úàìî ãòyi`l mipeny ,'el' zaizn rnyn ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨
d edfy ,ely dfeg`d dzidy.oey`x

:'dninz dpy el z`ln cr' weqtd z` yexcl dpynd dkiynn
,'äîéîz' øîBà àeäLkaezkd `aàéáäì[zeaxl-]Lãç úà §¤¥§¦¨§¨¦¤Ÿ¤

øeaéòä-xyr dyly xg`l wx hlgp ziad zxaern dpyay ¨¦
.dxiknd mein miycg,øîBà éaøick 'dninz' xn`pBì ïzéì ©¦¥¦¥

jyna le`bldøeaéòå äðLcere ,mini c"py mdy dpal ly dpy - ¨¨§¦¨
lkd jq .dpald zpy lr dxizi dngd zpyy mitqep mei xyr cg`
z` le`bl mini dynge miyiye ze`n yly ,iax zrcl ,xkenl yi

.zxaern dpya oiae dheyt dpya oia ,ziad
,ìàâð àìå ,Lãç øNò íéðL íBé òébäBì èeìç äéärawp ziad - ¦¦©§¥¨¨Ÿ¤§Ÿ¦§©¨¨¨

.mlerl dpewd zeyxaäðzîa Bì ïzépä ãçàå ç÷Blä ãçàlk - ¤¨©¥©§¤¨©¦¨§©¨¨
oiae ,xkn ici lr ecil ribd ziady ote`a oia mpid mixen`d mipicd

,dpzna eze` laiwyøîàpLdpW Fl z`ln cr l`Bi `l m`e' (my) ¤¤¡©§¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨
'ebe ziAd mwe dninz,'úúéîvìdid ozipy ,oeyl xezi df ixde §¦¨§¨©©¦©§¦ª

b ipicy ,jkn yexcl yie ,'zFnvl' aezklmb exn`p mizad zle` ¦§
.dpzna lawna

àøîâ
:`xnbd zxne`,ïéúéðúîrnyne ,cin le`bl i`yxy da epipyy ©§¦¦

,dxiknd meia elit` le`bl lekiyàéðúc ,éaøk àìc,`ziixaa §Ÿ§©¦§©§¨
,øîBà éaøweqta xn`p(hk dk `xwie) dneg xira zia l`eb zece` ©¦¥

íéîé''FzN`b didYe,íéðMî úBçt 'íéîé' ïéàxkend oi`y o`kne ¨¦¦§¤§ª¨¥¨¦¨¦§©¦
.dxiknd mein mini ipy zegtl exary mcew ,le`bl leki

:`xnbd zl`eyïðaøåea elit` le`bl lekiy epzpyna mixaeqd §©¨¨
,meiadéì éãáò éàî 'íéîé' éàädaiyn .ef daizn eyxci dn - ©¨¦©¨§¦¥

:`xnbddéì éòaéîly dpyd z` mipeny cnll `id zkxvp - ¦¨¥¥
ziad zle`bíBéì íBiîmei eze`l cr ef dpyay dxiknd mein - ¦§

mipyd oipn itk ixyz cr dle`bd zpy z` mipen oi`e ,d`ad dpya
.mlerd z`ixan
:`xnbd zxxanéaøåipyn zegta le`bl oi`y 'mini' zaizn cnly §©¦

,minidéì àðî íBéì íBiî-:`xnbd daiyn .df oic cnl oipnà÷ôð ¦§§¨¥¨§¨
déìoic cnl iax -dfî(my) weqtdFzN`B dzide'úðL íBz ãò ¥¥§¨§¨§ª¨©§©

,'Bøkîîmein dpy z`ln cr xnelk 'ely xknn zpy' rnyny ¦§¨
.mlerd oipn ly dpyd z`ln cr `le ,ezxikn

mcewd xe`iadn da zxfege] opax zhiy z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .[mdixacaïðaøå.'exknn' aezkdn eyxci dn §©¨¨

c ,iaxk mixaeq opax mb ok` ,`xnbd daiynàeäädf weqty - ©
déì éòaéîzyxcl,íìBò ïéðî ìL úðL àìå BlL Bøkîî úðL ¦¨¥¥§©¦§¨¤§Ÿ§©¤¦§©¨

ådaizdeäì éòaéî 'íéîé'opaxl zkxvp -úòì úòîìcnll - §¨¦¦¨¥§§¥¥§¥
,dxiknd meia dxiknd ly drya dligzn dxiknd zpyy

,d`ad dpya ,mei eze`a dry dze`a zniizqneéàc-epiid m`y §¦
wx miyxecîzeaizdíBiî àðéîà äåä ,'Bøkîî úðL íBz ãò' ¥©§©¦§¨£¨¨¦¨¦

,àì úòì úòî ïéà íBéìokl,'íéîé' àðîçø áúkmipeny epcnll §¦¥¥§¥Ÿ¨©©£¨¨¨¦
.zrl zrn dpyd z`

:`xnbd zxxan.déì àðî úòì úòî ,éaøå:`xnbd daiynà÷ôð §©¦¥¥§¥§¨¥¨§¨
déìdf oic cnl iax -,'äîéîz'îpiidc.zerya s` dnily e ¥¦§¦¨

:`xnbd zl`ey,ïðaøådaiyn .'dninz' dlindn eyxci dn §©¨¨
:`xnbdì déì éòaéî àeääzeaxdøeaéòdpyay epiidc ,dpy ly ©¦¨¥¥§¦¨

.miycg xyr dyly exary xg`l wx zhlgp dcyd ,zxaern
:`xnbd zl`eydøeaéòì déì éòaéî àä énð éaøå-iax mb ixd §©¦©¦¨¦¨¥¥§¦¨

xkendy ,dpyd ly dxeair z` zeaxl ef daizn epzpyna yxc
ok m`e .dpal zpy lr dxizi dng zpyy mini xyr cg` cer lawn

:`xnbd daiyn .zerya dnily zeaxl ef zaizn yxc cvikéëä̈¦
énð-ok`'dninz' daizdn iax zrcldpy el ozil micnl ©¦

`id dle`bd zpyy mipicd z`e ,dxeaire,úòì úòîe íBéì íBiî¦§¥¥§¥
.à÷ôð 'Bøkîî úðL íBz ãò'îxe`iadn da zxfeg `xnbd xnelk ¥©§©¦§¨¨§¨

cr' weqtdn micnlp mipicd ipyy zx`an dzre ,iax zrca mcewd
.'exknn zpy mez

:dpyna epipy'åëå úéaø ïéîk eæ éøä:`xnbd dywn .ziax epi`e £¥§¦¦¦
àéðúäå`ziixaa epipy `lde -äøBzäL àlà äøeîb úéaø Bæ éøä §¨©§¨£¥¦¦§¨¤¨¤©¨
ezøézä-ef ziaix dxizd dxezdyixac e`vnpe .dneg ixr izaa ¦¦©

ef oi`y x`ean dpyna ixdy ,dpynd ixacl mixzeq `ziixad
:`xnbd daiyn .'dxenb ziaix'çBé éaø øîààä ,àéL÷ àì ,ïð- ¨©©¦¨¨Ÿ©§¨¨

ixac `id epzpynàäå ,äãeäé éaø-ixac `id `ziixad,ïðaøitke ©¦§¨§¨©¨¨
,epiptly `ziixaa ewlgpyàéðúc,`ziixaaäLBð äéäL éøä §©§¨£¥¤¨¨¤

äðî Bøéáça,dpn exiagl deldy mc` -øëî eäãN Bì äNòå- ©£¥¨¤§¨¨¨¥¤¤
rxti `l m`y mdipia epzde ,d`eldd xear dcy deld okyny
,eiykrn delnl diepw didz dcyd ,mipy yly cr aegd z` deld

,jk lr xhy deld el azkeøëBnäL ïîæaz` dyry ,deld-] ¦§©¤©¥
[xkn edcyúBøét ìëBà,el` mipy jyna,øzeîmeyn jka oi`e ¥¥¨

,ziaixdy onfa la`ç÷Bì[delnd-].øeñà ,úBøét ìëBàmrhe ¥©¥¥¨
,ziaix jka didiy yyg meyn ,dlik`d xeqi`rxti m` ixdy

lk`y `vnp ,dcyd z` dctie mipyd ylyd jeza aegd z` xkend
.ziaix df ixde ,xkend lv` eizern edyy xkya zexitd z` gweld

.opax ixac o`k crBà ç÷BläL ïîæa óà ,øîBà äãeäé éaøìë ©¦§¨¥©¦§©¤©¥©¥
.øzeî úBøétdi`x dcedi iax `ian .mzwelgn zxaq x`eaz oldle ¥¨

:eixacl,äãeäé éaø øîàixdy ,ixack dkldy jkl di`xäNòî ¨©©¦§¨©£¤
ét ìò øëî eäãN äNòL ,ïéðeæ ïa ñBúéáaz`xedïa øæòìà éaø §©§¤¦¤¨¨¨¥¤¤©¦©¦¤§¨¨¤

,äéä úBøét ìëBà ç÷Bìå ,äéøæòmigec .ziaix xeqi`l eyyg `le £©§¨§¥©¥¥¨¨
:di`xd z` opaxBì eøîà,dcedi iaxl opaxäééàø íMî-ike ¨§¦¨§¨¨

`edd dyrna `lde ,di`x `iadl dvex jpd mynìëBà øëBî¥¥
,ç÷Bì àìå ,äéä úBøéti`yx gweldy dyrn eze`n di`x oi`e ¥¨¨§Ÿ¥©

.zexit lek`l
:mzwelgn z` opgei iax x`an dzr ,`ziixad oeyl o`k créàî©

eäééðéa-.dcedi iaxe `nw `pz ewlgp dnaàkéà úéaøa ãçà ãö ¥©§©¤¨§¦¦¦¨
eäééðéayi m`d ,xnelk ,'ziaixa cg` cv' oica `id mzwelgn - ¥©§

ef dlik`y xxaziy cv yi zexitd zlik` zryay ote`a xeqi`
ly eizexit z` lk` delndy `vnpe eaeg rxtiy oebk] ziaix `id
dcyde ,eaeg rxti `ly oebk] ziaix df oi`y xxaziy cv yie ,[deld

.[envr lyn lk`y `vnpe delnl hlgzãçà ãö ,øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©©¤¨
.øzeî úéaøa ãçà ãö ,øáñ äãeäé éaøå ,øeñà úéaøaizaa oke §¦¦¨§©¦§¨¨©©¤¨§¦¦¨

okziy meyn 'ziaixa cg` cv' zaygp gweld zlik` ,dneg ixr
epzpyny ,`ziixade dpynd ewlgp dfae ,l`bz `l dcydy
xaeqy ,dcedi iaxk `id ,'ziaix epi`e ziaix oink df ixd' dxn`y

`ziixade ,xzen ziaixa cg` cvy,'dxenb ziax ef ixd' dxn`y
ziaix ef okle ,xeq` ziaixa cg` cvy mixaeqy ,opax ixac `id

.z`f dxizd dxezd dneg ixr izaae ,dxenb
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc oikxr(ipy meil)

:ycwdd on dcy zle`b oica zeziixaa dxizq dywn `xnbdéðz̈¥
àãç,zg` `ziixaa epipy -,ïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äåìàéðúå £¨Ÿ¤§¥§¥©£¨¦§©§¨
Cãéà,zxg` `ziixaa epipye -ìàBb Bðéàå ,ìàBâå äåì Bðéà ¦¨¥Ÿ¤§¥§¥¥

.ïéàöçì:`xnbd zvxzn.ïBòîL éaø àäå ïðaø àä ,àéL÷ àìiax ©£¨¦Ÿ©§¨¨©¨¨§¨©¦¦§
`aenk ycwdd on dle`ba liwne ,ze`xwnd inrh z` yxec oerny
mixaeq `l` ,ze`xwnd inrh miyxec mpi` opaxe ,(:l) lirl
,laeia eil` zxfeg dcyd oi`y yicwnd ly egek rxedy xg`ny

le`ble zeell oiprl mb egek rxedy xnel yi.oi`vgl

äðùî
:dneg ztwen xira miza zle`b ipic z` zx`an dpyndøëBnä©¥

äîBç éøò ézáa úéa,oep oa ryedi zenin dneg ztwend xira - ©¦§¨¥¨¥¨
ãiî ìàBb äæ éøä.Lãç øNò íéðL ìk ìàBâå , £¥¤¥¦¨§¥¨§¥¨¨Ÿ¤

ziaa gweld ynzydy dn mikpn oi` dpy jeza ezia z` l`ebd
:dpynd jk lr zxne` .dzr crúéaø ïéîk äæ éøäyeniy - £¥¤§¦¦¦

ziaix melyz oirk `ed ,dpy jeza l`bp ziady ote`a ziaa gweld
,onf eze` lk xkend lv` eizern eidy jk lrúéaø Bðéàåef oi`e - §¥¦¦

,dxeq`d dxenb ziaixly ote`a `weec `id dxeq`d ziaixy oeik
.xkn ly ote`a `le ,d`eld

:sqep oicBða ìàâé ,øëBnä úî.le`bl epa i`yx -,ç÷Blä úî ¥©¥¦§©§¥©¥©
ìàâéxkendBða ãiî.gweld ly ¦§©¦©§

,xg` mc`l dcyd z` xkne dpewd xfg :sqep oicïéðBî ïéàz` ¥¦
døënL äòMî àlà ,äðL,oey`xdøîàpL(l dk `xwie)`l m`e' ¨¨¤¨¦¨¨¤¨©¤¤¡©§¦Ÿ

l`Bi,'äîéîú äðL Bì úàìî ãòyi`l mipeny ,'el' zaizn rnyn ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨
d edfy ,ely dfeg`d dzidy.oey`x

:'dninz dpy el z`ln cr' weqtd z` yexcl dpynd dkiynn
,'äîéîz' øîBà àeäLkaezkd `aàéáäì[zeaxl-]Lãç úà §¤¥§¦¨§¨¦¤Ÿ¤

øeaéòä-xyr dyly xg`l wx hlgp ziad zxaern dpyay ¨¦
.dxiknd mein miycg,øîBà éaøick 'dninz' xn`pBì ïzéì ©¦¥¦¥

jyna le`bldøeaéòå äðLcere ,mini c"py mdy dpal ly dpy - ¨¨§¦¨
lkd jq .dpald zpy lr dxizi dngd zpyy mitqep mei xyr cg`
z` le`bl mini dynge miyiye ze`n yly ,iax zrcl ,xkenl yi

.zxaern dpya oiae dheyt dpya oia ,ziad
,ìàâð àìå ,Lãç øNò íéðL íBé òébäBì èeìç äéärawp ziad - ¦¦©§¥¨¨Ÿ¤§Ÿ¦§©¨¨¨

.mlerl dpewd zeyxaäðzîa Bì ïzépä ãçàå ç÷Blä ãçàlk - ¤¨©¥©§¤¨©¦¨§©¨¨
oiae ,xkn ici lr ecil ribd ziady ote`a oia mpid mixen`d mipicd

,dpzna eze` laiwyøîàpLdpW Fl z`ln cr l`Bi `l m`e' (my) ¤¤¡©§¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨
'ebe ziAd mwe dninz,'úúéîvìdid ozipy ,oeyl xezi df ixde §¦¨§¨©©¦©§¦ª

b ipicy ,jkn yexcl yie ,'zFnvl' aezklmb exn`p mizad zle` ¦§
.dpzna lawna

àøîâ
:`xnbd zxne`,ïéúéðúîrnyne ,cin le`bl i`yxy da epipyy ©§¦¦

,dxiknd meia elit` le`bl lekiyàéðúc ,éaøk àìc,`ziixaa §Ÿ§©¦§©§¨
,øîBà éaøweqta xn`p(hk dk `xwie) dneg xira zia l`eb zece` ©¦¥

íéîé''FzN`b didYe,íéðMî úBçt 'íéîé' ïéàxkend oi`y o`kne ¨¦¦§¤§ª¨¥¨¦¨¦§©¦
.dxiknd mein mini ipy zegtl exary mcew ,le`bl leki

:`xnbd zl`eyïðaøåea elit` le`bl lekiy epzpyna mixaeqd §©¨¨
,meiadéì éãáò éàî 'íéîé' éàädaiyn .ef daizn eyxci dn - ©¨¦©¨§¦¥

:`xnbddéì éòaéîly dpyd z` mipeny cnll `id zkxvp - ¦¨¥¥
ziad zle`bíBéì íBiîmei eze`l cr ef dpyay dxiknd mein - ¦§

mipyd oipn itk ixyz cr dle`bd zpy z` mipen oi`e ,d`ad dpya
.mlerd z`ixan
:`xnbd zxxanéaøåipyn zegta le`bl oi`y 'mini' zaizn cnly §©¦

,minidéì àðî íBéì íBiî-:`xnbd daiyn .df oic cnl oipnà÷ôð ¦§§¨¥¨§¨
déìoic cnl iax -dfî(my) weqtdFzN`B dzide'úðL íBz ãò ¥¥§¨§¨§ª¨©§©

,'Bøkîîmein dpy z`ln cr xnelk 'ely xknn zpy' rnyny ¦§¨
.mlerd oipn ly dpyd z`ln cr `le ,ezxikn

mcewd xe`iadn da zxfege] opax zhiy z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .[mdixacaïðaøå.'exknn' aezkdn eyxci dn §©¨¨

c ,iaxk mixaeq opax mb ok` ,`xnbd daiynàeäädf weqty - ©
déì éòaéîzyxcl,íìBò ïéðî ìL úðL àìå BlL Bøkîî úðL ¦¨¥¥§©¦§¨¤§Ÿ§©¤¦§©¨

ådaizdeäì éòaéî 'íéîé'opaxl zkxvp -úòì úòîìcnll - §¨¦¦¨¥§§¥¥§¥
,dxiknd meia dxiknd ly drya dligzn dxiknd zpyy

,d`ad dpya ,mei eze`a dry dze`a zniizqneéàc-epiid m`y §¦
wx miyxecîzeaizdíBiî àðéîà äåä ,'Bøkîî úðL íBz ãò' ¥©§©¦§¨£¨¨¦¨¦

,àì úòì úòî ïéà íBéìokl,'íéîé' àðîçø áúkmipeny epcnll §¦¥¥§¥Ÿ¨©©£¨¨¨¦
.zrl zrn dpyd z`

:`xnbd zxxan.déì àðî úòì úòî ,éaøå:`xnbd daiynà÷ôð §©¦¥¥§¥§¨¥¨§¨
déìdf oic cnl iax -,'äîéîz'îpiidc.zerya s` dnily e ¥¦§¦¨

:`xnbd zl`ey,ïðaøådaiyn .'dninz' dlindn eyxci dn §©¨¨
:`xnbdì déì éòaéî àeääzeaxdøeaéòdpyay epiidc ,dpy ly ©¦¨¥¥§¦¨

.miycg xyr dyly exary xg`l wx zhlgp dcyd ,zxaern
:`xnbd zl`eydøeaéòì déì éòaéî àä énð éaøå-iax mb ixd §©¦©¦¨¦¨¥¥§¦¨

xkendy ,dpyd ly dxeair z` zeaxl ef daizn epzpyna yxc
ok m`e .dpal zpy lr dxizi dng zpyy mini xyr cg` cer lawn

:`xnbd daiyn .zerya dnily zeaxl ef zaizn yxc cvikéëä̈¦
énð-ok`'dninz' daizdn iax zrcldpy el ozil micnl ©¦

`id dle`bd zpyy mipicd z`e ,dxeaire,úòì úòîe íBéì íBiî¦§¥¥§¥
.à÷ôð 'Bøkîî úðL íBz ãò'îxe`iadn da zxfeg `xnbd xnelk ¥©§©¦§¨¨§¨

cr' weqtdn micnlp mipicd ipyy zx`an dzre ,iax zrca mcewd
.'exknn zpy mez

:dpyna epipy'åëå úéaø ïéîk eæ éøä:`xnbd dywn .ziax epi`e £¥§¦¦¦
àéðúäå`ziixaa epipy `lde -äøBzäL àlà äøeîb úéaø Bæ éøä §¨©§¨£¥¦¦§¨¤¨¤©¨
ezøézä-ef ziaix dxizd dxezdyixac e`vnpe .dneg ixr izaa ¦¦©

ef oi`y x`ean dpyna ixdy ,dpynd ixacl mixzeq `ziixad
:`xnbd daiyn .'dxenb ziaix'çBé éaø øîààä ,àéL÷ àì ,ïð- ¨©©¦¨¨Ÿ©§¨¨

ixac `id epzpynàäå ,äãeäé éaø-ixac `id `ziixad,ïðaøitke ©¦§¨§¨©¨¨
,epiptly `ziixaa ewlgpyàéðúc,`ziixaaäLBð äéäL éøä §©§¨£¥¤¨¨¤

äðî Bøéáça,dpn exiagl deldy mc` -øëî eäãN Bì äNòå- ©£¥¨¤§¨¨¨¥¤¤
rxti `l m`y mdipia epzde ,d`eldd xear dcy deld okyny
,eiykrn delnl diepw didz dcyd ,mipy yly cr aegd z` deld

,jk lr xhy deld el azkeøëBnäL ïîæaz` dyry ,deld-] ¦§©¤©¥
[xkn edcyúBøét ìëBà,el` mipy jyna,øzeîmeyn jka oi`e ¥¥¨

,ziaixdy onfa la`ç÷Bì[delnd-].øeñà ,úBøét ìëBàmrhe ¥©¥¥¨
,ziaix jka didiy yyg meyn ,dlik`d xeqi`rxti m` ixdy

lk`y `vnp ,dcyd z` dctie mipyd ylyd jeza aegd z` xkend
.ziaix df ixde ,xkend lv` eizern edyy xkya zexitd z` gweld

.opax ixac o`k crBà ç÷BläL ïîæa óà ,øîBà äãeäé éaøìë ©¦§¨¥©¦§©¤©¥©¥
.øzeî úBøétdi`x dcedi iax `ian .mzwelgn zxaq x`eaz oldle ¥¨

:eixacl,äãeäé éaø øîàixdy ,ixack dkldy jkl di`xäNòî ¨©©¦§¨©£¤
ét ìò øëî eäãN äNòL ,ïéðeæ ïa ñBúéáaz`xedïa øæòìà éaø §©§¤¦¤¨¨¨¥¤¤©¦©¦¤§¨¨¤

,äéä úBøét ìëBà ç÷Bìå ,äéøæòmigec .ziaix xeqi`l eyyg `le £©§¨§¥©¥¥¨¨
:di`xd z` opaxBì eøîà,dcedi iaxl opaxäééàø íMî-ike ¨§¦¨§¨¨

`edd dyrna `lde ,di`x `iadl dvex jpd mynìëBà øëBî¥¥
,ç÷Bì àìå ,äéä úBøéti`yx gweldy dyrn eze`n di`x oi`e ¥¨¨§Ÿ¥©

.zexit lek`l
:mzwelgn z` opgei iax x`an dzr ,`ziixad oeyl o`k créàî©

eäééðéa-.dcedi iaxe `nw `pz ewlgp dnaàkéà úéaøa ãçà ãö ¥©§©¤¨§¦¦¦¨
eäééðéayi m`d ,xnelk ,'ziaixa cg` cv' oica `id mzwelgn - ¥©§

ef dlik`y xxaziy cv yi zexitd zlik` zryay ote`a xeqi`
ly eizexit z` lk` delndy `vnpe eaeg rxtiy oebk] ziaix `id
dcyde ,eaeg rxti `ly oebk] ziaix df oi`y xxaziy cv yie ,[deld

.[envr lyn lk`y `vnpe delnl hlgzãçà ãö ,øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©©¤¨
.øzeî úéaøa ãçà ãö ,øáñ äãeäé éaøå ,øeñà úéaøaizaa oke §¦¦¨§©¦§¨¨©©¤¨§¦¦¨

okziy meyn 'ziaixa cg` cv' zaygp gweld zlik` ,dneg ixr
epzpyny ,`ziixade dpynd ewlgp dfae ,l`bz `l dcydy
xaeqy ,dcedi iaxk `id ,'ziaix epi`e ziaix oink df ixd' dxn`y

`ziixade ,xzen ziaixa cg` cvy,'dxenb ziax ef ixd' dxn`y
ziaix ef okle ,xeq` ziaixa cg` cvy mixaeqy ,opax ixac `id

.z`f dxizd dxezd dneg ixr izaae ,dxenb
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oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

àãç éðúl`b m`" :lirl ipzwc jd epiid Ð l`ebe del dfeg` dcy yicwna Ð

.dilr ibiltc opax jci`e ,dl xn`w oerny iaxe ,'ek l`ebe dely cnln Ð "l`bi

äðùîãéî ìàåâ äæ éøä.mipy izy oizndl jixvy dfeg` dcy oic el oi`e Ð

úéáø ïéîë äæ éøäÐ melk el dkpn df oi`e dpy jeza eizern el xifgnyky Ð

zpznd xkya eziaa ynzypy `vnp

.eizernäøåîâ úéáø äðéàå`l ziaxc Ð

.xkn ici lr `le ,d`eld ici lr `l` ixwin

åðá ìàâéla` .dvxi m` ,dpy jeza Ð

,mlerl cer l`bp epi`e hlgp dpy xg`l

cr l`bi `l m`e" :(dk `xwie) aizkck

.'ebe "dpy el z`lnøëîðù äòùî àìàÐ

oernye oqipa oernyl oae`x dxkn m`y

,hlgp `ad oqip ribdy oeik Ð xii`a iell

.oey`xl `l` ipy xknl oipen oi`eøîàðù
äðù åì úàìî ãòdzidy dfl :rnyn Ð

.oipen ely dfeg`øåáéòä ùãç úàm`y Ð

dyly cr zhlgp dpi` zxaern dpy dzid

.ycg xyräøåáéòå äðùdpya oia Ð

zpy el oipzep zxaern dpya oia dheyt

zpy lr dng zpya mixiziy minie dpal

z` mixarn ep` mdny ,mei xyr cg` ,dpal

.dpydäðúîá [åì] ïúéðä ãçàådvx m` Ð

m`e ,l`bi Ð ezpy jeza le`bl ozepÐ e`l

.el helgàøîâïéúéðúîdf ixd :ipzwc Ð

dxkny meia ea elit` :rnync ,cin l`eb

.iaxk `lc ,le`bl xzenåúìåàâ äéäú íéîé
íéðùî ïéúåçô íéîé ïéàåcia `dyz `lc Ð

.mini ipyn zegt gwelíåéì íåéîm`y Ð

oipnl dpy oipen oi` Ð oqipa cg`a dxkn

el dzlr ixyz ribdy oeik `nilc ,mler

cg` cr `l` .dpy dze` dzvi ixdy ,dpy

.hlgp epi` `ad oqipaåøëîî úðù`le Ð

.mler oipn lyïðáøå`iddc ,inp ikd oi` Ð

oipn zpy `le exknnc ,ikdl dil irain i`ce

m`y ,zrl zrnl dil irain "mini"e .mler

el oipen oi` Ð meid ivga oqipa cg`a dxkn

.`ad oqipa cg` ly meid ivg ribiy cr dpy

àéä äãåäé éáø ïéúéðúîcg` cv :xn`c Ð

ixw xkn ici lr d`ad ziaxc .xzen ziaxa

ipyn ziax icil `a oi`c meyn ,cg` cv

oi` Ð el hlgize dpl`bi `l m`y ,oiccv

icil d`a Ð i`ce d`eld la` .ziax o`k

.mlerl zhlgp dpi`y ,ziaxåäãù åì äùòå
øëî,dpn eze` lr edcy el okyny Ð

yly cre okin dpn jl oz` `l m` :el azke

.jly `id ixd Ð mipyìëåà øëåîäù ïîæá
úåøéô.xzen Ð mipy oze` lk Ðç÷åì

øåñà úåøéô ìëåàjeza dpl`bi `ny Ð

qeziaa dyrn .ziaxa mlk`y `vnpe ,yly

.opiqxb oipef oaúéáøá ãçà ãö`di `l Ð e`l m`e ,ziax `di Ð dpl`bi m`y Ð

.ziax
éìåëã

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

éðú,d`xp `le .i`w dfeg` dcy yicwn`c :i"yx yxit Ð oi`vgl l`ebe del `cg

.opaxk `le oerny iaxk ,oleka xzen ycwda :opzc oizipzn mzq ied ok m`c

`nw wxta `ibeqd zgken oke ,dneg ixr izaa zia xken` i`wc :wgvi epiax xne`e

l`ebe delc ecen opax elit` Ð dfeg` dcy yicwn la` .(a,k mye `,`k) oiyecwc

.oi`vgl

àéðú:dfeg` dcy xken iab mipdk zxeza

dz` mipy Ð "exknn ipy ayge"

m` oipne .miycg aygn dz` i`e ,aygn

cenlz Ð dyri dpy miycg zeyrl dvx

epivn ikid :xn`z m`e ."ayge" :xnel

geix ea `diy xkend jxevl mdipyy

,epivn miycg aygnyk `nlya ?xkenl

opiaygnc ,dpyd rvn`a dl`bl `ay oebk

rxbl gweld lk`y exary miycg dil

exary mipyd oiaygn ep`y enk ,epeict

"miycg aygn dz` i`" la` .gweld lk`y

dil zgkync :xnel yie ?dl zgkyn ikid

,dvgne oixhil dxyra oqipa xkn m` oebk

`ae ,dvgne mipy xyr laeid cr yie

cr `adl cer yie ,dpyd y`xa dl`ebl

.mipy yng laeidíåéîzrl zrne meil

dcp zkqna Ð `wtp exknn zpy mez crn

izaa `wecc :opgl` epiax axd yxit (a,fn)

la` ,[zeryl] zrl zrn opira dneg ixr

xza oda opilf`c xninl ivnc mzdc jpi`

edleka Ð mler zepy xza `le mdly mipy

ixr izaac .[zeryl] zrl zrn opira `l

jpi`c la` `xw dil ilbc `ed `wec dneg

edleka oicd `ed :o`k eazk zetqezde .`l

"dpy" opitlic ,[zeryl] zrl zrn opira

cenlzd xn`ck ,dneg ixr izan ["dpy"]

.izixg` `zlin iab onwlàéðúäåef ixd

Ð ezxizd dxezdy `l` dxenb ziax

.opax `d dcedi iax `d :opgei iax wiqne

cv xn`c dcedi iaxk Ð oizipzn :yexit

ziax ipzc `ziixae ,xzen ziaxa cg`

`py i`n :xn`z m`e .opaxk `iz` Ð dxenb

wa` `l` epi`c ,`ziikp `la `zpkynn

`rivn `aa) "jyp edfi`"a `zi`ck ,ziax

`la `zpkyn ixde :`piax dil xn` ,(`,aq

,delnl deln oi`iven mdipicac ,`ziikp

e`l `nl` .dell delnn oixifgn oi` eppicae

ziaix iedc xn` `kde ,`id dxenb ziax

dcy oia wlgnc i"yx yexit itle !dxenb

"jyp edfi`" wxt opzc `d iab ,`gip zial

xeci `l exiag z` delnd :(a,cq my)

,(epnn) zegta epnn xekyi `le mpg exvga

i`n :my i"yx yxite .ziax `edy [iptn]

yic :uxize ?ixyc `ziikpc `zpkynn `py

`ly xyt` i` ziad la` ,zexit dyri `l dcyd `nyc ,zial dcy oia wlgl

`gip df itle .ziax ied zexikyd on el dkpn ik ,ikd meyne ,ezxica epnn dpdi

`l `nyc dcy la` ,dxenb ziax ied Ð wtq `la ea xc `edy ziac ,`kd inp

welig oi` i`ce `l` .sxyi e` leti `ny `witq `ki` inp ziaac ,df welig mz epiaxl d`xp oi`e .`id dxenb ziax e`l Ð `ziikp `la inp dil lik` ik ,zexit dyri

deld oi`e dcyd lr el deldy ixiin `zpkyn `iddc ,ixyc `ziikpa `zpkynl inc `lc :uxzl yi ,zegta epnn xekyi `l exiag z` delnc `idde .zial dcy oia

deld `ly ixiin Ð zegta epnn xekyi `l exiag z` delnd :opzc `de .lha `ed ikd e`la `dc ,ziax epi` ikd meyn Ð delnd cia `edy iptn xg`l exikydl leki

i`n :dizkecl `iyew `xcd ,zial dcy oia wlgn epi` mz epiaxc df yexitle .i`ed ziax Ð diab lifenyk `vnp ,xg`l exikydl deld ciae ,ziad lr e` dcy lr el

ol azkcn :eyexit ikd Ð "ezxizd dxezdy `l`" :xn`c i`de ,xn`w opaxcn dxenb ziaxc :xnel jixve ?dxenb ziax dil opiayg `lc `ziikp `la `zpkynn `py

.`ziixe`c ziax df oi` `peb i`d ikc ol ilb ,dneg ixr iza oic `pngxéáøåinp `ziikp `la `zpkyn ,dcedi iaxl :xn`z m`e Ð xzen ziaxa cg` cv xaq dcedi

reawd onfd jeza epcti `l m` xkn cv `ki`c ,xkn edcy el dyr oebk `l` ziaxa cg` cv opiayg `lc :xnel yie !cer epcti `l `nye ,`ed ziaixa cg` cvc ,ixzyiz

deln` dedc icin .ziax dil ded Ð lk`y zexitd on el dkpn oi`y oeik ,epcti m`e ,ezectl deld cia `ed mlerlc ,xkn cv dia `kilc ,`ziikp `la `zpkyn la` .el

a cg` cv dcedi iax dil aiyg `le d`qa d`q.ziaxa cg` cv dcedi iax dil aiyg `le ,xeq` Ð xkn cv ea oi`c oeik mewn lkn ,xwiizi `l `nyc ab lr s` .ziax
`ax
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!ïéàöçì ìàBb Bðéàå ,ìàBâå äåì Bðéà¯:àéL÷ àì ¥Ÿ¤§¥§¥¥©£¨¦¨©§¨

.ïBòîL éaø àäå ,ïðaø àääðùîézáa úéa øëBnä ¨©¨©§¨©¦¦§©¥©¦§¨¥
äîBç éøò¯øNò íéðL ìk ìàBâå ãiî ìàBb äæ éøä ¨¥¨£¥¤¥¦¨§¥¨§¥¨¨

øëBnä úî .úéaø Bðéàå úéaø ïéîk äæ éøä ,Lãç¯ Ÿ¤£¥¤§¦¦¦§¥¦¦¥©¥
ç÷Blä úî ,Bða ìàâé¯äðL ïéðBî ïéà .Bða ãiî ìàâé ¦§©§¥©¥©¦§©¦©§¥¦¨¨

,"äðL Bì úàìî ãò" :øîàpL ,øënL äòMî àlà¤¨¦¨¨¤¨©¤¤¡©©§Ÿ¨¨
"äîéîz" øîBà àeäLk¯;øeaéòä Lãç úà àéáäì §¤¥§¦¨§¨¦¤Ÿ¤¨¦

øNò íéðL íBé òébä .døeaéòå äðL Bì ïzéì :øîBà éaø©¦¥¦¥¨¨§¦¨¦¦©§¥¨¨
äìàâð àìå Lãç¯ç÷Blä ãçà ,Bì äèeìç äúéä Ÿ¤§Ÿ¦§£¨¨§¨£¨¤¨©¥©

."úeúéîvì" :øîàpL ,äðzîa Bì ïzépä ãçàåàøîâ §¤¨©¦¨§©¨¨¤¤¡©©§¦
"íéîé" :øîBà éaø ,àéðúc ;éaøk àìc ïéúéðúî¯ïéà ©§¦¦§¨§©¦§©§¨©¦¥¨¦¥

?déì éãáò éàî "íéîé" éàä ,ïðaøå .íéðMî úBçt íéîé̈¦¨¦§©¦§©¨©©¨¦©¨§¦¥
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oikxr(ipy meil)

:opaxe dcedi iax zwelgn xe`iaa opgei iax lr wleg `axàáø̈¨
àîìò éleëc ,øîà,dcedi iaxl oiae opaxl oia -úéaøa ãçà ãö ¨©§¥¨§¨©¤¨§¦¦

øeñà,ziaix `idy xxaziy wtq cv yi xy`k zexit zlik` - ¨
,dxeq`àëäå,xkn edcy dyra o`ke -øéæçäì úðî ìò úéaøa §¨¨§¦¦©§¨§©£¦

eäééðéa àkéà-xkend mdipia epzdy ote`a ewlgp dcedi iaxe opax ¦¨¥©§
ylyd jeza zpkyennd dcyd z` xkend dcti m`y ,gwelde

,lk`y zexitd inc z` gweld xifgi ,mipyøáñ øî-`nw `pz ©¨©
xaqøeñàmdinc z` xifgiy zpn lr mb zexitd z` lek`l gwell ¨

,dxekn dcydy xxazd `ly ceray xg`n ,dctz dcyd m`
zexitd zlik` zryae ,d`eldd lr oekyn zxeza elv` dcyd

.ziaix xeqi` lr xaerøáñ øîe,xaq dcedi iax -øzeîgwell ©¨©¨
mdinc z` xifgiy zpn lr ,zpkyennd dcyd zexit z` lek`lm`

.dctz dcyd
epzpyny ,`ed `ziixal epzpyn oia dxizqd aeyii `ax ixacle
cg` cv ly xeqi`dy zxaeq ,'ziaix epi`e ziaix oink' dhwpy
jxca dpewd icil e`a ziad e` dcydy ote`a wx epid ziaixa
e`ay ote`a la` ,d`eld xear xkn edcy z` dyry oebk ,d`eld
xeqi` oi` lkd ixacl ,dneg ixr izaa oebk ,gwn jxca dpewd cil

ix oink wx dfy dxn` okle ,ziaixa cg` cvzxaeq `ziixade .zia
,ziaixa cg` cv xeqi` yi ,xkn jxca dpewd cil e`ay ote`a mby
dxezdy `l` dxenb ziaix' dneg ixr izaa yiy dhwp okle

.'ezxizd
:dpyna epipy.Bða ìàâé ,øëBnä úî:`xnbd zl`eyàèéLtoic - ¥©¥¦§©§§¦¨

ixdy ,`ed heyt dfoennd zeiekf lk z` lawne eia` z` yxei oa
daiyn .le`bl leki oad mby ycgl dpynd dkixv recne ,ely

:`xnbdàîéúc eäî,xn`z `ny -'áLBî úéa økîé ék Léàå' ©§¥¨§¦¦¦§Ÿ¥©
àðîçø øîà(gk dk `xwie),in lr wxy jkn cenll mewn dide ¨©©£¨¨

,okn xg`l le`bl lekiy xn`p ziad z` xknyéàäå,[oad-](åàì) §©
øëî [àì],le`bl leki epi` `nye ,ziad z`ïì òîLî÷- Ÿ¨©¨©§©¨

,(my) weqtd eprinyníB÷î ìkî 'Búleàâ äúéäå'ote` lkay - §¨§¨§¨¦¨¨
jkn z`f micnle .epa ici lr oiae xkend ici lr oia ,le`bl ozip
wqer eay xkend iabl aezkl el didy ,epeyla aezkd dpiyy
jkne ,'exknn zpy mez cr dpl`bi 'ebe xekni ik yi`e' aezkd

l`bp ziady ,cenll yi ,'ezle`b dzide' azke dpiyy,ote` lka
.xg` yxei e` ,oad ici lr mb `l` ,xkend ici lr `weec e`le

:dpyna epipy.Bða ãiî ìàâé ç÷Blä úî:`xnbd zl`eyàèéLt ¥©¥©¦§©¦©§§¦¨
-cnere eia` ly oennd zeiekf z` yxei oa ixdy ,`ed heyt df oic

:`xnbd daiyn .enewna,àîéúc eäîFl z`ln cr l`Bi `l m`e' ©§¥¨§¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ
zzinSl dng Fl xW` xirA xW` ziAd mwe dninz dpWäðBwì ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦£¤Ÿ¨©§¦ª©¤

àðîçø øîà 'BúBà(l dk my),jeza ziad l`bi `l m`y epiidc ¨©©£¨¨
z` l`bi ok `ed m`y ,jkn wiicl yie ,dpewl ziad hlgi ,dpy
df `ed dpewd `weece ,el xifgdl dpewd deevn ,dpyd jeza ziad

,xifgdl dehvpyäð÷ àì àäå-,dpw `l oad ixdedeevn didi `le §¨Ÿ¨¨
.xifgdlïì òîLî à÷,(my) weqtdíB÷î ìkî ,'Búleàâ äúéäå' ¨©§©¨§¨§¨§¨¦¨¨

.xg` yxei e` ,oad cin mb ,dxwn lka l`bp ziady -
:dpyna epipy,'åë øënL äòMî àlà äðL Bì ïéðBî ïéàxn`py ¥¦¨¨¤¨¦¨¨¤¨©

zyxecy `ziixa d`ian `xnbd .'dpW Fl z`ln cr' (l dk `xwie)©§Ÿ¨¨
:dpyd z` mipen dxikn efi`l zx`ane ,df weqtïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

weqta xn`p(my),'äðL'eòãBé éðéà,yxtl,ïBLàøì äðL íàíà ¨¨¥¦¥©¦¨¨¨¦¦
éðMì äðLe` ,oey`xd xkend zxiknl dpy dpen mlerl m`d - ¨¨©¥¦

dpy zepnl yi ,xg` edyinl ziad z` xkn dpewdy ote`a `ny
cin dcyd z` le`bl oey`xd xkend lekie ,ipyd xkend zxiknl

,eziipwn dpy xeariy cr ipyd dpewdøîBà àeäLk(my)`l m`e' §¤¥§¦Ÿ
l`BiïBLàøì äðL éåä ,'äîéîú äðL Bì úàìî ãò-xn`py jkn ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨£¥¨¨¨¦

my) mcewd weqta xkfend xkenl xfeg aezkdy rnyn ,'el' weqta
xkenl dpyd z` cinz mipen jkitle ,'xMni iM Wi`e' (hk dk§¦¦¦§Ÿ

.oey`xd
:`xnbd zxxanèeìç éîìdxiknl dpy d`lny xg`l ziad §¦¨

:dfa zwelgn `xnbd d`ian .dpey`xdì ,øîBà øæòìà éaødpew ©¦¤§¨¨¥©
d,èeìç ïBLàøoey`xd dpewd mle` ,epnn le`bl leki xkend oi`e ¦¨

ixdy ,ipyd ziipwn dpy xearzy cr ipyd dpewdn le`bl leki
.ziad el hlgp `l oiicrì ,øîà ïðçBé éaød dpew,èeìç éðMoi`e ©¦¨¨¨©¨¥¦¨

.epnn le`bl leki oey`xd dpewd
:`xnbd zl`ey,øæòìà éaøì àîìLahlgp ziady mrhd oaen ¦§¨¨§©¦¤§¨¨
,oey`xd dpewlïðéðî à÷ déãéãìc`ed dpyd oipny meyn - ¦§¦¥¨¨¦©

xazqne ,weqtdn lirl `ziixad dyxcy itk oey`xd ly eziipwn
.eziipwn dpy dxary eze`l dhelg didz dcydyéaøì àlà¤¨§©¦

,ïðçBé,ipyd gwell hlgp ziady xaeqyàîòè éàîmrhd dn - ¨¨©©£¨
`l oiicre ,oey`xd ly eziipwn dpyd z` mipen ixd ,ipyl hlgiy

:`xnbd daiyn .ipyd ly eziipwl dpy dxarøa àaà éaø øîà̈©©¦©¨©
,ìnî,meyn `ed opgei iax ly enrhìk éðMì ïBLàø Bì øën äî ©¨©¨©¦©¥¦¨

.Bãéì àázL úeëælk z` ipyl xkn oey`xd dpewdy epiidc §¤¨Ÿ§¨
zeiekfd z` oiae ,dzr el yiy zeiekfd z` oia ,ziaa el yiy zeiekfd
,oey`xd ly enewna cner ipyd dzrne ,onf xg`l el e`eaiy
zhilg z` el dkfn dxezde oey`xd ziipwn dpy zxaer xy`ke

.el hlgp ziade ,ef zekfa ipyd dpewd dkef ,ziad
øëî ,ìnî øa àaà éaø øîàzxaern dpya,äîBç éøò éza éðL ¨©©¦©¨©©¨¨©§¥¨¥¨¥¨

ãçàå ,ïBLàøä øãàa øNò äMîça ãçàäæ ,éðMä øãàa ãçàa ¤¨©£¦¨¨¨©£¨¨¦§¤¨§¤¨©£¨©¥¦¤
Bì øënLcg`aäðL ìL øãàa ãçà íBé òébäL ïåék ,éðMä øãàa ¤¨©©£¨©¥¦¥¨¤¦¦©¤¨©£¨¤¨¨

,äðL Bì äúìò ,äàaäiad el hlgpemeil mein dpy dtlg ixdy ,z ©¨¨¨§¨¨¨
dpya ycega mei eze`l cr ,dxiknd ly ycegd mein ,xnelk]

e ,[d`adäúìò àì ,ïBLàøä øãà ìL øNò äMîça Bì øënL äæ¤¤¨©©£¦¨¨¨¤£¨¨¦Ÿ¨§¨
.äàaä äðL ìL øãàa øNò äMîç ãò äðL Bìxg`l wxy epiidc ¨¨©£¦¨¨¨©£¨¤¨¨©¨¨

jixvy meyn ,dpewl ziad hlgp dxikndn yceg xyr dyly
ixacly ,`vnpe .xc`a e"h cr ,xc`a e"hn ,meil mein dpy xearzy
,oey`x xknpy ziad iptl hlgi ipy xknpy ziad ,lnn xa `a` ax
`l oiicr oey`xle ,meil mein dpy d`ln xak ipyly oeikn ,mrhde

.meil mein dpy d`ln
é÷úîàðéáø dì ó,`xaqn df oic lr `piax dywd -déì àîéìå- ©§¦¨©¦¨§¥¨¥

'`a dpwy ipyd dpewl ,'` xc` e"ha dpwy oey`xd dpewd xn`i
,'a xc`aïéçL íéã÷ àðàCãéc ànwî àøeðwiqdl izncwd ip` - £¨¨¦¨¦¨¦©¨¦¨

zxb dz`y iptl iziaa izxb ip` `ld ,xnelk .jiptl ziaa y`
oiicr ily ziade ,xc` '`a hlgp jly ziady okzi cvike ,jziaa

.jpicn ipic rxbi recne ,hlgp `l
:`xnbd zvxzndéì øîàc íeMî,oey`xd dpewl ipyd dpewdzà ¦§¨©¥©§
àøeaéòì úéçðhlgp jkitle ,xeaird ycega zial zqpkp dz` - ¨¥§¦¨

zyxcn epizpyna cnlpd itk ,yceg xyr dyly xg`l wx jzia
yceg xg`l zial izqpkp ip` mle` ,'dninz' (l dk `xwie) weqtd

.meil mein yceg xyr mipy xar xake ,xeaird
yceg oipra lnn xa `a` iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

xeka dlh ly dpyd oipn iabl ,xeaird:,ìnî øa àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨©©¨
Bì eãìBðzxaern dpyaíéàìè éðL[odkd] xdfene ,mixeka §§¥§¨¦

,dpey`xd mzpy jeza dligzkl maixwdlãçàclepøNò äMîça ¤¨©£¦¨¨¨
ãçàå ïBLàøä øãà ìLclepøãàa ãìBpL äæ .éðMä øãàa ãçàa ¤£¨¨¦§¤¨§¤¨©£¨©¥¦¤¤©©£¨

äúìò ,äàaä äðL ìL (éðMä) øãàa ãçà íBé òébäL ïåék ,éðMä©¥¦¥¨¤¦¦©¤¨©£¨©¥¦¤¨¨©¨¨¨§¨
,äðL Bìe ,carica wx daxwdl xyk ,xc` '`neBì ãìBpL äæ ¨¨¤¤©

øNò äMîç ãò äðL Bì äúìò àì ,ïBLàøä øãàa øNò äMîça©£¦¨¨¨©£¨¨¦Ÿ¨§¨¨¨©£¦¨¨¨
.äàaä äðL ìL øãàadpy el d`ln ,oey`x clepy dlhdy `vnp ©£¨¤¨¨©¨¨
.ipy clepy dlhd ixg`

é÷úîàðéáø dì ó,df oic lr `piax dywd -déì àîéìåxn`i - ©§¦¨©¦¨§¥¨¥
,ipy clepy dlhl oey`x clepy dlhdà÷eøé ìéëà íéã÷ àðà£¨¨¦¨¦§¨

Cãéc ànwîip` ixd ,xnelk ,jiptl ayr lek`l izncwd ip` - ¦©¨¦¨
`l ile ,xc`a '`a dpy d`ln jly okzi cvike ,jl mcew izclep

:`xnbd zvxzn .xc`a e"h cr dpy d`lndéì øîàc íeMîdlhd ¦§¨©¥
,oey`xl ipydàøeaéòì úúéçð zàclep dz` -yceg jeza z ©§§¥©§¦¨

,yceg xyr dyly xeark wx dpy oa didz dz` okle ,xeairdàðà£¨
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oifge` mipya cenr `l sc ± oey`x wxtzereay

úéáøá ãçà ãö àîìò éìåëãd`eld zxeza `xwirne li`ed ,xeq` `peb i`d ik Ð

m`y dligzn epzdy ,opiwqr ikda Ð [ixywc] (xn`wc) dcedi iaxe .dicil `z`

lr ziaxae ,lk`y zexitn mincd gweld el xifgi Ð yly jeza xkend dpl`bi

cv elit` :xaq ocic `pzc ,ibilt `da `ziixac `pze oizipzne .ibilt xifgdl zpn

`z` xkn zxeza `dc Ð ied `l inp cg`

li`ed ,seq seq :xaq `ziixac `pze .dicil

) ziaix icileÐ (`id) cg` cv [iz`] (iabl

.dzxizd dxezdy `l` ,`id dxenb ziaxk

.(`pngx xn` xkni ik yi`)åúìåàâ äúéäå
íå÷î ìëîdil ded ok m`c .rnyn Ð

,"exknn zpy mez cr dpl`bi" :azkinl

Ð "ezle`b dzide" :azke dixeaica ipycn

.xg` ici lr elit` rnynåúåà äðå÷ìÐ

jeza l`bi `l m` hlgp `di dpewl :rnyn

`ed dpewe .dpxifgi Ð l`bi m` `d ,dpy

:ol rnyn `w ,`l epa la` ,dpxifgic

.mewn lkn "ezle`b dzide"äðùded i` Ð

ipi` Ð "el" azk `le "dpy z`ln cr" aizk

xknl dpy e` oey`x xknl dpy m` rcei

,oqipa oernyl oae`x dxkn oebk .ipy

oae`x :`pin` dede ,ixyza iell oernye

zeyx el `die ,iel mr aygn oey`x dxkny

"el" aizkc `zyd .`ad ixyz cr dl`bl

.xcdn `w oey`x xken`c rnynèåìç éîì
on in ,hlgpe oey`x xkenl dpy ribdyk Ð

ef dhilga dkef migweldèåìç ïåùàøì ?Ð

oerny la` .oernyn cer dl`eb oi` oae`xc

ixdy ,ipy xknl dpy ribiy cr ieln dl`eb

.dhlgp `l iellèåìç éðùìoerny oi`y Ð

.ieln dl`ebäðù åì äúìò`ki`dc Ð

xc`a xyr dynga el xkny dfe .meil mein

xc`a xyr dyng cr dpy el dzlr `l Ð

dyly eed `zydc ab lr s`e ,d`ad dpyl

dyngn ,opira meil meinc meyn ,ycg xyr

.xc`a xyr dyngl xc`a xyräéì àîéìå
ïéçù íéã÷ àðà éðù ç÷åìì ïåùàø ç÷åì

àøåðmcew ziaa izynzype izwqid ip` Ð

`l ilye ,xc`a cg`a hlgp jlye ,jnn

!hlgizàøåáéòì úúçð úàzqpkp Ð

"dninz"c ,ciqtz jkitl ,xeaird ycega

`l ip` la` .xeaird ycg el ozil Ð aizk

.ea izqpkpíéàìè éðù åì åãìåðmde Ð

aizkc ,ozpy jeza oaixwdl xdfene ,zexeka

."dpya dpy eplk`z" :(eh mixac)áúë àì
äîéîú,xeaird ycg dil aizil `le Ð

.haya xyr dynga dpy diwlqileïéðîë
äîçä úåîé.zxaerna oia dheyta oia Ð

íåéì íåéî ùãç øùò íéðùep`y enk Ð

.dpal zpyl oze` oiraewåì äøáòúðÐ

."dninz" :aizkc ,xkenløîàäzkqna Ð

:(a,ap) [xeka yi] (oexg`) wxta zexeka

.dpzpy inl laeia xefgl xknk dpi` dpzn

åáåùúopiyxce ,"ezfeg` l` yi` eaeyz" Ð

.dpznd z` zeaxl :(my) (h"ta)ìàåâå
íìåòì.mlerl ycwdl hlgp epi`y Ð

.`nrh yxtn onwleøùò íéðù íåé òéâä
ùãåç.xafbd on egwlyn Ðúåøåã åì ïéàù

.`iny inw diaxe dixt `kilc Ðàöé àì
éì äîì ìáåéáke li`ed Ð."zezinvl" aiz

äðùîïîèð äéämipy meia gweld Ð

el ozil xken ed`vni `ly ick ,yceg xyr

.el helg `ede ,eizernùìåç àäéùenk Ð

opiqxbcke ,"mieb lr yleg" :(ci ediryi)

.dxfray zekyll eizern lihn `diy ,miycwd lr miylg oilihn :(a,gnw zay)úìãä øáåù àäéå.qpkpe ,xkny zia ly Ðàøîâåúòãî.oevxa mlawiy Ð
ìòá
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àáø`ziixae oizipzne :i"yx yxit Ð xeq` ziaxa cg` cv `nlr ilekc xn`

Ð [iz`] (iabl) ziaxd icile li`ed seq seq :xaq `ziixac `pzc ,ibilt `da

yi cere .i"yx [oeyl] ,ezxizd dxezdy `l` ,`id dxenb ziaxke ,ziaxa cg` cv

zexiky inc el xifgdl ziaa qpkpy oebk :`ziixae oizipzn ibilt ikdac ,yxtl

.ycg xyr mipy jeza ezectl `a m` ,dpy

xifgdl zpn lr ziax xaq oizipznc `pzc

xn :inp i` .xeq`c xaq `ziixac `pze ,ixy

,ibilt `le `cg xn` xne `cg xn`

,epcti m` el xifgnyk ixiin oizipznc

.xifgn oi`yk ixiin `ziixae

éàãxknk dpi` dpzn xn` `d xi`n iax

oi` Ð xknk dpi`c oeikc :yxtl yi Ð

xyr mipy jez elit` ,mlerl dl`ebl ecia

"yicwnd" wxta epiywdy dn df itle .ycg
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oikxr(ipy meil)

:opaxe dcedi iax zwelgn xe`iaa opgei iax lr wleg `axàáø̈¨
àîìò éleëc ,øîà,dcedi iaxl oiae opaxl oia -úéaøa ãçà ãö ¨©§¥¨§¨©¤¨§¦¦

øeñà,ziaix `idy xxaziy wtq cv yi xy`k zexit zlik` - ¨
,dxeq`àëäå,xkn edcy dyra o`ke -øéæçäì úðî ìò úéaøa §¨¨§¦¦©§¨§©£¦

eäééðéa àkéà-xkend mdipia epzdy ote`a ewlgp dcedi iaxe opax ¦¨¥©§
ylyd jeza zpkyennd dcyd z` xkend dcti m`y ,gwelde

,lk`y zexitd inc z` gweld xifgi ,mipyøáñ øî-`nw `pz ©¨©
xaqøeñàmdinc z` xifgiy zpn lr mb zexitd z` lek`l gwell ¨

,dxekn dcydy xxazd `ly ceray xg`n ,dctz dcyd m`
zexitd zlik` zryae ,d`eldd lr oekyn zxeza elv` dcyd

.ziaix xeqi` lr xaerøáñ øîe,xaq dcedi iax -øzeîgwell ©¨©¨
mdinc z` xifgiy zpn lr ,zpkyennd dcyd zexit z` lek`lm`

.dctz dcyd
epzpyny ,`ed `ziixal epzpyn oia dxizqd aeyii `ax ixacle
cg` cv ly xeqi`dy zxaeq ,'ziaix epi`e ziaix oink' dhwpy
jxca dpewd icil e`a ziad e` dcydy ote`a wx epid ziaixa
e`ay ote`a la` ,d`eld xear xkn edcy z` dyry oebk ,d`eld
xeqi` oi` lkd ixacl ,dneg ixr izaa oebk ,gwn jxca dpewd cil

ix oink wx dfy dxn` okle ,ziaixa cg` cvzxaeq `ziixade .zia
,ziaixa cg` cv xeqi` yi ,xkn jxca dpewd cil e`ay ote`a mby
dxezdy `l` dxenb ziaix' dneg ixr izaa yiy dhwp okle

.'ezxizd
:dpyna epipy.Bða ìàâé ,øëBnä úî:`xnbd zl`eyàèéLtoic - ¥©¥¦§©§§¦¨

ixdy ,`ed heyt dfoennd zeiekf lk z` lawne eia` z` yxei oa
daiyn .le`bl leki oad mby ycgl dpynd dkixv recne ,ely

:`xnbdàîéúc eäî,xn`z `ny -'áLBî úéa økîé ék Léàå' ©§¥¨§¦¦¦§Ÿ¥©
àðîçø øîà(gk dk `xwie),in lr wxy jkn cenll mewn dide ¨©©£¨¨

,okn xg`l le`bl lekiy xn`p ziad z` xknyéàäå,[oad-](åàì) §©
øëî [àì],le`bl leki epi` `nye ,ziad z`ïì òîLî÷- Ÿ¨©¨©§©¨

,(my) weqtd eprinyníB÷î ìkî 'Búleàâ äúéäå'ote` lkay - §¨§¨§¨¦¨¨
jkn z`f micnle .epa ici lr oiae xkend ici lr oia ,le`bl ozip
wqer eay xkend iabl aezkl el didy ,epeyla aezkd dpiyy
jkne ,'exknn zpy mez cr dpl`bi 'ebe xekni ik yi`e' aezkd

l`bp ziady ,cenll yi ,'ezle`b dzide' azke dpiyy,ote` lka
.xg` yxei e` ,oad ici lr mb `l` ,xkend ici lr `weec e`le

:dpyna epipy.Bða ãiî ìàâé ç÷Blä úî:`xnbd zl`eyàèéLt ¥©¥©¦§©¦©§§¦¨
-cnere eia` ly oennd zeiekf z` yxei oa ixdy ,`ed heyt df oic

:`xnbd daiyn .enewna,àîéúc eäîFl z`ln cr l`Bi `l m`e' ©§¥¨§¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ
zzinSl dng Fl xW` xirA xW` ziAd mwe dninz dpWäðBwì ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦£¤Ÿ¨©§¦ª©¤

àðîçø øîà 'BúBà(l dk my),jeza ziad l`bi `l m`y epiidc ¨©©£¨¨
z` l`bi ok `ed m`y ,jkn wiicl yie ,dpewl ziad hlgi ,dpy
df `ed dpewd `weece ,el xifgdl dpewd deevn ,dpyd jeza ziad

,xifgdl dehvpyäð÷ àì àäå-,dpw `l oad ixdedeevn didi `le §¨Ÿ¨¨
.xifgdlïì òîLî à÷,(my) weqtdíB÷î ìkî ,'Búleàâ äúéäå' ¨©§©¨§¨§¨§¨¦¨¨

.xg` yxei e` ,oad cin mb ,dxwn lka l`bp ziady -
:dpyna epipy,'åë øënL äòMî àlà äðL Bì ïéðBî ïéàxn`py ¥¦¨¨¤¨¦¨¨¤¨©

zyxecy `ziixa d`ian `xnbd .'dpW Fl z`ln cr' (l dk `xwie)©§Ÿ¨¨
:dpyd z` mipen dxikn efi`l zx`ane ,df weqtïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

weqta xn`p(my),'äðL'eòãBé éðéà,yxtl,ïBLàøì äðL íàíà ¨¨¥¦¥©¦¨¨¨¦¦
éðMì äðLe` ,oey`xd xkend zxiknl dpy dpen mlerl m`d - ¨¨©¥¦

dpy zepnl yi ,xg` edyinl ziad z` xkn dpewdy ote`a `ny
cin dcyd z` le`bl oey`xd xkend lekie ,ipyd xkend zxiknl

,eziipwn dpy xeariy cr ipyd dpewdøîBà àeäLk(my)`l m`e' §¤¥§¦Ÿ
l`BiïBLàøì äðL éåä ,'äîéîú äðL Bì úàìî ãò-xn`py jkn ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨£¥¨¨¨¦

my) mcewd weqta xkfend xkenl xfeg aezkdy rnyn ,'el' weqta
xkenl dpyd z` cinz mipen jkitle ,'xMni iM Wi`e' (hk dk§¦¦¦§Ÿ

.oey`xd
:`xnbd zxxanèeìç éîìdxiknl dpy d`lny xg`l ziad §¦¨

:dfa zwelgn `xnbd d`ian .dpey`xdì ,øîBà øæòìà éaødpew ©¦¤§¨¨¥©
d,èeìç ïBLàøoey`xd dpewd mle` ,epnn le`bl leki xkend oi`e ¦¨

ixdy ,ipyd ziipwn dpy xearzy cr ipyd dpewdn le`bl leki
.ziad el hlgp `l oiicrì ,øîà ïðçBé éaød dpew,èeìç éðMoi`e ©¦¨¨¨©¨¥¦¨

.epnn le`bl leki oey`xd dpewd
:`xnbd zl`ey,øæòìà éaøì àîìLahlgp ziady mrhd oaen ¦§¨¨§©¦¤§¨¨
,oey`xd dpewlïðéðî à÷ déãéãìc`ed dpyd oipny meyn - ¦§¦¥¨¨¦©

xazqne ,weqtdn lirl `ziixad dyxcy itk oey`xd ly eziipwn
.eziipwn dpy dxary eze`l dhelg didz dcydyéaøì àlà¤¨§©¦

,ïðçBé,ipyd gwell hlgp ziady xaeqyàîòè éàîmrhd dn - ¨¨©©£¨
`l oiicre ,oey`xd ly eziipwn dpyd z` mipen ixd ,ipyl hlgiy

:`xnbd daiyn .ipyd ly eziipwl dpy dxarøa àaà éaø øîà̈©©¦©¨©
,ìnî,meyn `ed opgei iax ly enrhìk éðMì ïBLàø Bì øën äî ©¨©¨©¦©¥¦¨

.Bãéì àázL úeëælk z` ipyl xkn oey`xd dpewdy epiidc §¤¨Ÿ§¨
zeiekfd z` oiae ,dzr el yiy zeiekfd z` oia ,ziaa el yiy zeiekfd
,oey`xd ly enewna cner ipyd dzrne ,onf xg`l el e`eaiy
zhilg z` el dkfn dxezde oey`xd ziipwn dpy zxaer xy`ke

.el hlgp ziade ,ef zekfa ipyd dpewd dkef ,ziad
øëî ,ìnî øa àaà éaø øîàzxaern dpya,äîBç éøò éza éðL ¨©©¦©¨©©¨¨©§¥¨¥¨¥¨

ãçàå ,ïBLàøä øãàa øNò äMîça ãçàäæ ,éðMä øãàa ãçàa ¤¨©£¦¨¨¨©£¨¨¦§¤¨§¤¨©£¨©¥¦¤
Bì øënLcg`aäðL ìL øãàa ãçà íBé òébäL ïåék ,éðMä øãàa ¤¨©©£¨©¥¦¥¨¤¦¦©¤¨©£¨¤¨¨

,äðL Bì äúìò ,äàaäiad el hlgpemeil mein dpy dtlg ixdy ,z ©¨¨¨§¨¨¨
dpya ycega mei eze`l cr ,dxiknd ly ycegd mein ,xnelk]

e ,[d`adäúìò àì ,ïBLàøä øãà ìL øNò äMîça Bì øënL äæ¤¤¨©©£¦¨¨¨¤£¨¨¦Ÿ¨§¨
.äàaä äðL ìL øãàa øNò äMîç ãò äðL Bìxg`l wxy epiidc ¨¨©£¦¨¨¨©£¨¤¨¨©¨¨

jixvy meyn ,dpewl ziad hlgp dxikndn yceg xyr dyly
ixacly ,`vnpe .xc`a e"h cr ,xc`a e"hn ,meil mein dpy xearzy
,oey`x xknpy ziad iptl hlgi ipy xknpy ziad ,lnn xa `a` ax
`l oiicr oey`xle ,meil mein dpy d`ln xak ipyly oeikn ,mrhde

.meil mein dpy d`ln
é÷úîàðéáø dì ó,`xaqn df oic lr `piax dywd -déì àîéìå- ©§¦¨©¦¨§¥¨¥

'`a dpwy ipyd dpewl ,'` xc` e"ha dpwy oey`xd dpewd xn`i
,'a xc`aïéçL íéã÷ àðàCãéc ànwî àøeðwiqdl izncwd ip` - £¨¨¦¨¦¨¦©¨¦¨

zxb dz`y iptl iziaa izxb ip` `ld ,xnelk .jiptl ziaa y`
oiicr ily ziade ,xc` '`a hlgp jly ziady okzi cvike ,jziaa

.jpicn ipic rxbi recne ,hlgp `l
:`xnbd zvxzndéì øîàc íeMî,oey`xd dpewl ipyd dpewdzà ¦§¨©¥©§
àøeaéòì úéçðhlgp jkitle ,xeaird ycega zial zqpkp dz` - ¨¥§¦¨

zyxcn epizpyna cnlpd itk ,yceg xyr dyly xg`l wx jzia
yceg xg`l zial izqpkp ip` mle` ,'dninz' (l dk `xwie) weqtd

.meil mein yceg xyr mipy xar xake ,xeaird
yceg oipra lnn xa `a` iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

xeka dlh ly dpyd oipn iabl ,xeaird:,ìnî øa àaà éaø øîàå§¨©©¦©¨©©¨
Bì eãìBðzxaern dpyaíéàìè éðL[odkd] xdfene ,mixeka §§¥§¨¦

,dpey`xd mzpy jeza dligzkl maixwdlãçàclepøNò äMîça ¤¨©£¦¨¨¨
ãçàå ïBLàøä øãà ìLclepøãàa ãìBpL äæ .éðMä øãàa ãçàa ¤£¨¨¦§¤¨§¤¨©£¨©¥¦¤¤©©£¨

äúìò ,äàaä äðL ìL (éðMä) øãàa ãçà íBé òébäL ïåék ,éðMä©¥¦¥¨¤¦¦©¤¨©£¨©¥¦¤¨¨©¨¨¨§¨
,äðL Bìe ,carica wx daxwdl xyk ,xc` '`neBì ãìBpL äæ ¨¨¤¤©

øNò äMîç ãò äðL Bì äúìò àì ,ïBLàøä øãàa øNò äMîça©£¦¨¨¨©£¨¨¦Ÿ¨§¨¨¨©£¦¨¨¨
.äàaä äðL ìL øãàadpy el d`ln ,oey`x clepy dlhdy `vnp ©£¨¤¨¨©¨¨
.ipy clepy dlhd ixg`

é÷úîàðéáø dì ó,df oic lr `piax dywd -déì àîéìåxn`i - ©§¦¨©¦¨§¥¨¥
,ipy clepy dlhl oey`x clepy dlhdà÷eøé ìéëà íéã÷ àðà£¨¨¦¨¦§¨

Cãéc ànwîip` ixd ,xnelk ,jiptl ayr lek`l izncwd ip` - ¦©¨¦¨
`l ile ,xc`a '`a dpy d`ln jly okzi cvike ,jl mcew izclep

:`xnbd zvxzn .xc`a e"h cr dpy d`lndéì øîàc íeMîdlhd ¦§¨©¥
,oey`xl ipydàøeaéòì úúéçð zàclep dz` -yceg jeza z ©§§¥©§¦¨

,yceg xyr dyly xeark wx dpy oa didz dz` okle ,xeairdàðà£¨
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc oikxr(iyily meil)

,cnlp zyxebn dpi` egxk lra dpzp m`y df oiceéøèöéàcîdéì C ¦§¦§§¦¥
ìläìéðewúìy dneg ixr izaaBçøk ìòa äðéúðgweld lyàéåä §¦¥§©¥§¦¨§©¨§¨§¨
,äðéúðdzid mday dneg ixr izaa `weec ok oicdy ,cenll yie §¦¨
,dpwzdàîìòa àälld mda owiz `ly mipte`d x`ya la` - ¨§¨§¨

,[dneg ixr iza ly ote`l minec mde]àéåä àì Bçøk ìòa äðéúð§¦¨§©¨§Ÿ¨§¨
.äðéúðlra zernd z` lral dpzpy ,dy` hb ly ote`a okle §¦¨

.zyxebn `dz `ly `ed oicd ,egxk
îé÷úàtt áø dì ó,`ax ixac lr `tt ax dywd -àîézéàå- ©§¦¨©¨¨§¦¥¨

mixne` yieyéMà [øa éîéL] áø,ok dywdcenll xyt` cvik ©¦¦©©¦
,dy` hbl epizpynnéðewúì ìläì déì àëéøèöéà ék àîìéãå- §¦§¨¦¦§§¦¨¥§¦¥§©¥

df oi` ,dpizp zaygp egxk lra dpizpy owzl lld jxvedy dn
`l`ote`agweld `ayzzlåéðôa àlL,xkend lyizy opyiy ¤Ÿ§¨¨

lra el ozepy mbe ,xkend ipta df oi`y mb ,ef dpizpa zepexqg
,egxkìáàdpizpaåéðôa,zepexqg izy da oi`yïéam`ozp £¨§¨¨¥
Bzòcîeïéaozp m`.[äðéúð] (äðúî) àéåä ,Bçøk ìòaoi` dzrne ¦©§¥§©¨§¨§¨§¦¨

dy`d dpzp m`y oicd didi dy` hbae ,dy` hbl epizpynn di`x
.zyxebn `id ixd ,eipta egxk lra zernd z` lral

éøîàc àkéà.xg` ote`a ef dreny exn`y yi -,àáø øîà ¦¨§¨§¦¨©¨¨
ìlä ìL Búðwzîezy`l lrad xn` m`y ,cenll epl yiäæ éøä' ¦©¨¨¤¦¥£¥¤

éhébBì äðúðå ,'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò C,zernd z` dy`d ¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨
ïéamze` dpzp m`Bzòcî,lrad lyeïéádpzp m`mze`ìòa ¥¦©§¥§©

å .äðéúð àéåä ,Bçøkc jkn z`f micnléøèöéà éëìläì déì C ¨§¨§¨§¦¨§¦¦§§¦¥§¦¥
éðewúì-zaygp egxk lra dpizpy owzl lld jxvedy dnn §©¥

xkend ozpy ote`a wx ,dpizpåéðôa àlLdidy] gweld ly ¤Ÿ§¨¨
,rnyn ,[xzzqnìáàdlibx dpizpaïéa ,åéðôaozpyBzòcîeïéá £¨§¨¨¥¦©§¥

äðéúð àéåä ,Bçøk ìòa`l okle ,ezpwz `ll mb dpizp zaygp - §©¨§¨§¨§¦¨
.zcgein dpwzl lld dfa jxved

é÷úîàîézéàå ,àtt áø dì ómixne` yie -yéMà øa éîéL áø ©§¦¨©¨¨§¦¥¨©¦¦©©¦
,ok dywdïéa ,àîìéãådpizpaåéðôaeïéádpizpa,åéðôa àlLwx §¦§¨¥§¨¨¥¤Ÿ§¨¨

ozp m`Bzòcî,lawnd lyïéà,dpizp zaygp dpizpd ok` -la` ¦©§¦
ozp m`àì ,Bçøk ìòa-,dpizp zaygp dpizpd oi`ìläåowizy §©¨§Ÿ§¦¥

,eipta `ly ote`a wxmeyn epiidcéøèöéàc éàî.ïéwz déì C ©§¦§§¦¥©¥
wx owiz jkle ,mixzzqn mipewd eidy dyrnd did jky xnelk
lky `ed oicd ,lld owiz `ly okidy okzi zn`a j` ,df ote`a
eid mipewd m` ,ok`e] dpizp dpi` ,eipta elit`e ,egxk lra dpizp
dpizpy owzn lld did ,xzzqdl `la zernd z` lawl miaxqn
`di dy` hb oiprl df itle .[dpizp zaygp `dz egxk lra eipta
dpi`e ,dpizp zaygp dpi` eipta s` egxk lra dpizpy ,oicd

.zyxebn

äðùî
zx`an ,mzxikn xg`l dneg ixr iza zle`b oic x`azpy xg`l
millkp ,dneg ztwend xira mi`vnpd miqkp cer dfi` epzpyn

:'dneg ixr iza' oicaìkrwxwl xaegnd xacïî íéðôì àeäL ¨¤¦§¦¦
,äîBçä,min zexeae ugxn iza oebkàeä éøäoecipéøò ézák ©¨£¥§¨¥¨¥
,äîBç`l m`e ,exknpyk cin gweld on ml`ebl xkend i`yxy ¨

,mlerl gwell mihlgp md ixd ,mzxiknn dpy z`ln cr ml`b
úBãOä ïî õeçx`yk `l` dneg ixr izak opic oi`y ,dkezay ¦©¨

.mlerle ,dxikndn mipy izy xg`l wx ml`bl xkend lekie ,zecy
úBãOä óà ,øîBà øéàî éaø.dneg ixr izak opic dneg xiray ©¦¥¦¥©©¨

:sqep oicäîBça éeðaä úéa,xird zneg iaeray llgd jeza -éaø ©¦©¨©¨©¦
Bðéà ,øîBà äãeäéoecip,äîBç éøò ézákoi`y xira ziak `l` §¨¥¥§¨¥¨¥¨

.eaiaqn dneg swen ziad oi`y itl ,dneg dl,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
ïBöéçä ìúBkziad ly,BúîBç àéä.dneg ixr izak oecipe ¤©¦¦¨

àøîâ
`nw `pz ly mzwelgn mrh x`ean day `ziixa d`ian `xnbd

:dneg ztwend xiray zecyd oica xi`n iaxeïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

(l dk `xwie) dneg ztwend xira zia zxikn oica dxeza xn`p
d mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi `l m`e'úéaxW` xirA xW` §¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦£¤

,'Fz` dpTl zzinSl dng Fléì ïéà,df weqt zernynaúéa àlà Ÿ¨©§¦ª©Ÿ¤Ÿ¥¦¤¨©¦
,dneg ztwend xirayíécá éza úBaøì ïépî,[mizf zyizk iza-] ¦©¦§©¨¥©¦

úBìcâîe ,úBàöçøî ézáe,[rwxwa mireawd zepex`-]ïéëáBLå ¨¥¤§£¨¦§¨§¨¦
,[zeter ipiw-]úBøòîe ïéçéLå úBøBáe[min zexea-]xiray §¦¦§¨

mihlgp md ixd el`bp `l m`e cin mil`bp md s`y ,dneg ztwend
,mzxiknn dpy xg`l gwell,'øéòa øLà' øîBì ãeîìzrnyny ©§©£¤¨¦

.llka `ed ixd ,dneg ztwend xird jezay dn lkdzrne
,xird jezay dn lk daxzdyúBãOä óà äaøî éðàL ìBëé̈¤£¦©§¤©©¨

,mzxiknn dpy xg`l ehlgi el`bp `l m`e cin el`biy xiray
,'úéa' øîBì ãeîìziepad xac `edy zial dnecd xac wxy ©§©©¦

,dneg ixr iza oic mda bdep ,rwxwaøéàî éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¥¦
,øîBà,dpey ote`a yxcp weqtdéì ïéà ,'úéa',df weqt zernyna ¥©¦¥¦

,úBìcâîe ,úBàöçøî ézáe ,íécá éza úBaøì ïépî ,úéa àlà¤¨©¦¦©¦§©¨¥©¦¨¥¤§£¨¦§¨
úBãN eléôàå ,úBøòîe ïéçéL úBøBáe ,ïéëáBLåoic llka md s`y §¨¦¦¦§¨©£¦¨

,dneg ixr iza'øéòa øLà' øîBì ãeîìzjezay dn lk rnyny ©§©£¤¨¦
.llka md ixd ,zecy elit`e xird

:`xnbd dywnàlàå,ziak opic zecy elit`y xi`n iax itlàä §¤¨¨
,'úéa' áéúk.dneg ixr izak oecip zial dnecd wxy hrnl rnyne §¦©¦

:`xnbd zvxznúéñìeç ,àðéè÷ áø øîà àcñç áø øîàmewn-] ¨©©¦§¨¨©©§¦¨§¦
[mipa` lyäìeöîe[leg ly mewn-]eäééðéa àkéàewlgp dfa - §¨¦¨¥©§

ly zecy `l` daix `l xi`n iax s`y ,xi`n iaxe dcedi iax
epi`y zial jka minece ,drixfl zeie`x opi`y dlevne ziqleg
jxevl lege mipa` mdn milhepy oipal md zeie`x oke ,drixfl ie`x

ecy la` ,oipaixr izak oipecip opi`y dcen xi`n iax mb ynn z
.dneg

:df uexizl di`x d`ian `xnbdàéðúäå,`ziixaa epipy ok` jke - §¨©§¨
ly rwxwäìeöîe úéñìeç,dneg ztwend xiray,øîBà øéàî éaø §¦§¨©¦¥¦¥

dpicíézak.day,øîBà äãeäé éaødpic.úBãOkyxetn ixd ©¨¦©¦§¨¥©¨
m` dlevne ziqleg ly rwxwa `l` dpi` mzwelgn lky `ziixaa
opi`y dcen xi`n iax mb zecya eli`e ,zecyl e` mizal mzencl

.xird iza llka
:dpyna epipyéøò ézák Bðéà øîBà äãeäé éaø ,äîBça éeðaä úéa©¦©¨©¨©¦§¨¥¥§¨¥¨¥
,['åëå] äîBç.ezneg `id oevigd lzek xne` oerny iaxéaø øîà ¨¨©©¦
íäéðLe ,ïðçBéoerny iaxe dcedi iax -eLøc ãçà àø÷îcg` lk ¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

xg`l ,ryedi glyy milbxnd dyrna xn`py ,ezhiy z`
mdixg` mitcexd zni`n dpefd agx ly ziad ziilra e`agzdy

(eh a ryedi)äîBçä øé÷a dúéá ék ïBlçä ãòa ìáça íãøBzå'©¦¥©¤¤§©©©¦¥¨§¦©¨
,'úáLBé àéä äîçáeixd 'dnFgd xiwA Dzia iM' xn`py xg`ne ©Ÿ¨¦¨¤¦¥¨§¦©¨

,dnegd iaer jeza did dziay,øáñ [ïBòîL éaø] (øéàî éáø)©¦¦§¨©
àø÷c déèLôkiax -did dziay ,eheytk weqtd yxtn oerny ¦§¨¥¦§¨

xira ,xnelk ,'zaWFi `id dnFgaE' aezkd xn`e ,dnegd jeza iepa©¨¦¨¤
`vnpk aygp dnegd jeza iepad ziay epl ixde .zayei `id dneg

.dneg ztwend xira,øáñ äãeäé éaøåoky ,jtidl wiicl yiy §©¦§¨¨©
xn`p,'úáLBé àéä äîBça'`id dnvr dnegd jezay ,epiid ©¨¦¨¤

,zayeiøéòa àìåztwend.äîBç §Ÿ§¦¨

äðùî
:dneg ztwen xira mipic ihxt cer zcnln dpyndøéòdpi`y ¦

`l` ,dneg ztwendúîBç äéúBbbLjkae ,dfl df mikenq dizay - ¤©¤¨¨¨
,xirl dnegk miyrp mdåxir okúBîéî äîBç úôweî dðéàL §¤¥¨¤¤¨¦

,ïeð ïa òLBäé,xzei xge`n onfn `l`dðéàzpecipäîBç éøò ézák §ª©¦¥¨§¨¥¨¥¨
mixvgd izak `l` ,mzxiknn dpy jeza mil`bp diza eidiy

.mlerle dxiknd mein miizpy xg`l wx mil`bpyéøò éza ïä elàå§¥¥¨¥¨¥
äîBçizak opic dneg zetwen od xy`ky 'xir' zeaygpd od el` - ¨

da yiy xir ,dneg ixrìLíézá [éðL] éðL ìL úBøöç Llka ¨Ÿ£¥¤§¥§¥¨¦
`ide ,xvg.ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úôweî¤¤¨¦§ª©¦
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קכה oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay

lra[a,`l scl jiiy]åçøë ìòá.oizipzna lld oiwzc `peb i`d ik ,eziaa mzlihdy Ð

åéðôá àìù`ed eipta `lyc ,`ki` `zerixl izxzc meyne .onhp didy df oebk Ð

.ipewzl lldl dil jixhvi` ikd meyn Ð `ed egxk lraeïé÷ú äéì êéøèöéàã éàî
ipewzl lldl jixhvi` ded ,edpileawl ira ded `le mzd gwel inp ied i`e Ð

.dpizp iediz egxk lracàøîâúéáÐ

.(dk `xwie) "xira xy` ziad mwe"úåìãâî
.rwxwa dreawe ,x"iihyn* Ðøîåì ãåîìú

úéá.zial enc lirlc ipde ÐúéñìåçÐ

.ediipia `ki` drixfl ie`x epi`y mewn

`dc ,xi`n iax xn`w `l ynn zecyc

dlevne ziqleg `l` .dia aizk "zia"

edpip drixf ipa e`lc ,zial encc ,iaxnw

myn lehil Ð ziqleg zia ,oipal oiie`xe

iaxe .leg odn lehil Ð dlevne ,mipa`

.enc zecyk xaq dcediàéðúäå.`zegipa Ð

àø÷ã äéèùôëjeza dziac opifgc Ð

xnelk ,"zayei `id dnega" :xn`we ,dnegd

.zayei `id dneg xiraäðùîäéúåââù
äúîåçdetiwd `l` ,dneg detiwd `ly Ð

.dnegk efl ef mizad zetekze ,mizaaùìù
úåøéöçmiza ipy zg`e zg` lkay Ð

.xir `ixwinäøö÷uegny dphw xir my Ð

.ixetivlàøîâøâéà øåùdizebby Ð

.dznegäîåç àåìrnyn ,aizk "`el" Ð

eiykr el oi` ,xnelk ."el" rnyne "`l"

.eda helg zia inp ded ,mcew dneg el dide

øîà÷ éàîdneg ztwen xir oi` ike Ð

cecb `l` ocxid xarae ,`lnb `l` lilba?
ãò
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onfa ziriaya :ipyne ?hnyz `lc lld oiwzde `hnyn `ziixe`c icin `ki` in

deln zhnydl ziriay xn`c ,dil `xiaq iaxk llde :i"yx yxite .opaxc ,dfd

li`ed ipy ziaac dil `xiaq ,ded ipy ziaa lldc ab lr s`e .opaxc dfd onfa

zelaei epn :opixn`ce .`ziixe`cn dhiny bdep did `l Ð bdep laei did `le

.xn`w opaxcn Ð oihiny ycwlrnyn o`ke

oke !dxezd on bdep laei did ipy ziaac

ixqegn drax`" wxt zezixka rnyn

`ivedl mdici epzie" :(`,`i) eteqa "dxtk

:`cqg ax xn` ,'ebe "miny`e mdiyp (z`)

dgtye .elra dtexg dgty oleky cnln

oixeg za divge dgty divg epiid dtexg

oiwxta opixn`e ,ixar carl zqxe`nd

`l` bdep ixar car oi`c (`,hk) lirlc

ziaa zelaei ebdp `nl` ,bdep laeidy onfa

,inp ikd oi`c ,jgxk lrc :xnel jixve !ipy

lkc ab lr s`e .ipy ziaa zelaei ebdpc

dingp) aizkck `xfr inia exfg `l l`xyi

yly mitl` `eax rax` cg`k ldwd lk" (f

exfg haye hay lkn edine ,"miyye ze`n

,dilr diayei lk enk xity iede ,ozvwn

`lc ab lr s` zelaei epny onwl opixn`ck

oihib) "gleyd" wxtc `idde .olek exfg

,oiwz dixcl e`l lldc xnel jixv (`,el

axgil cizr did ziady did rcei `l`

:mzd irac ab lr s`e .leafext owiz jkitle

e` oiwzc `ed dixcl ,leafext oiwz ik lld

,iraw iia`l e`l `idd Ð oiwz `nlr ixcl

oic zia xwtd mzd uxznc `axl m` ik

.xwtd

êéøèöéàãîlra dpizp ipewzl lld

`d dpizp ied] Ð egxk

dpizp `ied `l [egxk lra dpizp `nlra

lra dpzn lawl mc`l el oi`c `hiyt)

ike :xn`z m`e .(dpizp `ied `le egxk

dpizpc df lr di`x `iadl dil jixhvi`

el oi`c `hiyt ?dpizp `ied `l egxk lra

ikid :cere !egxk lra dpzn lawl mc`l

dpzn i`cec :xnel yie ?`tt ax df lr bilt

`lc `hiyt Ð jxev mey el oi`y ,zeyxc

lr bilt `l inp `tt axe ,egxk lra `ied

enk ,ibilt jxev da yiy dpzna `l` .df
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,zekeq eyr `l `xfr ini cry dheytd ezernynk aezkd zpeek
ziiyr lr dler df oi` 'ryedi inin eyr `l ik' weqtd xn`y dne
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:`xnbd zx`anCãéàådpey`xd dyecwdy xaeqd xg`d `pzde - §¦¨

eyry yxtl leki epi` ok m`e ,ux`d oaxeg xg`l s` zkynp
mikixv eid `l ixdy ,ryedi inia eyry enk ux`l dipyd mz`iaa
dpeekdy ,ernynk weqtd z` yxtn `ed `l` ,ztqep mrt ycwl
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oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

àìîâ ãò.ryedi zenin dneg zetwen eid `lnb cr lilbay zexiir lk Ðøîà àáø
ztwen zeedc oizipzn ipzwc `lnb :xn`w ikde ,oizipzn iyextl `z` `pz i`d Ð

.lilbc `lnb epiid ryedi zenin dnegé÷åôàìocxid xara `lnb `ki` i`c Ð

dcedia milyexie ,cicg oke cecb oke ,ryedi zenin dneg ztwen `ied `l dcediae

e`xwpy ocxid xare lilbay zexiir iwet`l

zenin zetwen opi` ,milyexie epe`e cicg

.ryediåäééúåë àëéìã êðéà`wc jpi` Ð

`kilc ,ztceie dxvw oebk ,oizipzna aiyg

`l ediiznyk iwqnc izixg` `zkeca

.iniiw `rx` ida `ziixa ipzinl jixhvi`

íéøáã äøùòwxta `nw `aaa yxtn Ð

.mdn cg` dfe ,(a,at) "daexn"úéáä ïéà
èåìçdpewl" :(dk `xwie) aizkc meyn Ð

milyexi dwlgzp `l :xaqwe ,"eizexecl eze`

dil ipwn `w o`ne ,mihayláø øîà éî åàì ?
'åëå óñåéod el`" wxta zekn zkqna Ð

.(`,i) "oilebdåìà úà.epizpyna zeiepnd Ð

íåùãé÷å(`,fh) zereay zkqna yxtn Ð

oic ziae ,xiyae zecez izya dl iycwnc

.'eke odixg` zecez izye ,oikldnåìèáÐ

oic oda oi`e ,oda zbdep ux`d zyecw oi`y

.dneg ixrõøàä úùåã÷ äìèáùîÐ

.oey`x oaxegaäðåùàø äùåã÷dyciwy Ð

.ryediúøîà àä`dc seqa onwl Ð

`le :`tiq ipzwc ,iyecwl ikixv `lc ,`zlin

dyciwy 'ek jcia dlrzylk `l` cala el`

!`al cizrle dzrylåäééðéî àãçjd Ð

xa xfrl` iax Ð `al cizrl dyciw ipzwc

el oi`y it lr s` :xn`wc ikid ik ,dxn` iqei

dlha `l Ð aexgc ab lr s`e ,eiykr

.dizyecw'åë àøæò éîéá íúàéá ùé÷î àìà
`l` ,xcdn zekeq` e`l "eyr `l ik" `dcÐ

eiykr eyry dn eyr `l ik :xn`w ikd

.ux`d zyecw Ð edip i`ne ,ryedi zenin

ïéèéîù åðîoihiny zepnl eligzdy Ð

.xyrna eaiigzpe'åâå êéäìà 'ä êàéáäåÐ

lirl aizkc ,`xw irzyn zelbd on maeya

jzeay z` jidl` 'd aye" :(l mixac) dipin

."jngxeêãéàåÐ "eyr `l ik" mlerl Ð

`rac `l` ,ynn zekeq e`le .i`w zekeq`

xqni`e dxf dcearc `xvi` ingx `xfr

.(`,cq) oixcdpqa xn`ck ,diciaàúåëæ ïéâàå
.ediilr `xfrcÐäëåñ éëxac eyr `l ikÐ

`xw citwc epiide .ok ryedi zenia df

xkcn `we ,mixg`dn ith ryedi ixekc`l

.i`pb oeyla dilòùåäé áéúë àúëåã ìëáã
òåùé àëäåirainl dil ded edi`c meyn Ð

`ra `l dyn `nlyac ,`zlinc dlr ingx

.'ek ingxäúà äúùøé,dyecw dze`a Ð

.ycwle xefgl jixv oi`eïáåàø èáù åìâùî
.aixgpq inia Ðïéèéîù ùã÷ì úåìáåé åðîÐ

mixhtp micar ediy bdep did `l laei i`ce

la` .zexfeg xkn ly zecy `le ,laei meyn

hnyle mitqk hnyl ,mibdep eid oihiny

ick laei zpy zepnl oikixv `dc ,xivwe rxfn

ray seqly ,onewna oihinyd e`eaiy

eid `ly miyng zpy oigipn eid zehiny

`idy iptn ,d`ad dhinyl dze` oipen

dixg` ly dpye ,laei zpy zeidl die`x

eid Ð zelaei oipen eid `l m`c .oipnd ligzn

eede ,oihinyd oeaygl dpy dze` oipen

.onewna `ly oihinyd
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àëäixzc ok xnel oikixv ep` inp `axlc :dnize Ð eed milyexi izxz inp

milyexi ixz dcedia xnel oikixv ep` oi` `axlc :xnel yie !eed milyexi

.eed milyexi ixz dcedia xnel jixv iy` axl la` .zevx` x`ya `l` ,eed

åùã÷ågeliy oiprle ,dneg ixr izaa zia zxikn oiprl :yexit Ð dneg ixr

izaa `wecc .xirl ueg mirxevn

ueg mirxevnd gelyl jixv dneg ixr

.`l [zexiir] (zevx`) x`y la` ,dnegl

,xirl ueg gelyl jixv zerbepn mipa`e

ikde .ryedi zenin zetwen eid `l elit`e

mc` oi`e xirl ueg odz` :mipdk zxeza `ipz

zetwend zexiirl ueg `l` ,xird lkl ueg

aizk `l `d ?olpn :xn`z m`e .cala dneg

epiax axd xne`e !rxevn mc` iab dneg zia

aizkc "eayen dpgnl ueg" opixnbc :wgvi

zia" aizkc ayenn (bi `xwie) rxevna dia

:o`k i"yx yxite .(dk my) "dneg xir ayen

xiyae zecez izya (`rx`l) dil ycwnc

,odixg` zecez izye oikldn oic ziae

zkqnae .(mye `,fh) zereaya `zi`ck

oiycwn eidy ogky`c i"yx yxit zereay

e`ayk ,xiyae zecez izya milyexi zeneg

,[zexfrd] (zexiird) lre xird lr siqedl

izrci `l Ð [zexiir] (zevx`) x`y la`

.oze` oiycwn eid j`id

åðîdniz o`kn Ð oihiny ycwl zelaei

,oihib zkqnc inlyexia ipzc `ziixal

,(`,el oihib) "gleyd" wxta azk i"yxe

"heny dhinyd xac dfe" :inlyexia `ipzc

zhiny cg` ,xacn aezkd zehiny izya Ð

dz`y onfa ,ziriay zhiny cg`e laei

onfa ,[ziriay] hnyn dz` Ð [laei] hnyn

hnyn dz` i` Ð laei hnyn dz` i`y

`l` zelaei epn `lc xne` o`ke .ziriay

"gleyd" wxt i"yx yxite !oihiny ycwl

oi`e .`id opaxcnc oikxrc `iddc (my)

i`pzc ip` xne`e) ,mipdk zxeza ok rnyn

inlyexic `dc) .(i"yx oeyl o`k cr) `id

`ziixa jdc :mz epiax xne` cere .(`id iax

xac dfe" :(my) "gleyd" wxt yix (iziinc

aezkd zehiny izya Ð "heny dhinyd

zhiny zg`e ,rwxw zhiny zg` xacn

opax la` .`id iax Ð inlyexic `de ,mitqk

dhiny yic oipn :ixn`e ,iaxc dilr ibilt

`xwie) xnel cenlz Ð laei oi`y it lr s`

oipne ,"mipyd zezay ray jl eide" :(g ,dk

Ð ziriay oi`y it lr s` laei dyriy

mirax`e ryz jl eide" (my) xnel cenlz

,edin .opaxk `iz` Ð `kdc [`ibeqe] ,"dpy

ezc `idd ayiil yi.iaxk elit` mipdk zx

Ð laei oi`y it lr s` ziriay :ipzc `de

egipde laei ebdp `ly it lr s` :dyxtl yi

dpyd y`xc `nw wxta ipzcke ,m`hga

`ly it lr s` Ð "`id laei" :(mye a,h)

it lr s` leki .erwz `ly it lr s`e ,ehny

iax ixac ,"`id" :xnel cenlz ?egly `ly

it lr s` Ð "laei" :xne` iqei iax .dcedi

s` leki ,egly `ly it lr s`e ,ehny `ly

."`id" xnel cenlz ?erwz `ly it lr
`l`
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc oikxr(iyily meil)

:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëä ééaà øîàleabdny zexiird lk ¨©©©¥¨¦¨¨©
e lilbd ly inexcd,ìéìba àìîb ãòleabdny zexiird lk oke ©©§¨©¨¦

e ocxid xar ly iaxrnd,ïcøiä øáòa ãeãb ãòzetwen md ixd ©¨§¥¤©©§¥
,oep oa ryedi zenin dnegíéìLeøéå BðBàå ãéãçåzyly cala md §¨¦§¦¨©¦

y dnegd ixralk.äãeäé §§¨
:sqep uexiz,øîà àáømixrd lk z` zepnl d`a `l `ziixad ¨¨¨©

,dpeekzd mixr el`l epizpyn z` zx`an `l` ,dnegd zetwen
y epiideàìîb,oep oa ryedi zenin dneg ztweny epizpyna epipyy ©§¨

zpkeyd dze` `id,úBöøà øàLc àìîb é÷etàì ,ìéìbadpyiy ©¨¦§©¥©§¨¦§¨£¨
ztwen dppi` `idy ,ocxid xar e` dcedi megza `lnb mya xir

oke ,ryedi zenin dnegãeãbdneg ztweny epizpyna epipyy ¨
zpkeyd dze` `id ,oep oa ryedi zeninãeãb é÷etàì ,ïcøiä øáòa§¥¤©©§¥§©¥¨

,úBöøà øàLc,lilbd e` dcedi megza cecb mya xir dpyiy ¦§¨£¨
dpe`e cicg mixrd oke ,ryedi zenin dneg ztwen dppi` `idy

` md ,dpyna epypy milyexiemixr hrnl ,dcedia mipkeyd mze
zenin dneg zetwen mpi`y ,lilba e` ocxid xara el` zenya
ryedi zenin dneg zetwend zetqep mixr mpyi i`cea ok` ,ryedi

`l` ,oep oaðéàeäééúåëc àkéà àìc Cdneg zetwen mixr oze` - ¦¨§Ÿ¦¨¦§¨©§
,onyk onyy zetqep mixr oi`yéøèöéà àìdéì Cjxved `l - Ÿ¦§§¦¥

.ozepyl `ziixad ly `pzd
ixr iza oic oda bdepy dneg zetwend mixrd zg`y dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .milyexi `id dnegda èlçéî éî íéìLeøéåike - ¦¨©¦¦¦©©¨
,ezpy jeza xkend dl`b `l m` dpewl hlgp milyexia xknpd zia

àéðúäå,`ziixaa,íéìLeøéa eøîàð íéøác äøNò`ed mdn cg`e §¨©§¨£¨¨§¨¦¤¤§¦¨©¦
yda èeìç úéaä ïéàmixvgd izak epic `l` ,ezxiknn dpy xg`l ¥©©¦¨¨

dwlgzp `l milyexiy itl ,laeia eilral xfeg oke mlerl l`bpy
x`yl didi `lye cala mzlgp zeidl oinipae dcedi ihayl
,(l dk `xwie) 'Fz` dpTl' xn`p dneg ixr izaae ,da zekf mihayd©Ÿ¤Ÿ

:`xnbd zvxzn .el dpwiy in oi` dwlgzp `ly oeikeéaø øîà̈©©¦
,ïðçBéx`y zeeydl ezpeek ,milyexi dpyna `pzd dpyy dn ¨¨

zeidl mdilry xnel ,dil` dneg zetwend mixrdíéìLeøék¦¨©¦
íéìLeøék àìå ,ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úôweîcoiprl j` - §¤¤¨¦§ª©¦§Ÿ¦¨©¦

,milyexil oiey opi` oicd,da èeìç úéaä ïéà íéìLeøé eléàc§¦§¨©¦¥©©¦¨¨
.ïäa èeìç úéaä àëä eléàå§¦¨¨©©¦¨¨¥

:sqep uexizeåä Lã÷ éøz óñBé áø øîà åàì ,øîà éMà áøike - ©©¦¨©¨¨©©¥§¥¤¤¨
onyy mixr ipy eidy sqei ax uxizy (.i) zekn zkqna epivn `l

,ycwénð àëä,xn`p o`k s` -eåä íéìLeøé éøzmixr ipy eidy - ¨¨©¦§¥§¨©¦¨
ziad oi` dae ,ycwnd da dpapy ycewd xir zg` ,milyexi onyy
`id s`e ,dzid zxg` milyexi cere ,ezxiknn dpy xg`l hlgp

.epizpyna diepyd `ide hlgp ziad dae ,dzid dneg ztwen
mixr dpeny wx dpynd dzpn recn zepcd zeziixa d`ian `xnbd

:el`k mixr daxd eidy cera ,dneg zetwenàéðz,`ziixaa[øîà] ©§¨¨©
elà úà íéîëç eðî änì ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøzeiepnd mixrd ©¦¦§¨¥§©¦¥¨¨¨£¨¦¤¥

zenin dneg zetwend zetqep mixr mpyi i`cea `ld ,epizpyna
:l`rnyi iax x`an .ryediäìBbä éða eìòLkL,laa zelbneàöî ¤§¤¨§¥©¨¨§

d mixrd z`íeLcé÷å elà,dneg ixr zyecwaìáàmixrd ¥§¦§£¨
deìèa úBðBLàø,dneg ixr zyecw oicnõøàä úMeã÷ äìèaMî ¦¨§¦¤¨§¨§©¨¨¤

zyecw dlha f`y ,oey`xd ziad oaxg xg` zelbl e`viy dryn -
.ux`døáñ÷,xaqy iqei iaxa l`rnyi iax ly enrh x`eane - ¨¨©

dyäMeã÷däðBLàø,oep oa ryedi inia ux`d dycwzpyäLcé÷ §¨¦¨¦§¨
ì,àáì ãéúòì äLcé÷ àìå dzòLeayi cer lk wx dkynp `ly §©§¨§Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ

.dzyecw dlha dpnid elbyn la` ,l`xyi ux`a micedid
:zxg` `ziixan dxizq `xnbd dywnìàòîLé éaø øîà ,éäðéîøe§¦§¦¨©©¦¦§¨¥

elà éëå ,éñBé éaøaod dpyna zeiepnd dnegd zetwen mixrd §©¦¥§¦¥
øîàð øák àìäå ,eéä ãáìab mixac) oyad jln ber ux` yeaika ¦§©¨©£Ÿ§¨¤¡©

(d-cúBøeöa íéøò älà ìk' ,'áBbøà ìáç ìk øéò íéML'dnFg ¦¦¦¨¤¤©§¨¥¤¨¦§¨
,'ddab,dneg zetwen mixr miyy eid dcal ber ux`ay ixd §Ÿ¨

.daxd cer eid l`xyi ux` lkay i`ceaeíéîëç eðî änì àlà¤¨¨¨¨£¨¦

äìBbä éða eìòLkL ,elà úà,laa zelbneàöîd mixrd z`elà ¤¥¤§¤¨§¥©¨¨§¥
.íeLcé÷å§¦§

oeyld lr `id ddnz ,`ziixad jynd z` `xnbd d`iany iptl
:da xen`déøö àìc ïðéøîà àä ,'íeLcé÷'eäðéLec÷ì Cixd - ¦§¨¨§¦©§Ÿ¨¦§©¦§

dyecwdy itl ,ycegn yeciw jixv `ly x`ean `ziixad jynda
,zniiw dcer dpey`xdàlàxnel jixve el` z` e`vn','íeàðî ¤¨§¨

.mdizeny z` epne dlebd on mzelra e`vn elld mixrd z`y
:`ziixad dkiynnãáìa elà àìå,dneg ixr zyecwa zeyecw §Ÿ¥¦§©

ìk àlàxiréúBáàî Eãéa úøBñî Eì äìòzLL E`idúôwen ¤¨¨¤©£¤§¨¤§¨§¥£¤¤¤¤
eìlä úBöî ìk ,ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBçdneg ixr lyúBâäBð ¨¦§ª©¦¨¦§©¨£

,daozxiknn dpy cr el`bp `l m`e ,cin oil`bp dizay oebk ¨
,dpnid miglzyn mirxevne ,gwell oihlgpL éðtîdäMeãw ¦§¥¤§¨

däðBLàø,oep oa ryedi iniayì äLcé÷ãéúòì äLcé÷å ,dzòL ¦¨¦§¨§©§¨§¦§¨¤¨¦
àáìipy e`vnpy ,dywe .dpnid elby xg`l s` zkynpe - ¨Ÿ

,ef z` ef zexzeq iqei iaxa l`rnyi iax zhiya zeziixad
zyecwy epipy dipyae ,dlha ux`d zyecwy epipy dpey`xay

.dlha `l ux`d
:`xnbd zvxznìàòîLé éaøc àaélàå éàpz éøz ,àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨§¥©¨¥§©¦¨§©¦¦§¨¥

.iqei iaxa l`rnyi iax zhiya ewlgpy md mi`pz ipyy -úéòaéàå§¦¨¥
eäéépéî ãç ,àîéàiqei iaxa l`rnyi iax `l ,odn zg` `ziixa - ¥¨©¦©§

`l` ,dxn`.døîà éñBé øa øæòìà éaødipyd `ziixad ,`ide ©¦¤§¨¨©¥£¨¨
,dyecwd dlha `ly zxaeqdàéðúclirl d`aedy `ziixaa §©§¨

,(`"r),øîBà éñBé øa øæòìà éaøa xn`pmwe' (l dk `xwie) aezk ©¦¤§¨¨©¥¥§¨
xirA xW` ziAd,'äîBç àBì øLày yexcl rnyneét ìò óà ©©¦£¤¨¦£¤¨©©¦
åéLëò Bì ïéàL,dnegïëì íãB÷ Bì äéäåixd ,oep oa ryedi inia ¤¥©§¨§¨¨¤¨¥

`id iqei xa xfrl` iax zhiyy ixde ,dneg swend xirl aygp df
yi jkld ,opaxega miwqet mpi` dneg zetwend mixrd zyecwy

.dpaxega dlha `l ux`d zyecwy xaeqd df `edy xnel
:`xnbd zl`eyàîòè éàî[xewnd oipn-]äMeã÷ øîàc ïàîc ©©£¨§©§¨©§¨

ì äLcé÷ äðBLàø.àáì ãéúòì äLcé÷ àìå dzòL`xnbd d`ian ¦¨¦§¨§©§¨§Ÿ¦§¨¤¨¦¨Ÿ
:ayiil `ziixaáéúëcdingp) dlebd on l`xyi ipa ly maey iabl ¦§¦

(fi gúBkeñ éáMä ïî íéáMä [ìäwä ìë] (äìåâä éðá) eNòiå'©©£¨©¨¨©¨¦¦©§¦
éða ïk ïeð ïa [òeLé] (òLåäé) éîéî eNò àì ék úBkeqá eáLiå©¥§©¦Ÿ¨¦¥¥©¦¥§¥

,'ãàî äìBãb äçîN éäzå 'åâå ìàøNéininy okzi cvik dywe ¦§¨¥©§¦¦§¨§¨§Ÿ
,dkeq zevn eniiw `l `xfr ini cr oep oa ryediãåc àa øLôà¤§¨¨¨¦

wicvd jlnd,úBkeñ äNò àìåmiwicvd miklnd lk onfa oke §Ÿ¨¨
,eixg`lyàøæò àaL ãòoi` i`cea `l` ,dkeqd zevn z` ycige ©¤¨¤§¨

,zekeq eyr `l `xfr ini cry dheytd ezernynk aezkd zpeek
ziiyr lr dler df oi` 'ryedi inin eyr `l ik' weqtd xn`y dne

,zekeqdàlàeyry dn ryedi zenin eyr `ly ,aezkd zpeek jk ¤¨
oky ,eiykrLéwîonf z`àéaíúux`líúàéáì ,àøæò éîéa ©¦¦¨¨¦¥¤§¨§¦¨¨

ux`läî ,òLBäé éîéaonfaïéhéîL eðî ,òLBäé éîéa íúàéa ¦¥§ª©©¦¨¨¦¥§ª©¨§¦¦
úBìáBéå,zelaeie zehiny zeyrl icka mipyd z` zepnl elgd - §§

óà ,äîBç éøò eLc÷åonfaïéhéîL eðî ,àøæò éîéa ïúàéa §¦§¨¥¨©¦¨¨¦¥¤§¨¨§¦¦
øîBàå .äîBç éøò eLc÷å úBìáBéåxn`pd aezkd on di`x yi oke - §§§¦§¨¥¨§¥

(d l mixac) ux`d zyexi zghadaéäìà 'ä Eàéáäå'õøàä ìà E ¤¡¦£¡Ÿ¤¤¨¨¤
éúBáà eLøé øLà,'dzLøéå Eux`l mz`ial aezkd zpeek oi`y £¤¨§£¤¦¦§¨

xn`py itke ,zelbd on maey xg`l dil` mz`ial `l` ryedi inia
xacy ixde ,'Lngxe LzEaW z` Lidl` 'd aWe' (b my mixac) mcewn§¨¡Ÿ¤¤§§§¦£¤

e ,zelbd on maeya aezkdéúBáà úMeøéì EúMeøé Léwîäî ,E ©¦§¨§¦©£¤©
éúBáà úMeøieìlä íéøác ìk Lecéça Ezelaeie oihiny zepnl-] §©£¤§¦¨§¨¦©¨

[dneg ixr ycwle.eìlä íéøác ìk Lecéça EúMeøé óà©§¨§§¦¨§¨¦©¨
:`xnbd zx`anCãéàådpey`xd dyecwdy xaeqd xg`d `pzde - §¦¨

eyry yxtl leki epi` ok m`e ,ux`d oaxeg xg`l s` zkynp
mikixv eid `l ixdy ,ryedi inia eyry enk ux`l dipyd mz`iaa
dpeekdy ,ernynk weqtd z` yxtn `ed `l` ,ztqep mrt ycwl
i`cea dfy ,ynn zekeql weqtd zpeek oi` mpn` ,zekeqd ziiyr lr

`l` ,ef dpy mcew mb eyräøæ äãBáòc øöé ìò éîçø éòác§¨¥©£¥©¥¤©£¨¨¨
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oikxr(iriax meil)

:`xnbd zl`eyàçéðäoipn zrcl icka zelaei epny df uexiz ± ¨¦¨
wx oekp `ed ,dhinyl mipydïî dðéà íéMîç úðL éøîàc ïðaøì§©¨¨§¨§¦§©£¦¦¥¨¦

ïéðnäoipn `l` ,dhinyd zepy oipna zipnp dpi` laeid zpyy - ©¦§¨
,zelaei epn recn ok m` oaen ,ef dpy xg`l ligzn dhinyd zepy
dpyl laeid zpy z` mipen eid ,zelaei mipen eid `l eli`y

,dpnfa `ly dhinyd zpy z`vnpe ,dhinyd oipnl dpey`xàlà¤¨
ïàëìe ïàëì äìBò íéMîç úðL øîàc äãeäé éaøìlaeid zpyy ± §©¦§¨§¨©§©£¦¦¨§¨§¨

oipnl dpey`xd dpyl mbe laeid zepyl miyngd zpyl mb zipnp
,dhinyd zepyéì änìdpy miyng zepnl ekxved dn myl ± ¨¨¦

,laeid zpy izn zrclàéâñ ïéhéîLadhinyd zepy oipna `ld ± ¦§¦¦©§¨
izn welig llk oi`e dhinyd zpy `id ziriayd dpy mlerly ,ic

:`xnbd daiyn .laeid zpy `idäãeäé éaøk àìc éàcå àä± ¨©©§Ÿ§©¦§¨
oze` epny depx`iae ,laeid zepy oipen eidy da epipyy ef `ziixa
.dcedi iax zhiya dppi` i`cea ,dhinyd zepy oipn zrcl icka

hay ivge cb haye oae`x hay elbyny epipy (:al) lirl `ziixaa
:`xnbd zl`ey .laeid zevn cer dbdp `l aixgpq inia dypnåik §

m`dúBìáBéå ïéhéîL eðî àì,aixgpq iniaáéúëäådinxi z`eapa Ÿ¨§¦¦§§§¨§¦
(ci cl dinxi) [jlnd ediwcv inia] okn xg`l daxd mipyõwî'¦¥

ïðéåäå ,'Eì øëné øLà éøáòä åéçà úà Léà eçlLz íéðL òáL¤©¨¦§©§¦¤¨¦¨¦§¦£¤¦¨¥§©£¦©
eäaaezkd ixaca epzpe ep`ype ±'íéðL òáL õwî'rnyny §¦¥¤©¨¦

,ziriayd dpyd xg`l `ed micard geliyyáéúëäåjynda my §¨§¦
aezkdíéðL LL Eãáòå'car geliyy ixd ,'KOrn iWtg FYgNWe ©£¨§¥¨¦§¦©§¨§¦¥¦¨

.ziriayd dpyd zligza mipy yy xg`l `ed ixaráø øîàå§¨©©
÷çöé øa ïîçð,z`f ayiilLLepiid aezkd jynda exn`py mipy ©§¨©¦§¨¥

økîpìonf `ed mipy yy ribday ,dligza xknpd ixar carl ± ©¦§¨
ixar car dpwz iM' (a `k zeny) dxeza xn`py itk ,iytgl ez`ivi¦¦§¤¤¤¦§¦

,'mPg iWtgl `vi zraXaE cari mipW WWòáLåmipyexn`py ¥¨¦©£Ÿ©§¦¦¥¥©¨§¦¦¨§¤©
epiid dinxiaòöøpìxg`l iytgl z`vl utg did `ly carl ± ©¦§¨

mdipta xne` carde oic zia iptl e`ian oec`dy epicy ,mipy yy
ecar x`yp jkae rvxna epf` z` rvex oec`de ,z`vl utg epi`y
ixd ezrivxl zipinyd dpya laeid zpy dlg m`e ,laeid zpy cr
dbdp oiicr ediwcv iniay gken mewn lkne .iytgl f` `vei `ed
zvxzn .aixgpq inia ok iptl dlha `ly oky lke ,laeid zevn

:`xnbdàeääáéúk äçëBzaixac jeza dinxiay df weqt ± ©©¥¨§¦
,xn`p dgkezdízçìLä àéáð øîà÷åonfd lr `iapd mgikede ± §¨¨©¨¦£¦©§¤

mle` ,iytgl mkicar z` mzgly f` m`d ,laei zevn dbdp oiicry
.ef devn zbdep dpi` dzr zn`a

onf lr dgkez `l` epi` df weqty xnel xyt` ike :`xnbd dywn
z` glyln mixeht eide laei zevn zbdep dpi` dzr eli`e ,mcew

,iytgl mdicaráéúëäåjk lr mgiked xy`k ,mcew miweqta §¨§¦
,(i my dinxi) dpey`xa `iapd,'eçlLéå eòîLiå'dzidy ixd ©¦§§©§©¥

:`xnbd zvxzn .dry dze`a da bdep laeidy onfa dgkezdàlà¤¨
,ïðçBé éaø øîàinia mle` ,laeid zevn dbdp dinxi inia ok` ¨©©¦¨¨

y itl epiide ,dbdp `l aixgpqïøéæçä äéîøéon xifgd dinxi ± ¦§§¨¤¡¦¨
oke ,dypn hay ivge cb haye oae`x hay z` l`xyi ux`l zelbd
exfg okle dilr diayei lk eid aeye ,mihayd zxyr lk z`

,laeid zevna eaiigzdeïBîà ïa äiLàéåxy` `ed dcedi jln §Ÿ¦¨¤¨
.ïäéìò Cìî̈©£¥¤

:`xnbd zxxanøeãäc ïì àðîehay eay ok`y z`f epl oipne ± §¨¨§¨
.mzelbn mihayd zxyr lke dypn hay ivge cb haye oae`x

:`xnbd zx`anáéúëcediwcv inia `apzdy l`wfgi z`eapa ¦§¦
xyr cg`a jlnyzelbd lr ,oaxegd iptly zepexg`d mipy

,(bi f l`wfgi) mdizepeera mdilr `eal dcizrdìà øëBnä ék'¦©¥¤
,'áeLé àì økînälhazi laeide ux`d on zelbl mz` micizry ©¦§¨Ÿ¨

ike ,denz xacde ,odilral zexeknd zecyd eaeyi `l xzeieøLôà¤§¨
yìáBédid xakãnìî àlà ,ìèaiL åéìò àaðúî àéáðå ,ìèa ¥¨¥§¨¦¦§©¥¨¨¤¦¨¥¤¨§©¥

äéîøé ïøéæçäLzevn zbdep dzid aeye ,mzelbn mihayd zxyrl ¤¤¡¦¨¦§§¨
.laeid lhai elbi m`y `apzde `iapd did cner onfd eze`ae ,laeid

:`xnbd zxxan ceräiLàéc ïìðîey `ed.ïäéìò Cìîzx`an §¨¨§Ÿ¦¨¨©£¥¤
:`xnbdáéúëcici lr l`xyi ux` lkay dxf dceard xeria oipra ¦§¦

,(fi bk 'a mikln) ediy`i jlndéðà øLà ælä ïeivä äî øîàiå'©Ÿ¤¨©¦©¨£¤£¦
àa øLà íéäìàä Léà øáwä øéòä éLðà åéìà eøîàiå äàøŸ¤©Ÿ§¥¨©§¥¨¦©¤¤¦¨¡Ÿ¦£¤¨

íéøácä úà àø÷iå äãeäéîziUr xW` dN`dúéa çaænä ìò ¦¨©¦§¨¤©§¨¦¨¥¤£¤¨¦¨©©¦§¥©¥
,'ìà,dyweìà úéáa eäiLàé ìL Báéh äî éëåel dn ike ± ¥§¦©¦¤Ÿ¦¨§¥¥

l`xyi zekln zgz dzidy l` ziaa dcedi jln didy ediy`il
,mihayd zxyr lyeäéîøé ïøéæçäLk àlàcb haye oae`x hayl ¤¨§¤¤¡¦¨¦§§¨

,mihayd zxyre dypn hay ivge.íäéìò Cìî eäiLàéŸ¦¨¨©£¥¤
çð áøàëäî ,øîà ÷çöé øa ïîediy`iy micnl ep` df weqtn ± ©©§¨©¦§¨¨©¥¨¨

(`i e ryed) xn`py ,mihayd zxyr lr jln dcedi jlnäãeäé íb'©§¨
,'énò úeáL éáeLa Cì øéö÷ úLxn`p eli`k zyxcp 'xivw' zaize ¨¨¦¨§¦§©¦

jlny `id zernynde ,zetlgzn o"epe y"ix zeize`y itl 'oivw'
.inr mi`xwpd l`xyi lr mb oivw didi dcedi

äðùî
:mixvgd iza oic z` zx`an dpyndíéøöçä ézamixra miza ± ¨¥©£¥¦

,dneg zetwen opi`yäôé çk íäì ïéðúBð[dlrnde zekfd z`-] §¦¨¤Ÿ©¨¤
äôé çëå ,äîBç éøò ézáaL[dlrnde zekfd z`e-].úBãOaL ¤§¨¥¨¥¨§Ÿ©¨¤¤©¨

:dpynd zyxtnå ãiî ïéìàâðjyna okLãç øNò íéðL ìk ¦§¨¦¦¨§¨§¥¨¨Ÿ¤
mgk dfa dtie ,mipey`xdíézakopi`y zecyk `le ,dneg ixray ©¨¦

,ozxiknn mipy izy xg`l `l` oil`bpìáBia ïéàöBéåzpya ± §§¦©¥
itl ,okl mcew ml`b `l m` ,xkend zeyxl miay md ixd laeid

,laeid zpy cr `l` dpi` dligzn mzxiknyåmcew zectl `ayk §
dcet `ed ixd ,laeid ribiyóñk ïBòøâaxkend xifgny ici lr ± §¥§¤¤

lxaky mipyd z` xknd incn gweld el dkpne ziad inc z` gwel
miwlgzn dxiknd inc ixd ,`id laeid cr ozxikny oeiky ,exar

,mipy ryze mirax`lúBãOkizak `le ,`id laeid cr ozxikny ©¨
,zinler dxikn `id mzxikne ,laeia mi`vei mpi`y dneg ixr
dcet `ed ixd `l` mincd on melk dkpn xkend oi` mda jkitle

.el mxkny mincd mze`a

àøîâ
ïðaø eðzdpi`y xira zia zxikn oipra dxeza xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨

aiaq dng mdl oi` xW` mixvgd iYaE' (`l dk `xwie) dneg ztwen¨¥©£¥¦£¤¥¨¤Ÿ¨¨¦
áLçé õøàä äãN ìò,'`vi laIaE FN didY dN`Báeúkä BLéwä ©§¥¨¨¤¥¨¥§ª¨¦§¤©Ÿ¥¥¥¦¦©¨

mixvgd iza z`,äfeçà äãNì,cnllàöBé äfeçà äãO äî ¦§¥£¨©§¥£¨¥
xkend zeyxl gweld zeyxnéza óà ,óñk ïBòøâáe ìáBia©¥§¥§¤¤¥¨¥

ïéàöBé íéøöçäxkend zeyxl gweld zeyxn.óñk ïBòøâáe ìáBia ©£¥¦§¦©¥§¥§¤¤
:`ziixad zl`eyéày mb ywidd on cenll yi `ny ±äãO äî ¦©§¥

íéøöçä éza óà ,íéðL ézMî úBçôa úìàâð dðéà äfeçàxn`p £¨¥¨¦§¤¤§¨¦§¥¨¦©¨¥©£¥¦
yíéìàâð íðéàa.íéðL ézMî úBçt:`ziixad daiynãeîìz ¥¨¦§¨¦¨¦§¥¨¦©§

'Bì äéäz äleàb' øîBìrnyny,ãiî.mieqn onfl labed `ly oeik ©§¨¦§¤¦¨
:`ziixad zl`eyúBãOaL äôé çk íäì zúðå ìéàBälaeia z`vl ¦§¨©¨¨¤Ÿ©¨¤¤©¨

,sqk oerxiba zectidleíézaaL äôé çëådpya s` zectidl §Ÿ©¨¤¤©¨¦
,dxiknl dpey`xdìBëéy xne` iziideàöé àìxkenl,ìáBia ¨Ÿ¥§©¥

.'àöé ìáBiáe' øîBì ãeîìz:`xnbd zl`eyøîà÷ éàî`id dn ± ©§©©¥¥¥©¨¨©
`ld ,laeia e`vi `ly xnel mixeaq epiid recn ,`ziixad zpeek
z`vei dfeg` dcyy myke ,laeia z`veid dfeg` dcyl eywed
z` jixv recne ,laeia e`viy mixvgd izal cenll yi jk laeia

:`xnbd zx`an .z`f cnll '`vi laeiae' weqtdàì ,àðeä áø øîà̈©©¨Ÿ
àëøöð,zia zxikn ly dxwnl jxved `l '`vi laeiae' weqtd ± ©§§¨

øçà Bìàâe ,íéøöçä ézáa úéa Léc÷îì àlàxg` mc` `ae ± ¤¨§©§¦©¦§¨¥©£¥¦§¨©¥
e`cteäiðL äðLa ìáBé Ba òâôe ,Lc÷ä ãiîdxezay ,ezle`bl ¦©¤§¥¨©¥§¨¨§¦¨

,dfeg` dcye dneg ixr iza iabl `l` 'yicwn' oic yxtzd `l
dzrnedéì úénãî éàîìiza z` dncz odn dfi` ly epicl ± §©§©¥¥

,mixvgdì éàa zia yicwnèélçéà ,déì úénãî äîBç éøò ézá ¦§¨¥¨¥¨§©¥¥¦©¦
ç÷Blì déìoicd jky ,gweld zeyxa hlgp ziady oicd didi ± ¥©¥©
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המשך בעמוד סס



קכט oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

ïðáøì àçéðä.zxn`wck ,zelaei ipnnl jixhv` Ð oihinyd oipnn dpi` miyng zpy :[ixn`c] ,dcedi iaxc dilr ibiltc Ðíéùîç úðù øîàã äãåäé éáøì àìà`ied Ð

zelaei ipnnl il dnl ,d`ad dhiny oipnl inp dlere ,laei zpy?zwqtn dpy oi`y ,mlerl dhiny eyri mipy rayl rayn ,`ibq oihinya!zerh mey o`k oi`e ,miizpa

éàãå.dcedi iaxk `lc ,`xfr inia zelaeie oihiny epn :lirl ipzwc Ðúåìáåé åðî àìå.aixgpq inia Ðáéúë àäå.diwcva Ð'åâå åçìùú íéðù òáù õ÷îÐ

ziriay dpy s`y ,mipy ray xg`l rnyn "mipy ray uwn" :da opiede?!"mipy yy jcare" :aizk `deøëîðì ùù."cari mipy yy" :(`k zeny) aizkck Ðòáùå
òöøðì,laeid cr `vei epi` rvxpdy Ð

zipiny dpya laei rbte rvxp m`e

diwcv inia `nl` .laeia `vei Ð ezrivxl

eedc ,ziad oaxeg inia ediwcve ,laei ded

!aixgpq zelb xg` zexec dnke dnk

aizk dgkeza,dinxi edl gken `wc Ð

mziidy mipy oze`a mzglyd :edl xn`we

.glyl miaiigáéúëãik" :ediwcv inia Ð

:edl xn`wc ,"aeyi `l xknnd l` xkend

exfgi `le ,lha laei `die ,zelbl mkteq

.odilral zecyìèá ìáåé øùôàÐ

eilr `apzn `iape ,cbe oae`x hay elbyn

'ekeìà úéáá åäéùàé ìù åáéè äî ?Ð

xfeg didyk ,aizk ediy`ia `xw `dc

l` ziae ,l`xyi ux`ay dxf dcear xral

jln ediy`ie ,dzid l`xyi ikln ly

da eaih dn dcediøéö÷ ?o"epc ,oivw Ð

"xvp ckeap" aizkck ,y"ixa ztlgzn

."xv`x ckeap"äðùîíéøöçä éúáÐ

.dneg zexiirl mdl oi`yäôé çëÐ

ipy oizndl jixv oi`e ,cin oil`bp :yxtnck

ixr ly mizak epiide ,gweld cia mipy

.dnegóñë ïåòøâáågweld el dkpny Ð

`xwie) aizkc ,zecyk ecia edyy mipy itl

.'ebe "exknn ipy z` ayge" :(dkàøîâìò
áùçé õøàä äãù.aizk mixvgd izaa Ð

óñë ïåòøâáå.laeid mcew ml`bl `a m` Ð

øîà÷ éàîe`vi `lc iziz `kidn Ð

laeia?i`nle ,dfeg` dcyl eywed `ld

"`vi laeiae" jixhv`äðùá ìáåé òâôå ?
äéðù.xafbd on dgwly df ly ezgiwll Ð

éåä ç÷åììikdc Ðxg` dl`b :lirl `ipz

did Ð dl`bp `le laeid ribd ,ycwd cin

.el helgéðäëìà÷ôð ídcy yicwndc Ð

.laeia mipdkl d`vei Ð xg` dl`be dfeg`

dpya rbt i`c ,dipy dpy hwp ikdle

ikc ."`vi laeiae" jixhv` `l Ð dpey`x

`l izk` Ð dneg ixr izal dil zincn

dti gk el yi `dc ,laeia witpe ,dil hlgi`

.zecyayåìàâ àì åìéôàwetil inp ,xg` Ð

`lc ,"`vi laeiae" :aizk `dc .ycwd cin

`dc ,heicd xkn meyn azknl jixhv`

.zecyl ywz`åøëîîá åçë äôé éåì ïáÐ

ixr izae ,mdixr yxbn dcy cin l`eby

xn`ck ,laeia oi`veie mlerl oil`eb dneg

.onwlåùéã÷äá åçë òøåä`vei `ly Ð

.onwl yxtnck ,oeict `laøëîî àöéåÐ

`vie mield on l`bi xy`e" aizk ded i`

ded ,"zia" azk ded `le ,"laeia xknn

.laeia el oi`vei Ð oxkn m` ,iel ly oilhlhne ixhy elit` :`pin`àéòùåà éáøã àâéìôåycwd cin xg` dl`be mixvg izaa zia yicwn :lirl `ped ax xn`c `d Ð

.`irye` iaxc` `bilt ,laeia milral zxfege ecin d`vei Ðåì í÷å óñëä ïúðå ììëá.mlerl ecia gwnd mewi ycwd cin melk gweldy Ðáåúëä êì èøôùël`eba Ð

.el mwe sqkd ozpe llkn `icda `pngx diwt`c `ed i`d Ð zwlgzne ecin d`veic ,ycwd cin mixg` ly dfeg` dcyêðä ìáàllka iniiw iniiwck ,mixvgd iza Ð

.gwelc `cin `wtp `le ,"el mwe"àöé ìáåéáåil dnl `irye` iaxl Ðéòá äîìùä ?lirl `ipzck .gwel cia zedyl die`x `idy mipy izyn zg` dpy el milydl Ð

axc dizeek `ipz" .laeid xg`l zxg` dpy el oinilyn Ð laeid iptl zg` dpy dlk` :oiwxit yixamixvgd izaa zia yicwn :lirl xn`c `ped axk .opiqxb "`ped

.laeia milral d`vei Ð yicwn cin xg` dl`beàéòùåà éáøã àúáåéúå.gwelc `cia iniiw iniiwck :xn`c Ðíìåòì åìàåâå`le ,ecin dl`eb Ð xg` dl`b elit`e Ð

."cer l`bi `l" da aizkc dfeg` dcyk `iedäìàâ àìå ìáåé òéâäå ùã÷ä ãéî øçà äìàâ.mpga el zxfeg ,ecin yicwn Ð
äðùî
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àìàjln diy`ie dinxi oxifgdy cnln

ixg` ixdy :dnize Ð mdilr

oaxeg mcew ux`a ecnr `l dinxi oxifgdy

lirl ziyixtck ,dpy yye miyly m` ik

cr eribd `l ,ok m`e ,(a,ai) ipy wxta

?"eglyie ernyie" `evnl lkep j`ide ,laeid

eidy micar mze` `evnl lkepc :xnel yie

`kxitd xwir Ð "eglyie ernyie" aizkde

lke mixyd lk ernyie" :(cl dinxi) aizkcn

eqpkpy rnyn ,"zixaa e`a xy` mrd

ribiyk laeia miytg mdicar glyl zixaa

.laeid
od
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àlà ,ïéðnä ïî äðéà íéMîç úðL :éøîàã ïðaøì àçépä©¦¨§©¨©§¨§¦§©£¦¦¥¨¦©¦§©¤¨
,ïàëìe ïàëì äìBò íéMîç úðL :øîàc äãeäé éaøì§©¦§¨§¨©§©£¦¦¨§¨§¨

!àéâñ ïéhéîLa ?éì änì¯.äãeäé éaøk àìc éàcå àä ¨¨¦¦§¦¦©§¨¨©©§¨§©¦§¨
íéðL òáL õwî" :áéúëäå ?úBìáBéå ïéhéîL eðî àìå§Ÿ¨§¦¦§§§¨§¦¦¥¤©¨¦
ïðéåäå ,"Eì øëné øLà éøáòä åéçà úà Léà eçlLz§©§¦¤¨¦¨¦§¦£¤¦¨¥§§¨¥©
,"íéðL LL Eãáòå" :áéúëäå ?íéðL òáL õwî :eäa§¦¥¤©¨¦§¨§¦©£¨§¥¨¦
!òöøpì òáLå økîpì LL :÷çöé øa ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨©¦§¨¥©¦§¨§¤©©¦§¨

¯?ízçìLä :àéáð øîà÷å ,áéúk äçëBúa àeää¯ ©§¨¨§¦§¨¨©¨¦©§©§¤
äéîøé :ïðçBé éaø øîà ,àlà !"eçlLéå eòîLiå" :áéúëäå§¨§¦©¦§§©§©¥¤¨¨©©¦¨¨¦§§¨
?øeãäc ïì àðîe .ïäéìò Cìî ïBîà ïa äiLàéå ïøéæçä¤¡¦¨§Ÿ¦¨¤¨¨©£¥¤§¨¨©£

?ìèaiL åéìò àaðúî àéáðå ìèa ìáBé øLôà ,"áeLé àì økînä ìà øëBnä ék" :áéúëc¦§¦¦©¥¤©¦§¨Ÿ¨¤§¨¥¨¥§¨¦¦§©¥¨¨¤¦¨¥
ælä ïeivä äî øîàiå" :áéúëc ?ïäéìò Cìî äiLàéc ïìðîe .äéîøé ïøéæçäL ãnìî ,àlà¤¨§©¥¤¤¡¦¨¦§§¨§¨©§Ÿ¦¨¨©£¥¤¦§¦©Ÿ¤¨©¦©¨
úà àø÷iå äãeäéî àa øLà íéäìàä Léà øáwä øéòä éLðà åéìà eøîàiå äàø éðà øLà£¤£¦Ÿ¤©Ÿ§¥¨©§¥¨¦©¤¤¦¨¡Ÿ¦£¤¨¦¨©¦§¨¤
,eäéîøé ïøéæçäLk àlà ?ìà úéáa eäiLàé ìL Báéh äî éëå ,"ìà úéa çaænä ìò íéøácä©§¨¦©©¦§¥©¥¥§¦©¦¤Ÿ¦¨§¥¥¤¨§¤¤¡¦¨¦§§¨
úeáL éáeLa Cì øéö÷ úL äãeäé íb" :àëäî ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø .íäéìò Cìî eäiLàéŸ¦¨¨¨£¥¤©©§¨©¦§¨£©¥¨¨©§¨¨¨¦¨§¦§

."énòäðùîíéøöçä éza¯;úBãNaL äôé çëå ,äîBç éøò ézáaL äôé çk íäì ïéðúBð ©¦¨¥©£¥¦§¦¨¤Ÿ©¨¤¤§¨¥¨¥¨§Ÿ©¨¤¤©¨
.úBãOk óñk ïBòøâáe ìáBia ïéàöBéå ,íézak Lãç øNò íéðL ìëå ãiî ïéìàâðåàøîâeðz §¦§¨¦¦¨§¨§¥¨¨Ÿ¤©¨¦§§¦©¥§¥§¤¤©¨¨

"áLçé õøàä äãN ìò" :ïðaø¯ìáBéa àöBé äfeçà äãO äî ,äfeçà äãNì áeúkä BLéwä ©¨©©§¥¨¨¤¥¨¥¦¦©¨¦§¥£¨©§¥£¨¥§¥
óñk ïBòøâáe¯éà .óñk ïBòøâáe ìáBéa ïéàöBé íéøöçä éza óàäðéà äfeçà äãO äî §¥§¤¤©¨¥©£¥¦§¦§¥§¥§¤¤¦©§¥£¨¥¨

íéðL ézMî úBçôa úìàâð¯ãeîìz ?íéðL ézMî úBçt íéìàâð íðéà íéøöçä éza óà ¦§¤¤§¨¦§¥¨¦©¨¥©£¥¦¥¨¦§¨¦¨¦§¥¨¦©§
,íézaaL äãN çëå úBãOaL äôé çk íäì zúðå ìéàBä .ãiî ,"Bì äéäz älàb" :øîBì©§ª¨¦§¤¦¨¦§¨©¨¨¤Ÿ©¨¤¤©¨§Ÿ©¨¤¤©¨¦
,àëøöð àì :àðeä áø øîà ?øîà÷ éàî ."àöé ìáiáe" :øîBì ãeîìz ?ìáBia eàöé àì ìBëé̈Ÿ¥§©¥©§©©Ÿ¥¥¥©¨¨©£©©¨¨¦§§¨
éàîì ;äiðL äðLa ìáBé Ba òâôe ,Lc÷ä ãiî øçà Bìàâe íéøöçä ézáa úéa Léc÷îì àlà¤¨§©§¦©¦§¨¥©£¥¦§¨©¥¦©¤§¥¨©¥§¨¨§¦¨§©

déì úénãî äîBç éøò ézáì éà ?déì úénãî¯äfeçà äãNì éà ,ç÷Blì déì èéìçéà §©¥¥¦§¨¥¨¥¨§©¥¥¦£¦¥©¥©¦¦§¥£¨
úénãî¯éøèöà éëäì ,à÷ôð íéðäkìé÷úî ."àöé ìáiáe" Càéøéà éàî :àøéòæ áø dì ó §©¥©Ÿ£¦¨§¨§¨¦¦§§¦©Ÿ¥¥¥©§¦¨©§¥¨©¦§¨

.ïBéãt àìa àöBé Lc÷ä :eøîàé àlL ,ééaà déì øîà !éîð Bìàb àì eléôà ?øçà Bìàb§¨©¥£¦Ÿ§¨©¦£©¥©©¥¤ŸŸ§¤§¥¥§Ÿ¦§
Bøkîîa Bçk ätiL éåì ïa äî ,éåì ïaî ?ïìðî¯Bçk òøeäL ìàøNé ,BLc÷äa Bçk òøeä §¨©¦¤¥¦©¤¥¦¤¦¨Ÿ§¦§¨©Ÿ§¤§¥¦§¨¥¤©Ÿ

Bøkîîa¯?BLc÷äa Bçk òøeäL ïéc ïéà¯?ïìðî íúäå¯òîBL ,"økîî àöéå" :àéðúc §¦§¨¥¦¤©Ÿ§¤§¥§¨¨§¨©§©§¨§¨¨¦§©¥©
åéøèLe åéìèìhî åéãáò eléôà éðà¯øîBì ãeîìz äî ;Búfeçà øéòå úéa :øîBì ãeîìz £¦£¦£¨¨¦©§§¨§¨¨©§©©¦§¦£¨©©§©

,àéòLBà éaøc àâéìôe .ïBéãôa àlà ípça àöBé Lc÷ä ïéàå ,ípça àöBé åéøkîî ?"økîî"¦§¨¦§¨¨¥§¦¨§¥¤§¥¥§¦¨¤¨§¦§§¦¨§©¦©£¨
:äfeçà äãNa áeúkä èøtLk ,"Bì í÷å óñkä ïúðå" ììëa eéä ìkä :àéòLBà éaø øîàc§¨©©¦©£¨©Ÿ¨¦§©§¨©©¤¤§¨§¤¨©©¨¦§¥£¨

'äì Lã÷ ìáia Búàöa äãOä äéäå""¯ðä ìáà ,íéðäkì à÷ôðå déì ÷øôc àeä äãNC §¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¨¤§¨©¥§¨§¨©Ÿ£¦£¨¨¨
ézáa úéa øëBîì àlà ,àëøöð àì :àtt áø øîà ?éì änì "àöé ìáiáe" .éîéé÷ éîéé÷ãk¦§©§¦¨§¦©Ÿ¥¥¥¨¨¦£©©©¨¨¦§§¨¤¨§¥©¦§¨¥
déì úénãî äîBç éøò ézáì éà ?déì úénãî éàîì ;äiðL äðLa ìáBé Ba òâôe íéøöçä©£¥¦¨©¥§¨¨§¦¨§©§©¥¥¦§¨¥¨¥¨§©¥¥

¯déì úénãî äfeçà äãNì éà ,ç÷Blì déì èìçéà¯éøèöà éëäì ,éòa äîìLäìáiáe" C ¦£©¥©¥©¦¦§¥£¨§©¥¥©§¨¨¨¥§¨¦¦§§¦©Ÿ¥
íéøöçä ézáa úéa Léc÷nä :àéòLBà éaøc àzáeéúe àðeä áøc déúååk àéðz ."àöé¯äæ éøä ¥¥©§¨§¨¥§©¨§§¨§©¦©£¨©©§¦©¦§¨¥©£¥¦£¥¤

ìàâð àìå ìáBé òébä ,Lc÷ä ãiî øçà Bìàb ;íìBòì BìàBbå ãiî ìàBb¯.ìáBia íéìòaì øæBç ¥¦¨§£§¨§¨©¥¦©¤§¥¦¦©¥§Ÿ¦§¨¥©§¨¦©¥
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ערכין.  פרק תשיעי - המוכר שדהו דף לג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oikxr(iriax meil)

äðùî
dnk dpynd zx`an dzr ,mixvgd iza oic x`azp zncewd dpyna

miza:dneg zetewn eidi m` elit`e mixvgd iza eaygie eidielàå§¥
ïäk mpicy mixrd,íéøöçä ézawx da yiy xirìL íéøöç éðL ¥¨¥©£¥¦§¥£¥¦¤

íézá [éðL] éðL,xvg lkaúBîéî äîBç úBôwenL ét ìò óà §¥§¥¨¦©©¦¤¨¨¦
,íéøöç ézák ïä éøä ,ïeð ïa òLBäéyiy ef wx `id dneg xiry itl §ª©¦£¥¥§¨¥£¥¦

x`eank ,xvg lka miza ipy ly zexvg yly zegtd lkl da
.(.al) lirl dpyna

àøîâ
:epizpyn ixacl xewnd z` d`ian `xnbd,ïðaø eðzaezka xn`p ¨©¨¨

dcU lr aiaq dng mdl oi` xW` mixvgd iYaE' (`l dk `xwie)¨¥©£¥¦£¤¥¨¤Ÿ¨¨¦©§¥
,'`vi laIaE FN didY dN`B aWgi ux`déza' øîàpL òîLnî ¨¨¤¥¨¥§ª¨¦§¤©Ÿ¥¥¥¦©§©¤¤¡©¨¥

,'íéøöçäm`d ike,äîBç íäì ïéàL òãBé éðéàzernynd ef `ld ©£¥¦¥¦¥©¤¥¨¤¨
ef zekenqd zexivg dnk `l` xir aeyiia epi`y ,mixvgd iza ly

ok m`e ,efl,'äîBç íäì ïéà øLà' øîBì ãeîìz äîepcnll `l` ©©§©£¤¥¨¤¨
y zenewnd on mpyiy aezkd `aäîBç íäì LiL ét ìò óàixd ©©¦¤¥¨¤¨

md,äîBç íäì ïéàL éîkaygidl zexivg ic da oi` xy`k epiide §¦¤¥¨¤¨
:`ziixad zxxan .xiränëåm` s`y zexvgde mizad xtqn od §©¨

zx`an .xir aygidl icka ic mpi` oiicr dneg zetwen eidi
:`ziixadíéðL íézaeíéðL úBøéöçmiza izy rnyn 'iYA' - ¨¦§©¦£¥§©¦¨¥

,zexvg izy rnyn 'mixvg'eepiidcíézá éðL ìL úBøéöç ézL £¥¦§¥£¥¤§¥¨¦
.zg` lka

:`xnbd zl`eyàîéàås`y mewn hrnnd aezkdy xn`z `nye - §¥¨
wx dpeekd ,mixvgd izak aygp ixd z`f lka dneg swen `ed m`

yiy mewnl,[øöçå úéa] øöçå úéazia `l` xvg lka oi`y epiide ©¦§¨¥©¦§¨¥
xvg lkay zexvg izy yiy mewna mle` ,xirk zpecip dpi`y cg`

:`xnbd zayiin .dneg xirk didi mpic ,miza izy mpyiïk íà¦¥
,xvg lka cg` zia wx ea yiy mewn lr cnll dxezd zpeeky

àðîçø áBzëéìwx'íéøöç'mircei epiid dfne ,'iza' zaiz `la ¦§©£¨¨£¥¦
,zia yiy `ed i`ceyíéøöç àðîçø áúk éà àîéz éëåzaiz `la §¦¥¨¦¨©©£¨¨£¥¦

if` ,'iYAE'úéa àìa øöçllk,òîLîixdy ,okzi `l dfàeääxvg ¨¥¨¥§Ÿ©¦©§©©
,zia `laéøwéà ótø÷dnn okle ,stxw `l` xvg z`xwp dpi` - ©§¥¦§¥

izy da yi xy`k elit` xacn weqtdy gken 'mixvgd iza' azkpy
mewny dxezd drinyd jk lre ,miza ipy odn zg` lkay zexvg
.mixvgd izak`l` ,xirk oecip epi` oiicrdneg swen`edm`s`dfk

äðùî
zN`B mzGg` ixr iYA mIeld ixre' (cl-al dk `xwie) aezka xn`p§¨¥©§¦¦¨¥¨¥£ª¨¨§ª©
xire ziA xMnn `vie mIeld on l`bi xW`e ,mIell didY mlFr¨¦§¤©§¦¦©£¤¦§©¦©§¦¦§¨¨¦§©©¦§¦
dcUE ,l`xUi ipA KFzA mzGg` `ed mIeld ixr iYa iM laIA FzGg £̀ª¨©Ÿ¥¦¨¥¨¥©§¦¦¦£ª¨¨§§¥¦§¨¥£¥
oicdy dfa x`ean .'mdl `Ed mlFr zGg` iM xkOi `l mdixr Wxbn¦§©¨¥¤Ÿ¦¨¥¦£ª©¨¨¤
zr lka mield ixra `idy ezlgp z` le`bl ield ly ezekfy `ed
laeia el zxfeg `id ixd dl`b `l m` s`e ,mlerle cin ,dvxiy
iel ly epic dpey dneg ixr izaay `vnp ,[d`ad dpyna x`eank]
eli`e ,dpy xg`l gwell hlgp l`xyi ly ziay ,l`xyi ly epicn
epi` l`xyiy ,l`xyian epic dpey dcya oke ,mlerl el`eb ield

.cin dl`eb ield eli`e ,dxikndn miizpy xg` `l` dl`eb
:df oica 'iel oa' llka in zx`an epizpynéáà úà LøiL ìàøNé¦§¨¥¤¨©¥£¦

Bnàdidy,éåì,dneg xira zia ezyexia laiweøãqk ìàBb Bðéà ¦¥¦¥¥©¥¤
äfälirl epipyy itke ,dpy xg`l hlgpy dneg ixr izaa xen`d ©¤

.iel oaa xen`d oick mlerl l`eb `l` ,(.`l)úà LøiL éåì ïëå§¥¥¦¤¨©¤
,ìàøNé Bnà éáà,dneg xira zia eiqkp oia dideøãqk ìàBb Bðéà £¦¦¦§¨¥¥¥©¥¤

äfä.iel oa lv` xen`d itk epic `l` ,dneg ixr izaa xen`d ©¤
øîàpL,(bl dk `xwie) iel oa zlgp zle`b oicaéøò ézá ék'íiåìä ¤¤¡©¦¨¥¨¥©§¦¦

,'íúfeçà àéäbdep mda xen`d oicd oi`y rnynàäiL ãò`ed ¦£¨¨©¤§¥
xkend,éåì.ielk l`eb epi`y ,iel en` ia`n yxiy l`xyi `leåok ¥¦§

`diy cr,íiåìä éøò`le ,ryedi inia miell epzipy mixr ,epiid ¨¥©§¦¦
,ielk l`eb epi`y ,l`xyi en` ia`n yxiy ielíéîëçå .éaø éøác¦§¥©¦©£¨¦

eìlä íéøác ïéà ,íéøîBàiel enke mlerl l`eb `diy,íéøeîà §¦¥§¨¦©¨£¦
,íiåìä éøòa àlàl`eb epi`y ,l`xyi en` ia`n yxiy iel hrnl ¤¨§¨¥©§¦¦

l`xyi s` ,ryedi ici lr iell dpzip ef xir j` m` mle` ,ielk
dzlz `ly itl ,ielk df oic bdep ,df zia iel en` ia`n yxiy

.iel envr xkend didiy `le mield ixra `l` df oic dxezd

àøîâ
dpyna epipy :oteql ozligzn iax ixaca dxizq dywn `xnbd
ia` z` yxiy iel oke iel en` ia` z` yxiy l`xyiy iax ixaca
ixr iza zyxta xen`k epiid ,dfd xcqk l`eb epi` l`xyi en`
.ezxiknn dpy cr wx `l` dneg xira zia l`eb epi`y dneg

:`xnbd zwiicnïàîk àlàåi`ce ,epic `ed in enk -,éåì ïák §¤¨§©§¤¥¦
éðz øãäåweqtd on cenll eixaca iax miiqn okn xg`l cine - ©£©¨¥

`l` bdep iel zle`b oic oi`yàäiL ãòxkendå éåìn ziadéøò ©¤§¥¥¦§¨¥
,íiåìäl`xyik `ed dle`bd oic mixen`d mipte`d ipyay ixd ©§¦¦

.iel oak `le
:`xnbd zvxznàîéà,jk epizpyn zqxiba xn`z -ìàBb Bðéà ¥¨¥¥
,äfä øãqk àlàyxiy iel oke iel en` ia` z` yxiy l`xyi oi`y ¤¨©¥¤©¤

l`eby jxck `l` mil`eb mpi` mdipy ,l`xyi en` ia` z`
,l`xyi`l` bdep iel zle`b oic oi`y,íiåìä éøòå éåì àäiL ãò©¤§¥¥¦§¨¥©§¦¦

.éaø éøác¦§¥©¦
:`xnbd zl`eyíiåìä éøò àîìLadidiy iax jixvny dn oaen ¦§¨¨¨¥©§¦¦

,l`xyid en` ia` zlgp z` yxiy iel `le mield ixrn xird `weec
íiåìä éøò ézá ék' áéúëcdxez dcitwdy ixd ,'mzGEg` `id ¦§¦¦¨¥¨¥©§¦¦¦£¨¨

,mield ixrn xird `dzyàlàxkend didiy iax jixvny dnéåì ¤¨¥¦
,iel en` ia`n mield ixra dlgp yxiy l`xyi `le.ïìðîdaiyn §¨¨

:`xnbdáéúëcweqtd zligza,'íiåìä ïî ìàâé øLàå'rnyn ¦§¦©£¤¦§©¦©§¦¦
zhrnn oldl `ziixady itke ,mield on zvwnl wx xen` df oicy
l`xyi oky lky cenll yi jkne ,oizp e` xfnn `edy iel dfn
oak mlerl l`eb epi`y ,xenb l`xyi `edy ,iel en` ia`n yxiy

.iel
àéðzåyiy (e"d e"t xda mipdk zxez) `ziixaa epipyy itke - §©§¨

(my `xwie) aezka xn`p ,jk yexclé øLàå','íiåìä ïî ìàâeli` ©£¤¦§©¦©§¦¦
didY mlFr zN`B' mcewd weqtd wx `l` df weqt xn`p did `l§ª©¨¦§¤

,'mIellìBëé`weecy ,xne` iziid,ìàøNiî éåìiel xkny epiide ©§¦¦¨¥¦¦¦§¨¥
ield `ed ,l`xyilìàâéitl ,dneg xira el xkny ziad z` mlerl ¦§©

äfLy epivn ieldBçk äôé,mlerl l`eby dle`b oiprläæå ¤¤¨¤§¤
dpewd l`xyidBçk òøeäcr wx l`eb `ed ixdy ,dle`bd oipra ©Ÿ
,dxikndn dpyìáàxy`kéåìl`ebéålî,exiagàìle`bl lkei £¨¥¦¦¥¦Ÿ

itl ,exknn zpy mez xg`l dneg xira el xkny ziad z`äfL¤¤
,Bçk äôé äæå Bçk äôédf ote`ay xn`pe ,mlerl oil`eb mdipyy ¨¤Ÿ§¤¨¤Ÿ

,gwell ziad hlgp dpy xg`ly dneg ixr iza x`yk oicd didi
,'íiåìä ïî [ìàâé øLàå'] øîBì ãeîìzle`bl `ad lky rnyny ©§©©£¤¦§©¦©§¦¦

xn`py dnne .iel `ed m` oiae l`xyi `ed m` oia ,epic jk ielnïî'¦
,'íiåìämield on zvwn wxy ,le`bl `ad ield itlk mb yexcl yi ©§¦¦

mlerl mil`eb,íiåìä ìk àìåoi` ok it lr s`e iel `edy in yiy §Ÿ¨©§¦¦
epiide ,mlerl le`bl epicéåì ïáì èøt`edyïéúðå øæîîeni`y - §¨§¤¥¦©§¥§¨¦

yi jkne ,iel oak mlerl l`eb epi`y ,mipizpd on e` zxfnn dzid
,xenb l`xyi `edy ,iel en` ia`n yxiy l`xyi oky lky cenll

.iel oak mlerl l`eb epi`y
:dpyna epipyàlà íéøeîà eìlä íéøác ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥§¨¦©¨£¦¤¨
íiåìä éøòa:`xnbd zx`an .didiy wx jixvy `id minkg zpeek §¨¥©§¦¦
,'mield ixr'àäiL ãò ìáàenvr xkendïðéøîà àì éåìoi` - £¨©¤§¥¥¦Ÿ¨§¦©

mield ixra `l` df oic dxezd dzlz `ly exaqy itl .jkl jixv
.iel envr xkend didiy `le
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oifge` mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúåøöç éúù.zexivg izy `l` da oi`y xir Ðàøîâïéàù òãåé éðéà
äîåç ïäì.zekenqd zexivg aeyii `l` ,xira epi`y rnyn "mixvgd iza"c Ðéîë

äîåç ïäì ïéàù.xir ick da oi`e li`ed Ðäîëåedcic dneg aeygil `lc od Ð

.'eke zexvg izy Ð dneg xirkøöçå úéá øöçå úéá àîéàipy `ki` i` la` Ð

eed `le ,dneg xirk eed ,xvg lka miza

.mixvgd izakíéøöç áåúëéì ïë íà`le Ð

`la xvg oi`c ,`prci `p`e ,"iza" aezkil

.ziaäðùîäîåç éøò éúá ùøéù ìàøùé
äæä øãñë ìàåâ åðéà éåì åîà éáàîm`y Ð

`l` .dpy seql gwell zhlgp `dzy ,dxkn

:(dk `xwie) eda aizkc ,ielk dl`eb mlerl

."miell didz mler zle`b"àåä àäéù ãòÐ

ia` z` yxiy l`xyi iwet`l .iel ,xkend

.ielk l`eb epi`c ,iel en`íéåìä éøòåÐ

oa iwet`l .ryedi inia miell epzipy mixrn

l`eb epi`c ,l`xyi en` ia` z` yxiy iel

`xnbae ,`tiql `yix `iyw `zyde .ielk

.dl uxznåììä íéøáã ïéà,mler zle`bc Ð

` mixen`iel `diy cr la` .mield ixra `l

Ð iel en` ia` z` yxiy l`xyic ,opira `l

mield ixrne li`ed ,ielk l`ebc opax ecen

en` ia` z` yxiy iel oaa la` .ef `id

ixrac ,ielk l`eb epi`c opax ecen Ð l`xyi

.`pngx `lz mieldàøîâ:jixt `weåðéà
äæä øãñë ìàåâoak ,o`nk `l` ,l`xyik Ð

iel?!'ek iel `diy cr :`tiq ipz `de .dinza

íéåìä éøò àîìùáiel oa iwet`l ,opira Ð

."mield ixr" :aizkck ,l`xyi z` yxiy

ïìðî éåì àìàiwet`l ,iel `diy opirac Ð

iel en` ia` z` yxiy l`xyiìàâé øùàå ?
íéåìä ïîizzp miel zvwnl :rnync Ð

.mlekl `le ,le`bl zeyxàéðúåopiyxcc Ð

on" :mipdk zxeza dl opiqxb ikd .ikd"mield

xnel cenlz dn?.l`bi l`xyin iel lekiy

didz mler zle`b" `l` azk `l i` ,xnelk

l`xyil xkny iel :xnel ipleki ,"miell

,exknna egk rxed l`xyiy .mlerl dpl`bi

.dpy seql zhlgpcåçë äôé äæå:aizkc Ð

Ð iell xkny iel la` .'ebe "mler zle`b"

.dpy seql hlgiz `l` ,l`bi `lãåîìú
íéåìä ïî øîåìon `ay iel oal hxt Ð

yxiy l`xyi oky lke ,dpizpd one zxfnnd

.`ed xenb l`xyi ixdy ,iel en` ia` z`

äðùîùøâî äãùdn` sl` ied yxbn Ð

xiwn" :(dl xacna) aizkcn ,xirl aiaq

eze`l uege ."aiaq dn` sl` dvege xird

zecyl dn` sl` miell mdl did sl`

x`yde ,yxbn dn` sl` mdn `v ,'ebe "xirl uegn mzecne" :(my) aizkck ,minxke

.xirl `ed iep `l` ,oze` oirxef oi`e zia ea oi`e ,melkn iept yxbn .minxke zecy

ùøâî äãù ïéùåò ïéàz` hrnny ,oaxeg epiide ,l`xyi ux` aeyii meyn Ð

.drixfdäãù ùøâî àìå.xird iep z` aixgny Ðøéò ïéùåò ïéà ùøâîeyriy Ð

oky lke .yxbn `la d`p xir oi`y ,miza ea

z` oiaixgn oi`y ,yxbn xir oiyer oi`y

.xird aeyiiíìåòì ïéøëåîzpya elit` Ð

i`n` :il `iywe .izrny jk ,dnvr laeid?
`wxit yixa l`enye ax ibiltc ikid ik `d

zpya edcy xkny l`xyia (a,hk oikxr)

,`kd ibeltl `ki` ikd Ð dnvr laeid

,eiykr d`vei xak dxekn xnege lw :xninle

ly exknnc (`,gk oikxr) lirl opixn` `dc

icii`c ,il dnecnke !laeid zpya xfeg iel

oil`ebe mlerl oiyicwn" `wxit jci`a `pzc

.`kd inp `pz Ð "mlerlíìåòì ïéìàåâÐ

.oihlgp odly dneg ixr iza oi`yàøîâ

äæ óà ìåëédcy xkn m`y ,ok iel Ð

`ly ,yxbnl uegy dn` sl` oze` ,ezfeg`

mipy izyn zegta le`bl xzen `diéôì ?
øîàðùwna Ðxg` dl`be dfeg` dcy yic

,mipdkl d`vei laeid zpyac ,ycwd cin

.'ebe "dcyd dide" :aizkckïë éåì óà ìåëé
dpciqti dl`b `le dcy yicwd m` Ð

laeia?.'ebe "mler zle`b" :xnel cenlz

åììä íéøò.miell mipzipd Ðïéùåò ïéà
íéðè÷ íéøòopirae ,hlwn ixr ody itl Ð

.migvexl qepn zial aeyii my `diyàìå
íéìåãâ íéëøëlkn my oivawzny itl Ð

mcd l`eb lbx `dze ,dxegql zenewn

.epbxdie gvexd z` aex`ie ,my dievnàìà
úåéðåðéá úåøééò.dneg `la Ðó÷åäù ïàë
áùé óåñáìåmiela eda zgkyn `l Ð

zgkyn swed seqale ayi la` .zxn`wck

ryedi inia mdl epzipy xg`ly ,eda

.md detiwidàðååâ éàä éëåseqale ayic Ð

dihernl `xw jixhv`c ,dneg ied in swed?
äîåç øéò áùåî úéádpape ayedy zia Ð

.ayi seqale swedy rnync ,dneg xirìåëé
ìàøùé äåôé÷ä åìéôàz` eyaky xg`l Ð

da eayiy mcew elit`e ,ux`dïìäì øîàðå ?
äîåç"zexeva mixr dl` lk" :(b mixac) Ð

.'ebeïëî øçàì.l`xyi meyaiky xg`l Ð

àìñ áø äîâøúseqale swedyk mlerl Ð

oiyer oi` elld zexiir :jl `iywce ,ayi

.'ek oze`ïäì åìôðù ïåâëinia lxeba Ð

.ryedi
ïä
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äðùîéðL ìL íéøöç éðL :íéøöçä éza ïä elàå§¥¥¨¥©£¥¦§¥£¥¦¤§¥
ïeð ïa òLBäé úBîéî äîBç úôwenL ét ìò óà ,íézá̈¦©©¦¤¤¤¨¦§ª©¨

¯.íéøöç ézák ïä éøäàøîâòîLnî :ïðaø eðz £¥¥§¨¥£¥¦¨©¨©¦©§©
?äîBç íäì ïéàL òãBé éðéà ,"íéøöçä éza" øîàpL¤¤¡©¨¥©£¥¦¥¦¥©¤¥¨¤¨
ìò óà ?"äîBç íäì ïéà øLà" øîBì ãeîìz äî©©§©£¤¥¨¤¨©©

äîBç íäì LiL ét¯?änëå ;äîBç íäì ïéàL éîk ¦¤¥¨¤¨§¦¤¥¨¤¨§©¨
"íéza"¯"úBøéöç" ,íéðL¯ìL úBøéöç ézL ,íéðL ¨¦§©¦£¥§©¦§¥£¥¤

.íézá éðL¯!øöçå úéa :àîéàå¯áBzëéì ,ïk íà §¥¨¦§¥¨©¦§¨¥¦¥¦§
"íéøöç" àðîçø áúk éà ,àîéz éëå ."íéøöç" àðîçø©£¨¨£¥¦§¦¥¨¦¨©©£¨¨£¥¦

¯.éø÷éà ótø÷ àeää ,òîLî úéa àìa øöçäðùî ¨¥§Ÿ©¦©§©©©§¥¦§¦
éåì Bnà éáà LøiL ìàøNé¯ïëå ,äfä øãqk ìàBb Bðéà ¦§¨¥¤¨©£¦¦¥¦¥¥©¥¤©¤§¥

L éåììàøNé Bnà éáà úà Løi¯,äfä øãqk ìàBb Bðéà ¥¦¤¨©¤£¦¦¦§¨¥¥¥©¥¤©¤
"íúfçà àåä íiåìä éøò ézá ék" :øîàpL¯àäiL ãò ¤¤¡©¦¨¥¨¥©§¦¦¦£ª¨¨©¤§¥

íéøác ïéà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,íiåìä éøòå éåì¥¦§¨¥©§¦¦¦§¥©¦©£¨¦§¦¥§¨¦
.íiåìä éøòa àlà íéøeîà eìläàøîâïàîk àlàå¯ ©¨£¦¤¨§¨¥©§¦¦§¤¨§©

!íiåìä éøòå éåì àäiL ãò :éðz øãäå ;éåì ïák¯:àîéà §¤¥¦§¨©¨¥©¤§¥¥¦§¨¥©§¦¦¥¨
,íiåìä éøòå éåì àäiL ãò äfä øãqk àlà ìàBb Bðéà¥¥¤¨©¥¤©¤©¤§¥¥¦§¨¥©§¦¦

íiåìä éøò àîìLa .éaø éøác¯éøò ézá ék" :áéúëc ¦§¥©¦¦§¨¨¨¥©§¦¦¦§¦¦¨¥¨¥
."íiåìä ïî ìàâé øLàå" :áéúëc ?ïìðî éåì àlà ,"íiåìä©§¦¦¤¨¥¦§¨©¦§¦©£¤¦§©¦©§¦¦

"íiåìä ïî ìàâé øLàå" :àéðz¯,ìàâé ìàøNiî éåì ìBëé ©§¨©£¤¦§©¦©§¦¦¨¥¦¦¦§¨¥¦§©
äfL ,àì éålî éåì ìáà ,Bçk òøeä äæå Bçk äôé äfL¤¤¨¤Ÿ§¤©Ÿ£¨¥¦¦¥¦Ÿ¤¤
ïî" ."íiåìä ïî" :øîBì ãeîìz ?Bçk äôé äæå Bçk äôé̈¤Ÿ§¤¨¤Ÿ©§©¦©§¦¦¦

"íiåìä¯.ïéúðå øæîî éåì ïáì èøt ,íiåìä ìk àìå ©§¦¦§Ÿ¨©§¦¦§¨§¤¥¦©§¥§¨¦
éøòa àlà íéøeîà eìlä íéøác ïéà :íéøîBà íéîëçå"©£¨¦§¦¥§¨¦©¨£¦¤¨§¨¥

.ïðéøîà àì éåì àäiL ãò ìáà ."íiåìääðùîïéà ©§¦¦£¨©¤§¥¥¦¨¨§¦©¥
àìå øéò Løâî àìå ,äãN Løâî àìå Løâî äãN ïéNBò¦¨¤¦§¨§Ÿ¦§¨¨¤§Ÿ¦§¨¦§Ÿ

ø øîà .Løâî øéòíéøeîà íéøác äîa :øæòìà éa¯ ¦¦§¨¨©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦
àìå Løâî äãN ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà ,íiålä éøòa§¨¥©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥¦¨¤¦§¨§Ÿ
eáéøçé àlL ,Løâî øéò àìå øéò Løâî ,äãN Løâî¦§¨¨¤¦§¨¦§Ÿ¦¦§¨¤Ÿ©£¦
ïéìàBâå íìBòì ïéøëBî íiåìäå íéðäkä .ìàøNé éøò úà¤¨¥¦§¨¥©Ÿ£¦§©§¦¦§¦§¨§£¦

."íiåìì äéäz íìBò úlàb" :øîàpL ,íìBòìàøîâ §¨¤¤¡©§ª©¨¦§¤©§¦¦
íéøeîà íéøác äîa :øæòìà éaø øîà"¯,íiåìä éøòa ¨©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥©§¦¦

àäéî àîìò éleëc .'åëå "ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà£¨§¨¥¦§¨¥¦§¥¨§¨¦¨
,øæòìà éaø øîà ?éléî éðä àðî ,ïðépLî àì íiåìãa§¦§¦¦¨§©¥©§¨¨¥¦¥£©©¦¤§¨¨

"íiåìì äéäz íìBò úleàb" áéúëcî àäå ,ììk øëné àì àîéìéà ?"øëné àì" éàî ,"øëné àì íäéøò Løâî äãNe" :àø÷ øîàc§¨©§¨§¥¦§¨¨¥¤Ÿ¦¨¥©Ÿ¦¨¥¦¥¨Ÿ¦¨¥§¨§¨¦¦§¦§©¨¦§¤©§¦¦
¯"øëné àì" éàî àlà !éðaæîc ììkî¯äéäz íìBò úlàb" :ïðaø eðz ."íìBòì ïéìàBâå íìBòì ïéøëBî íéåìäå íéðäkä" .äpLé àì ¦§¨¦§©§¦¤¨©Ÿ¦¨¥Ÿ§©¤©Ÿ£¦§©§¦¦§¦§¨§£¦§¨¨©¨©§ª©¨¦§¤

;"íiåìì äéäz íìBò úlàb" :øîBì ãeîìz ?ïk äæ óà ìBëé ,"Cì økîé úàeáú éðL øtñîa" :øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî "íiåìì©§¦¦©©§©§¦¤¤¡©§¦§©§¥§Ÿ¦§¨¨¨©¤¥©§©§ª©¨¦§¤©§¦¦
í÷å" :øîàpL éôì ;"íiåìì äéäz íìBò úlàb" :øîBì ãeîìz ?ïk äæ óà ìBëé ,"'äì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå" :øîàpL éôì§¦¤¤¡©§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¨©¤¥©§©§ª©¨¦§¤©§¦¦§¦¤¤¡©§¨

ézøz éðä àîìLa ."íiåìì äéäz íìBò úlàb" :øîBì ãeîìz ?ïk äæ óà ìBëé ,"úúéîvì äîBç Bì øLà øéòa øLà úéaä¯àlà ,éiçì ©©¦£¤¨¦£¤¨©§¦ª¨©¤¥©§©§ª©¨¦§¤©§¦¦¦§¨¨¨¥©§¥§©¥¤¨
!úBiðBðéa úBøééò àlà ,íéìBãb íékøk àìå íépè÷ íéøôk àì ïúBà ïéNBò ïéà eìlä íéøò :àéðúäå ?eäì úéà éî íiåìì äîBç éøò ézä¥¨¥¨©§¦¦¦¦§§¨©§¨¨¦©¨¥¦¨Ÿ§¨¦§©¦§Ÿ§©¦§¦¤¨£¨¥¦

.óweä óBqáìe áLiL ïàk ,áLé óBqáìe óweäL ïàk :àéL÷ àì ,àðäk áø øîà¯?äîBç àéåä éî àðååb éàä éëåék Léàå" :àéðúäå £©©¨£¨¨©§¨¨¤©§©¨©¨¤¨©§©©§¦©©§¨¦¨§¨¨§¨©§¨§¦¦
"äîBç øéò áLBî úéa økîé¯"äîBç" ïàk øîàð ?ìàøNé äeôéwä eléôà ìBëé ;óweä óBqáìe áLiL àìå ,áLé óBqáìe óweäL ¦§Ÿ¥¨¦¨¤©§©¨©§Ÿ¤¨©§©©¨£¦¦¦¨¦§¨¥¤¡©¨¨

íéBb ïläl äî ,"äîBç" ïläì øîàðå¯,"äîBç" ïàk øîàðå "äîBç" ïläì øîàð ?ïkî øçàì íéBb äeôéwä eléôà ìBëé ;íéBb ïàk óà §¤¡©§©¨¨©§©¨¦©¨¦¨£¦¦¦¨¦§©©¦¥¤¡©§©¨¨§¤¡©¨¨
ïëì íãB÷ íéBb ïläl äî¯L ïBâk :àtt áøc dén÷ àãéñç àlñ áøc déøa óñBé áø dîbøz !ïëì íãB÷ íéBb ïàk óàïäì eìôp ©§©¨¦¤¨¥©¨¦¤¨¥¦§§¨©¥§¥§©©¨£¦¨©¥§©©¨§¤¨§¨¤
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oikxr(iriax meil)

äðùî
dnk dpynd zx`an dzr ,mixvgd iza oic x`azp zncewd dpyna

miza:dneg zetewn eidi m` elit`e mixvgd iza eaygie eidielàå§¥
ïäk mpicy mixrd,íéøöçä ézawx da yiy xirìL íéøöç éðL ¥¨¥©£¥¦§¥£¥¦¤

íézá [éðL] éðL,xvg lkaúBîéî äîBç úBôwenL ét ìò óà §¥§¥¨¦©©¦¤¨¨¦
,íéøöç ézák ïä éøä ,ïeð ïa òLBäéyiy ef wx `id dneg xiry itl §ª©¦£¥¥§¨¥£¥¦

x`eank ,xvg lka miza ipy ly zexvg yly zegtd lkl da
.(.al) lirl dpyna

àøîâ
:epizpyn ixacl xewnd z` d`ian `xnbd,ïðaø eðzaezka xn`p ¨©¨¨

dcU lr aiaq dng mdl oi` xW` mixvgd iYaE' (`l dk `xwie)¨¥©£¥¦£¤¥¨¤Ÿ¨¨¦©§¥
,'`vi laIaE FN didY dN`B aWgi ux`déza' øîàpL òîLnî ¨¨¤¥¨¥§ª¨¦§¤©Ÿ¥¥¥¦©§©¤¤¡©¨¥

,'íéøöçäm`d ike,äîBç íäì ïéàL òãBé éðéàzernynd ef `ld ©£¥¦¥¦¥©¤¥¨¤¨
ef zekenqd zexivg dnk `l` xir aeyiia epi`y ,mixvgd iza ly

ok m`e ,efl,'äîBç íäì ïéà øLà' øîBì ãeîìz äîepcnll `l` ©©§©£¤¥¨¤¨
y zenewnd on mpyiy aezkd `aäîBç íäì LiL ét ìò óàixd ©©¦¤¥¨¤¨

md,äîBç íäì ïéàL éîkaygidl zexivg ic da oi` xy`k epiide §¦¤¥¨¤¨
:`ziixad zxxan .xiränëåm` s`y zexvgde mizad xtqn od §©¨

zx`an .xir aygidl icka ic mpi` oiicr dneg zetwen eidi
:`ziixadíéðL íézaeíéðL úBøéöçmiza izy rnyn 'iYA' - ¨¦§©¦£¥§©¦¨¥

,zexvg izy rnyn 'mixvg'eepiidcíézá éðL ìL úBøéöç ézL £¥¦§¥£¥¤§¥¨¦
.zg` lka

:`xnbd zl`eyàîéàås`y mewn hrnnd aezkdy xn`z `nye - §¥¨
wx dpeekd ,mixvgd izak aygp ixd z`f lka dneg swen `ed m`

yiy mewnl,[øöçå úéa] øöçå úéazia `l` xvg lka oi`y epiide ©¦§¨¥©¦§¨¥
xvg lkay zexvg izy yiy mewna mle` ,xirk zpecip dpi`y cg`

:`xnbd zayiin .dneg xirk didi mpic ,miza izy mpyiïk íà¦¥
,xvg lka cg` zia wx ea yiy mewn lr cnll dxezd zpeeky

àðîçø áBzëéìwx'íéøöç'mircei epiid dfne ,'iza' zaiz `la ¦§©£¨¨£¥¦
,zia yiy `ed i`ceyíéøöç àðîçø áúk éà àîéz éëåzaiz `la §¦¥¨¦¨©©£¨¨£¥¦

if` ,'iYAE'úéa àìa øöçllk,òîLîixdy ,okzi `l dfàeääxvg ¨¥¨¥§Ÿ©¦©§©©
,zia `laéøwéà ótø÷dnn okle ,stxw `l` xvg z`xwp dpi` - ©§¥¦§¥

izy da yi xy`k elit` xacn weqtdy gken 'mixvgd iza' azkpy
mewny dxezd drinyd jk lre ,miza ipy odn zg` lkay zexvg
.mixvgd izak`l` ,xirk oecip epi` oiicrdneg swen`edm`s`dfk

äðùî
zN`B mzGg` ixr iYA mIeld ixre' (cl-al dk `xwie) aezka xn`p§¨¥©§¦¦¨¥¨¥£ª¨¨§ª©
xire ziA xMnn `vie mIeld on l`bi xW`e ,mIell didY mlFr¨¦§¤©§¦¦©£¤¦§©¦©§¦¦§¨¨¦§©©¦§¦
dcUE ,l`xUi ipA KFzA mzGg` `ed mIeld ixr iYa iM laIA FzGg £̀ª¨©Ÿ¥¦¨¥¨¥©§¦¦¦£ª¨¨§§¥¦§¨¥£¥
oicdy dfa x`ean .'mdl `Ed mlFr zGg` iM xkOi `l mdixr Wxbn¦§©¨¥¤Ÿ¦¨¥¦£ª©¨¨¤
zr lka mield ixra `idy ezlgp z` le`bl ield ly ezekfy `ed
laeia el zxfeg `id ixd dl`b `l m` s`e ,mlerle cin ,dvxiy
iel ly epic dpey dneg ixr izaay `vnp ,[d`ad dpyna x`eank]
eli`e ,dpy xg`l gwell hlgp l`xyi ly ziay ,l`xyi ly epicn
epi` l`xyiy ,l`xyian epic dpey dcya oke ,mlerl el`eb ield

.cin dl`eb ield eli`e ,dxikndn miizpy xg` `l` dl`eb
:df oica 'iel oa' llka in zx`an epizpynéáà úà LøiL ìàøNé¦§¨¥¤¨©¥£¦

Bnàdidy,éåì,dneg xira zia ezyexia laiweøãqk ìàBb Bðéà ¦¥¦¥¥©¥¤
äfälirl epipyy itke ,dpy xg`l hlgpy dneg ixr izaa xen`d ©¤

.iel oaa xen`d oick mlerl l`eb `l` ,(.`l)úà LøiL éåì ïëå§¥¥¦¤¨©¤
,ìàøNé Bnà éáà,dneg xira zia eiqkp oia dideøãqk ìàBb Bðéà £¦¦¦§¨¥¥¥©¥¤

äfä.iel oa lv` xen`d itk epic `l` ,dneg ixr izaa xen`d ©¤
øîàpL,(bl dk `xwie) iel oa zlgp zle`b oicaéøò ézá ék'íiåìä ¤¤¡©¦¨¥¨¥©§¦¦

,'íúfeçà àéäbdep mda xen`d oicd oi`y rnynàäiL ãò`ed ¦£¨¨©¤§¥
xkend,éåì.ielk l`eb epi`y ,iel en` ia`n yxiy l`xyi `leåok ¥¦§

`diy cr,íiåìä éøò`le ,ryedi inia miell epzipy mixr ,epiid ¨¥©§¦¦
,ielk l`eb epi`y ,l`xyi en` ia`n yxiy ielíéîëçå .éaø éøác¦§¥©¦©£¨¦

eìlä íéøác ïéà ,íéøîBàiel enke mlerl l`eb `diy,íéøeîà §¦¥§¨¦©¨£¦
,íiåìä éøòa àlàl`eb epi`y ,l`xyi en` ia`n yxiy iel hrnl ¤¨§¨¥©§¦¦

l`xyi s` ,ryedi ici lr iell dpzip ef xir j` m` mle` ,ielk
dzlz `ly itl ,ielk df oic bdep ,df zia iel en` ia`n yxiy

.iel envr xkend didiy `le mield ixra `l` df oic dxezd

àøîâ
dpyna epipy :oteql ozligzn iax ixaca dxizq dywn `xnbd
ia` z` yxiy iel oke iel en` ia` z` yxiy l`xyiy iax ixaca
ixr iza zyxta xen`k epiid ,dfd xcqk l`eb epi` l`xyi en`
.ezxiknn dpy cr wx `l` dneg xira zia l`eb epi`y dneg

:`xnbd zwiicnïàîk àlàåi`ce ,epic `ed in enk -,éåì ïák §¤¨§©§¤¥¦
éðz øãäåweqtd on cenll eixaca iax miiqn okn xg`l cine - ©£©¨¥

`l` bdep iel zle`b oic oi`yàäiL ãòxkendå éåìn ziadéøò ©¤§¥¥¦§¨¥
,íiåìäl`xyik `ed dle`bd oic mixen`d mipte`d ipyay ixd ©§¦¦

.iel oak `le
:`xnbd zvxznàîéà,jk epizpyn zqxiba xn`z -ìàBb Bðéà ¥¨¥¥
,äfä øãqk àlàyxiy iel oke iel en` ia` z` yxiy l`xyi oi`y ¤¨©¥¤©¤

l`eby jxck `l` mil`eb mpi` mdipy ,l`xyi en` ia` z`
,l`xyi`l` bdep iel zle`b oic oi`y,íiåìä éøòå éåì àäiL ãò©¤§¥¥¦§¨¥©§¦¦

.éaø éøác¦§¥©¦
:`xnbd zl`eyíiåìä éøò àîìLadidiy iax jixvny dn oaen ¦§¨¨¨¥©§¦¦

,l`xyid en` ia` zlgp z` yxiy iel `le mield ixrn xird `weec
íiåìä éøò ézá ék' áéúëcdxez dcitwdy ixd ,'mzGEg` `id ¦§¦¦¨¥¨¥©§¦¦¦£¨¨

,mield ixrn xird `dzyàlàxkend didiy iax jixvny dnéåì ¤¨¥¦
,iel en` ia`n mield ixra dlgp yxiy l`xyi `le.ïìðîdaiyn §¨¨

:`xnbdáéúëcweqtd zligza,'íiåìä ïî ìàâé øLàå'rnyn ¦§¦©£¤¦§©¦©§¦¦
zhrnn oldl `ziixady itke ,mield on zvwnl wx xen` df oicy
l`xyi oky lky cenll yi jkne ,oizp e` xfnn `edy iel dfn
oak mlerl l`eb epi`y ,xenb l`xyi `edy ,iel en` ia`n yxiy

.iel
àéðzåyiy (e"d e"t xda mipdk zxez) `ziixaa epipyy itke - §©§¨

(my `xwie) aezka xn`p ,jk yexclé øLàå','íiåìä ïî ìàâeli` ©£¤¦§©¦©§¦¦
didY mlFr zN`B' mcewd weqtd wx `l` df weqt xn`p did `l§ª©¨¦§¤

,'mIellìBëé`weecy ,xne` iziid,ìàøNiî éåìiel xkny epiide ©§¦¦¨¥¦¦¦§¨¥
ield `ed ,l`xyilìàâéitl ,dneg xira el xkny ziad z` mlerl ¦§©

äfLy epivn ieldBçk äôé,mlerl l`eby dle`b oiprläæå ¤¤¨¤§¤
dpewd l`xyidBçk òøeäcr wx l`eb `ed ixdy ,dle`bd oipra ©Ÿ
,dxikndn dpyìáàxy`kéåìl`ebéålî,exiagàìle`bl lkei £¨¥¦¦¥¦Ÿ

itl ,exknn zpy mez xg`l dneg xira el xkny ziad z`äfL¤¤
,Bçk äôé äæå Bçk äôédf ote`ay xn`pe ,mlerl oil`eb mdipyy ¨¤Ÿ§¤¨¤Ÿ

,gwell ziad hlgp dpy xg`ly dneg ixr iza x`yk oicd didi
,'íiåìä ïî [ìàâé øLàå'] øîBì ãeîìzle`bl `ad lky rnyny ©§©©£¤¦§©¦©§¦¦

xn`py dnne .iel `ed m` oiae l`xyi `ed m` oia ,epic jk ielnïî'¦
,'íiåìämield on zvwn wxy ,le`bl `ad ield itlk mb yexcl yi ©§¦¦

mlerl mil`eb,íiåìä ìk àìåoi` ok it lr s`e iel `edy in yiy §Ÿ¨©§¦¦
epiide ,mlerl le`bl epicéåì ïáì èøt`edyïéúðå øæîîeni`y - §¨§¤¥¦©§¥§¨¦

yi jkne ,iel oak mlerl l`eb epi`y ,mipizpd on e` zxfnn dzid
,xenb l`xyi `edy ,iel en` ia`n yxiy l`xyi oky lky cenll

.iel oak mlerl l`eb epi`y
:dpyna epipyàlà íéøeîà eìlä íéøác ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥§¨¦©¨£¦¤¨
íiåìä éøòa:`xnbd zx`an .didiy wx jixvy `id minkg zpeek §¨¥©§¦¦
,'mield ixr'àäiL ãò ìáàenvr xkendïðéøîà àì éåìoi` - £¨©¤§¥¥¦Ÿ¨§¦©

mield ixra `l` df oic dxezd dzlz `ly exaqy itl .jkl jixv
.iel envr xkend didiy `le
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc oikxr(iying meil)

ïäéLøâîe ïä:`xnbd zl`ey .diyxbne dneg ztwen xir -ïä ¥¦§§¥¤¥
ïäéLøâîeixdéîéé÷ eäðéøzñéîìixr z` zeyrl oi`y oeik - ¦§§¥¤§¦§§¦§¨§¦

okzi `le ,xzqidl dnegd zcner ixd ,dneg zetwen mield
ote` hrnl weqtd jxved recne ,dneg ztwenl xird z` aiygdl

:`xnbd zayiin .dneg ixr oic ea bdpi `ly df,éMà áø øîà̈©©©¦
éøèöéàCiza lr cnll 'miell didz mler zle`b' aezkd jxved - ¦§§¦

c ,l`xyi lyk mpic oi`y dneg xiray mieldàðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨
,xnel iziid xeaqy iptn -éøzzñî éøzzñîcàexzqiy cry - ©§¦§©§¦¦§©§¦

,mze`eèlçéì éðacæéî éàixr iza' oick gwell ehlgi exknp m` - ¦¦§©§¦¦©§
,l`xyi ly 'dnegïì òîLî à÷.mlerl oil`bpy weqtd ¨©§©¨

,mipdkl l`xyi mixgdy dcya dpcd `ziixa d`ian `xnbd
:dleka zekfl df odk leki laeia z`vei xy`k m`d ,dyicwd odkde

ïðaø eðzxg` dl`be edcy yicwn iabl aezka xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
'dl Wcw laIa Fz`vA dcVd dide' (`k fk `xwie)íøçä äãNk §¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥©¥¤

,'Búfeçà äéäz ïäkìdcetd zeyxn laeia z`vei dcydy epiide ©Ÿ¥¦§¤£¨
:`ziixad zl`ey .mipdkl zwlgzneøîBì ãeîìz äîdn - ©©§©

mxgd dcyl oeinca sqep dn ike ,'mxgd dcUM' aezkd epcnln¦§¥©¥¤
:`ziixad zayiin .'FzGEg` didY odMl' xn`py dna ic did `ly©Ÿ¥¦§¤£¨

,xxal epl yi oky ,mxgd dcyl df ywid `ed jxvpïäëì ïépî¦©¦§Ÿ¥
Bîøç äãN Léc÷äLici lr ewlgl d`ay dcy yicwdy odk - ¤¦§¦§¥¤§

mxg ef ixd dilr xn`y l`xyi,øîàé àlL,odkdàöBéå ìéàBä ¤ŸŸ©¦§¥
ef dcyíéðäkì,laeiaàéä éøäådzréãé úçz,mixg` lyn xzei ©Ÿ£¦©£¥¦©©¨¦

élL àäzwlg mipdkd x`yl `di `le cala izeyxl laeia `vz - §¥¤¦
,daàeä ïéãåixdy ,zeidl jixv jky xnege lwn zpzep `xaqde - §¦
m`äëBæ éðà íéøçà ìLa,mipdkd x`y mr cgiéîöò ìLa- §¤£¥¦£¦¤§¤©§¦

,ipnn ycwd zeyxl d`ay dcyaïkL ìk àì,ical da dkf`y Ÿ¨¤¥
,'íøçä äãNk 'äì LãB÷ ìáBiá Búàöa äãOä äéäå' øîBì ãeîìz©§©§¨¨©¨¤§¥©¥¤©¦§¥©¥¤

,xe`ia jixv df weqteíøçä äãOî eðãîl äî éëå,dfeg` dcyl §¦©¨©§¦§¥©¥¤
äzòîy xnel epl yiãîì àöîðå ãnìì àa äæ éøäs` lr - ¥©¨£¥¤¨§©¥§¦§¨¨¥

y jka ,epnid cnl `l` epi` dfeg` dcy lr cnlnk azkpyLéwî©¦
,ìàøNé ìL äfeçà äãNì Bîøç äãNepnid cenlläîmyk - §¥¤§¦§¥£¨¤¦§¨¥©

yìàøNé ìL äfeçà äãO`eaa ,ycwdn mipdkd on cg` d`cty §¥£¨¤¦§¨¥
df ixd laeidíéðäkì ú÷lçúîe Bãé úçzî àöBé,deya mlek ¥¦©©¨¦§©¤¤©Ÿ£¦

,(.dk) lirl epipyy enkeBîøç äãN óà,dyicwde odk cil ribdy ©§¥¤§
dcyd ixdBãé úçzî àöBé,dyicwdy odkd lyú÷lçúîemb ¥¦©©¨¦§©¤¤

íéðäkä åéçàì.deya mlek §¤¨©Ÿ£¦
øî øîà,enxg dcy yicwdy odk iabl ,`ziixaa lirl `aed - ¨©©

m` oky ,cala ezeyxl dcyd `vz laeiay ozep oicd xnege lwny
,äëBæ éðà íéøçà ìLa:`xnbd zl`ey .invr lya dkf`y oky lk §¤£¥¦£¦¤

éîc éîdvexy dnl dfeg` dcya dkefy dn dnec m`d ike - ¦¨¥
,yicwd `edy mxgd dcya zekflàîìòa äëBæ íúä`ld - ¨¨¤§¨§¨

,mipdkd lk mr cgi ohw wlga `l` dkef epi` dfeg` dcyaàëä̈¨
[äìek] déì ìé÷L à÷dvex `ed ixd yicwdy mxgd dcya eli`e - ¨¨¦¥¨

:`xnbd zayiin .dleka zekfléøèöéà ,àîç øa éîø øîàCs` - ¨©¨¦©¨¨¦§§¦
dcUM' weqtd z` jixv mewn lkn ,zegcl yi xnege lwd z`y¦§¥

,zxg` `xaqn `ivedl 'mxgdàðéîà Czòc à÷ìñmixeaqy itl - ©¥¤¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel epiidáéúëe ìéàBäd xacna) ely zepaxw `iand odk iabl ¦§¦

(iúà Léàå','eéäé Bì åéLã÷cnll (:hw w"a) `ziixaa edeyxce §¦¤¨¨¨¦§
z` lhep envr `ede ,dvxiy zr lka eizepaxw aixwne `a odky

,xnynd ipdkl melk zzl jixv oi`e ,xyad z` lke`e xerdàä̈
àéîc åéLã÷ ék énðixd ,ely dzidy mxgd dcy yicwdy df s` - ©¦¦¨¨¨¨§¨

epcnln jkl ,ycwd cin dplawi ecal `ede ,ely zepaxwl dnec df
.mipdkd lk oia deya zwlgzny aezkd

:`xnbd zl`eyéîc éî,ely zepaxwl mxgd dcy minec ike - ¦¨¥
BúeLøa åàì åéLã÷,od ezeyxay zngn `l oda dkefy eizepaxw - ¨¨¨¨¦§

xkya deab ogleyn oda dkef `edy `l` ,od deab iycw ixdy
,ezcearBúeLøa àëädn gkn yicwdy mxgd dcy la` - ¨¨¦§

ok`y xnel epl oipne ,da zekfl `a ycwd zeyxl d`a ezeyxny
:`xnbd zayiin .`ed jkéøèöéà ,ïîçð áø øîà àlàCz` jixv - ¤¨¨©©©§¨¦§§¦

,zxg` `xaqn `ivedl 'mxgd dcUM' weqtdàðéîà Czòc à÷ìñ ¦§¥©¥¤¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel epiid mixeaqy itl -áéúëe ìéàBädk `xwie) mield zlgpa ¦§¦

xkOi `l mdixr Wxbn dcUE' (cl,'íäì àeä íìBò úfeçà ék £¥¦§©¨¥¤Ÿ¦¨¥¦£©¨¨¤
,mlerl ycwd cin edcy z` le`bl leki iely dpeekdyénð àä̈©¦

àéä Búfeçàezfeg`k zaygp mxga odk cil d`ay dcy s` - £¨¦
,mlerl dl`ebl lkeiyïì òîLî à÷odMl mxgd dcUM' aezkd ¨©§©¨¦§¥©¥¤©Ÿ¥

didY'Búfeçàz`veiy l`xyi zfeg` dcyl dywed mxgd dcyy ¦§¤£¨
mield zlgpa xn`py dne ,deya mipdkd lkl zwlgzne laeia

,mler zle`b dl yiyïéà Búfeçàield ly dzidy dlgp - £¨¦
la` ,mlerl zl`bp ok` ux`d zwelgnàì Bîøçly dcya - ¤§Ÿ

.mlerl zl`bp dpi` ,l`xyid mxg ici lr ezeyxl d`ay odkd

ïéëøò úëñî äì à÷éìñå åäãù øëåîä êìò ïøãä

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc oikxr(iyily meil)

:oep oa ryedi zenin dneg zetwen mixr zeny dpen dpyndïBâk§
xirdéøBtéö ìL äðLéä äøv÷,ixetiv xirl dkenqd -ådxir ©§¨©§¨¨¤¦¦§

áìç Leb ìL äø÷ç,alg yeb xirl dkenqd -,äðLéä úôãBéå ©§¨¤¨¨§§©©§¨¨
å ,äðBàå ,ãéãçå ,ãeãâå ,àìîâådnyy xiríéìLeøéàöBik ïëå , §©§¨§¨§¨¦§¨§§¨©¦§¥©¥

ïäadneg ixr od ixd ,oep oa ryedi zenin dneg zetwen ody reciy ¨¥
.dneg ixr iza oic mdizaa bdepe

àøîâ
ztwend xirk zpecip dpi` dzneg od dizebby xiry dpyna epipy

:oicd xewn z` x`al `ziixa d`ian `xnbd ,dneg,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
`l m`e' (l dk `xwie) dneg ztwend xira zia zxikn oica dxeza§¦Ÿ

Fl xW` xirA xW` ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bidng ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦£¤Ÿ¨
miyxece ,'Fz` dpTl zzinSl,'äîç',dnvr ipta dneg dl yiy ©§¦ª©Ÿ¤ŸŸ¨

øbéà øeL àìåmizad zebbn zakxend dneg ,xnelk ,[zebb zneg-] §Ÿ¦¨
dpi`y xira zia zxikn iabl my xn`p cer .dfl df mikenqd

(`l dk my) dneg ztwendng mdl oi` xW` mixvgd iYaE'áéáñ ¨¥©£¥¦£¤¥¨¤Ÿ¨¨¦
xy`k wx epiid dneg ztwen xiry rnyny ,'aWgi ux`d dcU lr©§¥¨¨¤¥¨¥

,xird lk aiaq `id dnegddúîBç dniL äéøáèì èøt`idy - §¨¦§¤§¨¤©¨¨¨
siwn mid ziriaxd gexa eli`e dizegex ylyn wx dneg ztwen

.dze`,øîBà éñBé øa øæòéìà éaøxW` ziAd mwe' aezka xn`p ©¦¡¦¤¤©¥¥§¨©©¦£¤
xirA,'äîBç àBì øLàyi ,s"l`ae e"`ea daezk '`el' zaizy oeike ¨¦£¤¨

el yiy `ed hytd zernyny s`y ,zeiernynd ipya dyxecl
y yexcl yi ,s"l`a '`l' mb aezky oeik mewn lkn ,dnegìò óà©©

åéLëò Bì ïéàL étdnegïëì íãB÷ Bì äéäåoecip ,ryedi zenin ¦¤¥©§¨§¨¨¤¨¥
.dneg ztwend xirk

:dpyna epipy'åë äîBç éøò éza ïä elàåly dpyid dxvw oebk §¥¥¨¥¨¥¨
cicge cecbe `lnbe ,dpyid ztceie ,alg yeb ly dxwge ,ixetiv
cer dpeny `ziixa d`ian `xnbd .oda `veik oke ,milyexie dpe`e

:oep oa ryedi zenin dneg zetwen mdy mixràðz,`ziixaaxird ¨¨
àìîbyå ,ìéìbaxird okãeãâyå ,ïcøiä øáòamixrd okãéãç ©§¨©¨¦§¨§¥¤©©§¥§¨¦

íéìLeøéå äðBàåy,äãeäéazenin dneg zetwen mixr el` lk §¨¦¨©¦¦¨
:`xnbd zl`ey .oep oa ryediøîà÷ éàîzpeek `id dn - ©¨¨©

lk lr yi `ld ,md `l` dneg zetwen mixr cer oi` ike ,`ziixad
.o`k epnp `ly dpyna zeiepnd mixrd z` mipt
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc oikxr(iyily meil)
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.dneg ixr iza oic mdizaa bdepe
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ztwend xirk zpecip dpi` dzneg od dizebby xiry dpyna epipy
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`l m`e' (l dk `xwie) dneg ztwend xira zia zxikn oica dxeza§¦Ÿ

Fl xW` xirA xW` ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bidng ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦£¤¨¦£¤Ÿ¨
miyxece ,'Fz` dpTl zzinSl,'äîç',dnvr ipta dneg dl yiy ©§¦ª©Ÿ¤ŸŸ¨

øbéà øeL àìåmizad zebbn zakxend dneg ,xnelk ,[zebb zneg-] §Ÿ¦¨
dpi`y xira zia zxikn iabl my xn`p cer .dfl df mikenqd

(`l dk my) dneg ztwendng mdl oi` xW` mixvgd iYaE'áéáñ ¨¥©£¥¦£¤¥¨¤Ÿ¨¨¦
xy`k wx epiid dneg ztwen xiry rnyny ,'aWgi ux`d dcU lr©§¥¨¨¤¥¨¥

,xird lk aiaq `id dnegddúîBç dniL äéøáèì èøt`idy - §¨¦§¤§¨¤©¨¨¨
siwn mid ziriaxd gexa eli`e dizegex ylyn wx dneg ztwen

.dze`,øîBà éñBé øa øæòéìà éaøxW` ziAd mwe' aezka xn`p ©¦¡¦¤¤©¥¥§¨©©¦£¤
xirA,'äîBç àBì øLàyi ,s"l`ae e"`ea daezk '`el' zaizy oeike ¨¦£¤¨

el yiy `ed hytd zernyny s`y ,zeiernynd ipya dyxecl
y yexcl yi ,s"l`a '`l' mb aezky oeik mewn lkn ,dnegìò óà©©

åéLëò Bì ïéàL étdnegïëì íãB÷ Bì äéäåoecip ,ryedi zenin ¦¤¥©§¨§¨¨¤¨¥
.dneg ztwend xirk

:dpyna epipy'åë äîBç éøò éza ïä elàåly dpyid dxvw oebk §¥¥¨¥¨¥¨
cicge cecbe `lnbe ,dpyid ztceie ,alg yeb ly dxwge ,ixetiv
cer dpeny `ziixa d`ian `xnbd .oda `veik oke ,milyexie dpe`e

:oep oa ryedi zenin dneg zetwen mdy mixràðz,`ziixaaxird ¨¨
àìîbyå ,ìéìbaxird okãeãâyå ,ïcøiä øáòamixrd okãéãç ©§¨©¨¦§¨§¥¤©©§¥§¨¦

íéìLeøéå äðBàåy,äãeäéazenin dneg zetwen mixr el` lk §¨¦¨©¦¦¨
:`xnbd zl`ey .oep oa ryediøîà÷ éàîzpeek `id dn - ©¨¨©

lk lr yi `ld ,md `l` dneg zetwen mixr cer oi` ike ,`ziixad
.o`k epnp `ly dpyna zeiepnd mixrd z` mipt
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oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

ïäéùøâîå ïä.dneg zetwen odyk Ðéîéé÷ åäðéøúñéîì àäåoikxr) xn`ck Ð

.mikxke oixih oze` oiyer oi` :(a,bléøúúñîãà àðéîà êúòã à÷ìñonf lk Ð

.ol rnyn `w ,ehlgil Ð ozxizq mcew mexkn m` ,exzqp `lyøîåì ãåîìú äî
íøçä äãùëlaeia mipdkl z`veid dcy lr cnll mxgd dcy `a dn Ðäãù ?

åîøçdribde l`xyi mixgdy dcy Ð

.ewlglíéðäëì äàöåéå ìéàåä`l m` Ð

,dfeg` dcyk ely `id ixdy ,dpl`bi

.'ek ici zgz `id ixd eiykreíéøçà ìùá
äëåæ éðàl`xyi zfeg` dcy did m` Ð

.da wlg il did Ð laeia mipdkl d`veiäî
ìàøùé ìù äæåçà äãùodk dl`b m` Ð

zwlgzne laeia ecin d`vei Ð ycwd cin

,`wxit jci`a xn`ck ,mipdkd eig` lkl

.'ek ef s` (a,dk oikxr) "oiyicwn oi`" wxta

åéäé åì åéùã÷ úà ùéàå äéì ìé÷ù à÷ àëä
:(a,hw) [`nw `aaa "lfebd"a dil opiyxce Ð

zr lka eizepaxw aixwne `ay odkl oipn

dvxiy dry lkae?`iadl eilr yi m`

oi` Ð minly e` dler acpzd e` z`hg

envr `ed `l` ,xnyn iyp`l mzzl jixv

cenlz Ð xyad lke`e xerd lehie ,aixwn

."eidi el eiycw z` yi`e" :xnelåàì åéùã÷
åúåùøá,edl liwy `w dicic gkn e`le Ð

.mdixeni` aixwn `l`åúåùøá àëäÐ

`le ,edl liwy `w dicic gkn ,xnelk

.dcear xkya deab oglynáø øîà àìà
à÷ìñã íøçä áúëîì êéøèöéà éëäì ïîçð

à êúòã'åë àðéî.`id ezfeg` inp i`de Ð

mipdkl `vz `l Ð dl`b `le dyicwd m`e

.mlerl dl`bl zeyx el `di `l` ,laeia

ïì òîùî à÷mxgd dcy ywzi`c ywid Ð

eci zgzn `vzc ,l`xyi ly ezfeg` dcyl

dl yic ,`id ezfeg`c .mipdkl wlgzze

dfeg`k `ied `l enxg la` ,mler zle`b

.mlerl l`bil

åäãù øëåîä êìò ïøãä
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ïäoeik ,exzqp m` dpin `wtp i`n :xn`z m`e Ð iniiw edpixzqinl odiyxbne

it lr s`e "dneg el xy`" :lirl `ipz `dc !`xwirn dneg zetwen eidy

,iqei iaxa xfrl` iaxk `iz`c :xnel yi `nye !okl mcew el dide eiykr el oi`y

zyecw mdl lirez `l Ð dneg mdl `di `ly zeie`x mdy oeik `kd ip`ye

dzid `l eli`k ,okl mcew didy dneg

.mlern

éîivn ied inp `kde Ð dkef mzd inc

Ð mixg` lya dkef `edyk :jxtinl

zekfl dvx `kd la` ,ely xnyna iede

mipdkl zwlgzn dpi` `ide ,xg` xnyn

`l` .(`,dk) lirl yxitck ,xg` xnyn ly

ezxnyn d`a elit`y ,jixt dpin `ticrc

lw i`dn zekfl oi` Ð mipdkl d`veiyk

.xnege

øîàxn` [`l`] 'ek jixhvi` `ng xa inx

'ek jzrc `wlq [jixhvi`] ongp ax

?"`ed oice" xn`pc `id i`n :xn`z m`e Ð

lw mrhn ea dkefy xnel epl oi` `lde

ik yi`"c i`xw iaizkc mrhn `l` ,xnege

axl "mler zfeg`"le ,`ng xa inxl "yicwi

dil `gip mewn lknc :xnel yie !ongp

.`xaqn ,jk xnege lw iiezi`l

àäenxg oi` ezfeg` ezfeg` ol rnyn `w

opitli lirl `d :xn`z m`e Ð `l

dfeg` dcyl enxg dcy yiwnc `yiwdn

?"ezfeg`"n `kd dil yixc i`n`e ,l`xyil

ol rnyn `w :eyexit ikdc xnel yie

dl yi `wec ezfeg`c odk ly "ezfeg`"n

.laeia mipdkl zwlgzn dpi`e ,mler zle`b

,laeia mipdkl wlgzn Ð enxg dcy la`

widnly dfeg` dcyl dil opiywnc `y

l`bil ezfeg` dcyk `ied `le ,l`xyi

.i"yx yxit oke .mlerl
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.ïäéLøâîe ïä¯áø øîà !éîéé÷ eäðéøzñéîì Løâîe ïä ¥¦§§¥¤¥¦§¨§¦§§¦§©§¦£©©
éøèöéà :éLàéøzzñîcà :àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ©¦¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨©§¦§©§¦

éðacæéî éà ,éøzzñî¯:ïðaø eðz .ïì òîLî à÷ ,eèlçéì ¦§©§¦¦¦§©§¦¦©§¨©§©¨¨©¨©
"Búfçà äéäz ïäkì íøçä äãNk"¯?øîBì ãeîìz äî ¦§¥©¥¤©Ÿ¥¦§¤£ª¨©©§©

ìéàBä :øîàé àlL ,Bîøç äãN Léc÷äL ïäëì ïépî¦©¦§Ÿ¥¤¦§¦§¥¤§¤ŸŸ©¦
,àeä ïéãå ?élL àäz ,éãé úçz àéä éøäå íéðäkì àöBéå§¥©Ÿ£¦©£¥¦©©¨¦§¥¤¦§¦
ãeîìz ?ïkL ìk àì éîöò ìLa ,äëBæ éðà íéøçà ìLa§¤£¥¦£¦¤§¤©§¦Ÿ¨¤¥©§
äãNk 'äì Lã÷ ìáiá Búàöa äãOä äéäå" :øîBì©§¨¨©¨¤§¥©Ÿ¥Ÿ¤©¦§¥
äæ éøä ?äzòî íøçä äãOî eðãîl äî éëå ;"íøçä©¥¤§¦©¨©§¦§¥©¥¤¥©¨£¥¤
äfeçà äãNì Bîøç äãN Léwî :ãîì àöîðå ãnìì àä§©¥§¦§¨¨¥©¦§¥¤§¦§¥£¨
úçzî àöBé ìàøNé ìL äfeçà äãO äî ,ìàøNé ìL¤¦§¨¥©§¥£¨¤¦§¨¥¥¦©©

Bîøç äãN óà ,íéðäkì ú÷lçúîe Bãé¯úçzî àöBé ¨¦§©¤¤©Ÿ£¦©§¥¤§¥¦©©
éðà íéøçà ìLa :øî øîà .íéðäkä åéçàì ú÷lçúîe Bãé̈¦§©¤¤§¤¨©Ÿ£¦¨©¨§¤£¥¦£¦
!déì ìé÷L à÷ àëä ,àîìòa äëBæ íúä ?éîc éî .äëBæ¤¦¨¥¨¨¤§¨§¨¨¨¨¨¥¥

éøèöéà :àîç øa éîø øîà:àðéîà Czòc à÷ìñ ,C £©¨¦©¨¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨
ék éîð àä ,"eéäé Bì åéLã÷ úà Léàå" áéúëe ìéàBä¦§¦§¦¤¢¨¨¦§¨©¦¦

.àéîc åéLã÷¯àëä ,BúeLøa åàì åéLã÷ ?éîc éî ¨¨¨¨§¨¦¨¥¨¨¨¨¦§¨¨
éøèöéà :ïîçð áø øîà àlà !BúeLøaCzòc à÷ìñ ,C ¦§¤¨£©©©§¨¦§§¦¨§¨©§¨

àä ,"íäì àeä íìBò úfçà ék" áéúëe ìéàBä :àðéîà̈¦¨¦§¦¦£ª©¨¨¤¨
"Búfçà" :ïì òîLî à÷ ,àéä Búfeçà éîð¯,ïéà Búfeçà ©¦£¨¦¨©§©¨£ª¨£¨¦

.àì Bîøç¤§¨

åäãù øëåîä êìò ïøãä
ïéëøò úëñî äì à÷éìñå
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ערכין.  פרק תשיעי - המוכר שדהו דף לד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ]מרדכי שי' הכהן[

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"ה שבט, ר"פ בשורות הכי ספורות, בהנוגע להתועדות 

דיו"ד שבט.

ומובן שלפלא הדבר.

וכן איזה שורות מהצריך תקון בעיר, ולפלא מה שכותב שאי אפשר לדעת בדיוק ובפרטיות התיקון 

בהמשכת המקוה - שהרי בודאי מזמן לזמן מוכרח להחליף המים וכו' ורואים איך שנעשה הענין.

וכבר האריכו באחרונים, שבענין מקוה, אין חל הגדר שלא להוציא לעז על הראשונים.

כיון שאין מזכיר בהנוגע לבריאותו ובריאות זוגתו תחי', בטח הכל בסדר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן



xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dxenz(iyiy meil)

ïéøéîî ìëä ¯ ïåùàø ÷øô
gafn iycw ly dndaa xn`p(i fk `xwie)Fz` xini `le EPtilgi `l' ,Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ

`Ed dide dndaA dndA xini xnd m`e ,aFhA rx F` rxA aFh§¨©§§¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨§¨¨
xn`p oke .'WcT didi FzxEnzE(bl fk my)dnda xyrna,EPxini `le' , §¨¦§¤Ÿ¤§Ÿ§¦¤

'Wcw didi FzxEnzE `Ed dide EPxini xnd m`edyrn `ed cvike . §¦¨¥§¦¤§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤
zenda izy el yiy in ,dxenzd,oileg zg`e gafnl dyecw zg` ,

'ef oaxw znda ly dzxenz ef didz' oilegd znda lr xn`e
.eilr dwele xen`d e`ld lr xaer `ed ixd ,dnewna ycwzze
liren epi` la` ,oilegd zndaa dyecw qitzdl exeaic lirene
zeaixwe zeyecw odizy `l` ,oaxwd znda zyecw z` riwtdl

.gafnl

äðùî
ïéøéîî ìkä,miycw zndaa oileg zndaíéLð ãçàå íéLðà ãçà ©Ÿ§¦¦¤¨£¨¦§¤¨¨¦

.miyp oiae miyp` oia -oeyla dxn`p dxenz zyxt lky elit`e
oldl x`eank ,aezkd xezin dxenz oicl eaxzp miyp mb ,xkf(a"r).

eéàMø íãàL àì[el xzeny-],øéîäìdxeq` dxenzd ixdy Ÿ¤¨¨©©§¨¦
,'epxini `l' ly e`laL àlàcarica,øîeî øéîä íàzqtzpe ¤¨¤¦¥¦¨

,oilegd zndaa gafn zyecwåxinndâôBñ[dwel-]íéòaøàä úà §¥¤¨©§¨¦
.xen`d e`ld lr xary meyn zewln

àøîâ
:epzpyn oeyla dxizq dywn `xnbdàéL÷ àôeb àämvr `ld - ¨¨©§¨

,mnvr z` mixzeqe miyw dpynd ixacúøîà-`yixa epipy ixd ¨§©
'ïéøéîî ìkä'ezernynys`yäléçzëì,xindl xzenéðz øãäå ©Ÿ§¦¦§©§¦¨§¨©¨¥

`tiqa dpynd dpey jk xg`e -àlà) øéîäì éàMø íãàL àì'Ÿ¤¨¨©©§¨¦¤¨
,'(øîeî øéîä íàLa wxe ,dligzkl xindl xeq` `l`ãáòécdlg ¤¦¥¦¨¦£©

.ezxenz
:ef `iyew lr `xnbd ddnzàøañéúåyxtl yiy dz` xeaq ike - §¦§§¨

`yixa epipyy dn z`'ïéøéîî ìkä'xzenyäléçzëì.xindl ©Ÿ§¦¦§©§¦¨
ok m` `ldïéúéðúnî Cì àéL÷càjk lr dywn dz`y cr - ©§©§¨¨¦©§¦¦

,`tiqdnàø÷ Cì éL÷éz,yxetn `xwnn jk lr zeywdl jl yi - ¦§¥¨§¨
cixdáéúk.'BúBà øéîé àìå epôéìçé àì' §§¦Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦

zernyna zyxtzn 'oixinn lkd' dpynd oeyly zvxzn `xnbd
:zxg`,äãeäé áø øîà àlàxzeny eyexit oi` 'oixinn lkd' oeyl ¤¨¨©©§¨

`l` ,dligzkl xindléðz÷ éëä,eyxtl yi jk -ïéñétúî ìkä ¨¦¨¨¥©Ÿ©§¦¦
äøeîúa,eit lr dxenz zyecw dlg xindy mc` lk -ãçà ¦§¨¤¨

íéLð ãçàå íéLðà.miyp md m` oiae miyp` md mixinnd m` oia - £¨¦§¤¨¨¦
øéîäì éàMø íãàL àìå,xindl xzeny jkl dpeekd oi` j` - §Ÿ¤¨¨©©§¨¦

.íéòaøàä úà âôBñå ,øîeî øéîä íàL [àìà]¤¨¤¦¥¦¨§¥¤¨©§¨¦
:zl`eye ,'oixinn lkd' epzpyn oeyla sqep weic zwiicn `xnbd

éàî ééeúéàì 'ìkä'cg`' dpynd dzpy xak `ld ,zeaxl `a dn - ©Ÿ§¥¥©
daiyn .'lkd' zaiz dtiqed dnle ,'oixinn miyp cg`e miyp`

`a 'lkd' :`xnbdééeúéàì[zeaxl-],LøBéoaxwa xinn `ed s`y §¥¥¥
.dyexia el ltpyerixkdl dpynd d`ak àìãzhiyäãeäé éaø §Ÿ§©¦§¨

.xi`n iax zhiyk `l` ,df oica[àéðúc] (ïðúã)epipy oky - §©§¨
d ,zny cr eaixwdl witqd `le oaxw yixtdy mc` ,`ziixaaLøBé¥

e df oaxw `ianCîBñd ok enk .milra oick eilrøéîî LøBéoaxwa ¥¥¥¦

.eia`n yxiy df.øéàî éaø éøácla`Bðéà LøBé ,øîBà äãeäé éaø ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¥
CîBñ,eia` oaxw lrøéîî Bðéà LøBéå.eia` oaxwa ¥§¥¥¥¦

:dxen`d mi`pzd zwelgn z` zyxtn `xnbdàîòè éàîedn-] ©©£¨
[enrhäãeäé éaøcc meyn ,xinn epi` yxeiy xaeqdéìéó`edy-] §©¦§¨¨¦
[cnela ziyrpy dxenzLc÷ä úléçz,ezaxwd mcew oaxwd §¦©¤§¥

îa ziyrpy dkinqóBqdLc÷äjenq gafnl ezaxwd zrya ¦¤§¥
.ezhigyläîaóà ,CîBñ Bðéà LøBé Lc÷ä óBqaúléçzdLc÷ä ©¤§¥¥¥¥©§¦©¤§¥

.øéîî Bðéà LøBé¥¥¥¦
:`xnbd zl`eydôeb äëéîñe[dnvr-]ïìðîdcedi iaxl el oipn - §¦¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .yxeia zbdep dpi`yàúìzminrt [yly-] §¨¨
éáéúk 'Bðaø÷''FpAxw minlW gaf m`e' .minlya [eazkp-]b `xwie) ¨§¨§¦¦§¦¤©§¨¦¨§¨

(`'FpAxw o`Sd on m`e' ,(e b my)'FpAxw fr m`e' ,(ai b my)ozylyae , §¦¦©Ÿ¨§¨§¦¥¨§¨
.'Fci z` Knqe' xn`pãçlr wx mikneqy ,hrnl `a mdn cg` - §¨©¤¨©

'Bðaø÷'l`xyi lyàìålrãçå .íéáëBk ãáBò ïaø÷'epaxw'e - ¨§¨§Ÿ¨§©¥¨¦§©
lr wx jneq mc`y ,hrnl `a cg`'Bðaø÷'elyàìålrïaø÷ ¨§¨§Ÿ¨§©

ãçå .Bøéáçcg` 'epaxw'e -lr wx jneqy ,hrnl `aàìå ,'Bðaø÷' £¥§©¨§¨§Ÿ
lr yxeid jneq.åéáà ïaø÷̈§©¨¦
:`xnbd zl`ey'CîBñ LøBé' øîàc øéàî éaøìe,eia` oaxw lr §©¦¥¦§¨©¥¥

áéúëäåminrt yly [azkp ixde-],'Bðaø÷'cenll yi mdn cg`ne §¨§¦¨§¨
xaeq ok m` recne ,eia` oaxw lr `le jneq `ed epaxw lr `weecy

:`xnbd daiyn .jneq yxeiy xi`n iaxàeäährnn epnny 'epaxw' ©
xi`n iax zhiyl ,yxei dcedi iaxdéì éòaéî[eze` jixv-]úBaøì ¦¨¥¥§©

,äëéîñì ïéøáBç éìòa ìkcg` oaxw mc` ipa dnk e`iad m`y ¨©£¥§¦¦§¦¨
cg` lk ly epaxwl oaxwd aygp oky ,eilr mikneq mlek zetzeya
yxei epnn hrnl 'epaxw' mey xzein oi` aey dzrne .mdn cg`e

.dkinqn
'epaxw'n yxecy dcedi iax zhiya mikxc izy d`ian `xnbd

:oixaeg ilra zeaxl `le dkinqn yxei hrnléìòa ,äãeäé éaøå§©¦§¨©£¥
déì úéì äëéîñì ïéøáBçdkinq oerh mitzeyd oaxw oi` ezrcl - §¦¦§¦¨¥¥

:`xnbd zl`ey .dkinqn yxei hrnl xzein 'epaxw' ok lre ,llk
àîòè éàîepi`e ,yxei hrnl 'epaxw'n yxec `edy mrhd edn - ©©£¨

:`xnbd daiyn .oixaeg ilra zeaxl eyxecïaø÷ ãçéî àì àäc§¨Ÿ§©¥¨§¨
eäãéc,envr ipta mitzeydn cg` s`l df oaxw cgein `l ixdy - ¦§

xzein jkitl .dkinql ezeaxl oi` ok lre ,cgi mlek ly `ed `l`
.yxei epnn hrnl 'epaxw'

àîéà úéòaéàåjxca dcedi iax zhiy z` yxtz dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
y ,zxg`déì úéà íìBòì`ed mbe ,ef dyxc dcedi iaxl [el yi-] §¨¦¥

mewn lkne ,dkinql oixaeg ilra zeaxl yi cg` 'epaxw'ny dcen
,ezhiyk yxei hrnl xzein cg` 'epaxw' oiicråy meyn `edïaø÷ §¨§©

,Bøéáç ïaø÷å íéáëBk ãáBòà÷ôð àø÷ ãçîmd cg` 'epaxw'n - ¥¨¦§¨§©£¥¥©§¨©§¨
meyn ,mdn cg` lkl cxtp herin jixv oi`e ,dkinqn mihrnzn
oaxwa oia ,gily ici lr jenql xyt` i`y rnyn 'epaxw'ny

`vnp .miakek caer oaxwa oiae l`xyidéì øzéiàc[el xzeiny-] §¦©©¥
ãçcg` 'epaxw' -ìzeax.äëéîñì ïéøáBç éìòá ©§©£¥§¦¦§¦¨

:zl`eye ,yxei zxenza xi`n iax zhiy z` yxtl zxfeg `xnbd
àîòè éàî ,øéîî LøBé øîàc øéàî éaøåel oipne ,enrh edn - §©¦¥¦§¨©¥¥¦©©£¨

:`xnbd daiyn .df oicCì øîàxinn yxeiy oicd xewn ,xi`n iax ¨©¨
xn`py dnn `edøéîé øîä íà'.'dndaA dndAaezkl ic ixde ¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨

df oeyl ltk `a `l` ,'xini m`e'úBaøìz`LøBiä.dxenzl §©©¥
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קלה oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéøéîî ìëä."ycwd ly ef zgz ef oileg znda" Ðéàùø íãàù àì
øéîäì."xini `l" aizk `dc Ðøîåî.zeyecw odizye ,dyecw dlr qitznc Ð

íéòáøàä úà âôåñå."xini `l"c e`l meyn Ðàøîâãáòéã éàùø íãàù àìÐ

.inc xity caric la` ,xindl i`yx epi` dlgzklc ,dinzaøéîé àìåoizipzne Ð

.dlgzkl elit` ,oixinn lkdc ipzwikd

:opiqxbïéñéôúî ìëä éðú÷ éëä àìà
'åë ãçà äøåîúázqtezy ,xnelk Ð

oia miyp` it lr oia ,dndaa dxenz zyecw

enk ,caric (elit`) rnyne .miyp it lr

dy` elit` dxind m`cdit lr zqtez Ð

.'ek xindl i`yx mc`y `le ,dxenz zyecw

ùøåé,eiiga eia` yixtdy oaxwa xindy Ð

.dxenz ezxenzyêîåñ ùøåéoaxw lr Ð

witqd `le eiiga eia` eyixtdy ,eia`

.zny cr eaixwdläãåäé éáøã àîòè éàî
.xinn epi` yxei :xn`c Ð:opiqxb ikdéìéó
ùã÷ä óåñî ùã÷ä úìéçúzlgzd xnb Ð

.dxenz oebk ,ycwdùã÷ä óåñîepiidc Ð

:`iyw i`e .dhigyl jenq `iedc ,dkinq

zkqna "ycwd seq" dxenzl dl ixw `de

dkinqa mzd ixii` `lc meyn !(`,`l) xifp

oaxw iabl ycwd seq dxenz dl `iede ,llk

eitelige oey`x ied oaxw eze`c ,ea exindy

.ipy iedäëéîñá ïðéòúùî à÷ã ,àëä ìáà
iabl ycwd zligz dxenz dl `ied Ð

.dhigyl skiz ,seqal `idy dkinqïìðîÐ

.jneq epi` yxeicéáéúë åðáø÷ àúìúÐ

minly gaf m`e"n ,`xwie zyxta minlya

aizk mzylyae ,"epaxw fr m`e" cr "epaxw

.dkinq"åðáø÷" áéúëälr :rnync Ð

.eia` oaxw lr `le ,jneq `ed envr oaxw

äëéîñì ïéøáåç éìòámipy etzzyp m`y Ð

cg lM` `pixw Ð cg` oaxw lr dyly e`©Ÿ

.ea oikneq oleke ,"epaxw" cgeäéì úéìÐ

cgiin `lc oeik ,dkinq oerh epi` i`cec

lM` helg ied `lc oeik ,xnelk .edcic oaxw©Ÿ

`le epaxwl Ð `xw aizk ike .cg`e cg`

.eia` oaxwlà÷ôð àø÷ ãçî:rnync Ð

.ieb ly oia l`xyi ly oia ,gily `le epaxw

,jixv `l Ð jenqi `ly envr ieb ihernlc

ipa" :mipdk zxezae (`,bv) zegpna opixn`c

oi`e ,oikneq l`xyi ipa Ð "jnqe l`xyi

.oikneq miebd'åë äéì øúééàåied izk`e Ð

.eia` oaxw `le epaxwl Ð iyily "epaxw"

.elyk `l` ,inc xg`lk e`l eia` lyc [jzrc `wlqc]ùøåéä úà úåáøìikdc Ð

xl Ð `zkld i`nl "xini xnd" ,"dndaa dnda xini m`e" azkinl ivnz` zea

.dxenz ezxenzc ,yxeid
éëä
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ìëäcg`e miyp` cg`" ipz `l "oihgey lkd"a Ð miyp cg`e miyp` cg` oixinn

jixhvi` ,dxn`p xkf oeyla dlek dyxtd lkc meyn :yxtn `xnbae ."miyp

.miyp iieaxl `xwâôåñå?"mipeny" ipz `l i`n` :xn`z m`e Ð mirax`d z`

oipnl zgp `lc :xnel yie !"eze` xini `le eptilgi `l" :(fk `xwie) aizk `dc

yi cere .dilr iwlc xnelk `l` ,zeiwln

ixze .mirax` `l` iwl `l mlerlc :xnel

lya Ð cge ely oaxwa Ð cg ,ikixv ie`l

`ai ,xindl dvexd lk" :xn`c oebke ,exiag

."xinie

àäoixinn lkd zxn` `iyw `teb

xindl i`yx mc`y `l dlgzkl

dywnl dil `pn :xn`z m`e Ð caric

caric `nlc ?`ed dlgzkl "oixinn lkd"c

!(`,a) oileg yixa jixt `peeb i`d ikc .`ed

Ð "oixinn lkd" jgxk lrc :xnel jixve

dnl caric izxz Ð caric i`c .dlgzkl

dvxc ,mzd [`zi`] (i"yx yxit) oke ?il

i`c ,dligzkl Ð "oihgey lkd"c xnel

epiax yxite .il dnl caric izxz Ð caric

dyw `l jklc :mzd dkxal epexkf dnly

opireny`c meyn ,il dnl caric izxz `kd

jzrc `wlqc .mirax` bteqy `tiqa

oiwel oi`e ,`ed dyrn ea oi`y e`l :`pin`

oi`e ?`kd jixt i`n :dyw eyexitle .eilr

oeyld oi`c ,ipynwc i`d epiidc :xnel

?dywdy dnn ipynw i`n :cere .ok rnyn

`pyilc "oixinn lkd" opzc :mz epiax yxite

dxenzd cifna elit`c opireny`l ,`nil`

mirax` :`pin` jzrc `wlqe .zqtzp

m`e .ipyn `wc `d epiide ,xyke ditzka

`pyil `pzc xninl ivn ikide :xn`z

onwl xn` `d ,cifnc yecig meyn `nil`

rnyn `nl` .cifnk bbey zeaxl Ð "didi"

:jexa epiax uxize !bbeyn ith `hiyt cifnc

Ð cifnk bbey zeaxl "didi" xn`c `dc

upyn oeyny epiaxe .xn`w zewln oiprl

.bbeya zewln oi` opixn` `dc :eilr wlg

:xn`wc ,(`,fi) onwl xaca oiwelg mixtq yie

.iwl `l Ð miycw iab ,iwl Ð dxenz iab

miycw iab ,yecw Ð dxenz iab :iqxbc zi`e

"didi" xn`c `dc :mixne` yie .yecw `l Ð

qtzn oiprl epiid Ð cifnk bbey zeaxl

`l zerha ycwd :`nlra xn`c ,dyecw

cifna ith hiyt ikd meyne ,ycwd ied

oiprl epiid Ð cifnc `zeax meyn "oixinn lkd" `pzc ,`kd xn`c `de .bbeyan

.daixw cifna s`c :`kd opirny`e .daixw inp dxenzd :onwl xn`c ,daxwd

ipynwcn ,wgvi epiaxl `xidp `l df lke .xyke ditzka mirax` :jzrc `wlqc

el dne ,"miyp cg`e miyp` cg` ,dxenza oiqitzn lkd :ipzw ikd" dcedi ax
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dxenz(iyiy meil)

e,xinn yxeiy xg`néìéóa ziyrpy dkinq xi`n iaxLc÷ä óBñ ¨¦¤§¥
ezaxwd zrya oaxwdîziyrpy dxenzaùc÷ä úléçz.oaxwd ¦§¦©¤§¥

äîaúléçzLc÷äoaxwddóà ,øîéî LøBéaóBñdLc÷ädLøBé ©§¦©¤§¥¥¥¦©¤§¥¥
.CîBñ¥

e :`xnbd zl`eyäãeäé éaø,dxenzl yxei daxn epi`yéàäxezi - ©¦§¨©
ly ,dfdéì ãéáò éàî 'øéîé øîä íàå'.epnn yxec `ed dn - §¦¨¥¨¦©¨¦¥

df xezin yxec dcedi iax :`xnbd daiynäMàä úà úBaøì§©¤¨¦¨
.dxenzlàéðúãëå,`ziixaaïéðòä ìkL éôìdxenz lyBðéà Blek §¦§©§¨§¦¤¨¨¦§¨¥

ì àlà øaãîL ,øëæ ïBLixdøîàpdaøéîé àìå epôéìçé àì' §©¥¤¨§¨¨¤¤¡©Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦
ïépî äMà ,'BúBà.dwel `ide dzxenz dlg dxind m`yãeîìz ¦¨¦©¦©§

,'øéîé øîä íàå' øîBìoeyld ltk `ayäMàä úà úBaøì ©§¦¨¥¨¦§©¤¨¦¨
.dxenzl

:`xnbd zl`eyøéàî éaøìe,jneq yxeiy 'xini xnd m`e'n yxecd §©¦¥¦
déì àðî äMà:`xnbd daiyn .dxinn dy`yî déì à÷ôðe"ie ¦¨§¨¥©§¨¥¦

ly dxiziíàe':`xnbd dtiqen .dy`d z` zeaxl 'xini xndéaøå §¦§©¦
äãeäély dxizi e"ie,Léøc àì 'íàå''xini xnd m`e'y ezhiyle §¨§¦Ÿ¨¦

.dxenzl yxei zeaxl xewn oi` aey ,dxenzl dy` zeaxl `a
:`xnbd dywn .dxenzl dy` zeaxl jixv recn zyxtn `xnbd

ïéáeløéàî éaø,'m`e'n dy` daxndïéáeläãeäé éaødaxnd ¥©¦¥¦¥©¦§¨
ike ,'xini xnd'n dze`àîòèmeyn `ed dxinn dy`yéaøc ©£¨§©¦

[daixy-]àãáò ék àðéîà äåä àø÷ dééaø àì àä ,äMàì àø÷§¨§¦¨¨Ÿ©§©§¨£¨£¦¨¦¨§¨
àé÷ì àì äøeîzmixne` epiid aezkd dze` daxn did `l m`e - §¨Ÿ©§¨

.dxenz dzxenz oi`e dwel dpi` dxenz dzyr m`yáø øîàäå§¨¨©©
,ìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,áø øîà äãeäéolfb ly eypera xn`p §¨¨©©§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥

xwyl raypy(e d xacna),úàhç ìkî eNòé ék äMà Bà Léà'¦¦¨¦©£¦¨©Ÿ
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,zexiardykä äåLä.äøBzaL ïéLðBò ìëì Léàì äMà áeúm` ¦§¨©¨¦¨§¦§¨¨¦¤©¨
aezkd jixv recne ,yi`l dy` zeeydl yi dxenza s` ok

.dzeaxl
:`xnbd zvxznéøèöéàCoky ,dxenzl dy` zeaxl aezkdeäî ¦§§¦©

éléî éðä ,àîéúcwx xn`p l`rnyi iax iac `pz ly df llk - §¥¨¨¥¦¥
aàëä ìáà .øeaöa ïéa ãéçéa ïéa äåLc LðBò,dxenzaLðBòc ïåék ¤§¨¤¥§¨¦¥§¦£¨¨¨¥¨§¤

c ,àeä ìka äåL BðéàLixdïðzoldl dpyna(.bi)øeavä ïéà' ¤¥¨¤©Ÿ§§©¥©¦
'äøeîz ïéNBò ïéôzeMäåmiwel mpi`e mzxenz dlg oi` exind m`e §©¨¦¦§¨
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Cì,dxenz ezxenz m`d ea wtzqdl jl oi` -àì éLec÷à ïåéëc ¨§¥¨©§¥Ÿ

øéîî éøeîà Léc÷àokzi ike ,yicwdl leki epi`y xg`n oky - ©§¦£¥¥¦
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'`ilti ik' `a `l` ,'xcp xeci ik yi`' aezkl jixv didúBaøì§©
Léàì Ceîqä àìôeîzpyl jenq `edy cg` meie mipy a"i oa - §¨©¨§¦
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(i fk my)epyiy in ,'WcT didi FzxEnzE `Ed dide 'ebe EPtilgi `l'Ÿ©£¦¤§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤
didi ezxenze `ed' llka mb epyi 'eptilgi `l' ypere zxdf` llka
dyrn mvr llka epi` s` 'eptilgi `l' llka epi`y ine ,'ycew

.dxenzd
xa inx wtzqd cer :miakek caer zxenza wtq d`ian `xnbd

elit` ,`ngøîBì éönéz íàyïè÷yi`l jenqd `lten `edy ¦¦¨¥©¨¨
äøeîz ãéáò,dilr dwel epi`y ab lr s`meyn `l` df oi`y okzi ¨¦§¨
éúà àäc[`eal cizr `edy-]ïéLðBò ììëìoiicr j` .licbiykl §¨¨¥¦§©¨¦

a wtzqdl yiïðéøîà éî .øéîiL eäî ,íéáëBk ãáBò[xn`p m`d-] ¥¨¦©¤¨¦¦©§¦¨
c ,Léc÷î éLec÷àcîixdàéðúzepaxw zyxta xn`p ,`ziixaa ¦§©§¥©§¦§©§¨

(gi ak `xwie)Léà Léà'.'l`xUi ziAn'Léà Léà' øîBì ãeîìz äî ¦¦¦¥¦§¨¥©©§©¦¦
-,miinrt 'yi`' azkp dnlL íéáëBk éãáBòä úà úBaøìmd s` §©¤¨§¥¨¦¤
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ïéLðBòmiakek caerd oi` ixdy ,'eptilgi `l' ly ef dxiar lr ¨¦

jkitl ,dilr xdfenäLã÷ àì äøeîz ãéáò ékoilegd znda ¦¨¦§¨Ÿ¨§¨
ezxenze `ed' llka epi` 'eptilgi `l'a epi`y lk oky ,dilr xindy

.'ycew didi
:xen`d wtqd z` heytl `ziixa ixacn di`x d`ian `xnbdøîà̈©

àéðúc ,òîL àz ,àáø,`ziixaaïéðäð àì íéáëBk éãáBò éLã÷ ¨¨¨§©§©§¨¨§¥§¥¨¦Ÿ¤¡¦
,opaxcn mdn zepdil xeq` -åm` mle`mdn epdpïéìòBî àì,mda §Ÿ£¦

.dilr aiigzdl dxezd on dxenb dlirn ef oi`åokïéáéiç ïéà §¥©¨¦
íäéìòe`nhp e` exzezip e` elbtzpykíeMîzlik`øúBð ìebét £¥¤¦¦¨
.àîèåokeïéàmdäøeîz ïéNBò.oileg ly zxg` dnda lråok §¨¥¥¦§¨§
ïéàmiakek icaer(íäéìò) ïéàéáîíéëñð,l`xyik mnvr ipta ¥§¦¦£¥¤§¨¦
ìáà,dnda oaxw miakek caerd `iad m`,íéëñð ïeòè Bðaø÷oick £¨¨§¨¨§¨¦

.mikqp zgpn mr cgi mi`ay l`xyi ly migaf.ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§
ïleëa ,éñBé éaø øîàoerny iax mda liwdy el` mipic lka -éðà ¨©©¦¥§¨£¦

,øéîçäì äàBø,dlirn meyn miakek icaer iycw lr mb miaiige ¤§©§¦
he xzep lebit meyne.`n

:oerny iax ixac z` yxtl `ziixad zxfegíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
,mda milren oi`yúéaä ÷ãa éLã÷a ìáà ,çaæî éLã÷a§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤©©¦

y oerny iax dcen ,miakek icaer meyicwdy.ïäa ïéìòBî£¦¨¤
:`ziixad ixacn ezii`x z` `ax miiqnàäéî éðz÷yïéàicaer ¨¨¥¦¨¥

miakekäøeîz ïéNBò`ng xa inx ly ewitq hytpe ,mdizepaxwa ¦§¨
.df oica

:ef di`xl diigc d`ian `xnbdàîç øa éîøådf oica wtzqnd §¨¦©¨¨
ok`y ,`ax zii`x lr aiyiay ote`íéáëBk ãáBò Léc÷äick oaxw §¦§¦¥¨¦

øtkúäì[ea xtkziy-]éì àéòaéî÷ àì íéáëBk ãáBòipi`-] §¦§©¥¥¨¦Ÿ¨¦©§¨¦
ly zewln yper icil `a epi` mlerly xg`n oky ,[llk wtzqn

.xinn epi` i`cea dxenza ,éì àéòaéî÷ éky ote`ãáBò Léc÷ä ¦¨¦©§¨¦§¦§¦¥
íéáëBkoaxwìàøNéa øtkúîe.l`xyi ea xtkziy zpn lr - ¨¦¦§©¥§¦§¨¥

ïðéìæà Léc÷î øúa,xinnd `ede yicwnd xg` mikled m`dBà ¨©©§¦©§¦©
ïðéìæà øtkúî øúa`ed xtkzndy xg`ne ,ea xinnd `ede ¨©¦§©¥©§¦©

.ea xindl l`xyid leki l`xyi
:opgei iax zxninn xen`d wtqd z` heytl zywan `xnbd

déì èBLôézdf wtqløîàc ,eäáà éaøcîéaø øîà ,eäáà éaø ¦§¥¦§©¦£¨§¨©©¦£¨¨©©¦
ïðçBé:mipic dyly ¨¨

.`éñBî Léc÷nä.LîBç ó,zern lr llgzn men ea ltpy oaxw ©©§¦¦¤
.xg` oaxw mda mipewe ,el` zern lr oaxwd zyecw zqtzpe
yneg oeictd zern lr siqedl eilr milrad eze` llgnyke
xn`py ,yneg dilr siqen epi` ezxenz z` dcetyk la` .eieeyn

(eh fk `xwie)LMxr sqM ziWing sqie FziA z` l`bi WiCwOd m`e'§¦©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦¤¤¤§§
lr `le ,yneg mitiqen oey`xd ycwdd lr `weecy ,eyxce ,'eilr̈¨

.ezxenz
.a.äøeîz äNBò øtkúîextkziy zpn lr oaxw mc` yicwd m` ¦§©¥¤§¨

yxtedy xg`n oky ,yicwnd `le ea xinn xtkznd ,exiag ea
.oaxwd lral aygp `ed ixd xtkznd jxevl oaxwd
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.'ek ycwd zlgzn ycwd seq silie :opiqxb ikdäùàä úà,dxenz dzxenzy Ð

."xini `l"c e`l meyn `iwleøëæ ïåùìá àìàepiidc Ð "eptilgi `l" aizkc Ð

.dawp oeyl iedc Ð "eptilgz `l" aizk `le ,xkf oeyl'åë úåáøì åðôåñ äîÐ

.dy`d z` zeaxl epteqy cenlp okidn ,xnelkøîåì ãåîìúøéîé øîä íàåÐ

.ipnif ixz `xw aizkcnøéàî éáøìåÐ

zeaxl "xini xnd m`e" dil jixhvi`c

dil `pn dy` ,yxeiå"éåî äéì à÷ôð ?Ð

aizke ,"xini xnd m`" azknl ivncn

."m`e"àé÷ì àìdzxenz Ð dxind m`c Ð

.dxenz dpi`:opiqxb ikd ,ipyneilin ipd

df oiey oiyper ipda ,dyrn ea yiy e`l

oiyper rnync "eyri xy`" aizkc ,dfl

x`ye zay lelig oebk ,dyrn oda yiy

ea oi`y e`l la` .dyrn oda yiy mixeqi`

`zlin `ilz `xeaicac dxenz oebk ,dyrn

.ol rnyn `w ,iwliz `l `ni` Ð`pyil

deyc yper ilin ipd :mixtqa aezk `pixg`

`ed yper i`da ,xeava oia cigia oia

xeav oi` dxenza `kd la` .dfl df eeyedc
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`l` ,"xcp xeci ik yi`" azknl ivn ikdc

mizy oa oebk ,yi`l jenqd `lten zeaxl

in myl zeltdl rceiy oeikc .dpy dxyr

Ð yicwd in myle ,xcpeycwde xcp excp

inle xcp inl rci elit` ,okn zegt .ycwd

oebk ,ok lr xzei .melk eixaca oi` Ð yicwd
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.edpip ilin zlz eda` iaxcìàøùé çëî éúà÷ã àåä íúä.oiyper llka dizi`c ,l`xyi cia eteqe ezligz dil dedc ,xtkzn xza opilf` ikd`e ,l`xyi eyixtd ixdy Ð

d `kd la` :opiqxb ikdzligzn opira in ,l`xyi xtkzdl ieb yicwda `kd la` ,xnelk .dxenz ciarc o`n zeyxa ewizc seq cre dligzn opira in ,dil `irainw ik

dyer epi` Ð l`xyi xtkznd iedc ab lr s` ,ieb gkn `ied dzyecw zligzc oeik dnda jde ,l`xyi oebk dxenz zeyrl ie`xd mc`d zeyxa cenrzy eteq cre ycwd

dxenz zyecw da dqtz Ð dxenz carinl ifge ,xtkzn cia `iz` seqalc oeik ,`nlic e` .dxenz?.ewiz
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dxenz(iyiy meil)

e,xinn yxeiy xg`néìéóa ziyrpy dkinq xi`n iaxLc÷ä óBñ ¨¦¤§¥
ezaxwd zrya oaxwdîziyrpy dxenzaùc÷ä úléçz.oaxwd ¦§¦©¤§¥

äîaúléçzLc÷äoaxwddóà ,øîéî LøBéaóBñdLc÷ädLøBé ©§¦©¤§¥¥¥¦©¤§¥¥
.CîBñ¥

e :`xnbd zl`eyäãeäé éaø,dxenzl yxei daxn epi`yéàäxezi - ©¦§¨©
ly ,dfdéì ãéáò éàî 'øéîé øîä íàå'.epnn yxec `ed dn - §¦¨¥¨¦©¨¦¥

df xezin yxec dcedi iax :`xnbd daiynäMàä úà úBaøì§©¤¨¦¨
.dxenzlàéðúãëå,`ziixaaïéðòä ìkL éôìdxenz lyBðéà Blek §¦§©§¨§¦¤¨¨¦§¨¥

ì àlà øaãîL ,øëæ ïBLixdøîàpdaøéîé àìå epôéìçé àì' §©¥¤¨§¨¨¤¤¡©Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦
ïépî äMà ,'BúBà.dwel `ide dzxenz dlg dxind m`yãeîìz ¦¨¦©¦©§

,'øéîé øîä íàå' øîBìoeyld ltk `ayäMàä úà úBaøì ©§¦¨¥¨¦§©¤¨¦¨
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:`xnbd zl`eyøéàî éaøìe,jneq yxeiy 'xini xnd m`e'n yxecd §©¦¥¦
déì àðî äMà:`xnbd daiyn .dxinn dy`yî déì à÷ôðe"ie ¦¨§¨¥©§¨¥¦

ly dxiziíàe':`xnbd dtiqen .dy`d z` zeaxl 'xini xndéaøå §¦§©¦
äãeäély dxizi e"ie,Léøc àì 'íàå''xini xnd m`e'y ezhiyle §¨§¦Ÿ¨¦
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Cì,dxenz ezxenz m`d ea wtzqdl jl oi` -àì éLec÷à ïåéëc ¨§¥¨©§¥Ÿ

øéîî éøeîà Léc÷àokzi ike ,yicwdl leki epi`y xg`n oky - ©§¦£¥¥¦
.dyecw qitzdl gk ecia oi` ixde ,xindl lkeiyàéòaî÷ ék àlà¤¨¦¨¦©§¨

déì,`ng xa inxl,íéøãð úðBòì òébäL ïè÷aa"i el e`ln xaky ¥§¨¨¤¦¦©§©§¨¦
.'dl xcpy oiadl zrc ea yie cg` meie mipyøîàc ïåék ,ïðéøîà éî¦©§¦©¥¨§¨©

,øîxn`poikxr zyxta(a fk `xwie)zWtp LMxrA xcp `lti iM Wi`' ©¦¦©§¦¤¤§¤§§§¨Ÿ
e ,''dl'Léà',lecb ernyne,'øãð àéìôé ék' øîBì ãeîìz äî`ld ©¦©©§©¦©§¦¤¤

'`ilti ik' `a `l` ,'xcp xeci ik yi`' aezkl jixv didúBaøì§©
Léàì Ceîqä àìôeîzpyl jenq `edy cg` meie mipy a"i oa - §¨©¨§¦

,yicwd in myl [oigadl-] zeltdl rceie ezelcbBLã÷cdny-] §¨§
[yicwdyøéîî éîð éøeîà Léc÷î éLec÷àcî ,LBã÷myk m`d - ¨¦§©§¥©§¦£¥©¦¥¦

.xindl leki ok yicwdl lekiy,àîìc Bànc ïåékoiicrøa åàì ¦§¨¥¨§¨©
ñéôzéî àì ,äøeîúa àeä ïéLðBòxn`p ixdy .ezxenz [zqtez-] ¨¦¦§¨Ÿ¦§¦

(i fk my)epyiy in ,'WcT didi FzxEnzE `Ed dide 'ebe EPtilgi `l'Ÿ©£¦¤§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤
didi ezxenze `ed' llka mb epyi 'eptilgi `l' ypere zxdf` llka
dyrn mvr llka epi` s` 'eptilgi `l' llka epi`y ine ,'ycew

.dxenzd
xa inx wtzqd cer :miakek caer zxenza wtq d`ian `xnbd

elit` ,`ngøîBì éönéz íàyïè÷yi`l jenqd `lten `edy ¦¦¨¥©¨¨
äøeîz ãéáò,dilr dwel epi`y ab lr s`meyn `l` df oi`y okzi ¨¦§¨
éúà àäc[`eal cizr `edy-]ïéLðBò ììëìoiicr j` .licbiykl §¨¨¥¦§©¨¦

a wtzqdl yiïðéøîà éî .øéîiL eäî ,íéáëBk ãáBò[xn`p m`d-] ¥¨¦©¤¨¦¦©§¦¨
c ,Léc÷î éLec÷àcîixdàéðúzepaxw zyxta xn`p ,`ziixaa ¦§©§¥©§¦§©§¨

(gi ak `xwie)Léà Léà'.'l`xUi ziAn'Léà Léà' øîBì ãeîìz äî ¦¦¦¥¦§¨¥©©§©¦¦
-,miinrt 'yi`' azkp dnlL íéáëBk éãáBòä úà úBaøìmd s` §©¤¨§¥¨¦¤

úBáãðe íéøãð íéøãBpgafnl,ìàøNékjkitléøeîà[xindl-] §¦§¨¦§¨§¦§¨¥£¥
øéîî éîð.miakek caerdéúà àìc ïåék ,àîìc Bàmlerlììëì ©¦¥¦¦§¨¥¨§Ÿ¨¥¦§©
ïéLðBòmiakek caerd oi` ixdy ,'eptilgi `l' ly ef dxiar lr ¨¦

jkitl ,dilr xdfenäLã÷ àì äøeîz ãéáò ékoilegd znda ¦¨¦§¨Ÿ¨§¨
ezxenze `ed' llka epi` 'eptilgi `l'a epi`y lk oky ,dilr xindy

.'ycew didi
:xen`d wtqd z` heytl `ziixa ixacn di`x d`ian `xnbdøîà̈©

àéðúc ,òîL àz ,àáø,`ziixaaïéðäð àì íéáëBk éãáBò éLã÷ ¨¨¨§©§©§¨¨§¥§¥¨¦Ÿ¤¡¦
,opaxcn mdn zepdil xeq` -åm` mle`mdn epdpïéìòBî àì,mda §Ÿ£¦

.dilr aiigzdl dxezd on dxenb dlirn ef oi`åokïéáéiç ïéà §¥©¨¦
íäéìòe`nhp e` exzezip e` elbtzpykíeMîzlik`øúBð ìebét £¥¤¦¦¨
.àîèåokeïéàmdäøeîz ïéNBò.oileg ly zxg` dnda lråok §¨¥¥¦§¨§
ïéàmiakek icaer(íäéìò) ïéàéáîíéëñð,l`xyik mnvr ipta ¥§¦¦£¥¤§¨¦
ìáà,dnda oaxw miakek caerd `iad m`,íéëñð ïeòè Bðaø÷oick £¨¨§¨¨§¨¦

.mikqp zgpn mr cgi mi`ay l`xyi ly migaf.ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§
ïleëa ,éñBé éaø øîàoerny iax mda liwdy el` mipic lka -éðà ¨©©¦¥§¨£¦

,øéîçäì äàBø,dlirn meyn miakek icaer iycw lr mb miaiige ¤§©§¦
he xzep lebit meyne.`n

:oerny iax ixac z` yxtl `ziixad zxfegíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
,mda milren oi`yúéaä ÷ãa éLã÷a ìáà ,çaæî éLã÷a§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤©©¦

y oerny iax dcen ,miakek icaer meyicwdy.ïäa ïéìòBî£¦¨¤
:`ziixad ixacn ezii`x z` `ax miiqnàäéî éðz÷yïéàicaer ¨¨¥¦¨¥

miakekäøeîz ïéNBò`ng xa inx ly ewitq hytpe ,mdizepaxwa ¦§¨
.df oica

:ef di`xl diigc d`ian `xnbdàîç øa éîøådf oica wtzqnd §¨¦©¨¨
ok`y ,`ax zii`x lr aiyiay ote`íéáëBk ãáBò Léc÷äick oaxw §¦§¦¥¨¦

øtkúäì[ea xtkziy-]éì àéòaéî÷ àì íéáëBk ãáBòipi`-] §¦§©¥¥¨¦Ÿ¨¦©§¨¦
ly zewln yper icil `a epi` mlerly xg`n oky ,[llk wtzqn

.xinn epi` i`cea dxenza ,éì àéòaéî÷ éky ote`ãáBò Léc÷ä ¦¨¦©§¨¦§¦§¦¥
íéáëBkoaxwìàøNéa øtkúîe.l`xyi ea xtkziy zpn lr - ¨¦¦§©¥§¦§¨¥

ïðéìæà Léc÷î øúa,xinnd `ede yicwnd xg` mikled m`dBà ¨©©§¦©§¦©
ïðéìæà øtkúî øúa`ed xtkzndy xg`ne ,ea xinnd `ede ¨©¦§©¥©§¦©

.ea xindl l`xyid leki l`xyi
:opgei iax zxninn xen`d wtqd z` heytl zywan `xnbd

déì èBLôézdf wtqløîàc ,eäáà éaøcîéaø øîà ,eäáà éaø ¦§¥¦§©¦£¨§¨©©¦£¨¨©©¦
ïðçBé:mipic dyly ¨¨

.`éñBî Léc÷nä.LîBç ó,zern lr llgzn men ea ltpy oaxw ©©§¦¦¤
.xg` oaxw mda mipewe ,el` zern lr oaxwd zyecw zqtzpe
yneg oeictd zern lr siqedl eilr milrad eze` llgnyke
xn`py ,yneg dilr siqen epi` ezxenz z` dcetyk la` .eieeyn

(eh fk `xwie)LMxr sqM ziWing sqie FziA z` l`bi WiCwOd m`e'§¦©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦¤¤¤§§
lr `le ,yneg mitiqen oey`xd ycwdd lr `weecy ,eyxce ,'eilr̈¨

.ezxenz
.a.äøeîz äNBò øtkúîextkziy zpn lr oaxw mc` yicwd m` ¦§©¥¤§¨

yxtedy xg`n oky ,yicwnd `le ea xinn xtkznd ,exiag ea
.oaxwd lral aygp `ed ixd xtkznd jxevl oaxwd

.bíøBzäådnexzîzexitBlL §©¥¦¤
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dxenz(ycew zay meil)

ìòlah zexitäàðä úáBè ,Bøéáç ìLdnexza l`xyil yiy.BlL ©¤£¥©£¨¨¤
lral dxezd dpzp ,dpedkd hay ly oenn `id dnexzy s` oky
dxeqn ef zekfe ,dvxiy odk dfi`l dze` zzl zekfd z` zexitd
.dnexzd dnxzp eilry lahd lral `le ,enxzpy zexitd lral

z` heytl yi dxenz dyer xtkzndy xn`y opgei iax ixacne
zpn lr oaxw miakek caer yicwd m`y ,`ng xa inx ly ewitq

.ea xindl xtkznd l`xyid leki l`xyi ea xtkziy
:`xnbd daiyn(déì øîà)xa inx ly ewitq z` myn heytl oi` ¨©¥

oky ,`ngíúäea xtkziy zpn lr oaxw yicwdy l`xyia [my-] ¨¨
,xg` l`xyiéúà÷c àeäxtkznd `ay -çkîdìàøNé,yicwnd §¨¨¥¦Ÿ©¦§¨¥

eøtkúî øúa ïðéìæà éëä íeMîl`xyid ixg` mikled ok meyne - ¦¨¦©§¦©¨©¦§©¥
,xtkznddéì äåäå[oaxwd dide-]BôBñå Búléçzezycwd mb - ©£¨¥§¦¨§
ezxtk mbeìàøNé ãéaleki ok lre ,dxenza jiiye oiyper xa `edy §©¦§¨¥

.exindl xtkzndàëä ìáàlr yicwdy miakek caera [o`k-] £¨¨¨
,l`xyi ea xtkziy zpndéì àéòaéî à÷ éëäxa inx wtzqd jk - ¨¦¨¦©§¨¥

,`ngãéáòc ïàî úeLøa e÷éúc óBñ ãòå äléçzî ïðéòa éî¦¨¦©¦§¦¨§©§¥¦§©§¨¦
äøeîzezligzn cenrl oaxwd jixv xindl elkeiy icka m`d - §¨

mbe yicwnd mbe ,dxenz zeyrl lekiy mc` zeyxa eteq cre
`ed yicwnd m` ok lre ,dxenza mikiiy zeidl mikixv xtkznd
epi` l`xyi `edy xtkznd s` ,dxenza jiiy epi`y miakek caer
.dxenza jiiy `ed xtkzndy jka ic `ny e` .eze` xindl leki

:`xnbd dwiqne÷éz.drxkd ila enewna df wtq cenri - ¥
lirl e`aedy `ziixad ixacl zxfeg `xnbd(a"r):mze` zyxtne

øî øîày -,`ziixaa epipàì íéáëBë éãáBò [éLã÷] (éùã÷åî) ¨©©¨§¥§¥¨¦Ÿ
ïéðäðmdnïéìòBî àìå:`xnbd zyxtn .mdaïéðäð àìxeq` - ¤¡¦§Ÿ£¦Ÿ¤¡¦

mdn zepdilïéìòBî àìå ,ïðaøcîmda,àúééøBàcîdxezd ony ¦§©¨¨§Ÿ£¦¦§©§¨
.mdn zepdil xzene dlirn oic mda oi`àîòè éàî[mrhd edn-] ©©£¨

meyn ,dxezd on dlirn mda oi`y jkláéúëcdlirn zyxta ¦§¦
(eh d `xwie)ïðéôìéå ,'äââLa äàèçå ìòî ìòîú ék Lôð'ep`e-] ¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨§©§¦©

dey dxifba dlirn [micnläîeøzî 'àèç' 'àèç'xn`p da mby ¥§¥§¦§¨
aezkk ,'`hg' oeyl(h ak my)eilr E`Ui `le iYxnWn z` ExnWe'§¨§¤¦§©§¦§Ÿ¦§¨¨

.'`hgåixdáéúk äîeøúa(eh weqt my)`le'ElNgiz`iWcwéða ¥§©¦§¨§¦§Ÿ§©§¤¨§¥§¥
,'ìàøNédnexza aiig l`xyi obc `weecyàìåobc,íéáëBë éãáBò ¦§¨¥§Ÿ§¥¨¦

.miakek icaer iycwa zbdep dpi`y dlirnl s` micnl ep` dpnne
lr zxk miaiig oi`y `ziixaa epipyy dnl xewn d`ian `xnbd

:miakek icaer iycwa `nhe xzep lebit zlik`íäéìò ïéáéiç ïéàå§¥©¨¦£¥¤
,àîèå øúBð ìebét íeMîmeyna da áéúëczlik` ly zxk aeig ¦¦¨§¨¥¦§¦¨§

a miycwäàîeè(a ak my)éLãwî eøæpéå åéða ìàå ïøäà ìà øac' §¨©¥¤©£Ÿ§¤¨¨§¦¨§¦¨§¥
íL úà eìlçé àìå ,ìàøNé éðá'iWcw,['Bâå]`weecy o`kne §¥¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥¨§¦§

.miakek icaer iycwa `le ,df aeig bdep l`xyi iycwaeoi`y dn
c meyn `ed xzep zlik` ly zxk aeig mda bdepéìéó[micnly-] ¨¦

aeigøúBðdey dxifbaî 'ìeléç' 'ìeléç'aeig,äàîeèmdipya oky ¨¦¦¥§¨
,lelig oeyl xn`päàîeè éab áéúëcExfPie'iWcTnìàøNé éðá ¦§¦©¥§¨§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥
e ,'Bâå 'eìlçé àìåok enkøúBð éab áéúk(g hi my),BðBò åéìëBàå' §Ÿ§©§§§¦©¥¨§§¨£

,'ìlç 'ä Lã÷ úà ék àOéiycwa bdep epi` d`neh aeigy myke ¦¨¦¤Ÿ¤¦¥
.xzep aeig mda bdep oi` ok enk ,miakek icaeremda bdep oi`y dn

c meyn `ed lebit ly zxk aeigéìéóaeig [micnly-]ìebétdxifba ¨¦¦
deyïBò'î 'ïBò' 'aeig,øúBð,'oer' oeyl xn`p mdipya okyáéúëc ¨¨¥¨¦§¦

ìebét éab(gi f my)e ,'àOz dðBò epnî úìëBàä Lôpäå'ok enk ©¥¦§©¤¤¨¤¤¦¤£¨¦¨
å ,'ìlç 'ä Lã÷ úà ék àOé BðBò åéìëBàå' øúBð éab áéúkok lr §¦©¥¨§§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥§

eälekiycwa `weec mibdep [el` miaeig lk-]àìå ìàøNé éða §§¥¦§¨¥§Ÿ
iycwa.íéáëBë éãáBò§¥¨¦

dxenz miyer oi`y `ziixaa epipyy dnl xewn d`ian `xnbd
:miakek icaer iycwaey dnïéNBò ïéàmda,äøeîzmeyn `ed ¥¦§¨

áéúëcdxenza(i fk my)øéîé àìå epôéìçé àì','Fz`Léøa áéúëe ¦§¦Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ§¦§¥
ïéðòef dyxt zligza xn`pe -(a weqt my)ìàøNé éða ìà øac' ¦§¨©¥¤§¥¦§¨¥

(øîàì)Yxn`emdl`,'Ekøòa øãð àéìôé ék Léà`weecy o`kne ¥Ÿ§¨©§¨£¥¤¦¦©§¦¤¤§¤§§
.miakek icaer iycwa `le dxenz oic bdep l`xyi ipa iycwa

:xen`d oicl sqep xewn d`ian `xnbdàðéøçà àðMéìoeyl-] ¦§¨©£¦¨
miakek icaer iycwa epipyy dn ,[xg`éàî ,'äøeîz ïéNBò ïéàå'§¥¦§¨©

àîòèmeyn ,df oic ly mrhd edn -àLwzéàc[dywedy-] ©£¨§¦©§¨
,äîäa øNòîì äîäa úøeîzxn`p oky(bl-al fk my)xUrn lke' §©§¥¨§©§©§¥¨§¨©§©

didi FzxEnzE `Ed dide EPxini xnd m`e ,EPxini `le 'ebe o`ve xwÄ¨¨Ÿ§Ÿ§¦¤§¦¨¥§¦¤§¨¨§¨¦§¤
.'l`Bi `l WcTäîäa øNòîeywed,ïâc øNòîìxn`p okymixac) Ÿ¤Ÿ¦¨¥©§©§¥¨§©§©¨¨

(ak cizexekaa epipye ,'Lrxf z`EaY lM z` xVrY xVr'(:bp)ipyay ©¥§©¥¥¨§©©§¤
xyrna ,xacn aezkd zexyrn.dnda xyrnae obcïâc øNòî éaâå§©¥©§©¨¨

áéúk(ck gi xacna)eîéøé øLà ìàøNé éða øNòî [úà ék]' (ìë) §¦¦¤©§©§¥¦§¨¥£¤¨¦
'äì,'dlgpl mIell iYzp dnExY`weecy o`kneìàøNé éða ©§¨¨©¦©§¦¦§©£¨§¥¦§¨¥

xyrn miyixtn.íéáëBë éãáBò àìådnda xyrn s` jkitl §Ÿ§¥¨¦
dxenz s` ok m`e ,miakek icaera bdep epi` obc xyrnl ywedy

.mda zbdep dpi` dnda xyrnl dywedy
:`ziixaa epipyy dnl xewn d`ian `xnbdïéàåmiakek caer §¥

.ïBòîL éaø éøác ,íéëñð ïeòè Bðaø÷ ìáà ,íéëñð (ïäéìò) àéáî¥¦£¥¤§¨¦£¨¨§¨¨§¨¦¦§¥©¦¦§
:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîl` mipic epl oipn -xewn :daiyne .e §¨¨¥¦¥

dnn `ed df oic,ïðaø eðúcmikqp zyxta xn`p(bi eh my)lM' §¨©¨¨¨
dçøæào`kne ,''dl ggip gix dX` aixwdl dN` z` dkM dUri ¨¤§¨©£¤¨¨¤¥¤§©§¦¦¥¥©¦Ÿ©©

`weecyçøæàl`xyiníéëñð àéáî,mnvr iptaåmle`ïéà ¤§¨¥¦§¨¦§¥
íéëñð àéáî íéáëBk ãáBòäipta.mnvrBúìBò àäz àì ìBëé ¨¥¨¦¥¦§¨¦¨Ÿ§¥¨

íéëñð äðeòè,gafd mr cgi mi`ad,'äëk' øîBì ãeîìz`idy §¨§¨¦©§©¨¨
.ezler mr mikqp `ian miakek caer s`y ,aekir oeyl

:`ziixad ixac jynd z` zyxtn `xnbdéðà äàBø éñBé éaø øîà̈©©¦¥¤£¦
.øéîçäì ïleëa:`xnbd zl`eyàîòè éàîiax ly enrh edn - §¨§©§¦©©£¨

dlirne `nhe xzep lebit aeigy xaeqe ,oerny iax lr wlegd iqei
d`neha xn`py dnn mhrnn epi`e ,miakek icaer iycwa mb bdep
icaery dn xewn :`xnbd daiyn .'l`xyi ipa iycw' dnexzae

xn`py dnn `ed dacpe xcp zepaxw mi`ian miakek(gi ak `xwie)

lkl FpAxw aixwi xW` l`xUiA xBd onE l`xUi ziAn Wi` Wi`'¦¦¦¥¦§¨¥¦©¥§¦§¨¥£¤©§¦¨§¨§¨
oeike .'dlrl 'dl Eaixwi xW` mzFacp lklE mdixcpyáéúk ''äì' ¦§¥¤§¨¦§¨£¤©§¦©§Ÿ¨©§¦

[eäa] (äéá)o`kn ,df aezka eaxzdy miakek icaer iycwa azkp - §
lebit meyn mdilr miaiige ,'d iycw lk oick `ed mdizepaxw oicy

.dlirn meyne `nhe xzep
:`ziixad ixac jynd z` zyxtn `xnbdíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

.ïäa ïéìòBî úéaä ÷ãa éLã÷a ìáà çaæî éLã÷a:`xnbd zl`ey §¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤©©¦£¦¨¤
àîòè éàîmiakek icaer ly gafn iycw oia wlgl [mrhd edn-] ©©£¨

.mdly ziad wca iycw oially gafn iycw wx :`xnbd daiyn
meyn ,dlirnn ehrnzd miakek icaerïðéøîb éëcep`yky-] §¦©§¦©

[micnläìéòîdey dxifbaäîeøzî 'àèç' 'àèç'zbdep dpi`y §¦¨¥§¥§¦§¨
mdy gafn iycw lr `weec epcnl ,miakek icaer iycwaàéîec§¨

äîeøúc[dnexzl minec-]LBã÷caúMeã÷a ìáà .óebä úMeã÷ ¦§¨§¨§©©£¨¦§©
c úéaä ÷ãayiwx daàì ,íéîc úMeã÷dey dxifbd dxn`p ¤¤©©¦§§©¨¦Ÿ

.dlirn aeig yi miakek caer iycwa s`e ,dxen`d
:dyrn ea oi`y e`l lr zewln aeiga oecip d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,äøBza äNòú àì ìk ,áø øîà äãeäéerd m`ef dxiar lr xa §¨¨©©¨Ÿ©£¤©¨
áéiç äNòî da äNòm`e ,zewlnøeèt äNòî da äNò àì ¨¨¨©£¤©¨Ÿ¨¨¨©£¤¨

.zewlnn
:`xnbd dywnåikàììk[llk-]c àeälr xaerd lkïéàL åàì §§¨¨§¨¤¥

øeèt äNòî Ba,zewlnnøîéî éøäåoaxw zndaa oileg znda ©£¤¨©£¥¥¦
,àeä äNòî Ba ïéàL åàìc,cala xeaica `l` dyrp epi` ixdy §¨¤¥©£¤

emewn lkné÷ì,[dwel `ed-]cixdïðzepzpynaéàMø àeäL àì ¨¥©§©Ÿ¤©©
íéòaøàä úà âôBñå ,øîeî øéîä íàL àlà ,øéîäì.zewln §¨¦¤¨¤¦¥¦¨§¥¤¨©§¨¦

:`xnbd zvxzn,áø Cì øîà,dxenz ly e`l lr miwel oi` ok` ¨©¨©
df e`l lr zewln zaiignd epzpyneépî àä`id in zhiya - ¨©¦

zhiya ,diepyàéä äãeäé éaø,diepyøîàcs`Ba ïéàL åàì ©¦§¨¦§¨©¨¤¥
,åéìò ïé÷Bì äNòîoldl `ziixaa `aenk(:c). ©£¤¦¨¨

:df uexiz lr `xnbd dywnïéúéðúîì úî÷Bî úéöî éîeike - ¦¨¥§©§©§¦¦
epzpyn z` cinrdl xyt`àLéøì àzîé÷Bà àäå ,äãeäé éaøk- §©¦§¨§¨¦§¨§¥¨
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המשך בעמוד לא



קלט oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay

éìéåäàîåèî ìåìéç ìåìéç øúåð ó.xzep meyn oda oi` mieb iycwac Ðéáâ áéúëå
ììç 'ä ùã÷ úà éë àùé åðåò åéìëåàå (èé àø÷éå) øúåðiab xen`d lelig dn Ð

`w `zyd .mieb `le l`xyi Ð o`k xen`d lelig s` ,mieb `le l`xyi Ð d`neh

.dxenz oiyer oi` `nrh i`ne .dnexz oiyer oi`e :ipzwe ,`ziixa dlekl opiyxtn

:opiqxb ikdøùòîì äîäá úøåîú ù÷úéàã
äîäáoiwxit idliya onwl opixn`ck Ð

miycwd x`y llka xyrn `lde :(`,bi)

:jl xnele ,eil` yiwdl Ð `vi dnl ,'eke

s` Ð dxenz dyere cigi oaxw xyrn dnc

zepaxw iwet`l ,dxenz dyere cigi oaxw lk

.xeavïâã øùòîì ù÷úéà äîäá øùòîÐ

Ð "xyrz xyr" :(a,bp) zexekaa opixn`ck

xyrn cg` ,xacn aezkd zexyrn izya

.obc xyrn cg`e dndaïâã øùòî éáâå
ìàøùé éðá øùòî úà éë (çé øáãîá) áéúë
iab inp ikd .mieb `le l`xyi ipa :rnync Ð

ikid ike .mieb `le l`xyi Ð dnda xyrn

mieb `le l`xyi dnda xyrn iab opixn`c

ixdy ,dnda zxenz iab `nip inp ikd Ð

iycwc `wtp `kdne .dfl df olek eywed

.dxenz oiyer oi` miebçøæà,l`xyi edf Ð

.llk mikqp `ian iebd `leàäú àì ìåëé
íéëñð äðåòè åúìåò.xeav lyn elit` Ð

äëë øîåì ãåîìú,`ed `aekir "dkk"c Ð

`pyille .xeav lyne mikqp oiperh i`cec

"odilr" opiqxb `le mixtqa aizkc `pixg`

`ian l`xyi oebk Ð "gxf`" :ikd rnyn

`ian iebd oi`e ,onvr ipta elit` mikqp

ezler `dz `l leki .onvr ipta mikqp

iede ,"dkk" :xnel cenlz Ð mikqp dperh

elit` mikqp oerh epaxw i`cec ,`aekir

ikd .mikqp inc dipin milawnc ,elyn

:opiqxb'äì" ?àîòè éàîåäá áéúë "`le Ð

'dl ycw" :opiqxb."migafa iz`vn ikde

?`nrh i`n :(`,dn) "i`ny zia" wxta

'dl"Ðyi`" :aizkc ,mieb iycwa eda aizk "

.'ebe "epaxw aixwi xy` l`xyi (ipan) yi`

mixcp mixcepy mieba opinwen `xw i`de

'dl" `xwc ditiqa aizke .l`xyik zeacpe,"

'dl aixwi xy`" :xn`pyjl xnel Ð "

oilrenc ,miycw x`y zxeza edl oipiicc

.'ek lebt meyn odilr oiaiige ,odaéøäå
àåä äùòî åá ïéàù åàìã øîéîÐ

.`zlin `ilz `xeaicacàéä äãåäé éáøÐ

.`zlin `da onwl irzyn `wcäùò àì
'åë òáùðî õåç øåèô äùòîab lr s`c Ð

edl yxtnck ,dwel Ð dyrn ciar `lc

.onwlíùá.`ed jexa yecwd ly enya Ð

ïìðî òáùð.dwelc Ð
ïéà

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

àì`nlc ?`id opaxc xnel epl dnl :awri epiax axd dywde Ð opaxcn oipdp

i`dkc !l`xyik miebd oixcepy "yi` yi`"n opiaxnc oeik ,`id `ziixe`cn

oda oi`c ab lr s`c ,`ziixe`c oipdp `lc l`xyi inlya (a,f dlirn) xn` `peeb

dyecw ea oi` Ð `nhe xzep lebit oiprl dyecw oda oi`c oeik :xnel jixve !dlirn

.`ziixe`c d`pd oiprl inp

éìéåóazke Ð d`nehn lelig lelig xzep

`le Ð "l`xyi ipa" d`neha dia

xzep slipe :dyn epiax axd dywde .mieb

,d`neha yniyy `nhn "lelig" "lelig"

mieb iycwc (a,eh) migafc ipy wxta xn`c

ihernl `l` :mzd xn`c .d`neha iaxw `l

:xn xn`c ,dvxn `l uiv `zyd Ð mieb

,dvxed `l cifna oia bbeya oia mieba

ith slinl epl yic :xnel yie ?axw d`neha

migafa `zi`ck ,`xw cga [aizkc] d`nehn

s`y oipn :iel ipzc (a,dn) "i`ny zia" wxt

:xnel cenlz Ð xacn aezkd onf leqta

ipya Ð "l`xyi ipa iycw z` ellgi `le"

cg`e xzep leqt cg` ,xacn aezkd oilelig

.d`neh leqtøùòîåipa" aizk Ð obc

zi`c oerny iax epiide ,mieb `le Ð "l`xyi

,dilr ibilt opax la` ,dyxc jd dil

.opaxl jiiy `nw `pyileéàîdnexz

cifd xn` `de :xn`z m`e Ð sebd zyecw

"`hg" "`hg" opitlic ,dxdf`a dlirna

dnexz dn :`kd ik xninl ol ded ,dnexzn

`l` dlirnc dxdf` `di `le ,sebd zyecw

wca iycwa elit`c ol `niiwe .gafn iycwa

opzck ,dlirnc dxdf` oda jiiy ziad

aiige zg` dlik` lke` yi :(a,bi) zezixka)

aiygwe ,cg` my`e ze`hg rax` dilr

zeyxc dnk oke .(xenge xeyc miycwen

mbt (a,gi) dlirnc `xza wxta opiyxc

opixnbc ,ezegily dyry gilye ,dpdpe

iycwa ibdp `lc xnel epl did .dnexzn

`kd opihrnc `d :xnel yie !ziad wca

`kd aizkc meyn epiid Ð ziad wca iycw

'dl"."éøäåiwle dyrn ea oi`y e`l xnin

inp ikd jixt `l i`n` :xn`z m`e Ð

ea oi`y e`lc oinnef micre rx my `ivenn

e ,dyrnjxtinl ira `lc :xnel yie !iwl

:xn`z m`e .dxeza zewln eda aizkc ipdn

ea oi`y e`l `ler xn`c (a,c) zekn zkqna

.rx my `ivenn silic ,eilr oiwel dyrn

.qpw oky Ð rx my `ivenl dn :jixte

jpdn cg e` ,xnin e` rayp e` `nile

,inp ikd oi`c :xnel yie ![gikei] oizrnyc

`kdc ipd inc `l `ny e` .xity uxiz `l`

ixde" `kd jixt ik :xn`z m`e .mzdc ipdl

:`nil Ð "dyrn ea oi`y e`lc xnin

!onwl xn`ck ,"dyrn ciarzi` dixeaica"

,ivexzl ivn ied inp ikd oi`c :xnel yie

.ipy xityc `l`

óàonwl Ð mixekal dnexz micwnd

jz`ln" :`xw xn`c ,`nrh yxtn

,mixeka ef Ð "jz`ln" ."xg`z `l jrnce

`l" :`pngx xn`e .dnexz ef Ð "jrnce"

encwi :`pixg` `nrh yxtn ixtqae ."xg`z

iziin i"yxe ,zeny drax` odl yiy mixeka

.("iptn" ligznd xeaic) onwl dil
dreay
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Bøéáç ìL ìò¯àeä íúä :déì øîà !BlL äàðä úáBè ©¤£¥©£¨¨¤£©¥¨¨
,øtkúî øúa ïðéìæà éëä íeMî ,ìàøNé çkî éúà÷c§¨¨¥¦Ÿ©¦§¨¥¦¨¦¨§¦©¨©¦§©¥

àëä ìáà .ìàøNé ãéa BôBñå Búléçz déì äåäå¯éëä ©£¨¥§¦¨§§©¦§¨¥£¨¨¨¨¦
äléçzî ïðéòa éî :déì àéòaéî à÷ãòå,óBñe÷éúc ¨¦¨£¨¥¦¨¥©¦§¦¨§©§¥

:øî øîà .e÷éz ?äøeîz ãéáòc ïàî úeLøaéLc÷eî ¦§©§¨¥§¨¥£©¨§§¥
íéBâ¯ïéðäð àì .ïéìòBî àìå ïéðäð àì¯àìå ,ïðaøcî ¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦Ÿ¤¡¦¦§©¨©§Ÿ

ïéìòBî¯ék Lôð" :áéúëc ?àîòè éàî .àúééøBàcî £¦¦§©§¨©©§¨¦§¦¤¤¦
ìòîú"àèç" "àèç" ïðéôìéå ,"äââLa äàèçå ìòî ¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨§¨§¦©¥§¥§

"ìàøNé éðá" áéúk äîeøúáe ,äîeøzî¯.íéBb àìå ¦§¨¦§¨§¦§¥¦§¨¥§Ÿ¦
"àîèå øúBð ìebét íeMî íäéìò ïéáéiç ïéàå"¯áéúëc §¥©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥¦§¦

éðá éLãwî eøæpéå åéða ìàå ïøäà ìà øac" :äàîeèa dä§§¨©¥¤©£Ÿ§¤¨¨§¦¨§¦¨§¥§¥
åâå "íL úà eìlçé àìå ìàøNééìéå .'øúBð ó¯"ìeléç" ¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥§¨¥¨¦

àìå ìàøNé éðá" äàîeè éab áéúëc .äàîehî "ìeléç"¦¦§¨¦§¦©¥§¨§¥¦§¨¥§Ÿ
"eìlçéåâå" øúBð éab áéúëe ,'åéìëàåúà ék àOé BðBò §©§§¦©¥¨§Ÿ§¨£¦¨¦¤
Lã÷äéìéå ."ìlç 'ìebét ó¯áéúëc .øúBpî "ïBò" "ïBò" Ÿ¤¦¥§¨¥¦¨¨¦¨¦§¦

Lôpäå" ìebét éabúìëàäéab áéúëe ,"àOz dðBò epnî ©¥¦§©¤¤¨Ÿ¤¤¦¤£¨¦¨§¦©¥
Lã÷ úà ék àOé BðBò åéìëàå" øúBðäeäleëå ."ìlç ' ¨§Ÿ§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥§§

¯"äøeîz ïéNBò ïéàå" .íéBb àìå ìàøNé éða¯:áéúëc §¥¦§¨¥§Ÿ¦§¥¦§¨¦§¦
ìà øac" :ïéðò Léøa áéúëe ,"øéîé àìå epôéìçé àì"Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦§¦§¥¦§¨©¥¤
àðMéì ."Ekøòa øãð àéìôé ék Léà øîàì ìàøNé éða§¥¦§¨¥¥Ÿ¦¦©§¦¤¤§¤§§¦¨¨

?àîòè éàî ."äøeîz ïéNBò ïéàå" .àðéøçààL÷úéàc ©£¦¨§¥¦§¨©©§¨§¦§§¨
øNòîì äîäa øNòîe ,äîäa øNòîì äîäa úøeîz§©§¥¨§©§©§¥¨©§©§¥¨§©§©
éða øNòî [úà ék] (ìk)" áéúk ïâc øNòî éaâå .ïâc̈¨§©¥©§©¨¨§¦¨¦¤©£©§¥

eîéøé øLà ìàøNéäì"ìàøNé éða ...'¯ïéàå" .íéBb àìå ¦§¨¥£¤¨¦©§¥¦§¨¥§Ÿ¦§¥
éøác .íéëñð ïeòè Bðaø÷ ìáà ,íéëñð (ïäéìò) àéáî¥¦£¥¤§¨¦£¨¨§¨¨§¨¦¦§¥

"çøæà" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî ."ïBòîL éaø¯çøæà ©¦¦§§¨¨¥¦¥§¨©¨©¤§¨¤§¨
àéáî éBbä ïéàå ,íéëñð àéáî.íéëñðàäz àì ìBëé ¥¦§¨¦§¥©¥¦§¨¦¨Ÿ§¥

íéëñð äðeòè BúìBò¯éaø øîà" ."äëk" :øîBì ãeîìz ¨§¨§¨¦©§©¨¨¨©©¦
" ?àîòè éàî ."øéîçäì ïleëa éðà äàBø :éñBéäì'" ¥¤£¦§¨§©§¦©©§¨©

íéøeîà íéøác äna" .déa áéúk¯ìáà ,çaæî éLã÷a §¦¥©¤§¨¦£¦§¨§¥¦§¥©£¨
úéaä ÷ãá éLã÷a¯éëc ?àîòè éàî ,"ïäa ïéìòBî §¨§¥¤¤©©¦£¦¨¤©©§¨§¦

äîeøzî "àèç" "àèç" äìéòî ïðéøîb¯äîeøúc àéîec ¨§¦©§¦¨¥§¥§¦§¨§¨¦§¨
úMeã÷c ,úéaä ÷ãa úMeã÷a ìáà ,óebä úMeã÷ LBã÷c¦§§©©£¨¦§©¤¤©©¦¦§©

íéîc¯.àìäNòz àì ìk :áø øîà ,äãeäé áø øîà ¨¦¨¨©©§¨¨©©¨Ÿ©£¤
äNòî da äNò ,äøBza¯äNòî da äNò àì ,áéiç ©¨¨¨¨©£¤©¨Ÿ¨¨¨©£¤

¯.øeètéøäå ?øeèt äNòî Ba ïéàL åàìc àeä àììëe ¨§¨¨§¨¤¥©£¤¨©£¥
,àeä äNòî Ba ïéàL åàìc øîéîé÷ìåøéîä íàL àlà ,øéîäì éàMø àeäL àì :ïðúc .¯ ¥¥§¨¤¥©£¤§¨¦¦§©Ÿ¤©©§¨¦¤¨¤¦¥¦

,øîeîâôBñå?éðî àä :áø Cì øîà !íéòaøàä úà¯Ba ïéàL åàì :øîàc ,àéä äãeäé éaø ¨§¥¤¨©§¨¦£©¨©¨¨¦©¦§¨¦©£©¨¤¥
äNòî¯.åéìò ïé÷Bì¯àìc àLéøì àzîé÷Bà àäå ?äãeäé éaøk ïéúéðúîì úî÷Bî úéöî éîe ©£¤¦¨¨¦¨¥§©§©§¦¦§©¦§¨§¨¦§¨§¥¨§¨

?éàî ééeúéàì "ìkä" ."ïéøéîî ìkä" :éðú÷c ,äãeäé éaøk¯!äãeäé éaøk àìãe ,LøBé ééeúéàì¯ §©¦§¨§¨¨¥©Ÿ§¦¦©Ÿ§¦¥©§¦¥¥§¨§©¦§¨
àãça déúååk dì øáñ àpz éàä¯àãça déìò âéìôe ,åéìò ïé÷Bì äNòî Ba ïéàL åàìc¯eléàc ©©¨§©¨§¨¥©£¨§¨¤¥©£¤¦¨¨¨¥£¥©£¨§¦

.øéîî LøBé ,CîBñ LøBé :øáñ ïãéc àpúå ,øéîî Bðéà LøBé ,CîBñ Bðéà LøBé :øáñ äãeäé éaø©¦§¨§©¥¥¥¥¥¥¦§©¨¦¨§©¥¥¥¥¦
:éìéìbä éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîà ,íøîò áø øîà ,ïéáà øa éãéà áø øîà̈©©¦¦©¨¦¨©©©§¨¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨¦©¦¥©§¦¦

äNòî Ba äNò ,äøBzaL äNòz àì ìk¯äNòî Ba äNò àì ,ä÷Bì¯õeç .øeètòaLpî ¨Ÿ©£¤¤©¨¨¨©£¤¤Ÿ¨¨©£¤¨¦¦§¨
øîéîeìl÷îeäNòî äNò àlL ét ìò óà ,íLa Bøéáç¯óà :eøîà àðéðç éaøa éñBé éaø íeMî .áéiçíéc÷nääîeøzíéøekéaì.òaLð ¥¥§©¥£¥§¥©©¦¤Ÿ¨¨©£¤©¨¦©¦¥§©¦£¦¨¨§©©©§¦§¨©¦¦¦§¨

äwðé àì ék" àø÷ øîà :øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà ?ïìðîäúà àOé øLà úà 'BîLäìòî ìL ïéc úéa ,"àåMì §¨©¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¨©§¨¦Ÿ§©¤¥£¤¦¨¤§©¨§¥¦¤©§¨
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dxenz(ycew zay meil)

BúBà ïéwðî ïéà,cala daeyza el mixtkneähî ìL ïéc úéa ìáà ¥§©¦£¨¥¦¤©¨
BúBà ïéwðîe BúBà ïé÷ìî.zewlnd ici lr ©§¦§©¦

,ììk úei÷ð déì éåäéz àì àîéàå ,ééaàì àtt áø déì øîàs`e ¨©¥©¨¨§©©¥§¥¨Ÿ¤¡¥¥§¦§¨
.dhn ly oic zia ici lr dwpi `ldéì øîà,iia`áBzëì ïk íà ¨©¥¦¥¦§

'äwðé àì' àø÷cala÷BzLéìå,''d' zaizn.él änì ''ä'o`kn `l` §¨Ÿ§©¤§¦§¨¨¦
yähî ìL ïéc úéa ìáà ,BúBà ïéwðî ïéàc àeä äìòî ìL ïéc úéa¥¦¤©§¨§¥§©¦£¨¥¦¤©¨

.BúBà ïéwðîe ïé÷ìî©§¦§©¦
:`xnbd zl`eyïçkLàa zewlnl xewn [ep`vn-]àåL úòeáL ©§§¨§©¨§

,xen`d aezkd xacn day`edy oa` ly cenr lr raypy oebke
raypy itl ,`ey zreay `idy adf lyj` ,lkl recid xac zepyl

aïìðî ø÷L úòeáLda oi`y elit` dilr miwely epl oipn - §©¤¤§¨¨
:`xnbd daiyn .xwy zreay idn x`eai jenqae .dyrnïðçBé éaø©¦¨¨

déãéc[envr-]e siqedøîàiax mya lirl `iady ef dyxc lr ¦¥¨©
df aezka xn`p ,xi`n,íéîòt éðL 'àåMì' 'àåMì'my azkpy ©¨§©¨§§¥§¨¦

(f k zeny)xW` z` 'd dTpi `l iM ,`eXl Lidl` 'd mW z` `Vz `l'Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§¦Ÿ§©¤¥£¤
.'`eXl FnW z` `Vi,xzein ipyd '`eyl'dy oeikneïéðò Bðéà íà ¦¨¤§©¨§¦¥¦§¨

ì,àåL úòeáL,zg` mrt '`eyl' xn`p xak ixdyïéðò eäéðz ¦§©¨§§¥¦§¨
ì,ø÷L úòeáLepcnllä÷Bìc.dilr s` ¦§©¤¤§¤
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.oaxw dzbby lr aiig i`ce "izlk`éàîå
àðù,oaxwn lk` `le "lke`" hrnnc Ð

,`tiqn "izlk` `l"e "izlk`" iaxn `we
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äåöîä.xzen Ð devnd z` miiwl raypc opireny`l ,"rayz enyae" `xw i`d jixhvi` ikd`e .'ebe "dniiw`e izrayp" :xn`py ,ea xefgl lkei `ly ick Ðàø÷ áéúëä
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ä÷Bì Bðéà :øîà Lé÷ì Léøå .åéìò ïé÷Bì¯÷ôñ úàøúä ìëå ÷ôñ úàøúä déì äåäc íeMî¯ ¦¨¨§¥¨¦¨©¥¤¦©£¨¥©§¨©¨¥§¨©§¨©¨¥
àäz :eäaà éaø øîà àlà !åéìò ïé÷Bì ïéàézìëà"a"àì"åäaøî à÷c àðL éàîe ."ézìëà ¥¦¨¨¤¨¨©©¦©¨§¥§¨©§¦§Ÿ¨©§¦©§¨§¨§©¤

,"ézìëà àì"å "ézìëà"ìëBà"îäîBc "ø÷L" äøBz äúaéø Leøéôa :àáø øîà ?ìëà àìå " ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¥©§Ÿ¨©¨©¨¨§¥¦§¨¨¤¤¤
àåL"ì"àåM" äî ,"¯ì"ø÷L" óà ,øáòL¯ìäòeáL" :eäaà éaøì äéîøé éaø déáéúéà .øáòL §¨§©¨§§¤¨©©¤¤§¤¨©¥¦¥©¦¦§§¨§©¦©¨§¨

dìëàå ,"äpìëBà àlL äòeáL" ,"äpìëBà àlL äòeáL" ,"Bæ økk ìëBà àlL¯àlà áéiç Bðéà ¤Ÿ©¦¨§¨¤Ÿ§¤¨§¨¤Ÿ§¤¨©£¨¨¥©¨¤¨
.úçàéäBæå" .ãøBéå äìBò ïaø÷ dúââL ìòå úBkî dðBãæ ìò ïéáéiçL éehéa úòeáLéäBæéèeòîì " ©©§¦§©¦¤©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨§¨¤§¥¦§©¥

"ézìëà àì"å "ézìëà" éèeòîì åàì ?éàî¯?é÷ì àìc¯,ïaø÷ éúééî dúââL ìòc àéä Bæ ,àì ©¨§©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦§¨¨¥¨¦§©¦§¨¨©§¥¨§¨
"ézìëà àì"å "ézìëà" ìáà¯.ïaø÷ éúééî àìeépî¯àlà áéiç Bðéà :øîàc ,àéä ìàòîLé éaø £¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦¨©§¥¨§¨©¦©¦¦§¨¥¦©£©¥©¨¤¨

.é÷ì à÷ìéî ìáà ,àáì ãéúòä ìò¯ìòå úBkî dðBãæ ìò ïéáéiçL ,àåL úòeáL éäBæ :àôéñ àîéà ©¤¨¦¨Ÿ£¨¦§¨¨¥¥¨¥¨¦§©¨§¤©¨¦©§¨©§©
?é÷ì àìc ,"ézìëà àì"å "ézìëà" éèeòîì åàì ?éàî éèeòîì "éäBæ" .øeèt dúââL¯"éäBæ" ,àì ¦§¨¨¨¦§©¥©¨§©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦§¨¨¥¨¦

¯"ézìëà àì"å "ézìëà" ìáà ,ïaøwî øeèt dúââL ìòc¯épîe .ïaø÷ éúééî¯,àéä àáé÷ò éaø §©¦§¨¨¨¦¨§¨£¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦©§¥¨§¨©¦©¦£¦¨¦
ì ïaø÷ ïéàéáî :øîàc.øáòL¯àLéø zøîà àäå¯àáé÷ò éaø àôéñcî ,àlà ?ìàòîLé éaø ©£©§¦¦¨§¨§¤¨©§¨¨§©§¥¨©¦¦§¨¥¤¨¦§¥¨©¦£¦¨

¯àìå "ìëBà" éèeòîì àlà ,"ézìëà àì"å "ézìëà" éèeòîì åàì àLéøå ,àáé÷ò éaø éîð àLéø¥¨©¦©¦£¦¨§¥¨¨§©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦¤¨§©¥©§Ÿ
éà÷c íeMî ?àðL éàîe .ìëààaäìa¯àaäìa éà÷ .àaäì èòîî¯ì èòîî."øîéîe" !?øáòL ¨©©§¨¦§¨¥¦§©¨§©¥§©¨¨¥¦§©¨§©¥§¤¨©¥¥

íeMî ,"øîéîe" éðzz àì :àpzì ïðçBé éaø déì øîàBøeaéãácBøéáç úà ìl÷îä" .äNòî äNò £©¥©¦¨¨©©¨¨¦§¦¥¥¦¦§¦¨¨©£¤©§©¥¤£¥
" :áéúëe ,"øîLú àì íà" :àø÷ øîà ,àéòLBà éaø øîà ,øæòìà éaø øîà ?ïìðî ."íMaàìôäå ©¥§¨©¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨¨©§¨¦Ÿ¦§Ÿ§¦§¦§¨

äúà 'EúBkî" øîBà àeäLk ,eäî òãBé éðéà Bæ äàìôä ."Bìétäå"åéðôì eäkäå èôMä¯éåä ¤©§©§¨¨¥¦¥©©§¤¥§¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨¡¥
.úB÷ìî Bæ äàìôä :øîBà¯!úîà úòeáL eléôà :øîéà¯úòáL" :áéúk àéãäaääéäz ' ¥©§¨¨©§¥©£¦§©¡¤§¤§¨§¦§ª©¦§¤

."íäéðL ïéa¯éléî éðä :øîéà¯à÷ìéî ìáà ,Bøéáç úà ñéiôì¯!é÷ìéì¯,zøîà úéöî àì ¥§¥¤¥©¨¥¦¥§©¥¤£¥£¨¦§¨¦§¥¨¨¥¨§©§
áéúëäc"BîLáe."òáMz¯ïépî :áø øîà ,ìcéb áø øîàc ,áøãëì déì éòaéî àeääïéòaLpL §¨§¦¦§¦¨¥©©¦¨¥¥§¦§©©£©©¦¥£©©¦©¦¤¦§¨¦

úBönä úà íéi÷ì¯ézòaLð" :øîàpLäîi÷àåì!"E÷ãö éètLî øîL¯àðéøçà àø÷ áéúëä §©¥¤©¦§¤¤¡©¦§©§¦¨£©¥¨¦§Ÿ¦§§¥¦§¤¨§¦§¨©£¦¨
àúà éàîì àlà ."òáMz BîLáe ÷aãú Báe"¯ìl÷nì.íMa Bøéáç úà¯íL àéöBîì :àîéàå ¦§¨¦§¦¨¥©¤¨§©£¨©§©¥¤£¥©¥§¥¨§¦¥

?äìháì íéîL¯,íMa Bøéáç úà ìl÷î òøb éîàéöBnî?äìháì íéîL íL¯à÷ éëä ïðà ¨©¦§©¨¨¦¨©§©¥¤£¥©¥¦¦¥¨©¦§©¨¨£©¨¦¨
äìháì íéîL íL àéöBî ,àîéà :ïì àéL÷¯ïåék ,íMa Bøéáç ìl÷î ìáà ,úB÷ìîa déì ébñéz ©§¨¨¥¨¦¥¨©¦§©¨¨¦§¥¥§©§£¨§©¥£¥©¥¥¨

,äìháì íéîL íL ÷étî à÷c ,ézøz ãéáò÷cøòöî÷ådéøáçì déì¯!úB÷ìîa déì ébñéz àì §¨¨¥©§¥§¨©¥¥¨©¦§©¨¨§¨§©©¥§©§¥¨¦§¥¥§©§
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dxenz(ycew zay meil)

BúBà ïéwðî ïéà,cala daeyza el mixtkneähî ìL ïéc úéa ìáà ¥§©¦£¨¥¦¤©¨
BúBà ïéwðîe BúBà ïé÷ìî.zewlnd ici lr ©§¦§©¦

,ììk úei÷ð déì éåäéz àì àîéàå ,ééaàì àtt áø déì øîàs`e ¨©¥©¨¨§©©¥§¥¨Ÿ¤¡¥¥§¦§¨
.dhn ly oic zia ici lr dwpi `ldéì øîà,iia`áBzëì ïk íà ¨©¥¦¥¦§

'äwðé àì' àø÷cala÷BzLéìå,''d' zaizn.él änì ''ä'o`kn `l` §¨Ÿ§©¤§¦§¨¨¦
yähî ìL ïéc úéa ìáà ,BúBà ïéwðî ïéàc àeä äìòî ìL ïéc úéa¥¦¤©§¨§¥§©¦£¨¥¦¤©¨

.BúBà ïéwðîe ïé÷ìî©§¦§©¦
:`xnbd zl`eyïçkLàa zewlnl xewn [ep`vn-]àåL úòeáL ©§§¨§©¨§

,xen`d aezkd xacn day`edy oa` ly cenr lr raypy oebke
raypy itl ,`ey zreay `idy adf lyj` ,lkl recid xac zepyl

aïìðî ø÷L úòeáLda oi`y elit` dilr miwely epl oipn - §©¤¤§¨¨
:`xnbd daiyn .xwy zreay idn x`eai jenqae .dyrnïðçBé éaø©¦¨¨

déãéc[envr-]e siqedøîàiax mya lirl `iady ef dyxc lr ¦¥¨©
df aezka xn`p ,xi`n,íéîòt éðL 'àåMì' 'àåMì'my azkpy ©¨§©¨§§¥§¨¦

(f k zeny)xW` z` 'd dTpi `l iM ,`eXl Lidl` 'd mW z` `Vz `l'Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§¦Ÿ§©¤¥£¤
.'`eXl FnW z` `Vi,xzein ipyd '`eyl'dy oeikneïéðò Bðéà íà ¦¨¤§©¨§¦¥¦§¨

ì,àåL úòeáL,zg` mrt '`eyl' xn`p xak ixdyïéðò eäéðz ¦§©¨§§¥¦§¨
ì,ø÷L úòeáLepcnllä÷Bìc.dilr s` ¦§©¤¤§¤

:yiwl yixe opgei iax zxninn df oic lr dywn `xnbdé÷úîdì ó ©§¦¨
ø÷L úòeáL ,eäáà éaøelit` dilr miwely aezkd daixy ef ©¦£¨§©¤¤

,dyrn da oi`yàîéð éà ,éîc éëéäote`a xaecny [xn`p m`-] ¥¦¨¥¦¥¨
øîàcdreay'e 'ìëBà àlLseqal,ìëà`ldäNòî àeä íúä §¨©¤Ÿ©¨©¨¨©£¤
ãáò.eilr miwely dyrn ea yiy e`l lkk `ed ixde ,ezlik`a ¨©
àlàåote`a xaecny ,xn`z dnøîàcdreay'e 'ìëBàLseqal §¤¨§¨©¤©

,ìëà àì,dyrn zeyrl ilan ezreay lr xaryé÷ì éî àeää- Ÿ¨©©¦¨¥
,dwel df ote`a ike,øîúéàäåraypdøkk ìëBàL äòeáL'mgl §¨¦§©§¨¤©¦¨

dìëà àìå íBiä øáòå ,'íBiä äæ,xkklïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaø ¤©§¨©©§Ÿ©¨¨©¦¨¨§©¦¦§¤
éøîà Lé÷ìy,ä÷Bì Bðéà.xg` mrhn ok xn` mdn cg` lkeéaø ¨¦¨§¦¥¤©¦

ä÷Bì Bðéà ,øîBà ïðçBémeyn,àeä äNòî Ba ïéàL åàìcixdy ¨¨¥¥¤§¨¤¥©£¤
,lke` epi`y dna ezreay lr xaerïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìëå§¨¨¤¥©£¤¥

úàøúä déì äåäc íeMî ä÷Bì Bðéà ,øîà Lé÷ì Léøå .åéìò ïé÷Bì¦¨¨§¥¨¦¨©¥¤¦©£¨¥©§¨©
,÷ôñ`l oiicr ,dwli ef xkk lk`i `l m`y ea exzdy drya ixdy ¨¥

ecia oky ,dry dze`a dplk`i `l m` dwliy xexa xacd did
,ezreay z` miiwle meid seq cr dlke`lïéà ÷ôñ úàøúä ìëå§¨©§¨©¨¥¥

.åéìò ïé÷Bìexzd ok m` `l` zewln ypera aiigzn mc` oi` oky ¦¨¨
m` la` .xeqi` lr i`cea xeari eze` dyri m`y dyrn zrya ea
s` ,dwli dilr xeari m`y xxazd `l oiicr d`xzdd zrya
ef oi` ,zewln aiigl ick df dyrna didy xxazd okn xg`ly
xwy zreay lr miwel oi` lkd ixacly epl ixd .d`xzdl zaygp
zewlnl dzaxzdy `ey zreayk dpi`e ,dyrn da oi`y meyn ef
miinrt xn`py dnny opgei iax xn` ji`e ,dxen`d dyxcdn

.xwy zreay lr s` miwel '`eyl'
:`xnbd zvxznàäz ,eäáà éaø øîà àlàef xwy zreay ¤¨¨©©¦£¨§¥

,zewlnl dzaxzdyaote`raypy'ézìëà',lk` `l zn`ae §¨©§¦
eraypy ote`a'ézìëà àì'xwyd zreay `id efe .lk` zn`ae Ÿ¨©§¦

.cala xeaica dilr xar oky ,dyrn da oi`y elit` dilr miwely
:`xnbd zl`eyàðL éàîe[xnel zi`x dn-]äaøî à÷caezkd ©§¨§¨§©¤
ly xwy zreay'ézìëà àì'å 'ézìëà'da oi`y elit` zewlnl ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

xzei ,dyrnîzreay xy`e 'ìëBà'seqalìëà àìdhrnzdy ¥©Ÿ¨©
:`xnbd daiyn .dyrn da oi`y meyn zewlnn,àáø øîà`ld ¨©¨¨

cg`e ,'`eyl' miinrt xn`py dnn `ed xwy zreaya zewln xewn
d`ivedy jkae ,xwy zreay zeaxl 'oipr epi` m`'a yxcp mdn

,'`ey' oeyla xwy zreay dxezdäøBz äúaéø Leøéôa`weec §¥¦§¨¨
ø÷L`edyì äîBcäî .àåLzreayàåLxacn ezreaya dpyny ¤¤¤§¨§©¨§

id lkl reciddreay `ìóà ,øáòLzreayø÷Ldilr miwely §¤¨©©¤¤
dreaya wx `idìøáòL,'izlk` `l'e 'izlk`' oebkzreay lr `le §¤¨©

.`adl `idy lk` `le 'lke`'
:zereaya dpyndn df oic lr `iyew d`ian `xnbdéaø déáéúéà¥¦¥©¦

,eäáà éaøì äéîøézereaya dpyna epipy `ld(:fk)xne`d , ¦§§¨§©¦£¨
'Bæ økk ìëBà àlL äòeáL'xkk dze` lr rayp aeyeäòeáL' §¨¤Ÿ©¦¨§¨

'äpìëBà àlLdilr rayp aeyee ,'äpìëBà àlL äòeáL'seqal ¤Ÿ§¤¨§¨¤Ÿ§¤¨
àlà áéiç Bðéà ,dìëàmrtúçà.cala dpey`xd dreayd lr £¨¨¥©¨¤¨©©

:dpynd zniiqneéehéa úòeáL éäBæåda xn`py(c d `xwie)`Hal' §¦§©¦§©¥
'miztUa.ãøBéå äìBò ïaø÷ dúââL ìòå ,úBkî dðBãæ ìò ïéáéiçL ¦§¨©¦¤©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨§¨¤§¥

dpynd oeyle'éäBæ',zxg` `le ef dreay `weec dzernyny ¦
éàî éèeòîìike .d`a `idåàìd`aéèeòîìzreayàì'å 'ézìëà' §©¥©¨§©¥¨©§¦§Ÿ

é÷ì àìc 'ézìëàmiaiigy lk`e 'dplke` `l' zreayk dpi`e ,dilr ¨©§¦§Ÿ¨¥
dreay lr s` miwely ililbd iqei iax ixack `le ,zewln dpecf lr

.ef
:eda` iax el uxizàì`l` ,zewlnn ef dreay hrnl dpynd d`a Ÿ

`adl zreay `weecy ,hrnl d`aàéä BædreayddúââL ìòc ¦§©¦§¨¨
éúééî[`ian-]ìáà ,ïaø÷lroebk ,xaryl xwy zreay'ézìëà' ©§¥¨§¨£¨¨©§¦

ïaø÷ éúééî àì ,'ézìëà àì'å.dzbby lrépîe`id in zhiyae - §Ÿ¨©§¦Ÿ©§¥¨§¨©¦
,diepyáéiç Bðéà øîàc ,àéä ìàòîLé éaøcxeie dler oaxw bbeya ©¦¦§¨¥¦§¨©¥©¨
àlàxwy zreayaàáì ãéúòä ìò,xaryl lr `leà÷ìéî ìáà ¤¨©¤¨¦¨Ÿ£¨¦§¨
é÷ì.xaryl xwy zreay lr mb miwel cifna zewll - ¨¥

:dinxi iax el dywd aeyàôéñ àîéàdpynd z` x`ae xen` - ¥¨¥¨
dixg`ly(.hk my)lr xn`y oebk ,mc`l recid z` zepyl raypd ,

,adf ly `edy oa` ly cenrddðBãæ ìò ïéáéiçL àåL úòeáL éäBæ¦§©¨§¤©¨¦©§¨
øeèt dúââL ìòå ,úBkî.oaxwndpynd oeyleéäBæ'`ey zreay ©§©¦§¨¨¨¦
'zewln dpecf lr miaiigyéàî éèeòîìike ,d`a `idéèeòîì åàì §©¥©¨§©¥

ly xwy zreay hrnle ,`ey zreay lr `weec miwely'ézìëà'¨©§¦
é÷ì àìc 'ézìëà àì'åzreay wxe ,dyrn da oi`y meyn dilr §Ÿ¨©§¦§Ÿ¨¥

aiignd ililbd iqei iax ixack `le ,zewlnl dxezd dzaix `ey
.zewln odizya

:eda` iax el uxizàì`l` ,zewlnn ef dreay hrnl dpynd d`a Ÿ
zreay ,dixac yexit `ed jke ,oaxw oiprl azkpd oicdn dhrnl

,dxen`d `eyìáà ,ïaøwî øeèt dúââL ìòc éäBæxwy zreay ¦§©¦§¨¨¨¦¨§¨£¨
lyéúééî 'ézìëà àì'å 'ézìëà'[`ian-]ïaø÷.dzbby lrépîe ¨©§¦§Ÿ¨©§¦©§¥¨§¨©¦

,diepy `id in zhiyae -ïaø÷ ïéàéáî øîàc ,àéä àáé÷ò éaømb ©¦£¦¨¦§¨©§¦¦¨§¨
xwy zreay lrì.øáòL §¤¨©

`tiqd z` cinrdl okzi ji` :eda` iaxl dinxi iax el dywd aey
,`aiwr iaxkúøîà àäådyàLéøzhiya diepyìàòîLé éaø §¨¨§©¥¨©¦¦§¨¥

daxn `tiqdy xn`z ji`e ,oaxwn xaryl xwy zreay zhrnne
.`aiwr iaxk oaxwl dze`

ote`a dpynd ixac z` yxtne ,mcewd evexizn ea xfeg eda` iax
:xg`àôéñcî àlàzhiya diepy zereaya dpynd lyéaø ¤¨¦§¥¨©¦

àáé÷òxaryl xwy zreay s` daxne,oaxwldéîð àLéødiepy £¦¨¥¨©¦
zhiyae ,àáé÷ò éaøa epipyy dnàLéølke` `ly dreay lr ©¦£¦¨¥¨

,'zewln dpecf lr miaiigy iehia zreay `id ef' lk`eéèeòîì åàì̈§©¥
ly xwy zreay [hrnl `a `l-]'ézìëà àì'å 'ézìëà',zewlnn ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

àlàéèeòîìraypd z` [hrnl-]e 'ìëBà'seqalìëà àì ¤¨§©¥©Ÿ¨©
,zewlnnx`eank dilr dwel epi` ililbd iqei iax zhiyl s`y

.lirl
:`xnbd zl`eyàðL éàîezi`x dne ,`tiqdn `yixd dpey dna - ©§¨

lk` `le 'lke`' zreay hrnl `a `yixa epipyy 'idef'y yxtl
`l'e 'izlk`' zreay hrnl `a `tiqa epipyy 'idef'e ,zewln aeign
`l'e 'izlk`' mb hrnl `yixd d`a `ny ,oaxw xehtn 'izlk`
`yixd zpeeky xazqn :`xnbd daiyn .zewln aeign 'izlk`

,zewlnn lk` `le 'lke`' zreay hrnlc íeMî`pzdéà÷ ¦§¨¥
[wqer-]alr `idy lk`e 'lke` `l' ly xwy zreay,àaäìlre ¦§©¨

oky xazqnèòîîlr `idy zxg` xwy zreay,àaäìixdy §©¥§©¨
c xnel xazqn m`déà÷`pzdazreayàaäìeèòîîzreay ¨¥¦§©¨§©¥

`idy 'izlk` `l'e 'izlk`' ly xwyì.øáòLzwqer `tiqd la` §¤¨©
mby xazqn ok lre ,dreayn dzxhete xaryl `idy `ey zreaya
`ivedl `a 'xeht dzbby lry `ey zreay idef' dixac jynd
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קמב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc oikxr(oey`x meil)

,od zeey mipyd lk `ldeàlà'mipya zeax cer m`' weqtd xe`ia ¤¨
m`y ,`edBtñk äaøúðaygl yi ,dzr mda cnery el` mipya ¦§©¨©§

epeict'Búð÷î óñkî'-lr miliwn ep`vnpe ,dipwd zra eieey itk ¦¤¤¦§¨
,cardm`' weqtd xe`ae,'mipya x`yp hrnm`yBtñk èòîúð¦§©¥©§

epeict aygl yi ,dzr mda cnery mipya'åéðL éôk'-deyy itk §¦¨¨
.epeicta card lr lwdl yiy micnl o`kne ,el` mipya eiykr

:`xnbd zl`eyàîéàå-miweqtd yexity xn`p ile`cer m`' §¥¨
mincd aeyig oiprl ,mheytk `ed 'ebe 'hrn m`e' 'ebe 'mipya zeax

c ,envr z` dcetyk zzl card jixvyézøz ãáòc àëéäm`y - ¥¨§¨©©§¥
,mipy izy caréòaøà éLééôe-zpy cr mipy rax` cer ex`ype ¨§¦©§§¦

,zectdl dzr `ae ,card da `veiy laeidòaøà déì áúéì-ozi ¥¦¥©§©
,mipy rax` inc oec`l'Búð÷î óñkî'-lr el` mipy zeeyy itk ¦¤¤¦§¨

,oec`d mliyy sqkd oeayg itòaøà ãáòc àëéäå-car m`e §¥¨§¨©©§©
,mipy rax`ézøz éLééôe-z`ivil cr mipy izy wx ex`ype ¨§¦©§¥
,laeia cardézøz déì áúéì,mipyd izy inc z` oec`l ozi - ¥¦¥©§¥
'åéðL éôk'-xaecn oi`e ,cearl el ex`ypy mipyd ieey itk §¦¨¨

.lfed e` card xwiizdy mipte` lr miweqta
:`xnbd daiynïk íàlr `ed ieaixdy eyexit 'mipya zeax'y ¦¥
,ze`ad mipyd,'íéðL úBaø ãBò íà' áBzëðmipy exzep m` epiidc ¦§¦©¨¦

,laeid cr zeax'íéðMa' éàî-ze`d 'mipy' daizl dtqep recne ©©¨¦
m`y ,exary mipyl dpeekdy i`ce `l` ,z"iaíéðMa Btñk äaøúð¦§©¨©§©¨¦
,xwiizde giaydy oebk ,dipwd zrn exaryaygl yióñkî¦¤¤

Búð÷î-la` ,lefa dipwd zrya eieey itkm`úðBtñk èòî ¦§¨¦§©¥©§
íéðMaoebk ,dipwd zrn exary,lfede siqkdyeilr lwdl yi ©¨¦
aygleåéðL éôk-.mda `vnpy el` mipya ,eiykr eieey itk §¦¨¨

éàø÷ éðäì ïîçð áø eäðéLøc ,óñBé áø øîà-xa ongp ax yxc ¨©©¥¨§¦§©©§¨§¨¥§¨¥
miweqt wgvi,el`.éðéñkdkldk epilr zlaewn ezyxcy ,xnelk §¦©
,ipiqn dynl.miweqtd yexit `ed jky i`cee
:dpyna epipy'åë ÷Bçøa øBkîé àìl`bie drxa ,aexwa l`bie Ÿ¦§§¨

:`xnbd zxxan .oi`vgl l`bi `le ,l`bie deli `le ,dtiaéðä àðî§¨¨¥
éléî-:`xnbd daiyn .el` mipic ecnlp oipnïðaø eðúc,`ziixaa ¦¥§¨©¨¨

weqta xn`p,(ek dk `xwie) exknn dcy l`ebd zece`eci dbiyde'
:`ziixad zyxtn .'ezl`b ick `vne,'Bãé äâéOäå'epiid,Bîöò ãé §¦¦¨¨©©§

epcnl o`kne ,le`bl i`yx elyn zern l`ebl yi m` wx xnelk
.ìàâéå äåìé àlLxn`py dnne,'àöîe'z` `vn eiykry rnyn ¤Ÿ¦§¤§¦§©¨¨

,le`bl zlekidéeöîì èøt-`le,xknyk cin le`bl leki didy §¨§¨
epcnl o`kne÷Bçøa øBkîé àlL-xekni `ly,dwegxd edcy z` ¤Ÿ¦§§¨

,ezfeg` dcy z` xknyk ecia dzidyìBàâéålaiwy zernd mr §¦§
áBø÷a-,dxkny daexwd edcy z`xekni `ly okeòøa-dcy §¨§¨

,eciay drexbìBàâéå,laiwy zernd mräôéa-dcyd z` §¦§§¨¤
.dxkny dlerndxn`py dnne,'Búleàb éãk'ecia yiy rnyny §¥§¨

cenll yi ,le`bl jixvy dn lk ick zern witqnäleàb éãkick - §¥§¨
zg` zaa dcyd lk zle`b.ïéàöçì ìàBb Bðéàå ,ìàBb àeä¥§¥¥©£¨¦

:`xnbd ddnzàøîéîìxnel ozip m`d -òîLî àzLä 'àöî'c §¥§¨§¨¨©§¨©§©
-mcew zern ecia eidy `le] eiykr `vny zyxtzn '`vn' zaizy

,[okleäðéîøe-,`ziixaa epipyy dnn jk lr zeywdl yi ixde §¦§
(d hi mixac) ea xn`py ,hlwn xirl dleby dbbya bxed iabl
zexkl ofxba eci dgcpe ,mivr aehgl xria edrx z` `ai xy`e'
zg` l` qepi `ed ,zne edrx z` `vne ,urd on lfxad lype ,urd

`ziixad zyxece ,'ige dl`d mixrdàöîe','Edrx z`èøt ¨¨¤¥¥§¨
,Bîöò àéöîîìmewna ievn edrx didy ote`a `weecy epiidc §©§¦©§

z` bxdpd `ivnd m` la` ,zelb bxedd aiig ,lfxad lypy mcew
envr.zelbn bxedd xeht ,urd on lfxad lypy xg`l mylïàkî¦¨

,øæòéìà éaø øîà,bxdpe mc`a drbte oa` wxefdäàöiMî íà ¨©©¦¡¦¤¤¦¦¤¨§¨
d [d`viy xg`l-]Bãé úçzî ïáà,wxefd lyúà älä àéöBä ¤¤¦©©¨¦©¨¤

BLàøoelgd ondìaé÷å-,oa`d ea drbteøeètwxefd.zelbn Ÿ§¦§¨¨
àîìà-,`ziixad ixacn gkenoeyldydéúéàc éãéî ,'àöî' ©§¨¨¨¦¦§¦¥

î àøwéòîòîL.okl mcew my didy xac `vny ezernyn - ¥¦¨¨©§©
dzidy dle`b hrnl eyxc 'ezle`b ick `vne' weqtdn recne

.okl mcew ecia dievn
:`xnbd zvxznàø÷c àðéðòî àëä ,àáø øîàoiprn o`k-] ¨©¨¨¨¨¥¦§¨¨¦§¨

[aezkd,àø÷c àðéðòî àëäåzaiz yexcl yi mewn lka ,xnelk §¨¨¥¦§¨¨¦§¨
,ok lre ,aezkd wqer eay oiprd itk '`vn'àëä-dcya o`k ¨¨

zyxtzn ,'ezle`b ick `vne eci dbiyde' weqta xn`py ,dfeg`
'`vn' zaizàéîec[dneca-]Bãé äâéOä äî ,'Bãé äâéOä'c,xaecn §¨§¦¦¨¨©¦¦¨¨

àzLäc-sqk el didy `le ,dcyd z` le`bl sqk el yi eiykry §©§¨
,dcyd zxikn zryaàzLäc énð 'àöî' óà-xn`py dn mb ©¨¨©¦§©§¨

eidy zerwxw xkny `le ,ezle`b ick `vn eiykry epiid '`vn'
,dcyd zxikn zrya eciaàëäå-,dbbya bxeda ,o`kexn`py §¨¨

,'zne edrx z` `vne 'ebe xria edrx z` `ai xy`e' weqta
'`vn' zaiz zyxtzndéúéàc àúléî øòi äî ,øòéc àéîec§¨§©©©©©¦§¨§¦¥

àøwéòî-,okl mcew my didy xac `ed xrid dn'àöî' óà ¥¦¨¨©¨¨
àøwéòî déúéàc àúléî-didy xac lr zyxtzn `vn zaiz s` ¦§¨§¦¥¥¦¨¨

.urd on lfxad lypy mcew my did bexddy epiidc ,okl mcew my
:dpyna epipy'åë Lc÷äáe:`xnbd zxxan .oleka xzenéðä àðî §¤§¥§¨¨¥

éléî-ycwdd on edcy z` le`bl `ady ,el` mipic micnlp oipn ¦¥
.oi`vgl le`bl e` ,le`bl ick zeell e` ,zxg` dcy xeknl xzen

:`xnbd daiynïðaø eðúc,`ziixaaon l`eb iabl weqta xn`p §¨©¨¨
(hi fk `xwie) ycwdd,'ìàâé ìàb íàå'e ,oeyl ltk df ixdãnìî §¦¨Ÿ¦§©§©¥

jka,aezkdïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äålL-inc z` zzl i`yx ¤Ÿ¤§¥§¥©£¨¦
.divg le`ble dcyd zivgnäî ,ïBòîL éaø øîàd,íòhdxezdy ¨©©¦¦§©©©

,ycwdn dcy zle`ba dliwd,äfeçà äãN øëBîa eðéönL éôì§¦¤¨¦§¥§¥£¨
Bçk äôiL-dxezd dztiiyjka ,egek z`àìå ìáBé òébä íàL ¤¨¤Ÿ¤¦¦¦©¥§Ÿ

äìàâð,dcyd,ìáBia íéìòaì úøæBçokleBçk òøeäxkend ly ¦§£¨¤¤©§¨¦©¥©Ÿ
,dcyd zle`b oiprlìáà ,ïéàöçì ìàBb Bðéàå ,ìàBâå äåì BðéàL¤¥Ÿ¤§¥§¥¥©£¨¦£¨

Bçk òøeäL ìéàBä ,äfeçà äãN Léc÷îjka ,dcyd lra lyíàL ©§¦§¥£¨¦¤©Ÿ¤¦
,äìàâð àìå ìáBé òébä`l` eil` zxfeg dpi`íéðäkì àöBé- ¦¦©¥§Ÿ¦§£¨¥©Ÿ£¦

,mipdkl zpzipe ecia z`vnpy inn z`vei dcydoklBçk äôély ¨¤Ÿ
,dcyd zle`b oiprl dcyd yicwn.ïéàöçì ìàBâå ,ìàBâå äålL¤Ÿ¤§¥§¥©£¨¦
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המשך ביאור למס' ערכין ליום ראשון עמ' ב 
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oikxr(ipy meil)

àøeaéòì àðúéçð àìizclep `l` xeaird ycega izclep `l ip` - Ÿ§¥§¨§¦¨
.yceg xyr mipy xeark dpy oa did` ip` okle ,eixg`l

:`xnbd zl`eyez àäel` mipic ipy -,éì änì`ldeCä eðééä- ¨¨¨¦©§©
.cg` xac mdipyly oicd zngn md zexnind ipy ixd xnelk

,dneg ixr izaa df oic epl rinydy xg`ne ,'xeaird ycegl dzigp'
:`xnbd daiyn .xekaa mb df oic eprinydl aey jxved recneäî©

àîéúc,xn`z `ny -íúäxkend lawn ,dneg ixr izaa my - §¥¨¨¨
xeaird yceg z`meynáéúëc(l dk my)'dpy'äîéîzitke ¦§¦§¦¨

la` ,xeaird yceg z` zeaxl micnl o`kny epzpyn dyxcyàëä̈¨
xekaa o`k -àì ,'äîéîz' áéúk àìcyceg z` xekad lawi §Ÿ§¦§¦¨Ÿ

,xeaird,dpy oa aygi haya e"haeïì òîLî à÷iax jxved okl - ¨©§©¨
,eprinydl lnn xa `a`éøîb éããäî 'äðL' 'äðL'cxeka micnl - §¨¨¨¨¥£¨¥¨§¦

myke ,'dpy' zaiz dxn`p mdipyay ,dey dxifba dneg ixr izan
ea xn`p ixdy] xeaird yceg z` xkend lawn dneg ixr izaay

.xekaa oicd `ed ,['dninz'
:dpyna epipy'åë äîéîz øîBà àeäLk,xeaird yceg z` `iadl §¤¥§¦¨

.[døeaéòå äðL Bì] (äøåáéò úðù) ïzéì øîBà éaød`ian `xnbd ©¦¥¦¥¨¨§¦¨
:opaxe iax ly zwelgnd da zx`eany ,`ziixaïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

(my) weqta xn`p,'äîéîú äðL',øîBà éaø'dpy' xn`py xg`n ¨¨§¦¨©¦¥
y epcnll aezkd `a ,'dninz' daizd dtqepeäðBîmein [xkend-] ¤

dxikndìL,änçä úBîé ïéðîk ,íéîé äMîçå íéMLå úBàî L §Ÿ¥§¦¦©£¦¨¨¦§¦§©§©©¨
`ed le`bl lekiy onfd ,zxaern dpya oiae dheyt dpya oia epiidc

.gwell ziad hlgp okn xg`le ,dngd zpy jyníéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦
,íBéì íBiî LãBç øNò íéðL äðBî,dpal iycg xyr mipyíàå ¤§¥¨¨¤¦§§¦

äøaòúð,xeaird yceg da sqepy ,dxiknd ly dpydBì äøaòúð ¦§©§¨¦§©§¨
,xyr dylyd ycegd jyna mb ziad z` le`bl lekie ,xkenl -

.xeaird yceg z` xkend lawny 'dninz'n micnly meyn
:dpyna epipy'åë ìàâð àìå LãBç øNò íéðL íBé òébähelg did ¦¦©§¥¨¨¤§Ÿ¦§©

(my) xn`py dpzna el ozipd cg`e gweld cg` ,el.'zezinvl'
ok zyxecd `ziixa d`ian `xnbd:ef dyxca dpce ,ïðaø eðz̈©¨¨

(my) weqta xn`p ,`ziixaa,'úúéîvì'yexity ,`ziixad zx`an ©§¦ª
`ed 'zezinvl' daizdïéèeìçì-.mlerl'úeúéîvì' ,øçà øác ©£¦¨¨©¥©§¦
äðznä úà úBaøìjeza ozepd l`b `l m` ,dpzn lawna s`y - §©¤©©¨¨

:`xnbd zx`an .dpznd lawnl ziad hlgp ,dpyàîòè éàîdn - ©©£¨
.dpznd z` zeaxl 'zezinvl'n miyxecy mrhdleki didy meyn

azkidl'úéîö'azkpe,'úeúéîö'z` zeaxl micnl oeyld xezine §¦§¦
.dpznd
äeøîàïðaø,`ziixad z` minkgd exn` -dén÷[ipta-]áøc ©§¨©¨¨©¥§©
,àtt,ex`iaeïàîkixr izaay zxne`d `ziixad in zrck - ¨¨§©

i`ce ,xknk dpic dpzn dneg,øéàî éaøk àìc,øéàî éaøk éàc §Ÿ§©¦¥¦§¦§©¦¥¦
øîàä(:ap zexeka)äðzîdpzna dpzipy dcy -dðéàøëîk ¨¨©©¨¨¥¨§¤¤

,dze` ozepl laeia zxfeg dpi`y ,laeia milral dxfg oiprl
dpi` dpzna dpzipy dcyy xi`n iax xaeqy myky ,xazqne

oic iabl jk ,dxknpy dcyk laeia z`veizia ,dneg ixra zia
le`bl leki `l` ,xknpy ziak dpy xg`l hlgp epi` ,dpzna ozipy

.mlerlàtt áø øîà,opaxlàîéz eléôà[xn`z m` elit`-] ¨©©¨¨£¦¥¨
zrck `ziixady'úeúéîvì' àðîçø éaøc àëä éðàL ,øéàî éaø©¦¥¦¨¦¨¨§©¦©£¨¨©§¦

(my),iax dceny okzi dfae ,dpznd z` zeaxl jkn miyxece
.xi`n
eøîà[eywd-]dì éøîàå ,àtt áøì ïðaøy mixne` yie -àðeä áø ¨§©¨¨§©¨¨§¨§¦¨©¨

òLBäé áøc déøaok dywdìáBé éab àäå ,àtt áøìiabl `lde - §¥§©§ª©§©¨¨§¨©¥¥
,laeia mdilral zexfegd zecy oicáéúëc(bi dk my),'eáeLz' ¦§¦¨

,(:ap zexeka) `ziixaa opax eyxceäðznä úà úBaøìzxfegy §©¤©©¨¨
,laeiaøéàî éaøåe opax lr my wlegéaøî à÷ àìdaxn epi` - §©¦¥¦Ÿ¨§©¥

ieaxd z` mby xazqn ok m` ,laeia zxfeg dpzny df weqtn
dwiqn .xkna wx xn`p df oicy xaeqe ,yxec epi` 'zezinvl'

:`xnbdàä àlà,dneg ixr iza oica dpzn daxny ef `ziixa - ¤¨¨
éàcå`idy.øéàî éaøk àìc ©©§Ÿ§©¦¥¦

:dneg ixra zia yicwnd oic z` d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
[ãiî] ìàBb äæ éøä ,äîBç éøò ézáa úéa Léc÷näyicwdy xg`l ©©§¦©¦§¨¥¨¥¨£¥¤¥¦¨

,ziad z`íìBòì ìàBâå,yceg xyr mipy xg`l mb le`bl lekie - §¥§¨
.ycwdd cia dcydy onf lkBìàb[e`pw-],Lc÷ä ãiî øçàleki §¨©¥¦©¤§¥

.dpewd cin ziad z` le`bl milradLãBç øNò íéðL íBé òébäon ¦¦©§¥¨¨¤
ycwdd ly xafbd cin ziad ziipw ly meidìàâð àìåici lr ziad §Ÿ¦§©

,milradBì èeìç äéä.ycwdd on dpewl - ¨¨¨
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdaiyn .el` mipic micnlp okidn - §¨¨¥¦¥

:`xnbdàø÷ øîàc ,ìàeîL øîà(l dk my)ziAd mwe''eke ¨©§¥§¨©§¨§¨©©¦
zzinSleléôàå ,'BúBà äðwìdpew.Lc÷ä ãiî ©§¦ª©Ÿ¤©£¦¦©¤§¥

:`xnbd zl`eyLc÷ä déèìçìåcin le`bl leki milrad recn - §©§§¥¤§¥
on dpy dxary xg`l ycwdl hlgp ziad oi`e ,mlerl ycwdd

:`xnbd daiyn .eyicwdy meidàø÷ øîà(my)FzF` dpTl' ¨©§¨©Ÿ¤
'åéúøãì-,eixg` zexece zeclez el yiy dpewl hlgp ziadyàöé §ŸŸ¨¨¨

hrnzd-][jknúBøBc Bì ïéàL ,Lc÷ä[zeclez-]. ¤§¥¤¥
:`xnbd zxxanéì änì 'ìáBia àöé àì'(my) weqtd azkp recn - Ÿ¥¥©¥¨¨¦

hlgp ziady ,'zzinSl' weqta xn`p xak ixd ,'laFIA `vi `l'Ÿ¥¥©¥©§¦ª
:`xnbd daiyn .mlerl dpewlàëøöð àì ,àøôñ áø øîà- ¨©©©§¨Ÿ©§§¨

dpewl hlgp ziady oicd mvrl jxvp epi` 'laeia `vi `l' weqtd
,mlerlàlà`ed jxvpøëBîììáBé Ba òâôe ,äîBç éøò ézáa úéa ¤¨§¥©¦§¨¥¨¥¨¨©¥

BúðL CBúahlgp `l oiicry ,dxiknl dpey`xd dpya jeza - §§¨
,dpewlà÷ìñàðéîà Czòc,xnel jzrca dler did -÷etéììáBia ¨§¨©§¨¨¦¨¦©¥

,laeia mi`veid miza x`yk ,xkenl xefgie gweld on ziad `viy -
ïì òîLî à÷weqtd'ìáBia àöé àì'`vei epi` dneg ixra ziay ¨©§©¨Ÿ¥¥©¥

.dpey`xd ezpy jeza s` laeia

äðùî
:dneg ixr izaa lld zpwz z` d`ian epzpynäðBLàøa- ¨¦¨

,[dpyna oldl zx`eand] lld zpwz iptly dtewzaäéägweld ¨¨
ïîèða [xzzqn-]íBée`lnyLãBç øNò íéðL,ziad zxiknl ¦§©§¥¨¨¤

,gweldn le`bl leki xkendy oexg`d meid edfyàäiL éãkziad §¥¤§¥
,Bì èeìçle`bl lkei `l ,ed`vni `le xkendn xzzqny ici lry ¨

,miyer jky lld d`xy xg`ne .ziad z`ìlä ïé÷úäowfddpwz ¦§¦¦¥
,xkend xearìBç àäiLLz` [lihn-]åéúBòîzectl `a mnry ¤§¥¥¨¨

,ziad z`lìäkL,dxfrayúìcä úà øáBL àäéåezia ly ©¦§¨¦¥¥¤©¤¤
xknpy.ñðëðåeælä äöøiL éúîéà,eizern lawl ,dpewd -àáé §¦§¨¥¨©¤¦§¤©¨¨Ÿ
dkyll.åéúBòî úà ìBhéå§¦¤¨¨

àøîâ
wzî ,àáø øîàìlä ìL Búðezy`l xn` lra m`y ,cenll epl yi ¨©¨¨¦©¨¨¤¦¥
éhéb äæ éøä'Bì äðúðå ,'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Cdy`d £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨

zernd z` dpzp m` ,fef miz`nBzòcî,oevxa lrad mlaiwy - ¦©§
`id ixd,úLøBâîzernd z` el dpzp m` la`,Bçøk ìòaoebk §¤¤§©¨§

,ezia jeza zernd z` dlihdy.úLøBâî dðéà¥¨§¤¤
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קמג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc oikxr(ipy meil)

àøeaéòì àðúéçð àìizclep `l` xeaird ycega izclep `l ip` - Ÿ§¥§¨§¦¨
.yceg xyr mipy xeark dpy oa did` ip` okle ,eixg`l

:`xnbd zl`eyez àäel` mipic ipy -,éì änì`ldeCä eðééä- ¨¨¨¦©§©
.cg` xac mdipyly oicd zngn md zexnind ipy ixd xnelk

,dneg ixr izaa df oic epl rinydy xg`ne ,'xeaird ycegl dzigp'
:`xnbd daiyn .xekaa mb df oic eprinydl aey jxved recneäî©

àîéúc,xn`z `ny -íúäxkend lawn ,dneg ixr izaa my - §¥¨¨¨
xeaird yceg z`meynáéúëc(l dk my)'dpy'äîéîzitke ¦§¦§¦¨

la` ,xeaird yceg z` zeaxl micnl o`kny epzpyn dyxcyàëä̈¨
xekaa o`k -àì ,'äîéîz' áéúk àìcyceg z` xekad lawi §Ÿ§¦§¦¨Ÿ

,xeaird,dpy oa aygi haya e"haeïì òîLî à÷iax jxved okl - ¨©§©¨
,eprinydl lnn xa `a`éøîb éããäî 'äðL' 'äðL'cxeka micnl - §¨¨¨¨¥£¨¥¨§¦

myke ,'dpy' zaiz dxn`p mdipyay ,dey dxifba dneg ixr izan
ea xn`p ixdy] xeaird yceg z` xkend lawn dneg ixr izaay

.xekaa oicd `ed ,['dninz'
:dpyna epipy'åë äîéîz øîBà àeäLk,xeaird yceg z` `iadl §¤¥§¦¨

.[døeaéòå äðL Bì] (äøåáéò úðù) ïzéì øîBà éaød`ian `xnbd ©¦¥¦¥¨¨§¦¨
:opaxe iax ly zwelgnd da zx`eany ,`ziixaïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

(my) weqta xn`p,'äîéîú äðL',øîBà éaø'dpy' xn`py xg`n ¨¨§¦¨©¦¥
y epcnll aezkd `a ,'dninz' daizd dtqepeäðBîmein [xkend-] ¤

dxikndìL,änçä úBîé ïéðîk ,íéîé äMîçå íéMLå úBàî L §Ÿ¥§¦¦©£¦¨¨¦§¦§©§©©¨
`ed le`bl lekiy onfd ,zxaern dpya oiae dheyt dpya oia epiidc

.gwell ziad hlgp okn xg`le ,dngd zpy jyníéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦
,íBéì íBiî LãBç øNò íéðL äðBî,dpal iycg xyr mipyíàå ¤§¥¨¨¤¦§§¦

äøaòúð,xeaird yceg da sqepy ,dxiknd ly dpydBì äøaòúð ¦§©§¨¦§©§¨
,xyr dylyd ycegd jyna mb ziad z` le`bl lekie ,xkenl -

.xeaird yceg z` xkend lawny 'dninz'n micnly meyn
:dpyna epipy'åë ìàâð àìå LãBç øNò íéðL íBé òébähelg did ¦¦©§¥¨¨¤§Ÿ¦§©

(my) xn`py dpzna el ozipd cg`e gweld cg` ,el.'zezinvl'
ok zyxecd `ziixa d`ian `xnbd:ef dyxca dpce ,ïðaø eðz̈©¨¨

(my) weqta xn`p ,`ziixaa,'úúéîvì'yexity ,`ziixad zx`an ©§¦ª
`ed 'zezinvl' daizdïéèeìçì-.mlerl'úeúéîvì' ,øçà øác ©£¦¨¨©¥©§¦
äðznä úà úBaøìjeza ozepd l`b `l m` ,dpzn lawna s`y - §©¤©©¨¨

:`xnbd zx`an .dpznd lawnl ziad hlgp ,dpyàîòè éàîdn - ©©£¨
.dpznd z` zeaxl 'zezinvl'n miyxecy mrhdleki didy meyn

azkidl'úéîö'azkpe,'úeúéîö'z` zeaxl micnl oeyld xezine §¦§¦
.dpznd
äeøîàïðaø,`ziixad z` minkgd exn` -dén÷[ipta-]áøc ©§¨©¨¨©¥§©
,àtt,ex`iaeïàîkixr izaay zxne`d `ziixad in zrck - ¨¨§©

i`ce ,xknk dpic dpzn dneg,øéàî éaøk àìc,øéàî éaøk éàc §Ÿ§©¦¥¦§¦§©¦¥¦
øîàä(:ap zexeka)äðzîdpzna dpzipy dcy -dðéàøëîk ¨¨©©¨¨¥¨§¤¤

,dze` ozepl laeia zxfeg dpi`y ,laeia milral dxfg oiprl
dpi` dpzna dpzipy dcyy xi`n iax xaeqy myky ,xazqne

oic iabl jk ,dxknpy dcyk laeia z`veizia ,dneg ixra zia
le`bl leki `l` ,xknpy ziak dpy xg`l hlgp epi` ,dpzna ozipy

.mlerlàtt áø øîà,opaxlàîéz eléôà[xn`z m` elit`-] ¨©©¨¨£¦¥¨
zrck `ziixady'úeúéîvì' àðîçø éaøc àëä éðàL ,øéàî éaø©¦¥¦¨¦¨¨§©¦©£¨¨©§¦

(my),iax dceny okzi dfae ,dpznd z` zeaxl jkn miyxece
.xi`n
eøîà[eywd-]dì éøîàå ,àtt áøì ïðaøy mixne` yie -àðeä áø ¨§©¨¨§©¨¨§¨§¦¨©¨

òLBäé áøc déøaok dywdìáBé éab àäå ,àtt áøìiabl `lde - §¥§©§ª©§©¨¨§¨©¥¥
,laeia mdilral zexfegd zecy oicáéúëc(bi dk my),'eáeLz' ¦§¦¨

,(:ap zexeka) `ziixaa opax eyxceäðznä úà úBaøìzxfegy §©¤©©¨¨
,laeiaøéàî éaøåe opax lr my wlegéaøî à÷ àìdaxn epi` - §©¦¥¦Ÿ¨§©¥

ieaxd z` mby xazqn ok m` ,laeia zxfeg dpzny df weqtn
dwiqn .xkna wx xn`p df oicy xaeqe ,yxec epi` 'zezinvl'

:`xnbdàä àlà,dneg ixr iza oica dpzn daxny ef `ziixa - ¤¨¨
éàcå`idy.øéàî éaøk àìc ©©§Ÿ§©¦¥¦

:dneg ixra zia yicwnd oic z` d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
[ãiî] ìàBb äæ éøä ,äîBç éøò ézáa úéa Léc÷näyicwdy xg`l ©©§¦©¦§¨¥¨¥¨£¥¤¥¦¨

,ziad z`íìBòì ìàBâå,yceg xyr mipy xg`l mb le`bl lekie - §¥§¨
.ycwdd cia dcydy onf lkBìàb[e`pw-],Lc÷ä ãiî øçàleki §¨©¥¦©¤§¥

.dpewd cin ziad z` le`bl milradLãBç øNò íéðL íBé òébäon ¦¦©§¥¨¨¤
ycwdd ly xafbd cin ziad ziipw ly meidìàâð àìåici lr ziad §Ÿ¦§©

,milradBì èeìç äéä.ycwdd on dpewl - ¨¨¨
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîdaiyn .el` mipic micnlp okidn - §¨¨¥¦¥

:`xnbdàø÷ øîàc ,ìàeîL øîà(l dk my)ziAd mwe''eke ¨©§¥§¨©§¨§¨©©¦
zzinSleléôàå ,'BúBà äðwìdpew.Lc÷ä ãiî ©§¦ª©Ÿ¤©£¦¦©¤§¥

:`xnbd zl`eyLc÷ä déèìçìåcin le`bl leki milrad recn - §©§§¥¤§¥
on dpy dxary xg`l ycwdl hlgp ziad oi`e ,mlerl ycwdd

:`xnbd daiyn .eyicwdy meidàø÷ øîà(my)FzF` dpTl' ¨©§¨©Ÿ¤
'åéúøãì-,eixg` zexece zeclez el yiy dpewl hlgp ziadyàöé §ŸŸ¨¨¨

hrnzd-][jknúBøBc Bì ïéàL ,Lc÷ä[zeclez-]. ¤§¥¤¥
:`xnbd zxxanéì änì 'ìáBia àöé àì'(my) weqtd azkp recn - Ÿ¥¥©¥¨¨¦

hlgp ziady ,'zzinSl' weqta xn`p xak ixd ,'laFIA `vi `l'Ÿ¥¥©¥©§¦ª
:`xnbd daiyn .mlerl dpewlàëøöð àì ,àøôñ áø øîà- ¨©©©§¨Ÿ©§§¨

dpewl hlgp ziady oicd mvrl jxvp epi` 'laeia `vi `l' weqtd
,mlerlàlà`ed jxvpøëBîììáBé Ba òâôe ,äîBç éøò ézáa úéa ¤¨§¥©¦§¨¥¨¥¨¨©¥

BúðL CBúahlgp `l oiicry ,dxiknl dpey`xd dpya jeza - §§¨
,dpewlà÷ìñàðéîà Czòc,xnel jzrca dler did -÷etéììáBia ¨§¨©§¨¨¦¨¦©¥

,laeia mi`veid miza x`yk ,xkenl xefgie gweld on ziad `viy -
ïì òîLî à÷weqtd'ìáBia àöé àì'`vei epi` dneg ixra ziay ¨©§©¨Ÿ¥¥©¥

.dpey`xd ezpy jeza s` laeia

äðùî
:dneg ixr izaa lld zpwz z` d`ian epzpynäðBLàøa- ¨¦¨

,[dpyna oldl zx`eand] lld zpwz iptly dtewzaäéägweld ¨¨
ïîèða [xzzqn-]íBée`lnyLãBç øNò íéðL,ziad zxiknl ¦§©§¥¨¨¤

,gweldn le`bl leki xkendy oexg`d meid edfyàäiL éãkziad §¥¤§¥
,Bì èeìçle`bl lkei `l ,ed`vni `le xkendn xzzqny ici lry ¨

,miyer jky lld d`xy xg`ne .ziad z`ìlä ïé÷úäowfddpwz ¦§¦¦¥
,xkend xearìBç àäiLLz` [lihn-]åéúBòîzectl `a mnry ¤§¥¥¨¨

,ziad z`lìäkL,dxfrayúìcä úà øáBL àäéåezia ly ©¦§¨¦¥¥¤©¤¤
xknpy.ñðëðåeælä äöøiL éúîéà,eizern lawl ,dpewd -àáé §¦§¨¥¨©¤¦§¤©¨¨Ÿ
dkyll.åéúBòî úà ìBhéå§¦¤¨¨

àøîâ
wzî ,àáø øîàìlä ìL Búðezy`l xn` lra m`y ,cenll epl yi ¨©¨¨¦©¨¨¤¦¥
éhéb äæ éøä'Bì äðúðå ,'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Cdy`d £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨

zernd z` dpzp m` ,fef miz`nBzòcî,oevxa lrad mlaiwy - ¦©§
`id ixd,úLøBâîzernd z` el dpzp m` la`,Bçøk ìòaoebk §¤¤§©¨§

,ezia jeza zernd z` dlihdy.úLøBâî dðéà¥¨§¤¤
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המשך ביאור למס' ערכין ליום שני עמ' ב 



קמד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oikxr(iriax meil)

äðùî
mixrd iWxbnE' (d-c dl xacna) mield ixr oiprl dxeza xn`p¦§§¥¤¨¦
uEgn mzCnE ,aiaq dO` sl` dvEge xird xiTn mIell EpYY xW £̀¤¦§©§¦¦¦¦¨¦¨¨¤¤©¨¨¦©Ÿ¤¦
iWxbn mdl didi df' 'ebe 'dO`A miRl` dncw z`R z` xirl̈¦¤§©¥§¨©§©¦¨©¨¤¦§¤¨¤¦§§¥
mikenqd dn` sl`d z` gipdl jixv mixrd aiaqy xnelk .'mixrd¤¨¦
`xwpd `ede ,xird iep meyn z`fe ,drixf ilae oipa ila miiept xirl
mirhep eid xird on dn` miitl` cre dn` sl`d xg`le ,'yxbn'

.'dcy' `xwpd `ede ,minxke zecy
dcyd z`e dcyl yxbnd z` silgdl xzen m` dpc epizpyn

:yxbnlLøâî äãN ïéNBò ïéàdn` sl` oze` z` jetdl oi` - ¥¦¨¤¦§¨
.zerihpe zepli`n iept yxbn odn zeyrle minxke zecy mirehpd

äãN Løâî àìådrihpn miieptd dn` sl`d z` jetdl oi` oke - §Ÿ¦§¨¨¤
drexf dcy mzeyrl.àìåmiktedd ly dn` sl`d z`,Løâî §Ÿ¦§¨

dzeyrle miza da zepalå ,øéòy oky lkàìiza z` miaixgn ¦§Ÿ
døéòezeyrléøòa ,íéøeîà íéøác äna ,øæòìà éaø øîà .Løâî ¦¦§¨¨©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥

Løâî äãN ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà ,íiåìäz` zepyl xzen - ©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥¦¨¤¦§¨
ezeyrl ,yxbnl xird on dn` mitl` cre sl`ny zepli`d mewn

.melkn ieptd mewnäãN Løâî[å] (àìå)dn` sl`d z` la` - §Ÿ¦§¨¨¤
ly dn` sl`d z` oke .dcyl zepyl oi` yxbn mdy mipey`xd

Løâîzeyrle zepyl xzenLøâî øéò àìå ,øéòxird z` la` - ¦§¨¦§Ÿ¦¦§¨
`ed xacd mrhe ,yxbn dzeyrle zepyl oi`éøò úà eáéøçé àlL¤Ÿ©£¦¤¨¥

.ìàøNé¦§¨¥
mipdka oicd dn zx`ane ,dcye zia ziict oicl zxfeg dpynd

:exkny mieleïéøëBî íiåìäå íéðäkämdizecye mdiza z` ©Ÿ£¦§©§¦¦§¦
,íìBòì ïéìàBâå ,íìBòìmzectl mileki ,dneg ixr iza exkn m`y §¨§£¦§¨

mzectl mileki ,zecy exkn m` oke ,dpey`xd dpyd xg`l elit`
,zepey`xd miizpyd jeza elit`øîàpL(al dk `xwie)úleàb' ¤¤¡©§©

.'íiåìì äéäz íìBò¨¦§¤©§¦¦

àøîâ
:dpyna epipyíiåìä éøòa íéøeîà íéøác äna øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥©§¦¦

'åëå ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà:`xnbd zxxan .yxbn dcyéleëc £¨§¨¥¦§¨¥¦§¥
àäéî àîìò,mewn lkn mlek itl -ïðépLî àì íiåìãaixra - ¨§¨¦¨§¦§¦¦Ÿ§©¦©

,xird aiaqy dcyd z` `le yxbnd z` `l zepyl oi` mieldàðî§¨
.éléî éðä:`xnbd zx`anàø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîàiabl ¨¥¦¥¨©©¦¤§¨¨§¨©§¨

(cl dk `xwie) mield zlgp zxikn,'øëné àì íäéøò Løâî äãNe'£¥¦§©¨¥¤Ÿ¦¨¥
:xfrl` iax xxaneéàîxn`py dna lelkd xeqi`d `ed dn -àì' ©Ÿ
àîéìéà ,'øënédpeekdáéúëcî àäå ,ììk øëné àìmy `xwie) ¦¨¥¦¥¨Ÿ¦¨¥§¨§¨¦¦§¦

(al,'íiåìì äéäz íìBò úleàb',onf lka zectl milekiy epiide §©¨¦§¤©§¦¦
éðaæîc ììkî,mzlgpn xeknl milekiy gken -àlàiax x`an ¦§¨¦§©§¦¤¨

,xfrl`,äpLé àì ,øëné àì éàîz` `l mdixra epyi `ly ©Ÿ¦¨¥Ÿ§©¤
.yxbnl dcyd z` `le dcyl yxbnd

:dpyna epipyeðz .íìBòì ïéìàBâå íìBòì ïéøëBî íiåìäå íéðäkä©Ÿ£¦§©§¦¦§¦§¨§£¦§¨¨
,ïðaøaezka xn`pmzGg` ixr iYA mIeld ixre' (al my `xwie) ©¨¨§¨¥©§¦¦¨¥¨¥£ª¨¨

øîBì ãeîìz äî ,'íiåìì äéäz íìBò úleàbaezkd epcnln dn - §©¨¦§¤©§¦¦©©§©
:`ziixad zx`an .jkaøîàpL éôìdfeg` dcy zxikn iabl §¦¤¤¡©

(eh my `xwie),'Cì økîé úBàeáú éðL øtñîa'dcyd zxikny §¦§©§¥§¦§¨¨
,d`eaz oda dlcby mipy izy xear zegtd lkl `idìBëéiziid ¨

xne`ïk äæ óàdzectl lkei `ly dpic jk iel ly dcy s`y - ©¤¥
,dxiknd on mipy izyn zegtaäéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìz©§©§©¨¦§¤

,'íiåììoke .dxiknd on mipy izy jeza s`e mlerl le`bl lekiy ©§¦¦
øîàpL éôì(`k fk `xwie) dfeg` dcy yicwn iabläãOä äéäå' §¦¤¤¡©§¨¨©¨¤

,''äì LãB÷ ìáBiá Búàöamc` d`pwe yicwnd d`ct `l m`y §¥©¥¤©

,mipdkl zwlgzn dcyd ,laeid ribde xg`äæ óà ìBëély dcy - ¨©¤
ielïk,dpic,'íiåìì äéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìzdpi`y ¥©§©§©¨¦§¤©§¦¦

oke .laeia mipdkl zwlgzne z`veiøîàpL éôìzia zxikn iabl §¦¤¤¡©
(l dk `xwie) dneg ztwend xiraBì øLà øéòa øLà úéaä í÷å'§¨©©¦£¤¨¦£¤

úeúéîvì äîBçl m`y epiide ,'eizxcl Fz` dpTl,dpy cr dl`b ` ¨©§¦©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨
,mlerl dpewl ziad hlgp,ïk äæ óà ìBëé,epic jk iel ly zia s`y ¨©¤¥

,'íiåìì äéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìz.mlerl le`bl lekiy ©§©§©¨¦§¤©§¦¦
:`xnbd dywnézøz éðä àîìLamipey`xd mixacd ipy - ¦§¨¨¨¥©§¥

dcy zxikn epiide ,dpey epicy iel iabl `ziixad dxaic mdilry
,dcy yicwneéiçìoick oda didi iel oa oicy xeaq iziidy oaen - §©¥

,iel oaa mpyiy itl ,l`xyiúéà éî íiåìì äîBç éøò éza àlà¤¨¨¥¨¥¨©§¦¦¦¦
eäì,dneg zetwen mixr miell yi llka ike -àéðúäå,`ziixaa §§¨©§¨

eìlä íéøò,miell mipzipd,íépè÷ íéøôk àì ïúBà ïéNBò ïéàitl ¨¦©¨¥¦¨Ÿ§¨¦§©¦
myl qp dbbya gvexdy ,migvexl hlwn ixr eyny mield ixry
lecb aeyii didiy jixv jkle ,lecbd odkd zen cr my xxebzne

,mxearàìåmze` miyer,íéìBãb íékøklkn mda mivawzny itl §Ÿ§©¦§¦
lkeie ,my zedyl mcd l`ebl daiq jka didie ,dxegql zenewnd

,ebxedle gvexl aex`làlàmze` miyerúBiðBðéa úBøééò`la ¤¨£¨¥¦
dkxved recne ,dneg zetwen eid `l llk mield ixry ixd ,dneg
ixr iza' oic iel ly dneg ixr izaa oi`y weqtn cenll `ziixad

.l`xyiay 'dneg:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àðäk áø øîà̈©©©£¨Ÿ©§¨¨
áLé óBqáìe óweäLopi` mield ixry `ziixaa xn`py dn - ¤©§©¨©

oiayiizny mcew dligza oze` oitiwn oi`y epiid ,dneg zetwen
,odaóweä óBqáìe áLiL ïàkyiy lirl `ziixaa x`eany dne - ¨¤¨©§©©

detiwd okn xg`le da eayiy xira epiid ,dneg ixr iza miell
.dnega

:`xnbd zl`eyàðåeb éàä éëåxg`l wx dnegd dzyrpy §¦©©§¨
,xira eayiizdyäîBç àéåä éîjxvedy ,'dneg ixr iza' oic oiprl ¦¨§¨¨

,dneg ixr iza oic bdpi `l miela df ote`ay hrnl weqtdàéðúäå§¨©§¨
(hk my `xwie) aezka xn`p ,`ziixaaáLBî úéa økîé ék Léàå'§¦¦¦§Ÿ¥©

,'äîBç øéò'dneg xir ayen' aezkd oeyln eyxceóBqáìe óweäL ¦¨¤©§©
,áLé,dneg ztwen xaky xir jeza ayiizd ziady rnynyàìå ¨©§Ÿ

ìBëé .óweä óBqáìe áLiLy ,xne` iziidìàøNé äeôéwä eléôà ¤¨©§©©¨£¦¦¦¨¦§¨¥
aygiz ,da eayiizy mcew ,ryedi inia ux`l eqpkp xy`k xirl

,ok xacd oi`y `ziixad zyxec ,dneg xir,'äîBç' ïàk øîàð¤¡©¨¨
ïläì øîàðådN` lM' (d b mixac) ber zklnn oyad ux` yeaika §¤¡©§©¨¨¥¤
zxvA mixräîBç,'ddabíéáëBë éãáBò ïläl äîmyy myk - ¨¦§ªŸ¨§Ÿ¨©§©¨§¥¨¦

,miebd metiwdy xaecníéáëBë éãáBò ïàk óà`weec xaecn - ©¨§¥¨¦
y m`ea iptl miebd ici lr etwedy mixraxir la` ,ux`l l`xyi l

zaygp dpi` ,da eayiizdy mcew elit` ,l`xyi ici lr dtwedy
.dneg xirìBëédetiwdy dnega ielz xacd xwiry ,xnel iziid ¨

e ,l`xyi ly maeyii mcew miakek icaeréãáBò äeôéwä eléôà£¦¦¦¨§¥
ïkî øçàì íéáëBëxir aygiz ,ux`l l`xyi eqpkp xaky xg`l - ¨¦§©©¦¥

,dnegïläì øîàð[oyad ixra-]äî ,'äîBç' ïàk øîàðå ,'äîBç' ¤¡©§©¨¨§¤¡©¨¨©
ïläldetiwdy xaecn oyad ixr lv`ïëì íãB÷ íéáëBë éãáBò- §©¨§¥¨¦¤¨¥

,mvx`l l`xyi ly m`ea iptlïàk óàoiprl zkxvpd dnegd - ©¨
detiwd xy`k `weec `ed dneg xirïëì íãB÷ íéáëBë éãáBò- §¥¨¦¤¨¥

'dneg ixr iza' oicy `ziixaa x`ean mewn lkn .ux`d yeaik iptl
lr dywe ,mda eayiizdy iptl etwedy mixra `l` bdep epi`
dneg ixr iza oipra `ziixad ixac z` dcinrdy `xnbd uexiz

:`xnbd zvxzn .etwed seqale mixra eayiy ote`a mielldîbøz©§§¨
[yxit-]àãéñç àlñ áøc déøa óñBé áøx`eany `ziixad z` ©¥§¥§©©¨£¦¨

,dneg ixr miell yiy daïäì eìôpL ïBâk ,àtt áøc dén÷miell ©¥§©¨¨§¤¨§¨¤
ryedi inia lxeba
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המשך ביאור למס' ערכין ליום רביעי עמ' ב 

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÊË˙aM‰ ˙ÒÈ�ÎÏ CeÓÒ Lc˜Ï ¯Á·en‰ ÔÓ ‰ÂˆnL Èt ÏÚ Û‡88Ì‡Â ‰ÏÈl‰ Ïk B˙ÂˆÓ ¯wÈÚ CLÓ� ÌB˜Ó ÏkÓ ©©¦¤¦§¨¦©§¨§©¥¨¦§¦©©©¨¦¨¨¦§©¦¨¦§¨¨©©§¨§¦

‰ÏÈÏa LcÈ˜ ‡ÏÂ ¯·Ú B‡ ÁÎL[flÌBÈ‰ Ïk ¯ÁÓÏ ÔÈÓeÏLz BÏ LÈ91[gl‰ÏÈÏ ÏL LecÈw‰ Ïk ¯Ó‡iÂ[hl„·lÓ ¨©¨©§Ÿ¦¥©©§¨¥©§¦§¨¨¨©§Ÿ©¨©¦¤©§¨¦§©

‰"aw‰ ÏL BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‰˙È‰ ‰ÏÈÏaL ÈÙÏ ÌBÈa d¯Ó‡Ï ÔÈ�Ú B�È‡L eÏeÎÈÂ ˙L¯t[n: ¨¨©©§¤¥¦§¨§¨§¨©§¦¤©©§¨¨§¨§©§©§¤©¨¨
טז סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

äìéìá ùãé÷ àìå [æì,בלילה אכל שלא רק קידש ואפילו -
הקידוש אחר יין רביעית שתה לא .89וגם

íåéä ìë [çìיאמר השמשות ובבין השמשות, בין עד -

בפתיחה ומלכות שם הזכרת בלי הקידוש נוסח
.90ובחתימה

äìéì ìù [èìהלילה קידוש קידש שלא שנזכר בשעה אם -
היום קידוש סדר אומר היום, קידוש זמן הגיע כבר -

(ללא הלילה קידוש סדר אומר ואח"כ בופה"ג, ומברך
ושותה - בופה"ג) וללא .92ויכולו

ä"á÷ä ìù [î.'ויכולו' אומר - יום מבעוד מקדש אם גם -

zetqede mipeiv

ב.88) סעיף כדלעיל
כלל89) קידש כלא והוי - סעודה במקום קידוש הוי דלא

מהא"ר). ח ס"ק ע סי' דה"ח (סידור
לט.90) ס"ק במשנ"ב הובא פמ"ג
אם91) ס"ג: תעג סימן להלן יו"ט, ליל קידוש לענין הוא עד"ז

שבת של בקידוש כמו למחר תשלומין לו יש בלילה לקדש שכח
ברכת יברך ואח"כ הגפן פרי בורא יברך ביום שלמחר דהיינו

כו'. בנו בחר אשר הקידוש
שבס'92) מהרש"ם בהגהות ג: סי' ח"ג החכמה בצל שו"ת

דתשלומין דכיון כ', ה') אות רע"א סי' (ספינקא חיים ארחות
קודם לעשות יש א"כ . . הר"ע לשיטת ילפינן מתפלה דקידוש
ע"כ למעשה וצ"ע להשלמה שנית יקדש ואח"כ היום קידוש
קידוש דהיינו הראשון קידוש אחר יין ישתה איך ותימה ע"ש.
שכבר ובפרט הלילה קידוש חובת עליו כשעדיין יום, של
לפני אז לשתות אסור מים שאפי' הקידוש זמן והגיע התפלל

הקידוש.

אומר אלא פעמיים, לקדש שא"צ פשוט נראה הי' ולפענ"ד
זכור וגו' ישראל בני ושמרו כהרגלו, היום של קידוש תחילה
ברוך הלילה, קידוש נוסח ושוב בופה"ג, וכו' א"ה ברוך וגו'
השבת, מקדש א"ה ברוך וכו' במצותיו קדשנו אשר וכו' אתה
כהרגלו הקידוש נוסח כל אומר נמצא הכוס. מן שותה ואח"כ
שבת, ליל של הקידוש ברכת נוסח כל ואח"כ בבוקר שבת בכל
יום של לקידוש עולה והוא אחת פעם רק בופה"ג מברך ואינו

שבת. ליל כבכל בתחילתו הלילה ולקידוש כרגיל בסופו
ביום והקידוש שכ', תתקפ"ב), (אות ושלו' חיים דרכי ספר ועיין
של קידוש דרק קצת נראה ע"כ. לילה של הקידוש אז עשה

ע"כ. אמר. לילה
קידוש י"ח יצא - הלילה קידוש רק ביום קידש אם ודאי והנה
עדיין קידש שלא ונזכר היום קידוש קידש אם וצ"ע היום,
תקנת י"ח יצא - הכוס על קידש שכבר כיון האם הלילה, קידוש
השבת' 'מקדש בירך שלא שכיון או הכוס, על לקדש חכמים
היין. על שוב לקדש צריך - הכוס על מצרים יציאת הזכיר ולא

•
zay zekld - jexr ogley

„Èקודם השלהבת על הפתילה להבהב צריך אין הדין מן
נהגו אבל יפה ותדליק מחורכת שתהיה כדי שידליקנה
קודם מחורכת שתהיה כדי ולכבותה הפתילה להדליק הנשים
של בנר בין יפה האור בה שתאחז כדי מצוה לשם שתדליקנה

הוא: יפה ומנהג הכרוך בנר בין שמן

ÂËעושים אין הגסים פשתן בגדי בלאי דהיינו סמרטוטין
דולקים שאינם לפי מחורכים הם אפילו לנר פתילה אותם
חדשים) הם (אפילו בהם מדליקים הדקים פשתן בגדי אבל יפה

מחורכים. שאינן אע"פ

ג' שהיא בגד בחתיכת להדליק אסור שבת בערב יו"ט חל ואם
שמתחיל שקודם לפי יותר ולא פחות לא מצומצמות אצבעות
בגד שנקראת לפי טומאה קבלת לענין עליה כלי תורת להדליקה
חוץ ממנה היוצא רוב שהדליק קודם להדליקה שהתחיל ומיד
אינה אצבעות מג' שנפחתה שכיון כלי מתורת נתבטלה לנר

ביו"ט כלי שבר נעשית והרי עליה בגד שם שאין טומאה מקבלת
בו להשתמש אסור נולד וכל ביו"ט שנולד נולד הנקרא וזהו
חוץ ממנה היוצא רוב להדליק מתעסק שהוא מה א"כ ביו"ט
שמשתמש בזה איסור עושה הוא להדליקה שהתחיל אחר לנר

ביו"ט. בנולד

קיפלה שלא שהיא כמות כך בנר כשמניחם אמורים דברים במה
מערב פתילה ממנה וגדל קפלה אם אבל פתילות שגודלין כדרך
לענין בגד מתורת נתבטלה שכבר לפי בה להדליק מותר יו"ט

נולד: כאן ואין יו"ט מערב טומאה

ÊËמצות עיקר ששם השלחן על חרס של ישן בנר להדליק אין
בסי' שיתבאר כמו בחנוכה בו מדליקים שאין כמו שבת נר

ע"ש: תרע"ג

ידֿטז סעיפים והשמן הפתילה דיני רסד סימן ב חלק
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קמה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oikxr(iriax meil)

äðùî
mixrd iWxbnE' (d-c dl xacna) mield ixr oiprl dxeza xn`p¦§§¥¤¨¦
uEgn mzCnE ,aiaq dO` sl` dvEge xird xiTn mIell EpYY xW £̀¤¦§©§¦¦¦¦¨¦¨¨¤¤©¨¨¦©Ÿ¤¦
iWxbn mdl didi df' 'ebe 'dO`A miRl` dncw z`R z` xirl̈¦¤§©¥§¨©§©¦¨©¨¤¦§¤¨¤¦§§¥
mikenqd dn` sl`d z` gipdl jixv mixrd aiaqy xnelk .'mixrd¤¨¦
`xwpd `ede ,xird iep meyn z`fe ,drixf ilae oipa ila miiept xirl
mirhep eid xird on dn` miitl` cre dn` sl`d xg`le ,'yxbn'

.'dcy' `xwpd `ede ,minxke zecy
dcyd z`e dcyl yxbnd z` silgdl xzen m` dpc epizpyn

:yxbnlLøâî äãN ïéNBò ïéàdn` sl` oze` z` jetdl oi` - ¥¦¨¤¦§¨
.zerihpe zepli`n iept yxbn odn zeyrle minxke zecy mirehpd

äãN Løâî àìådrihpn miieptd dn` sl`d z` jetdl oi` oke - §Ÿ¦§¨¨¤
drexf dcy mzeyrl.àìåmiktedd ly dn` sl`d z`,Løâî §Ÿ¦§¨

dzeyrle miza da zepalå ,øéòy oky lkàìiza z` miaixgn ¦§Ÿ
døéòezeyrléøòa ,íéøeîà íéøác äna ,øæòìà éaø øîà .Løâî ¦¦§¨¨©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥

Løâî äãN ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà ,íiåìäz` zepyl xzen - ©§¦¦£¨§¨¥¦§¨¥¦¨¤¦§¨
ezeyrl ,yxbnl xird on dn` mitl` cre sl`ny zepli`d mewn

.melkn ieptd mewnäãN Løâî[å] (àìå)dn` sl`d z` la` - §Ÿ¦§¨¨¤
ly dn` sl`d z` oke .dcyl zepyl oi` yxbn mdy mipey`xd

Løâîzeyrle zepyl xzenLøâî øéò àìå ,øéòxird z` la` - ¦§¨¦§Ÿ¦¦§¨
`ed xacd mrhe ,yxbn dzeyrle zepyl oi`éøò úà eáéøçé àlL¤Ÿ©£¦¤¨¥

.ìàøNé¦§¨¥
mipdka oicd dn zx`ane ,dcye zia ziict oicl zxfeg dpynd

:exkny mieleïéøëBî íiåìäå íéðäkämdizecye mdiza z` ©Ÿ£¦§©§¦¦§¦
,íìBòì ïéìàBâå ,íìBòìmzectl mileki ,dneg ixr iza exkn m`y §¨§£¦§¨

mzectl mileki ,zecy exkn m` oke ,dpey`xd dpyd xg`l elit`
,zepey`xd miizpyd jeza elit`øîàpL(al dk `xwie)úleàb' ¤¤¡©§©

.'íiåìì äéäz íìBò¨¦§¤©§¦¦

àøîâ
:dpyna epipyíiåìä éøòa íéøeîà íéøác äna øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©¤§¨¦£¦§¨¥©§¦¦

'åëå ïéNBò ìàøNé éøòa ìáà:`xnbd zxxan .yxbn dcyéleëc £¨§¨¥¦§¨¥¦§¥
àäéî àîìò,mewn lkn mlek itl -ïðépLî àì íiåìãaixra - ¨§¨¦¨§¦§¦¦Ÿ§©¦©

,xird aiaqy dcyd z` `le yxbnd z` `l zepyl oi` mieldàðî§¨
.éléî éðä:`xnbd zx`anàø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîàiabl ¨¥¦¥¨©©¦¤§¨¨§¨©§¨

(cl dk `xwie) mield zlgp zxikn,'øëné àì íäéøò Løâî äãNe'£¥¦§©¨¥¤Ÿ¦¨¥
:xfrl` iax xxaneéàîxn`py dna lelkd xeqi`d `ed dn -àì' ©Ÿ
àîéìéà ,'øënédpeekdáéúëcî àäå ,ììk øëné àìmy `xwie) ¦¨¥¦¥¨Ÿ¦¨¥§¨§¨¦¦§¦

(al,'íiåìì äéäz íìBò úleàb',onf lka zectl milekiy epiide §©¨¦§¤©§¦¦
éðaæîc ììkî,mzlgpn xeknl milekiy gken -àlàiax x`an ¦§¨¦§©§¦¤¨

,xfrl`,äpLé àì ,øëné àì éàîz` `l mdixra epyi `ly ©Ÿ¦¨¥Ÿ§©¤
.yxbnl dcyd z` `le dcyl yxbnd

:dpyna epipyeðz .íìBòì ïéìàBâå íìBòì ïéøëBî íiåìäå íéðäkä©Ÿ£¦§©§¦¦§¦§¨§£¦§¨¨
,ïðaøaezka xn`pmzGg` ixr iYA mIeld ixre' (al my `xwie) ©¨¨§¨¥©§¦¦¨¥¨¥£ª¨¨

øîBì ãeîìz äî ,'íiåìì äéäz íìBò úleàbaezkd epcnln dn - §©¨¦§¤©§¦¦©©§©
:`ziixad zx`an .jkaøîàpL éôìdfeg` dcy zxikn iabl §¦¤¤¡©

(eh my `xwie),'Cì økîé úBàeáú éðL øtñîa'dcyd zxikny §¦§©§¥§¦§¨¨
,d`eaz oda dlcby mipy izy xear zegtd lkl `idìBëéiziid ¨

xne`ïk äæ óàdzectl lkei `ly dpic jk iel ly dcy s`y - ©¤¥
,dxiknd on mipy izyn zegtaäéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìz©§©§©¨¦§¤

,'íiåììoke .dxiknd on mipy izy jeza s`e mlerl le`bl lekiy ©§¦¦
øîàpL éôì(`k fk `xwie) dfeg` dcy yicwn iabläãOä äéäå' §¦¤¤¡©§¨¨©¨¤

,''äì LãB÷ ìáBiá Búàöamc` d`pwe yicwnd d`ct `l m`y §¥©¥¤©

,mipdkl zwlgzn dcyd ,laeid ribde xg`äæ óà ìBëély dcy - ¨©¤
ielïk,dpic,'íiåìì äéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìzdpi`y ¥©§©§©¨¦§¤©§¦¦

oke .laeia mipdkl zwlgzne z`veiøîàpL éôìzia zxikn iabl §¦¤¤¡©
(l dk `xwie) dneg ztwend xiraBì øLà øéòa øLà úéaä í÷å'§¨©©¦£¤¨¦£¤

úeúéîvì äîBçl m`y epiide ,'eizxcl Fz` dpTl,dpy cr dl`b ` ¨©§¦©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨
,mlerl dpewl ziad hlgp,ïk äæ óà ìBëé,epic jk iel ly zia s`y ¨©¤¥

,'íiåìì äéäz íìBò úleàb' øîBì ãeîìz.mlerl le`bl lekiy ©§©§©¨¦§¤©§¦¦
:`xnbd dywnézøz éðä àîìLamipey`xd mixacd ipy - ¦§¨¨¨¥©§¥

dcy zxikn epiide ,dpey epicy iel iabl `ziixad dxaic mdilry
,dcy yicwneéiçìoick oda didi iel oa oicy xeaq iziidy oaen - §©¥

,iel oaa mpyiy itl ,l`xyiúéà éî íiåìì äîBç éøò éza àlà¤¨¨¥¨¥¨©§¦¦¦¦
eäì,dneg zetwen mixr miell yi llka ike -àéðúäå,`ziixaa §§¨©§¨

eìlä íéøò,miell mipzipd,íépè÷ íéøôk àì ïúBà ïéNBò ïéàitl ¨¦©¨¥¦¨Ÿ§¨¦§©¦
myl qp dbbya gvexdy ,migvexl hlwn ixr eyny mield ixry
lecb aeyii didiy jixv jkle ,lecbd odkd zen cr my xxebzne

,mxearàìåmze` miyer,íéìBãb íékøklkn mda mivawzny itl §Ÿ§©¦§¦
lkeie ,my zedyl mcd l`ebl daiq jka didie ,dxegql zenewnd

,ebxedle gvexl aex`làlàmze` miyerúBiðBðéa úBøééò`la ¤¨£¨¥¦
dkxved recne ,dneg zetwen eid `l llk mield ixry ixd ,dneg
ixr iza' oic iel ly dneg ixr izaa oi`y weqtn cenll `ziixad

.l`xyiay 'dneg:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àðäk áø øîà̈©©©£¨Ÿ©§¨¨
áLé óBqáìe óweäLopi` mield ixry `ziixaa xn`py dn - ¤©§©¨©

oiayiizny mcew dligza oze` oitiwn oi`y epiid ,dneg zetwen
,odaóweä óBqáìe áLiL ïàkyiy lirl `ziixaa x`eany dne - ¨¤¨©§©©

detiwd okn xg`le da eayiy xira epiid ,dneg ixr iza miell
.dnega

:`xnbd zl`eyàðåeb éàä éëåxg`l wx dnegd dzyrpy §¦©©§¨
,xira eayiizdyäîBç àéåä éîjxvedy ,'dneg ixr iza' oic oiprl ¦¨§¨¨

,dneg ixr iza oic bdpi `l miela df ote`ay hrnl weqtdàéðúäå§¨©§¨
(hk my `xwie) aezka xn`p ,`ziixaaáLBî úéa økîé ék Léàå'§¦¦¦§Ÿ¥©

,'äîBç øéò'dneg xir ayen' aezkd oeyln eyxceóBqáìe óweäL ¦¨¤©§©
,áLé,dneg ztwen xaky xir jeza ayiizd ziady rnynyàìå ¨©§Ÿ

ìBëé .óweä óBqáìe áLiLy ,xne` iziidìàøNé äeôéwä eléôà ¤¨©§©©¨£¦¦¦¨¦§¨¥
aygiz ,da eayiizy mcew ,ryedi inia ux`l eqpkp xy`k xirl

,ok xacd oi`y `ziixad zyxec ,dneg xir,'äîBç' ïàk øîàð¤¡©¨¨
ïläì øîàðådN` lM' (d b mixac) ber zklnn oyad ux` yeaika §¤¡©§©¨¨¥¤
zxvA mixräîBç,'ddabíéáëBë éãáBò ïläl äîmyy myk - ¨¦§ªŸ¨§Ÿ¨©§©¨§¥¨¦

,miebd metiwdy xaecníéáëBë éãáBò ïàk óà`weec xaecn - ©¨§¥¨¦
y m`ea iptl miebd ici lr etwedy mixraxir la` ,ux`l l`xyi l

zaygp dpi` ,da eayiizdy mcew elit` ,l`xyi ici lr dtwedy
.dneg xirìBëédetiwdy dnega ielz xacd xwiry ,xnel iziid ¨

e ,l`xyi ly maeyii mcew miakek icaeréãáBò äeôéwä eléôà£¦¦¦¨§¥
ïkî øçàì íéáëBëxir aygiz ,ux`l l`xyi eqpkp xaky xg`l - ¨¦§©©¦¥

,dnegïläì øîàð[oyad ixra-]äî ,'äîBç' ïàk øîàðå ,'äîBç' ¤¡©§©¨¨§¤¡©¨¨©
ïläldetiwdy xaecn oyad ixr lv`ïëì íãB÷ íéáëBë éãáBò- §©¨§¥¨¦¤¨¥

,mvx`l l`xyi ly m`ea iptlïàk óàoiprl zkxvpd dnegd - ©¨
detiwd xy`k `weec `ed dneg xirïëì íãB÷ íéáëBë éãáBò- §¥¨¦¤¨¥

'dneg ixr iza' oicy `ziixaa x`ean mewn lkn .ux`d yeaik iptl
lr dywe ,mda eayiizdy iptl etwedy mixra `l` bdep epi`
dneg ixr iza oipra `ziixad ixac z` dcinrdy `xnbd uexiz

:`xnbd zvxzn .etwed seqale mixra eayiy ote`a mielldîbøz©§§¨
[yxit-]àãéñç àlñ áøc déøa óñBé áøx`eany `ziixad z` ©¥§¥§©©¨£¦¨

,dneg ixr miell yiy daïäì eìôpL ïBâk ,àtt áøc dén÷miell ©¥§©¨¨§¤¨§¨¤
ryedi inia lxeba
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÊË˙aM‰ ˙ÒÈ�ÎÏ CeÓÒ Lc˜Ï ¯Á·en‰ ÔÓ ‰ÂˆnL Èt ÏÚ Û‡88Ì‡Â ‰ÏÈl‰ Ïk B˙ÂˆÓ ¯wÈÚ CLÓ� ÌB˜Ó ÏkÓ ©©¦¤¦§¨¦©§¨§©¥¨¦§¦©©©¨¦¨¨¦§©¦¨¦§¨¨©©§¨§¦

‰ÏÈÏa LcÈ˜ ‡ÏÂ ¯·Ú B‡ ÁÎL[flÌBÈ‰ Ïk ¯ÁÓÏ ÔÈÓeÏLz BÏ LÈ91[gl‰ÏÈÏ ÏL LecÈw‰ Ïk ¯Ó‡iÂ[hl„·lÓ ¨©¨©§Ÿ¦¥©©§¨¥©§¦§¨¨¨©§Ÿ©¨©¦¤©§¨¦§©

‰"aw‰ ÏL BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‰˙È‰ ‰ÏÈÏaL ÈÙÏ ÌBÈa d¯Ó‡Ï ÔÈ�Ú B�È‡L eÏeÎÈÂ ˙L¯t[n: ¨¨©©§¤¥¦§¨§¨§¨©§¦¤©©§¨¨§¨§©§©§¤©¨¨
טז סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld

äìéìá ùãé÷ àìå [æì,בלילה אכל שלא רק קידש ואפילו -
הקידוש אחר יין רביעית שתה לא .89וגם

íåéä ìë [çìיאמר השמשות ובבין השמשות, בין עד -

בפתיחה ומלכות שם הזכרת בלי הקידוש נוסח
.90ובחתימה

äìéì ìù [èìהלילה קידוש קידש שלא שנזכר בשעה אם -
היום קידוש סדר אומר היום, קידוש זמן הגיע כבר -

(ללא הלילה קידוש סדר אומר ואח"כ בופה"ג, ומברך
ושותה - בופה"ג) וללא .92ויכולו

ä"á÷ä ìù [î.'ויכולו' אומר - יום מבעוד מקדש אם גם -

zetqede mipeiv

ב.88) סעיף כדלעיל
כלל89) קידש כלא והוי - סעודה במקום קידוש הוי דלא

מהא"ר). ח ס"ק ע סי' דה"ח (סידור
לט.90) ס"ק במשנ"ב הובא פמ"ג
אם91) ס"ג: תעג סימן להלן יו"ט, ליל קידוש לענין הוא עד"ז

שבת של בקידוש כמו למחר תשלומין לו יש בלילה לקדש שכח
ברכת יברך ואח"כ הגפן פרי בורא יברך ביום שלמחר דהיינו

כו'. בנו בחר אשר הקידוש
שבס'92) מהרש"ם בהגהות ג: סי' ח"ג החכמה בצל שו"ת

דתשלומין דכיון כ', ה') אות רע"א סי' (ספינקא חיים ארחות
קודם לעשות יש א"כ . . הר"ע לשיטת ילפינן מתפלה דקידוש
ע"כ למעשה וצ"ע להשלמה שנית יקדש ואח"כ היום קידוש
קידוש דהיינו הראשון קידוש אחר יין ישתה איך ותימה ע"ש.
שכבר ובפרט הלילה קידוש חובת עליו כשעדיין יום, של
לפני אז לשתות אסור מים שאפי' הקידוש זמן והגיע התפלל

הקידוש.

אומר אלא פעמיים, לקדש שא"צ פשוט נראה הי' ולפענ"ד
זכור וגו' ישראל בני ושמרו כהרגלו, היום של קידוש תחילה
ברוך הלילה, קידוש נוסח ושוב בופה"ג, וכו' א"ה ברוך וגו'
השבת, מקדש א"ה ברוך וכו' במצותיו קדשנו אשר וכו' אתה
כהרגלו הקידוש נוסח כל אומר נמצא הכוס. מן שותה ואח"כ
שבת, ליל של הקידוש ברכת נוסח כל ואח"כ בבוקר שבת בכל
יום של לקידוש עולה והוא אחת פעם רק בופה"ג מברך ואינו

שבת. ליל כבכל בתחילתו הלילה ולקידוש כרגיל בסופו
ביום והקידוש שכ', תתקפ"ב), (אות ושלו' חיים דרכי ספר ועיין
של קידוש דרק קצת נראה ע"כ. לילה של הקידוש אז עשה

ע"כ. אמר. לילה
קידוש י"ח יצא - הלילה קידוש רק ביום קידש אם ודאי והנה
עדיין קידש שלא ונזכר היום קידוש קידש אם וצ"ע היום,
תקנת י"ח יצא - הכוס על קידש שכבר כיון האם הלילה, קידוש
השבת' 'מקדש בירך שלא שכיון או הכוס, על לקדש חכמים
היין. על שוב לקדש צריך - הכוס על מצרים יציאת הזכיר ולא

•
zay zekld - jexr ogley

„Èקודם השלהבת על הפתילה להבהב צריך אין הדין מן
נהגו אבל יפה ותדליק מחורכת שתהיה כדי שידליקנה
קודם מחורכת שתהיה כדי ולכבותה הפתילה להדליק הנשים
של בנר בין יפה האור בה שתאחז כדי מצוה לשם שתדליקנה

הוא: יפה ומנהג הכרוך בנר בין שמן

ÂËעושים אין הגסים פשתן בגדי בלאי דהיינו סמרטוטין
דולקים שאינם לפי מחורכים הם אפילו לנר פתילה אותם
חדשים) הם (אפילו בהם מדליקים הדקים פשתן בגדי אבל יפה

מחורכים. שאינן אע"פ

ג' שהיא בגד בחתיכת להדליק אסור שבת בערב יו"ט חל ואם
שמתחיל שקודם לפי יותר ולא פחות לא מצומצמות אצבעות
בגד שנקראת לפי טומאה קבלת לענין עליה כלי תורת להדליקה
חוץ ממנה היוצא רוב שהדליק קודם להדליקה שהתחיל ומיד
אינה אצבעות מג' שנפחתה שכיון כלי מתורת נתבטלה לנר

ביו"ט כלי שבר נעשית והרי עליה בגד שם שאין טומאה מקבלת
בו להשתמש אסור נולד וכל ביו"ט שנולד נולד הנקרא וזהו
חוץ ממנה היוצא רוב להדליק מתעסק שהוא מה א"כ ביו"ט
שמשתמש בזה איסור עושה הוא להדליקה שהתחיל אחר לנר

ביו"ט. בנולד

קיפלה שלא שהיא כמות כך בנר כשמניחם אמורים דברים במה
מערב פתילה ממנה וגדל קפלה אם אבל פתילות שגודלין כדרך
לענין בגד מתורת נתבטלה שכבר לפי בה להדליק מותר יו"ט

נולד: כאן ואין יו"ט מערב טומאה

ÊËמצות עיקר ששם השלחן על חרס של ישן בנר להדליק אין
בסי' שיתבאר כמו בחנוכה בו מדליקים שאין כמו שבת נר

ע"ש: תרע"ג

ידֿטז סעיפים והשמן הפתילה דיני רסד סימן ב חלק
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

שיהא‡ כדי הנר פי על שמן מלא מנוקב כלי ליתן אסור
כל מטפטף יסתפקהשמן שמא גזרה הנר לתוך שעה

משום איסור בזה ויש לנר מחובר שאינו כיון שבכלי מהשמן
היה לא מאם יותר קרוב בזמן הנר יכבה כן ידי שעל מכבה

הנר. לתוך כולו נוטף והיה כלום ממנו מסתפק

ואין ביו"ט הדולק שעוה של נר לחתוך דמותר להאומרים ואף
(מכבה) אינו ממנו שחותך ובשעה הואיל מכבה משום בזה
בכך אין במהרה ליכבות לו שגורם ואע"פ כלל אורו [מכהה]
בו אין כאן אף דבריהם ולפי תקי"ד בסי' שיתבאר כמו כלום
את כלל מכהה שאינו כיון שבכלי מהשמן כשנוטל מכבה משום
שיטפטף בכלי שמן עדיין נשאר שהרי נטילתו בשעת הנר אור
עם השמן כל מהנר ויטול ימלך שמא חוששין מקום מכל לנר
ויש נטילתו בשעת הנר אור מכהה ונמצא הכלי בלא או הכלי

הכל. לדברי מכבה משום בזה

מותר זה הרי בחרסית או בסיד יפה חיבור לנר הכלי חיבר ואם
איסור משום ממנו הוא ובדול אחד כלי נעשה לו שחברו דכיון

ממנו: להסתפק יבא ולא עצמו מהנר כמו שבת

ראש· ויתן הנר בצד ויתננה שמן קערה אדם ימלא לא וכן
שבתוכה מהשמן שואבת שתהא בשביל בתוכה הפתילה

לנר: מחוברת שאינה כיון ממנה יסתפק שמא גזרה

הנוטף‚ שמן בו לקבל הדולק נר תחת בשבת כלי ליתן אסור
מתחלה מוכן שהיה מהיכנו כלי מבטל שהוא מפני מהנר
שהוא שבתוכו השמן מחמת בטלטול אוסרו ועכשיו לטלטלו
אסרו וחכמים רע"ט בסי' שיתבאר כמו איסור מחמת מוקצה
מותר אבל הכלי סותר כאלו שדומה מפני מהיכנו כלי לבטל
מותר בשבת שמן לתוכו נטף לא ואם יום מבעוד שם ליתנו
המותר דבר בכלי יש ואם בלבדה במחשבה נאסר שלא לטלטלו
הכלי לטלטל יוכל שהרי שמן בו לקבל הנר תחת להניחו מותר
בשבילו לטלטל שמותר בענין הוא אם שבתוכו ההיתר בשביל

וש"י: ש"ט בסי' שיתבאר דרך ועל

נר„ דולק שעליו השלחן תחת יום מבעוד כלי ליתן מותר
מעצמו עומד והכלי השלחן את יסיר האכילה אחר ובשבת
ע"י מהיכנו כלי לבטל בשבת שגורם מה בזה ואין הנר תחת

מב שאינו כיון השלחן איןהסרת שהרי ועוד בשבת בידים טלו
שמן בו שנפל אע"פ הנר תחת השלחן על כלי מלהשים נזהרים
בשבת השלחן בהסרת מתכוין אינו ג"כ וכאן לכך מתכוין אין כי
מבעוד בהיתר היתה תחתיו הכלי ונתינת השלחן להצלת אלא

יום:

אֿד סעיפים הנר תחת הנתנים כלים דין רסה סימן ב' חלק
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הפרק: קבלתתוכן פורים; שמחת בענין: שאלות

שבא מי אשרי מחז"ל ובפורים; תורה במתן התורה

תורה דביטול החמור והעונש בידו; ותלמודו לכאן

øåøà ïéá òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç
.éëãøî êåøáì ïîä

(להשתכר "לבסומי" אדם שחייב חז"ל, אמרו

ארור בין להבחין ידע שלא עד בפורים רש"י) ביין.
שמחה היא פורים ששמחת היינו מרדכי, לברוך המן

מוגבלת. בלתי

äáøä äìåãâ íéøåô úçîù äî éðôî ïéáäì êéøöå
åðéúåáàì íéñéð íäá äùòðù ,áåè íåé úçîùî
äøåú ïúî úåòåáùáå óåñ íé úòéø÷ çñôá åîë

."åë
משמחת פורים שמחת גדולה מדוע להבין צריך

בהו "דחייבים דאע"פ מוגבלת, שמחה שהיא יו"ט
כ"כ, לבסומי אין ודאי זה כל ועם מדאורייתא בשמחה

כו'", ביין ימשך לא יו"ט שמחת גבי הרמב"ם וכמ"ש
נסים לישראל אירעו טובים ימים בשאר והלא

סוף ים וקריעת מצרים יציאת כמו הטבע, מן שלמעלה
מאד ונוראים גדולים ומופתים "באותות בפסח

וירד "דכתיב בשבועות, תורה מתן בתורה", כמפורש

בפנים פנים כו" וברקים בקולות כו" סיני הר על ה'
הטבע. בדרכי מלובש הנס הי' בפורים ואילו דיבר".

íéøåñàù øúåé íéùåã÷ è"åéä éøä äìòîáå
àìå øæâ éëãøîã íéøåôá ë"àùî ,äëàìî úééùòá

.åäééìò åìá÷
אסור יו"ט הרי המועד, קדושת מבחינת גם
כמאמר במלאכה מותר פורים משא"כ מלאכה בעשיית
קבלו ולא מלאכה איסור ישראל על גזר שמרדכי רז"ל
פורים שמחת גדולה שמחה, לענין מדוע וא"כ עליהם.

יו"ט. משמחת

åìçä øùà úà íéãåäéä ìá÷å ïéðò íéã÷äá ïáåéå
.äøåú ïúî úòùá åðééä åìçä ùåøéôã ,úåùòì

שבפורים, המיוחדת המעלה את להבין כדי
יש המועדים, מכל פורים שמחת גדולה שבגללה
החלו אשר את היהודים וקבל הכתוב פירוש להקדים
התחילו שכבר ענין עצמם על קבלו שבנ"י לעשות,

דקא לומר דיש בעבר, שפוריםלעשות תורה, מתן על י
תורה. מתן של כגמר נחשב

åîéé÷ ,íéãåäéä ìá÷å åîé÷ ÷åñô ìò ì"æø øîàîëå
íäéìò äôë äøåú ïúî úòùá éë ,øáë åìá÷ù äî
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

àìà àúééøåàì àáø àòãåî ïàëîå ,"åë úéâéâë øä
."åë ùåøåùçà éîéá äåìá÷å øãäã

וקבלו "קיימו הפסוק את חז"ל דפירשו הא וע"ד
מתן דבשעת כבר", שקבלו מה "קיימו - היהודים"
ש"כפה מפני אונס, מתוך התורה קבלת היתה תורה
אתם אם להם ואמר כגיגית ההר את עליהם הקב"ה
. קבורתכם תהא שם לאו ואם מוטב התורה מקבלים
למה לדין יזמינם (שאם לאורייתא רבה מודעא מכאן .

תשובה להם יש עליכם שקבלתם מה קיימתם לא
בימי וקבלוה הדור אעפ"כ רש"י).. באונס. שקבלוה

אחשורוש".

את היהודים "וקבל הכתוב פירוש גם הוא ועד"ז
הקבלה היתה שבמ"ת דהיות לעשות", החלו אשר
לכן ברצון, קבלוה מרדכי בימי ורק אונס מחמת

התורה. קבלת כגמר הפורים ימי נחשבו

øä íäéìò äôëù äî áùçð äî éðôî ïéáäì êéøöå
.ùåøåùçàã äùòîî ñðåà øúåé "åë

עליהם ש"כפה מה נחשב מה מפני להבין, צריך
בימי "דהרי אחשורוש, ממעשה אונס יותר כגיגית" הר
את להשמיד ביקש המן כי יותר אונס הי' אחשורוש
של (והקבלה) התשובה גם וא"כ כו'", היהודים כל
אלא הטוב מרצונם היתה לא אחשורוש בזמן בנ"י

הגזירה. מפחד אונס מחמת

.äøåú ïúî ïéðò åäî ïéáäì êéøö äìçúî äðäå
אחשורוש בימי התורה קבלת מעלת להבין כדי
ענינו להבין יש תורה, מתן בשעת התורה קבלת לגבי

תורה. מתן של

åãåîìúå ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù äî íâå
.åãéá

ביאור להקדים יש - תורה מתן של ענינו לבאר
להבין ניתן (שממנו התורה לימוד בענין רז"ל מאמר
תורה): מתן של ענינו ממילא ובדרך תורה, של מהותה
מלשון בידו". ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי
עדן בגן השכר לקבל שכדי משמע, בידו" "ותלמודו
אלא הזה, בעולם תורה למד שהאדם מה מספיק לא

"תלמודו עם ביחד עדן לגן להכנס ".בידוצריך

,ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâî íéâðòúî ïãò ïâá àìä
íäù åãéá åãåîìú à÷åã äéäéù äæá êééù äîå

åëìä.íééîùâ íéðéðòá åùáìúðù ú
מה הוא עדן דגן השכר ענין הלא מובן, ואינו
בלשון (הנקרא השכינה מזיו ומתענגת נהנית שהנשמה
אדם צריך ומדוע ב"ה"), סוף אין אור "גילוי הקבלה
מזיו ליהנות כדי "תלמודו", את עדן לגן עמו להביא
בעולם שלמד התורה הלכות הן ד"תלמודו" השכינה?
גשמיים, בענינים נתלבשו התורה הלכות והרי הזה,
בענינים המדברים תורה רזי אינם "תלמודו" כלומר,
העוסקות התורה הלכות אלא אלקות, וידיעת רוחניים
עולם שהוא עדן בגן שייכים שאינם גשמיים בענינים
מזיו לתענוג התורה הלכות בין השייכות ומהי רוחני,

השכינה.

÷åñòì åì øùôàù éî ìëù ì"æø åøîàù äî íâå
äæá 'ä øáã éë øîàð åéìò ÷ñåò åðéàå äøåúá
øçàîã ,äøåàëì äåîú äæå .ùôðä úøëú úøëä
÷øôá ç"é àöåé ë"ë äøåúá ÷åñòì åì à"àù éîù
øùôàä 'éäé äîì ë"à ,úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à
åéìò øîåì ë"ë åðåò ìåãâ ÷ñåò åðéàå ÷åñòì åì

."åë úøëú úøëä
תורה, ביטול עון של העונש גודל להבין יש גם
ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי דכל רז"ל שאמרו
הנפש, תכרת הכרת בזה ה' דבר כי נאמר עליו עוסק
לעסוק לו אפשר שאי מי דהרי לכאורה, תמוה וזה
שחרית א' בפרק י"ח יוצא כפשוטו היום כל בתורה
לעסוק לו שאפשר דמי יתכן איך וא"כ ערבית, א' ופרק
כ"כ גדול עונו יהי' מלימודו אחד רגע ומבטל בתורה

כרת. שיתחייב עד

את עשה שלא מי התורה, מצוות בכל כלומר:
(עכ"פ י"ח לצאת אותה קיים ורק בהידור המצוה
ורק המצוה, קיום העדר על קשות נענש אינו בדיעבד)
עצם הרי בת"ת, משא"כ מצוה, דהידור הענין לו חסר
מי ומדוע כו", שחרית א' בפרק יוצאים ת"ת חובת
ביטול על ייענש כולו היום כל ללמוד להדר לו שאפשר

כלל. תורה לומד שלא כמי חמור בעונש אחד רגע

` wxt ypi` aiig d''c
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קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

àìà àúééøåàì àáø àòãåî ïàëîå ,"åë úéâéâë øä
."åë ùåøåùçà éîéá äåìá÷å øãäã

וקבלו "קיימו הפסוק את חז"ל דפירשו הא וע"ד
מתן דבשעת כבר", שקבלו מה "קיימו - היהודים"
ש"כפה מפני אונס, מתוך התורה קבלת היתה תורה
אתם אם להם ואמר כגיגית ההר את עליהם הקב"ה
. קבורתכם תהא שם לאו ואם מוטב התורה מקבלים
למה לדין יזמינם (שאם לאורייתא רבה מודעא מכאן .

תשובה להם יש עליכם שקבלתם מה קיימתם לא
בימי וקבלוה הדור אעפ"כ רש"י).. באונס. שקבלוה

אחשורוש".

את היהודים "וקבל הכתוב פירוש גם הוא ועד"ז
הקבלה היתה שבמ"ת דהיות לעשות", החלו אשר
לכן ברצון, קבלוה מרדכי בימי ורק אונס מחמת

התורה. קבלת כגמר הפורים ימי נחשבו

øä íäéìò äôëù äî áùçð äî éðôî ïéáäì êéøöå
.ùåøåùçàã äùòîî ñðåà øúåé "åë

עליהם ש"כפה מה נחשב מה מפני להבין, צריך
בימי "דהרי אחשורוש, ממעשה אונס יותר כגיגית" הר
את להשמיד ביקש המן כי יותר אונס הי' אחשורוש
של (והקבלה) התשובה גם וא"כ כו'", היהודים כל
אלא הטוב מרצונם היתה לא אחשורוש בזמן בנ"י

הגזירה. מפחד אונס מחמת

.äøåú ïúî ïéðò åäî ïéáäì êéøö äìçúî äðäå
אחשורוש בימי התורה קבלת מעלת להבין כדי
ענינו להבין יש תורה, מתן בשעת התורה קבלת לגבי

תורה. מתן של

åãåîìúå ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù äî íâå
.åãéá

ביאור להקדים יש - תורה מתן של ענינו לבאר
להבין ניתן (שממנו התורה לימוד בענין רז"ל מאמר
תורה): מתן של ענינו ממילא ובדרך תורה, של מהותה
מלשון בידו". ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי
עדן בגן השכר לקבל שכדי משמע, בידו" "ותלמודו
אלא הזה, בעולם תורה למד שהאדם מה מספיק לא

"תלמודו עם ביחד עדן לגן להכנס ".בידוצריך

,ä"á óåñ ïéà øåà éåìéâî íéâðòúî ïãò ïâá àìä
íäù åãéá åãåîìú à÷åã äéäéù äæá êééù äîå

åëìä.íééîùâ íéðéðòá åùáìúðù ú
מה הוא עדן דגן השכר ענין הלא מובן, ואינו
בלשון (הנקרא השכינה מזיו ומתענגת נהנית שהנשמה
אדם צריך ומדוע ב"ה"), סוף אין אור "גילוי הקבלה
מזיו ליהנות כדי "תלמודו", את עדן לגן עמו להביא
בעולם שלמד התורה הלכות הן ד"תלמודו" השכינה?
גשמיים, בענינים נתלבשו התורה הלכות והרי הזה,
בענינים המדברים תורה רזי אינם "תלמודו" כלומר,
העוסקות התורה הלכות אלא אלקות, וידיעת רוחניים
עולם שהוא עדן בגן שייכים שאינם גשמיים בענינים
מזיו לתענוג התורה הלכות בין השייכות ומהי רוחני,

השכינה.

÷åñòì åì øùôàù éî ìëù ì"æø åøîàù äî íâå
äæá 'ä øáã éë øîàð åéìò ÷ñåò åðéàå äøåúá
øçàîã ,äøåàëì äåîú äæå .ùôðä úøëú úøëä
÷øôá ç"é àöåé ë"ë äøåúá ÷åñòì åì à"àù éîù
øùôàä 'éäé äîì ë"à ,úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à
åéìò øîåì ë"ë åðåò ìåãâ ÷ñåò åðéàå ÷åñòì åì

."åë úøëú úøëä
תורה, ביטול עון של העונש גודל להבין יש גם
ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי דכל רז"ל שאמרו
הנפש, תכרת הכרת בזה ה' דבר כי נאמר עליו עוסק
לעסוק לו אפשר שאי מי דהרי לכאורה, תמוה וזה
שחרית א' בפרק י"ח יוצא כפשוטו היום כל בתורה
לעסוק לו שאפשר דמי יתכן איך וא"כ ערבית, א' ופרק
כ"כ גדול עונו יהי' מלימודו אחד רגע ומבטל בתורה

כרת. שיתחייב עד

את עשה שלא מי התורה, מצוות בכל כלומר:
(עכ"פ י"ח לצאת אותה קיים ורק בהידור המצוה
ורק המצוה, קיום העדר על קשות נענש אינו בדיעבד)
עצם הרי בת"ת, משא"כ מצוה, דהידור הענין לו חסר
מי ומדוע כו", שחרית א' בפרק יוצאים ת"ת חובת
ביטול על ייענש כולו היום כל ללמוד להדר לו שאפשר

כלל. תורה לומד שלא כמי חמור בעונש אחד רגע

` wxt ypi` aiig d''c
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

שנק'Â‰ÊÂ(יח) המצות ע"י העליון ציון בת ושמחי רני
עליונים אורות על המורים וסימנים ציוני'
וציון רושם היא הנגלית שלנו תורה וכמו עליונות דמצות

לת מתוכה ולהשיג לראות הרוחניותפנימית העליונה ורה
בחי' נפלאות מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל כמ"ש
שהן כו' לה' הנסתרות בה שנא' כו' עילאה חכמה פלאות
כידוע חש"מ נובלות נק' שתוש"מ התורה וסודות טעמי
אורחותיך ואביטה אשיחה בפקודיך אמר המצות על וכן
מצוה בכל וכך כו' דגלגלתא ארחו' בחי' הוי' ארחות
מצות כמו עליונ' מצות על לזכרון אות רושם היא בפרט
בטלית מתעטף דהקב"ה העליונ' המצוה על מורה ציצית
המקיף אור המשכת בחי' שזהו כשלמה אור עוטה שנא'
בתי' בד' בתפילין וכן דאצי' במל' חוטין ל"ב ע"י הכללי
הראש ע"ג בבליטה דז"א דמוחין מקיפי' בחי' הן מוחין ד'
והי' וכמ"ש ממש לזה ואות כרושם הן שלנו ותפילין כו'
יושב הקב"ה ת"ת במצות וכך כו' ולזכרון ידך על לאות

שמנחם וזהו כו' שבת בו כי שבת במצות וכן כנגדו ושונה
שלנו שהמצות דאע"פ ציון בת ושמחי רני לכנ"י הנביא
לאורות כלל ערך להם ואין גשמיים בדברי' נעשים
ציון בת ושמחי רני מ"מ ב"ה א"ס שבעצמות עליונים
ב"ה דא"ס ועצמיי' הפנימי' האורות שכל בתו"מ המצויינת
פנימי' וסי' אות שהן ע"י התו"מ קיום ע"י בה נמשכי'
וד"ל ה' נאם ממש בתוכך ושכנתי בא הנני כי וזהו כנ"ל
לעשייתן עובר שמברכין המצות ברכות מן הוא לזה וראי'
באמרו המצוה של הברכה בכוונות הוא היח"ע שעיק'
מלמעלה והמשכה ירידה בחי' הוא ברוך פי' ה' אתה ברוך
ברכה ענין הוא וגם למטה נמשך הוי' שם שיהי' למטה
מצוה מעשה קדושת ע"י מתברך הוי' שם שיהי' כפשוטו
אינו שבמצוה וקדושה וברכה יחוד בחי' כל ובאמת זו
לע"ל (רק בפע"ח כמ"ש לבד באצי' אור להוסיף אלא
מצוה שכר שהוא העוה"ב והוא דוקא למטה יתגלה

כידוע):

dkepgd xry
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

גילוי‡Í(ב) שיהי' להמשיך הוא האדם עבודת עיקר הנה
שהי' כמו למעלה כמו למטה ית' אלקותו
תומ"צ ע"י הוא ממשיכי' מה וע"י אלקות, גילוי בבהמק"ד
לצדקה לכם זרעו כמ"ש זריעה בשם נק' המצות הנה כי
בתחילה הבחי' שני בה יש הזריעה והנה צדקות, זורע כו'
וכמ"כ לזרוע צריך ואח"כ והברקני' הקוצים להסיר צריך
המונעי' להסיר הוא מל"ת ומל"ת מ"ע שהוא במצות הוא
היא והצמיחה הזריעה, היא עשה ומצות הרע ובערת

הנה כי מהצמיחה גילוי קצת יש ביו"ט אעפ"כ אך לע"ל,
נמשך ולכן ביו"ט מתעלי' ליו"ט מיו"ט שעושי' המצות כל
טוב כי טוב יום בשם היו"ט נק' ולכן מהצמיחה הארה
האור (מחמת טוב כי האור את אלקי' וירא כמ"ש אור הוא
נק' לשמחה מועדי' נק' שלכן ביו"ט שנמשך והשמחה
אותה למשוך צריך שביו"ט השמחה והנה טוב יום בשם
ה' את עבדו כמ"ש שמחה ג"כ כתי' בעבודה כי בעבודה

בשמחה.
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„ÂÚÂוא"א עצמו בכח זה עשה אע"ה אברהם כי הפרש
משרש יותר לבוא מ"ת בלא עבודתו ע"י לנברא
דעין מעיין ש"מ בגמ' שאמרו ממה והראי' הנבראי', ומקור
העזרה פתח ע"ג הי' דכה"ג המקוה שהרי אמה ך"ג עיטם
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עשר כ"א הוי לא דילמא אמה כ"ג שהמעיין מנ"ל משרשו
יותר להגביה יכולים שאין ודאי אלא הגביהו, והיותר אמה
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נמשך הרי מ"מ באצי' שרשו הי' אברהם כי והגם משרשו,
נברא, ונעשה כו' בראת אתה כמ"ש הבריאה מעבר דרך
אמר ואח"כ דבריאה לחסד כ"א מרכבה הי' לא ובתחלה
כאשר ועכשיו שבאצי', לשרשו שיתחבר לך לך הקב"ה לו
אשר במצותיו, קדשנו אשר אומרים אנו התורה לנו ניתן
במ"ת כי עליון, תענוג בנות, אשרוני כי באשרי מלשון
נעשה שאנכי מי אנכי גילוי שע"י אלקיך הוי' אנכי כתיב

הקב"ה במצותיו העליון בקודש וקדשנו בכ"א, הוי' שם
שמניך לריח ע"פ במדרש שא' מה וזהו תפילין, מניח
האבות שעשו ומע"ט מצות כל שמך תורק שמן טובים
אל מכלי שמריקין כדבר תורק שמן אנו אבל היו ריחות
ולא היום כל להריח יכולים שהרי עצמות אינו ריח כי כלי
כמ"כ עצמות, הוא הרי שמריקין דבר אבל כלום, יחסר

עצמות. הוא לנו שניתן בתומ"צ
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.á
íéøáàá íééîéðôä úåçåëä úåùáìúä ïôåàî ìùî

.äæ ìò äæ íúòôùäå
íéãçåéî íéìë ùé íééîéðôä úåçåëì

é÷î øåà úðéçá àåä ïåöøäã òåãé äðäåóשהוסבר למרות

של באופן שייכות עדיין זה הרי שייכות, פועל שהרצון

בלבד, áåúëùמקיף åîëå24,'åë åðøèòú ïåöø äðöëהרצון

מגן של (סוג הצנה כמו האדם את את25מקיף שמסבבת (

הגוף.
ìëî ïåöøä çë ÷ìåçî äæáãשארíéàá íìåëù úåçëä

éîéðô øåà úðéçááבפנימיות ומתגלה שחודר úðéçááאור
äéàøä çëå ùàøáù çåîá ìëùä çë åîëå ,'åë éìëá øåà
úãçåéî éìë åì ùé çë ìëù ,'åë ïæàá äòéîùä çëå ïéòá
çëù åîëå ,úøçà éìëá ùáìúé àìù åúðåëúå åâæî éôì
ìëùä ïëå ïéòá äòéîùä çëå ïæàá ùáìúé àì äéàøä

á à÷åã ùáìúî'åë íéøáà øàùá àìå ùàøáù çåîהגוף

ובכל מסוים מזג לפי שונים אברים שיש כזה באופן מחולק

בלבד לו השייך נפשי כח מתלבש .אבר
åנ"עעל הרבי מדייק ìëùäושואל:זה úåùáìúä ùéù íâä
íâכמו מהמוח לבד אחרים åîëåבאברים ìâøáå ãéá

úåéúåàä úáéúëáביד'åë äîëçå ìëù äæá ùé éøä.

עובר רק השכל שבו אופן יש אופנים, ב' יש עצמו ובזה

ביד שינוי נעשה שלא כלומר בה, מתלבש לא אך היד דרך

הרבי של ובלשונו דרכה, עובר שהשכל זה בעקבות עצמה

ãáìנ"ע מ): חוץ -)àáù áúëä úåéúåàá ìëùä úåùáìúä
'åë áúëá ìëùä øåà àéáäì ãéä éãé ìòהבנה שאותה

לאותיות עכשיו עוברת במוחו ושורה שנמצאת שכלית

היד דרך ãéäáהכתב øáòî êøãá ÷ø åäæùהתוכן אך

עצמה היד את משנה ולא עצמה ליד קשור לא åë'שכתוב
,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå

והוא ביד, השכל גילוי של נוסף אופן יש לזה, נוסף הנה

ìëùש äæá ùé úåéúåàä øåéö íöòá éøäהאותיות שציור

אחר באופן ולא כזה באופן דוקא úëàìîיהיה àéäå
äáéúëäאחרת כתיבה או סת"ם כתיבת ïëכמו íâ àéäù

äìåãâ äîëç àéäù øåéöä úëàìîá èøôáå ,äîëç-

מיוחדת עצמהåë'אומנות שהיד במוחש רואים וכאן

לציור מומחית שיותר יד ויש חכמה אותה בעקבות משתנית

ììëוכדו' êøãáå ,äòåðúä çëá äæ ïéà ãé ïîåà àåäù éî
ãáì ãéáùמסוימת לתנועה היד את הרגיל רק íàשהוא éë

å äáéúëá ãéä úëàìîá ùåç åì ùéù ìëùá àåä åøå÷îøåéö
àðååâ éàäëå íå÷éøå äâéøàá åà.הדרך זה ועל –äî ïééòå)

'à ÷øô íé÷øô äðåîùá í"áîøä áúëù(26,את מפרט שם

כל טמונים הנפש של השכלי בכח וכיצד הנפש חלקי

המלאכות, וסוגי ìëùäהפעולות úåùáìúä ùé ïë åîëå
.àðååâ éàäëå ãå÷éøá åîëå ìâøá
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יג.24. ה, תהילים

הפסוק.25. על ציון מצודת

אשר26. לאדם, הנמצא הכח הוא - השכלי והחלק שם: לשונו וזה
בין יבחין ובו החוכמות, יקנה ובו ההתבוננות, תהיה ובו ישכיל, בו
וחלק מעשי, מהן חלק הפעולות, ואלו הפעולות. מן והנאה המגונה

מלאכת ממנו והמעשי, בועיוני. אשר הוא והעיוני, מחשבתי. וממנו י,

יקראו אשר הן ואלו שהן, מה כפי משתנות שאינן הנמצאות האדם ידע
כמו המלאכות, נלמד בו אשר הכח הוא והמלאכתי, סתם. 'חכמות'
אשר הוא והמחשבתי, והספנות. והרפואה האדמה, ועבודת הנגרות,
האם לעשותו, ירצה אשר בעת לעשותו ירצה אשר בדבר יתבונן בו

שיעשה. צריך איך - אפשר ואם לא, אם לעשותו אפשר
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נמשך הרי מ"מ באצי' שרשו הי' אברהם כי והגם משרשו,
נברא, ונעשה כו' בראת אתה כמ"ש הבריאה מעבר דרך
אמר ואח"כ דבריאה לחסד כ"א מרכבה הי' לא ובתחלה
כאשר ועכשיו שבאצי', לשרשו שיתחבר לך לך הקב"ה לו
אשר במצותיו, קדשנו אשר אומרים אנו התורה לנו ניתן
במ"ת כי עליון, תענוג בנות, אשרוני כי באשרי מלשון
נעשה שאנכי מי אנכי גילוי שע"י אלקיך הוי' אנכי כתיב

הקב"ה במצותיו העליון בקודש וקדשנו בכ"א, הוי' שם
שמניך לריח ע"פ במדרש שא' מה וזהו תפילין, מניח
האבות שעשו ומע"ט מצות כל שמך תורק שמן טובים
אל מכלי שמריקין כדבר תורק שמן אנו אבל היו ריחות
ולא היום כל להריח יכולים שהרי עצמות אינו ריח כי כלי
כמ"כ עצמות, הוא הרי שמריקין דבר אבל כלום, יחסר

עצמות. הוא לנו שניתן בתומ"צ
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וחלק מעשי, מהן חלק הפעולות, ואלו הפעולות. מן והנאה המגונה
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יקראו אשר הן ואלו שהן, מה כפי משתנות שאינן הנמצאות האדם ידע
כמו המלאכות, נלמד בו אשר הכח הוא והמלאכתי, סתם. 'חכמות'
אשר הוא והמחשבתי, והספנות. והרפואה האדמה, ועבודת הנגרות,
האם לעשותו, ירצה אשר בעת לעשותו ירצה אשר בדבר יתבונן בו

שיעשה. צריך איך - אפשר ואם לא, אם לעשותו אפשר
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd mixn`nd xtq

במסירות עומדים "יחידה" ומצד לאלקות. ועצמי פנימי רצון בהם יש כי חפץ, ארץ נקראו ישראל
ע"ז עובדי שבחו"ל ישראל חוץ־לארץ. נק' בהעלם, הוא הפנימי כשרצון תומ"צ. קיום על נפש

המפרנסו. הקב"ה על ושוכח העולם בהבלי שמקושר – בטהרה

‰p‰Âיׂשראלּבּגמרא" איתא, א) עּמּוד ח ּדף זרה (עבֹודה ¿ƒ≈ְְֲִִֵַַַָָָָָָָ
והּנה הן". ּבטהרה זרה עבֹודה עֹובדי לארץ ְְְְֲֳִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשּבחּוץ
ּוכמאמר רצֹון, לׁשֹון הּוא ארץ ּדהּנה הּוא, לארץ חּוצה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָענין
ׁשמּה נקרא "לּמה ז) ּפיסקא ה ּפרׁשה ּבראׁשית רּבה ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָ(מדרׁש
הא' רצתה, וענין ּדפרּוׁש קֹונּה", רצֹון לעׂשֹות ׁשרצתה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָארץ,
והּמרּוצה ּבמרּוצה, הּוא ּדהממהר ּומרּוצה, מהירּות ְְְְְְְְִִֵַַַָָָלׁשֹון
ועל וחפץ, רצֹון מּלׁשֹון ׁשהּוא והב' הּמהירּות, על ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהֹוראה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו חפץ", "ארץ ּבׁשם יׂשראל נקראים זה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשם
צבאֹות", ה' אמר חפץ ארץ אּתם תהיּו "ּכי יב) ג, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ(מלאכי
ּפנימי רצֹון יׁש ּדביׂשראל ּבּה", ׁשחפצי "ארץ רׁש"י ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּופרׁש
העצמית האהבה ׁשהיא אלקּות, ועניני לאלקּות ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹועצמי
ענין ׁשהּוא מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּדיׁשנּה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבּנׁשמה
ּבאמּונתֹו ּבתקף עֹומדים הם ּׁשּיׂשראל מה ׁשּבּנׁשמה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּתקף
נגד עז ּתקף ּבכל עֹומדים זה ּובכח הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשל
ּתֹורה על הּמלעיגים מן ּכלל להתּפעל ׁשּלא ּומעּכב מֹונע ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל
ּגזרה איזה וׁשלֹום חס יׁשנּה אׁשר ּוזמן ּבעת וגם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומצוֹות,

אזׁשּל וׁשלֹום חס מצוה איזה לקּים ׁשּלא אֹו ּתֹורה ללמד א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
האהבה מּצד והּוא מּמׁש, ּבפעל נפׁש ּבמסירּות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹעֹומדים
עם מיחדה ׁשהיא לפי "יחידה", הּנקראת ׁשּבּנׁשמה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהעצמית
לה' אּתם "ּבנים ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור ְְִֵֶֶַַַָָָעצמּות
ּובחינה האב, מח עצמּות ׁשהּוא הּבן וכמׁשל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאלקיכם",
חּוצה ּבמדרגת ּכׁשהּוא אבל "ארץ". ּבׁשם נקרא זֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומדרגה
העלם, ּבבחינת הּוא והעצמי הּפנימי ּדכׁשהרצֹון והינּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלארץ,
"יׂשראל וזהּו ּבהעלם, הּוא ׁשהרצֹון לארץ", "חּוצה נקרא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאז
ענין ּדהּנה הן", ּבטהרה זרה עבֹודה עֹובדי לארץ ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּבחּוץ
לכֹוכבים אֹו וירח לׁשמׁש ׁשּמׁשּתחוה הּוא זרה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעבֹודה

וכֹופף ראׁשֹו ּׁשּמרּכין מה הּוא ההׁשּתחואה וענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּומּזלֹות,
עבֹודה ענין יׁש וכן אליו, ׁשּמׁשּתחוה הּדבר לעּמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻקֹומתֹו
העֹולם להבלי מקּׁשר האדם ּדכאׁשר והינּו ּברּוחנּיּות, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻזרה
ּברּו סֹוף אין על וׁשֹוכח הּדעת ּבהעמקת ונפׁש ּבלב ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּזה
הּסּבֹות ּכל המסּבב יתּבר וׁשהּוא הּסּבֹות ּכל סּבת ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוא
אחד ּכל ּכי הּוא האמת אׁשר ׁשּבּה, והרוח הּסּבה לֹו ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּומזמין
ולא אֹותֹו, ּומפרנס הּזן יתּבר הּוא ּכי ּבמּוחׁש רֹואה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹואחד
ׁשּמזמין זאת עֹוד הּנה ּפרנסתֹו, לֹו הּנֹותן יתּבר הּוא ּכי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלבד
ׁשרֹואין ּוכמֹו הּטבע, מּדר למעלה ּפלאי ּבאפן סּבה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹו
רב זמן מׁש ּדבר ּבאיזה עֹוסק אדם ּפעמים ּדכּמה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבמּוחׁש
ׁשֹונים מאפנים ּבאפנים והתחּכמּות הׁשּתּדלּות מיני ְְְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָּבכל
ורק ּכלּום, מרויח אינֹו ּולבּסֹוף הּימים, ּכל ּבזה ּומטרד ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻוטרּוד
לֹו ּבא ּפתאֹום ּולפתע ּגדֹולה, וטרּדא צער וׁשלֹום חס לֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָיׁש
ּכלל ותחּבּולה טרּדא ׁשּום ּובלי רחֹוקה סּבה ּפי על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָּפרנסתֹו
יתּבר ׁשהּוא ּבמּוחׁש רֹואים הרי ּכלל, מּזה ּתחּלה ידע לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכי
קׁשּור והּוא זה על ׁשֹוכח האדם וכאׁשר והרוח, הּסּבה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמזמין

ונ ּבלב הּזה עֹולם הּואלעניני הּנה אז הּדעת ּובהעמקת פׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
מׁשּתחוים אם ההפרׁש מה ּכי וירח, לׁשמׁש ּכמׁשּתחוה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמּמׁש
ּכּנ"ל, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אּמנּותֹו ּכלי ׁשהם וירח ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻלהּׁשמׁש
ּכי להיֹות ּבם, ּדר הּנׁשּפעים להּדברים ׁשּמׁשּתחוה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹו
הּגׁשמּיים ּדברים ּבכל הּׂשכל והתקּׁשרּות הּדעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָהעמקת
ענין ׁשהרי מּמׁש, ההׁשּתחואה ּכמֹו הם הרי מהם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשּפעים
ּבגׁשמּיּות קֹומתֹו ּוכפיפת הראׁש הרּכנת הּוא ְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָֹההׁשּתחואה
ּפנימּיּות והרּכנת ּדכפיפת ׁשּכן ּבמּכל ּומּובן ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָּבחיצֹונּיּות,
מּכמֹו יֹותר ּגרּוע עֹוד ׁשהּוא ּבוּדאי הּפנימי וחּיּותֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹראׁשֹו

ּבגׁשמיּות. קֹומתֹו ּוכפיפת ראׁשֹו ְְְְִִַַַַָָֹהרּכנת
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אשר3בזוהר הזמנים מן באחד דהוה עובדא מספר

מה וגלי נחית מתיבתא רב הרשב"י, אל בא מתיבתא רב

רק הוא הסדר ענין עיקר אשר נודע הנה לעילא. דשמע

בלי וצלמות אפל הוא אחרא וסטרא דבקליפות בקדושה,

בהגבלות דוקא בסדר הכל הוא בקדושה אבל סדרים,

מוגבלות שהן זאת לבד הנה המצוות דכל וזמן. מקום של

כמו דוקא, מדויק ומדה בשיעור ענינה כפי מהן אחד כל

הציצית חוטי מספר התפילין, בתי גודל שיעור

הסוכה, שיעור ואתרוג, לולב של שיעורם וקשריהם,

המקום בהגבלת המה מוגבלים זאת לבד וכו', שופר

דבכוחות העליון. רצון נקראות המצוות ולכן והזמן,

שהוא בזה הכוחות מכל משתנה הרצון כוח הנה הנפש
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א.3) קסח, שלח פ'
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גם פרט איזה גם יחסר ואם רצונו, כמו להיות מדויק

שגם ומדות לשכל דומה ואינו הדבר, מעצם חסר אז קל

שכל חצי מבין כאשר וכמו הוא, דבר מהם המקצת

הוא ומבין, יודע שהוא מה המקצת אותו הרי ומשיגו

פרטיה בכל גמורה השכלה עדיין שאינו אלא שכל,

בשלימות כי מובן אשר הענין, הבנת שלימות לו וחסר

במעלה הוא עתה שיודע המקצת זה גם הנה אז הענין

הפרטים גם הנה אז שלם דבר בהבנת כי יותר, עליונה

זה הנה זה עם אבל יותר, ומשובחים מעולים הם

נגד אינו אופן ובכל שכל, הוא ומבין שיודע המקצת

ברצון כן שאין מה במדות. גם הוא וכן והפכו. השכל

אינו כאשר גם אלא כלל, ענינו אינו דבר דחצי מיבעי לא

היפך שהוא אלא עוד ולא רצון, אינו הרי דיוקו כפי

מעצם הוא מצוה ההידור הרי במצוות הנה ולכן הרצון,

נפקא הוי ועונש שכר לענין מקום (ומכל המצוה ענין

דיני ופרטי פרטי, רצון היא ומצוה מצוה וכל מינה)

במה ההוא בענין יתברך דרצונו הרצון פרטי הם המצוה

מקרבני קרבן כל הנה הקרבנות, וכמו המצוה, שהיא

ויחיד ציבור קרבני ומועדים, חודש ראש שבת התמיד

הוא מהם אחד כל הנה ושלמים, אשם חטאת עולה כמו

הקרבתו זמן בכללות דיניו, פרטי בו ויש פרטי רצון

נסכיו, ואופן ובשר, בדם מתנותיו שחיטתו, מקום לרצון,

עניניו פרטי בכל יקריבוהו בהם אשר שרת והכלי

במספר אופנו, על דבר דבר אבריו והקרבת דמו בהזאת

בסדר וכליו המקדש ענין כללות וכן דוקא, ומשקל מדה

ובחילוק וגבהו, רחבו בארכו גודלו בכללות מדוייק

הכלים חומרי הקדשים, וקדש עזרות היכל חצר רשותיו

ובאופן כו', וארגמן תכלת כו' וכסף זהב בעצים והבגדים

ומקום ובזמני צורתם ובענין והתערבותם התחברותם

דוקא. ומדויק מסודר בסדר לכל באשר הכל תשמישם
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להם נולד חתונתם אחרי שנה עשרה כחמשה רק ואשתו, להרא"ש בנים להם היו לא רבות שנים

לא אבל החדר, אל ויתנהו ויגמל, הילד ויגדל משה. ברוך שלמה: אייזיק ר' אבי בשם ויקראוהו בן.

בלימודו. הצליח

כשנה זה אשר משה ברוך בנו כי הרא"ש לקחוכשראה בלימודו, מצליח אינו מצוה לבר שנהי'
הקצבות. בעסק בקי נעשה הקטן משה ברוך הנה אחת, שנה וכעבור הקצבות, עסק בעסקו עזר להיות

רא"ש. אביו חנכו אשר כפי טובה בהנהגה ויתנהג

ושוקד יושב והוא מקומו, ממלא משה ברוך בנו כי בהתעסקות, למעט התחיל שלמה אייזיק הר'

בלימוד.

לאה ברכה הפרוש, יעקב ר' של בתו עם משה ברוך בנו את שידך ורא"ש שנים, כעשר עברו כה

בביתו. ויגורו שמה,

צדקה ועושה בעסקו ומצליח בקצבות עוסק משה ברוך ובנו ועבודה, בתורה ועוסק יושב רא"ש

שלמה. אייזיק ר' אביו מכמו ביותר רחבה ביד
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תרצ"ו אלול י"ב א' יום ב"ה

וברכה! שלום

כן . . . התמים של מבריאותו הידיעה עבור רבה תודה

במכתבים, ממטירים כשורה אינו שח"ו בעת אשר הדבר הוא

של ההרגש הוא אי' להודיע, שוכחים צלחה באים ת"ל ובאשר

ישנם, והתנצלות תירוצים הרבה כן אמנם התמימים, החינוך

מוזרה הנהגה על מצטער והנני עומדת, במקומה הקושיא אבל

ואדיר בפרט, התמימים תלמידי ובין בכלל שי' אנ"ש בין כזו

וברוחניות, בגשמיות יחיו והתמימים אנ"ש בטוב לראות חפצי

חיבה אהבה ובענין בכלל, הענינים בכל הנהגתם בטוב ולראות

בפרט. וריעות

הנני רק . . . שי' התמימים ידידי על ח"ו מתרעם אני אין

התמימי. ההדרכה היפוך היא הזו הנהגה כי לדעת מראה

בגו"ר. השי"ת יעזרהו כי ברכתי לו יגיד
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

גם פרט איזה גם יחסר ואם רצונו, כמו להיות מדויק

שגם ומדות לשכל דומה ואינו הדבר, מעצם חסר אז קל

שכל חצי מבין כאשר וכמו הוא, דבר מהם המקצת

הוא ומבין, יודע שהוא מה המקצת אותו הרי ומשיגו

פרטיה בכל גמורה השכלה עדיין שאינו אלא שכל,

בשלימות כי מובן אשר הענין, הבנת שלימות לו וחסר

במעלה הוא עתה שיודע המקצת זה גם הנה אז הענין

הפרטים גם הנה אז שלם דבר בהבנת כי יותר, עליונה

זה הנה זה עם אבל יותר, ומשובחים מעולים הם

נגד אינו אופן ובכל שכל, הוא ומבין שיודע המקצת

ברצון כן שאין מה במדות. גם הוא וכן והפכו. השכל

אינו כאשר גם אלא כלל, ענינו אינו דבר דחצי מיבעי לא

היפך שהוא אלא עוד ולא רצון, אינו הרי דיוקו כפי

מעצם הוא מצוה ההידור הרי במצוות הנה ולכן הרצון,

נפקא הוי ועונש שכר לענין מקום (ומכל המצוה ענין

דיני ופרטי פרטי, רצון היא ומצוה מצוה וכל מינה)

במה ההוא בענין יתברך דרצונו הרצון פרטי הם המצוה

מקרבני קרבן כל הנה הקרבנות, וכמו המצוה, שהיא

ויחיד ציבור קרבני ומועדים, חודש ראש שבת התמיד

הוא מהם אחד כל הנה ושלמים, אשם חטאת עולה כמו

הקרבתו זמן בכללות דיניו, פרטי בו ויש פרטי רצון

נסכיו, ואופן ובשר, בדם מתנותיו שחיטתו, מקום לרצון,

עניניו פרטי בכל יקריבוהו בהם אשר שרת והכלי

במספר אופנו, על דבר דבר אבריו והקרבת דמו בהזאת

בסדר וכליו המקדש ענין כללות וכן דוקא, ומשקל מדה

ובחילוק וגבהו, רחבו בארכו גודלו בכללות מדוייק

הכלים חומרי הקדשים, וקדש עזרות היכל חצר רשותיו

ובאופן כו', וארגמן תכלת כו' וכסף זהב בעצים והבגדים

ומקום ובזמני צורתם ובענין והתערבותם התחברותם

דוקא. ומדויק מסודר בסדר לכל באשר הכל תשמישם
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להם נולד חתונתם אחרי שנה עשרה כחמשה רק ואשתו, להרא"ש בנים להם היו לא רבות שנים

לא אבל החדר, אל ויתנהו ויגמל, הילד ויגדל משה. ברוך שלמה: אייזיק ר' אבי בשם ויקראוהו בן.

בלימודו. הצליח

כשנה זה אשר משה ברוך בנו כי הרא"ש לקחוכשראה בלימודו, מצליח אינו מצוה לבר שנהי'
הקצבות. בעסק בקי נעשה הקטן משה ברוך הנה אחת, שנה וכעבור הקצבות, עסק בעסקו עזר להיות

רא"ש. אביו חנכו אשר כפי טובה בהנהגה ויתנהג

ושוקד יושב והוא מקומו, ממלא משה ברוך בנו כי בהתעסקות, למעט התחיל שלמה אייזיק הר'

בלימוד.

לאה ברכה הפרוש, יעקב ר' של בתו עם משה ברוך בנו את שידך ורא"ש שנים, כעשר עברו כה

בביתו. ויגורו שמה,

צדקה ועושה בעסקו ומצליח בקצבות עוסק משה ברוך ובנו ועבודה, בתורה ועוסק יושב רא"ש

שלמה. אייזיק ר' אביו מכמו ביותר רחבה ביד

∑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ycew zexb`

תרצ"ו אלול י"ב א' יום ב"ה

וברכה! שלום

כן . . . התמים של מבריאותו הידיעה עבור רבה תודה

במכתבים, ממטירים כשורה אינו שח"ו בעת אשר הדבר הוא

של ההרגש הוא אי' להודיע, שוכחים צלחה באים ת"ל ובאשר

ישנם, והתנצלות תירוצים הרבה כן אמנם התמימים, החינוך

מוזרה הנהגה על מצטער והנני עומדת, במקומה הקושיא אבל

ואדיר בפרט, התמימים תלמידי ובין בכלל שי' אנ"ש בין כזו

וברוחניות, בגשמיות יחיו והתמימים אנ"ש בטוב לראות חפצי

חיבה אהבה ובענין בכלל, הענינים בכל הנהגתם בטוב ולראות

בפרט. וריעות

הנני רק . . . שי' התמימים ידידי על ח"ו מתרעם אני אין

התמימי. ההדרכה היפוך היא הזו הנהגה כי לדעת מראה

בגו"ר. השי"ת יעזרהו כי ברכתי לו יגיד
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íéèôùî úùøô

àëïåùàøàíéètLnä älàå:íäéðôì íéNz øLà §¥̧¤Æ©¦§¨¦½£¤¬¨¦−¦§¥¤«
áúráMáe ãáré íéðL LL éøár ãár äð÷ú ék¦³¦§¤Æ¤´¤¦§¦½¥¬¨¦−©«£®Ÿ©̧§¦¦½

:ípç éLôçì àöéâàöé Btâa àáé Btâa-íà ¥¥¬©«¨§¦−¦¨«¦§©¬¨−Ÿ§©´¥¥®
:Bnr BzLà äàöéå àeä äMà ìra-íàã-íà ¦©³©¦¨Æ½§¨«§¨¬¦§−¦«¦

úBðá Bà íéðá Bl-äãìéå äMà Bì-ïzé åéðãà£Ÿ¨Æ¦¤´¦½̈§¨«§¨¬¨¦−´¨®
:Btâá àöé àeäå äéðãàì äéäz äéãìéå äMàä̈«¦¨´¦«¨¤À¨¦«§¤Æ©«Ÿ¤½¨§−¥¥¬§©«

ä-úà éðãà-úà ézáäà ãárä øîàé øîà-íàå§¦¨³ŸŸ©Æ¨¤½¤¨©̧§¦Æ¤£Ÿ¦½¤
:éLôç àöà àì éða-úàå ézLàååéðãà BLébäå ¦§¦−§¤¨¨®¬Ÿ¥¥−¨§¦«§¦¦³£Ÿ¨Æ

äæeænä-ìà Bà úìcä-ìà BLébäå íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½§¦¦Æ¤©¤½¤−¤©§®̈
:íìòì Bãárå röøna Bðæà-úà åéðãà òöøåñ(éåì) §¨©̧£Ÿ¨³¤¨§Æ©©§¥½©©«£¨−§Ÿ¨«

æúàök àöú àì äîàì Bza-úà Léà økîé-éëå§¦«¦§¬Ÿ¦²¤¦−§¨®̈¬Ÿ¥¥−§¥¬
:íéãáräçäéðãà éðéra ärø-íàáéúëàì-øùà ¨«£¨¦«¦¨º̈§¥¥¯£Ÿ¤²¨

éø÷ìLîé-àì éøëð írì dcôäå dãré Bì-øLà£¤¬§¨−̈§¤§¨®§©¬¨§¦²«Ÿ¦§¬Ÿ
øëîì:dá-Bãâáa dèètLîk äpãréé Bðáì-íàå §¨§−̈§¦§¨«§¦¦§−¦«¨¤®¨§¦§©¬

:dl-äNré úBðaäédøàL Bì-çwé úøçà-íà ©¨−©«£¤¨«¦©¤−¤¦©®§¥¨²
:òøâé àì dúðrå dúeñkàéìL-íàåàì älà-L §¨¬§«Ÿ¨−̈¬Ÿ¦§¨«§¦̧§¨¥½¤¬Ÿ

:óñk ïéà ípç äàöéå dì äNréñ(ìàøùé)áéäkî ©«£¤−¨®§¨«§¨¬¦−̈¥¬¨«¤©¥¬
:úîeé úBî úîå Léàâéíéýìûäå äãö àì øLàå ¦²¨¥−¬¨«©«£¤Æ´Ÿ¨½̈§¨«¡Ÿ¦−

:änL ñeðé øLà íB÷î Eì ézîNå Bãéì äpàñ ¦¨´§¨®§©§¦³§Æ¨½£¤¬¨−¨«¨
ãéírî äîørá Bâøäì eärø-ìr Léà ãæé-éëå§¦«¨¦¬¦²©¥¥−§¨§´§¨§¨®¥¦´

:úeîì epçwz éçaæîñåèúBî Bnàå åéáà äkîe ¦§§¦½¦¨¤−¨«©¥¬¨¦²§¦−¬
:úîeéñæèúBî Bãéá àöîðå Bøëîe Léà áðâå ¨«§Ÿ¥̧¦¯§¨²§¦§¨¬§¨−¬
:úîeéñæé:úîeé úBî Bnàå åéáà ìl÷îeñ ¨«§©¥¬¨¦²§¦−¬¨«

çéBà ïáàa eärø-úà Léà-äkäå íéLðà ïáéøé-éëå§¦«§¦ª´£¨¦½§¦¨¦Æ¤¥¥½§¤−¤´
:ákLîì ìôðå úeîé àìå óøâàáèéíe÷é-íà §¤§®Ÿ§¬Ÿ¨−§¨©¬§¦§¨«¦¨º

÷ø äknä äwðå BzðrLî-ìr õeça Cläúäå§¦§©¥¬©²©¦§©§−§¦¨´©©¤®©¬
:àtøé àtøå ïzé BzáLñ ¦§²¦¥−§©¬Ÿ§©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(302 'nr h zegiy ihewl)

EÏ ÈzÓNÂ B„ÈÏ ‰p‡ ÌÈ˜Ï‡‰Â(יג (כא, ¿»¡…ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿

B„ÈÏלּנפׁש הּכּונה ּכי נסּתר, לׁשֹון נקט החטא לגּבי – ¿»ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּביחס 'נסּתר' ּבבחינת ׁשהיא האדם, את הּמחטיאה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָהּבהמית,

האלקית. הּנפׁש הּפנימית, לׁשֹוןEÏלמהּותֹו נקט הּתּקּון לגּבי – ְְֱִִִֶֶַַַָֹ¿ְְִֵַַַָ

ּכתֹוצאה ׁשּנפּגמת האלקית, לּנפׁש אמּורים הּדברים ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנֹוכח,

הּפגם. ּבתּקּון ועֹוסקת ְְְְִֵֵֶֶַַָמהחטא

éðùëèáMa Búîà-úà Bà Bcár-úà Léà äké-éëå§¦«©¤Á¦̧¤©§¹³¤£¨Æ©¥½¤

:í÷pé í÷ð Bãé úçz úîeàëíéîBé Bà íBé-íà Cà ¥−©´©¨®¨−Ÿ¦¨¥«©¬¦²¬©−¦
:àeä Btñë ék íwé àì ãîréñáëíéLðà eöpé-éëå ©«£®Ÿ´Ÿª©½¦¬©§−«§¦«¦¨´£¨¦À

ïBñà äéäé àìå äéãìé eàöéå äøä äMà eôâðå§¨̧§¹¦¨³¨¨Æ§¨«§´§¨¤½¨§¬Ÿ¦«§¤−¨®
ïúðå äMàä ìra åéìr úéLé øLàk Lðré LBðr̈´¥«¨¥À©«£¤̧¨¦³¨¨Æ©´©¨«¦½̈§¨©−

:íéììôaâëúçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà-íàå ¦§¦¦«§¦¨−¦«§¤®§¨«©¨¬¤−¤©¬©
:Lôðãëãé úçz ãé ïL úçz ïL ïér úçz ïér ¨«¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®¨µ©´©½̈

:ìâø úçz ìâøäëúçz òöt äiåk úçz äiåk ¤−¤©¬©¨«¤§¦¨Æ©´©§¦½̈¤−©©´©
:äøeaç úçz äøeaç òötñåëLéà äké-éëå ¨®©©¾̈©−©©¨«§¦«©¤̧¦¹

éLôçì dúçLå Búîà ïér-úà-Bà Bcár ïér-úà¤¥¬©§²«¤¥¬£¨−§¦«£®̈©«¨§¦¬
:Bðér úçz epçlLéæëBúîà ïL-Bà Bcár ïL-íàå §©§¤−©¬©¥«§¦¥¬©§²¥¬£¨−

:BpL úçz epçlLé éLôçì ìétéôçëøBL çbé-éëå ©¦®©«¨§¦¬§©§¤−©¬©¦«§¦«¦©̧¬
àìå øBMä ì÷qé ìB÷ñ úîå äMà-úà Bà Léà-úà¤¦²¬¤¦−̈¨¥®¨¸¦¨¥¹©À§³Ÿ

é÷ð øBMä ìráe BøNa-úà ìëàé:èëçbð øBL íàå ¥«¨¥Æ¤§¨½©¬©©−¨¦«§¦¿Á©¨̧
ìL ìîzî àeäepøîLé àìå åéìráa ãreäå íL ¹¦§´Ÿ¦§ÀŸ§©³¦§¨¨Æ§´Ÿ¦§§¤½

åéìra-íâå ì÷qé øBMä äMà Bà Léà úéîäå§¥¦¬¦−´¦¨®©Æ¦¨¥½§©§¨−̈
:úîeéììëk BLôð ïéãt ïúðå åéìr úLeé øôk-íà ¨«¦−Ÿ¤©´¨¨®§¨©Æ¦§´Ÿ©§½§¬Ÿ

:åéìr úLeé-øLààìçbé úá-Bà çbé ïá-Bà £¤©−¨¨«¥¬¦−̈©´¦®̈
:Bì äNré äfä ètLnkáìBà øBMä çbé ãár-íà ©¦§¨¬©¤−¥¨¬¤«¦¤²¤¦©¬©−´

ìL | óñk äîàøBMäå åéðãàì ïzé íéì÷L íéL ¨®̈¤´¤§¦´§¨¦À¦¥Æ©«Ÿ½̈§©−
:ì÷qéñâìLéà äøëé-ék Bà øBa Léà çzôé-éëå ¦¨¥«§¦«¦§©̧¦¹ÀÂ¦«¦§¤¬¦²

:øBîç Bà øBM änL-ìôðå epqëé àìå øaãììra −Ÿ§´Ÿ§©¤®§¨«©¨¬¨−¬£«©³©
:Bl-äéäé únäå åéìráì áéLé óñk ílLé øBaäñ ©Æ§©¥½¤−¤¨¦´¦§¨®̈§©¥−¦«§¤«

äìbé-éëåeøëîe úîå eärø øBL-úà Léà-øBL ó §¦«¦¯Ÿ«¦²¤¬¥¥−¨¥®¨̧§¹
únä-úà íâå Btñk-úà eöçå éçä øBMä-úà¤©³©©Æ§¨´¤©§½§©¬¤©¥−

:ïeöçéåììL ìBîzî àeä çbð øBL ék òãBð BàíL ¤«¡«´©À¦Â´©¨¬Æ¦§´¦§½Ÿ
øBMä úçz øBL ílLé ílL åéìra epøîLé àìå§¬Ÿ¦§§¤−§¨¨®©¥̧§©¥¬Æ©´©©½

:Bl-äéäé únäåñæìäN-Bà øBL Léà-áðâé ék §©¥−¦«§¤«¦³¦§«Ÿ¦Æ´¤½
øBMä úçz ílLé ø÷á äMîç Bøëî Bà Bçáèe§¨−´§¨®£¦¨´¨À̈§©¥Æ©´©©½

:äOä úçz ïàö-òaøàåáëàúøzçna-íà §©§©−Ÿ©¬©©¤«¦©©§¤²¤
:íéîc Bì ïéà úîå äkäå ápbä àönéáäçøæ-íà ¦¨¥¬©©−̈§ª¨´¨¥®¥¬−¨¦«¦¨«§¨¬

Bì ïéà-íà ílLé ílL Bì íéîc åéìr LîMä©¤²¤¨−̈¨¦´®©¥´§©¥½¦¥´½
:Búáðâa økîðåâäáðbä Bãéá àönú àönä-íà §¦§©−¦§¥«¨«¦¦¨¥Á¦¨¥̧§¨¹©§¥À̈

:ílLé íéðL íéiç äN-ãr øBîç-ãr øBMîñ ¦¯©£²©¤−©¦®§©−¦§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr eh mgpn zxez)

‡t¯È ‡t¯Â(יט (כא, ¿«…¿«≈

iying ,iriax ,iyily - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מּמּנּו. התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

לרֹופא רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאמר

א)לרּפאֹות ס, להפ(ברכות ואּלּו לרּפא, רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַ

אליו" ׁשּי זה אין - ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ(ׁשאינֹו

רפּואה). ּבעניני ּדעה ׁשּום לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ(היינּו

éùéìùãçlLå íøë-Bà äãN Léà-øráé ék¦³©§¤¦Æ¨¤´¤½¤§¦©Æ
-úàáéúëäøéòáéø÷áèéî øçà äãNa øráe Bøéra ¤§¦½¦¥−¦§¥´©¥®¥©¬

:ílLé Bîøk áèéîe eäãNñäLà àöú-ék ¨¥²¥©¬©§−§©¥«¦«¥¥̧¥¹
äãOä Bà äîwä Bà Léãb ìëàðå íéö÷ äàöîe¨«§¨³Ÿ¦Æ§¤«¡©´¨¦½¬©¨−̈´©¨¤®

:äøraä-úà øránä ílLé ílLñåLéà ïzé-ék ©¥´§©¥½©©§¦−¤©§¥¨«¦«¦¥Á¦̧
ì íéìë-Bà óñk eärø-ìàLéàä úéaî ápâå øîL ¤¥¥¹¤³¤«¥¦Æ¦§½Ÿ§ª©−¦¥´¨¦®

:íéðL ílLé ápbä àöné-íàæápbä àöné àì-íà ¦¦¨¥¬©©−̈§©¥¬§¨«¦¦³Ÿ¦¨¥Æ©©½̈
Bãé çìL àì-íà íéýìûä-ìà úéaä-ìra áø÷ðå§¦§©¬©«©©©−¦¤¨«¡Ÿ¦®¦¬Ÿ¨©²¨−

:eärø úëàìîaç-ìr øBL-ìr òLt-øác-ìk-ìr ¦§¤¬¤¥¥«©¨§©¤¿©©¿©
øLà äãáà-ìk-ìr äîìN-ìr äN-ìr øBîç£ÁÁ©¤̧©©§¹̈©¨£¥À̈£¤³
íäéðL-øác àáé íéýìûä ãr äæ àeä-ék øîàéŸ©Æ¦´¤½©µ¨«¡Ÿ¦½¨−Ÿ§©§¥¤®

íéýìû ïréLøé øLà:eärøì íéðL ílLéñ £¤³©§¦ªÆ¡Ÿ¦½§©¥¬§©−¦§¥¥«
èäN-Bà øBL-Bà øBîç eärø-ìà Léà ïzé-ék¦«¦¥Á¦̧¤¥¥¹£¸¬¤²

ì äîäa-ìëåïéà äaLð-Bà øaLð-Bà úîe øîL §¨§¥−̈¦§®Ÿ¥²«¦§©¬«¦§−̈¥¬
:äàøéàì-íà íäéðL ïéa äéäz ýåýé úráL Ÿ¤«§ª©´§Ÿ̈À¦«§¤Æ¥´§¥¤½¦¬Ÿ

:ílLé àìå åéìra ç÷ìå eärø úëàìîa Bãé çìL̈©²¨−¦§¤´¤¥¥®§¨©¬§¨−̈§¬Ÿ§©¥«
àé:åéìráì ílLé Bnrî áðbé áðb-íàåáéóøè-íà §¦¨¬Ÿ¦¨¥−¥«¦®§©¥−¦§¨¨«¦¨¬Ÿ

:ílLé àì äôøhä ãr eäàáé óøhéôâéìàLé-éëå ¦¨¥−§¦¥´¥®©§¥−̈¬Ÿ§©¥«§¦«¦§©¬
Bnr-ïéà åéìra úî-Bà øaLðå eärø írî Léà¦²¥¦¬¥¥−§¦§©´¥®§¨¨¬¥«¦−

:ílLé ílLãéøéëN-íà ílLé àì Bnr åéìra-íà ©¥¬§©¥«¦§¨¨¬¦−´Ÿ§©¥®¦¨¦´
:BøëNa àa àeäñåèøLà äìeúa Léà äzôé-éëå ½−̈¦§¨«§¦«§©¤´¦À§¨²£¤¬

:äMàì Bl äpøäîé øäî dnr áëLå äNøà-àì«ŸŸ̈−¨§¨©´¦®̈¨²Ÿ¦§¨¤¬¨−§¦¨«
æèøäîk ì÷Lé óñk Bì dzúì äéáà ïàîé ïàî-íà¦¨¥¯§¨¥²¨¦−¨§¦¨´®¤´¤¦§½Ÿ§−Ÿ©

:úìeúaäñæé:äiçú àì äôMëîçéáëL-ìk ©§«Ÿ§©¥−̈¬Ÿ§©¤«¨Ÿ¥¬
:úîeé úBî äîäa-írñèéíøçé íéýìûì çáæ ¦§¥−̈¬¨«Ÿ¥¬©¨«¡Ÿ¦−¨«¢¨®

Bcáì ýåýéì ézìa:ëepöçìú àìå äðBú-àì øâå ¦§¦¬©«Ÿ̈−§©«§¥¬«Ÿ¤−§´Ÿ¦§¨¤®
:íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ékàëíBúéå äðîìà-ìk ¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¨©§¨¨¬§¨−

:ïeprú àìáë÷òö-íà ék Búà äprú äpr-íà ¬Ÿ§©«¦©¥¬§©¥−Ÿ®¦´¦¨³Ÿ
:Bú÷rö òîLà rîL éìà ÷röéâëétà äøçå ¦§©Æ¥©½¨¬Ÿ©¤§©−©«£¨«§¨¨´©¦½

íëéðáe úBðîìà íëéLð eéäå áøça íëúà ézâøäå§¨«©§¦¬¤§¤−¤¨®¤§¨³§¥¤Æ©§¨½§¥¤−

:íéîúéôãëéðrä-úà énr-úà äåìz | óñk-íà §Ÿ¦«¦¤´¤©§¤´¤©¦À¤¤«¨¦Æ
:CLð åéìr ïeîéNú-àì äLðk Bì äéäú-àì Cnr¦½̈Ÿ¦«§¤¬−§¤®«Ÿ§¦¬¨−̈¤«¤

äëLîMä àa-ãr Erø úîìN ìaçz ìáç-íà¦¨¬Ÿ©§−Ÿ©§©´¥¤®©¬Ÿ©¤−¤
:Bì epáéLzåëàåä ékáéúëäúåñëéø÷dcáì Búeñë §¦¤¬«¦´¦³§Æ§©½̈

éìà ÷röé-ék äéäå ákLé äna Bøòì BúìîN àåä¦¬¦§¨−§Ÿ®©¤´¦§½̈§¨¨Æ¦«¦§©´¥©½
:éðà ïepç-ék ézrîLåñ §¨«©§¦−¦«©¬¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(lw zxaeg zeniyx)

ÌlLÈ ‡Ï BnÚ ÂÈÏÚa . . LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ(יג-יד (כב, ¿ƒƒ¿«ƒ¿»»ƒ…¿«≈

ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ּכדי 'ׁשאלה', ּבתֹור ּבקר מּדי לנּו נּתנת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּנפׁש

הרי וקׁשה: ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָלקּיּום

היא, לכ העצה ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשֹואל

ּכׁשאנּו ּבקר, מּדי ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשה'ּׁשאלה'

את ּולבּקׁש הּקּב"ה, לבעלּה, להתּפּלל עלינּו הּנפׁש, את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'ׁשואלים'

הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת חפץ ׁשהּׁשֹואל הּוא, והּדין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָצרּכנּו;

'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה מים להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבּקׁש

ְִִָּבבעלים'.
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ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

זֹו, רמה ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

ּומרגש הּקדֹוׁש). החּיים אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּובלי

הּפתּגם לפי חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזה

אי וואס ּברֹויט ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָהּידּוע

היא ׁשּבידי, הּלחם ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהאּב,

.(ׁשּל =) "ּדינער" מּלת מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּל

,éòéáø
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קנג iying ,iriax ,iyily - bk - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מּמּנּו. התיאׁש ׁשהרֹופא ואמר צדק' ה'צמח אל יהּודי ּבא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּפעם

לרֹופא רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן ירּפא, ורּפא "ּכתיב הרּבי: לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאמר

א)לרּפאֹות ס, להפ(ברכות ואּלּו לרּפא, רק רׁשּות לֹו ׁשּיׁש הרי . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַ

אליו" ׁשּי זה אין - ּומתיאׁש) ידיו את מסּלק אּלא מרּפא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ(ׁשאינֹו

רפּואה). ּבעניני ּדעה ׁשּום לֹו ואין הּפׁשּוט ּכאדם ׁשּנעׂשה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ(היינּו
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הרי וקׁשה: ׁשלמה. אֹותּה נׁשיב ּדבר ׁשל ּובסֹופֹו ה' רצֹון ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָלקּיּום

היא, לכ העצה ּבזה? לעמד יכֹול ּומי ּבאֹונסין, ּגם חּיב ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשֹואל

ּכׁשאנּו ּבקר, מּדי ּכלֹומר: ּבבעלים'. 'ׁשאלה ּתהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשה'ּׁשאלה'

את ּולבּקׁש הּקּב"ה, לבעלּה, להתּפּלל עלינּו הּנפׁש, את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'ׁשואלים'

הּׁשאלה ּובעת חברֹו מאת חפץ ׁשהּׁשֹואל הּוא, והּדין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָצרּכנּו;

'ׁשאלה זֹו הרי – וכּדֹומה מים להׁשקֹותֹו החפץ מּבעל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבּקׁש

ְִִָּבבעלים'.

éòéáøæë:øàú àì Enrá àéNðå ìl÷ú àì íéýìû¡Ÿ¦−´Ÿ§©¥®§¨¦¬§©§−¬Ÿ¨«Ÿ
çëéða øBëa øçàú àì Erîãå Eúàìîéì-ïzz E: §¥¨«§¬§¦§£−´Ÿ§©¥®§¬¨¤−¦¤¦«
èëì äNrz-ïkðàöì EøLäéäé íéîé úráL E ¥«©«£¤¬§«Ÿ§−§Ÿ¤®¦§©³¨¦Æ¦«§¤´

:éì-Bðzz éðéîMä íBia Bnà-írìLã÷-éLðàå ¦¦½©¬©§¦¦−¦§¦«§©§¥−Ÿ¤
áìkì eìëàú àì äôøè äãOa øNáe éì ïeéäz¦«§´¦®¨¨̧©¨¤³§¥¨Æ´ŸŸ¥½©¤−¤

:Búà ïeëìLzñâëààåL òîL àOú àì ©§¦¬Ÿ«¬Ÿ¦−̈¥´©¨®§
:ñîç ãr úéäì òLø-ír Eãé úLz-ìàá-àì ©¨³¤¨«§Æ¦¨½̈¦«§−Ÿ¥¬¨¨«Ÿ

úèðì áø-ìr äðrú-àìå úòøì íéaø-éøçà äéäú¦«§¤¬©«£¥«©¦−§¨®Ÿ§Ÿ©«£¤´©¦À¦§²Ÿ
:úhäì íéaø éøçàâ:Báéøa øcäú àì ìãåñãék ©«£¥¬©¦−§©«Ÿ§¾̈¬Ÿ¤§©−§¦«¦´

epáéLz áLä ärz Bøîç Bà Eáéà øBL òbôú¦§©º¯«Ÿ¦§²¬£Ÿ−Ÿ¤®¨¥¬§¦¤−
:BìñäBàOî úçz õáø EàðN øBîç äàøú-ék «¦«¦§¤º£´©«£ÀŸ¥Æ©´©©¨½

:Bnr áærz áær Bì áærî zìãçåñ §¨«©§−̈¥«£Ÿ́®¨¬Ÿ©«£−Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gky 'nr gi ycw zexb`)

CnÚ È�Ú‰ כד)‡˙ (כב, ∆∆»ƒƒ»

ׁשעה) ּבאֹותּה הּוא (ׁשעני לֹו צרי ׁשהּלוה ׁשהּסכּום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיינּו

זֹו, רמה ּבמצוה אֹותֹו ׁשּמזּכים הּמלוה, אצל ּפּקדֹון ּבתֹור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנמצא

ּומרגש הּקדֹוׁש). החּיים אֹור (ראה ּבּה זֹוכה היה לא הּלוה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּובלי

הּפתּגם לפי חסדים, ּובגמילּות ּבצדקה יֹותר נעלה לרגׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָזה

אי וואס ּברֹויט ׁשטיקל "ּדער הראׁשֹונים: חסידים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָהּידּוע

היא ׁשּבידי, הּלחם ּפרּוסת =) מינער" ווי ּדינער ער איז ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָהאּב,

.(ׁשּל =) "ּדינער" מּלת מקּדימים והיּו ׁשּלי). ׁשהיא ּכפי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשּל

,éòéáø
éùéîçåðéáà ètLî ähú àì:Báéøa Eæø÷L-øácî ¬Ÿ©¤²¦§©¬¤§«Ÿ§−§¦«¦§©¤−¤



iriayקנד ,iyy - ck - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:òLø ÷écöà-àì ék âøäz-ìà ÷écöå é÷ðå ÷çøz¦§¨®§¨¦³§©¦Æ©©«£½Ÿ¦¬«Ÿ©§¦−¨¨«
çólñéå íéç÷t øeré ãçMä ék çwú àì ãçLå§−Ÿ©´Ÿ¦®̈¦³©¸Ÿ©Æ§©¥´¦§¦½¦«©¥−

:íé÷écö éøácèízrãé ízàå õçìú àì øâå ¦§¥¬©¦¦«§¥−´Ÿ¦§¨®§©¤À§©§¤Æ
øâ-ék øbä Lôð-úà:íéøöî õøàa íúééä íé ¤¤´¤©¥½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦

é-úà zôñàå Eöøà-úà òøæz íéðL LLå§¥¬¨¦−¦§©´¤©§¤®§¨«©§−̈¤
:dúàeázàéeìëàå dzLèðe äpèîLz úréáMäå §«¨¨«§©§¦¦º¦§§¤´¨§©§À̈§¨«§Æ

äNrz-ïk äãOä úiç ìëàz íøúéå Enr éðéáà¤§Ÿ¥´©¤½§¦§¾̈Ÿ©−©©´©¨¤®¥«©«£¤¬
:Eúéæì EîøëìáééNrî äNrz íéîé úLLE §©§§−§¥¤«¥³¤¨¦Æ©«£¤´©«£¤½

Eøîçå EøBL çeðé ïrîì úaLz éréáMä íBiáe©¬©§¦¦−¦§®Ÿ§©´©¨À©«§Æ©«£Ÿ¤½
:øbäå Eúîà-ïa Lôpéåâéézøîà-øLà ìëáe §¦¨¥¬¤£¨«§−§©¥«§²Ÿ£¤¨©¬§¦

eøékæú àì íéøçà íéýìû íLå eøîMz íëéìà£¥¤−¦¨¥®§¥̧¡Ÿ¦³£¥¦Æ´Ÿ©§¦½
ét-ìr òîMé àì:EãéìL:äðMa éì âçz íéìâø L ¬Ÿ¦¨©−©¦«¨´§¨¦½¨¬Ÿ¦−©¨¨«

åèìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©´¨¦ÁŸ©̧
Bá-ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLàk úBvî©¹©«£¤´¦¦¦À§¥Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦−

:í÷éø éðô eàøé-àìå íéøönî úàöéæèøéöwä âçå ¨¨´¨¦¦§¨®¦§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«§©³©¨¦Æ
éNrî éøekaóñàä âçå äãOa òøæz øLà E ¦¥´©«£¤½£¤¬¦§©−©¨¤®§©³¨«¨¦Æ

éNrî-úà Etñàa äðMä úàöa:äãOä-ïî E §¥´©¨½̈§¨§§¬¤©«£¤−¦©¨¤«
æéìLéðt-ìà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt L ¨¬§¨¦−©¨®̈¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥−

:ýåýé | ïãàäçééçáæ-íc õîç-ìr çaæú-àì ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®
:ø÷a-ãr ébç-áìç ïéìé-àìåèééøeka úéLàø §«Ÿ¨¦¬¥«¤©¦−©«Ÿ¤¥¦À¦¥Æ

éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(185 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÓLz ˙Bvn‰ ‚Á ˙‡ . . e¯ÈkÊz ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜Ï‡ ÌLÂ,כג) ¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ∆«««ƒ¿…

יג-טו)

‰‡�‰a ‰¯eÒ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ‰Ó :¯ÓBÏ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ÁÒt CÓÒ»«∆««¬»»»««¬»»»¬»«¬»»

ÏÎa ¯ÒB‡Â ‰‡�‰a ¯eÒ‡ ÁÒÙa ıÓÁ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡Â¿∆∆¿»∆«»≈¿∆«»«¬»»¿≈¿»

‡e‰L(הּטּורים (ּבעל ∆ִַַַ

רגיל אדם ּדהּנה, זרה. לעבֹודה חמץ ּבין נֹוסף ּדמיֹון ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָיׁש

החמירה ולכן האּסּור, את לׁשּכח עלּול והּוא הּׁשנה ּבמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבחמץ

ּבעניני לעסק רגיל אדם :ּכ זרה ּבעבֹודה ואף ּביֹותר. הּתֹורה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹּבֹו

- זרה' ל'עבֹודה להּגיע עלּול והּוא ּתֹועלת, מהם ּולקּבל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעֹולם

ה'.Ì‰Ïליחס לברּכת 'לבּוׁש' רק ׁשהם ולׁשּכח הּתֹועלת, את ְֵַ»∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

éùùëéðôì Càìî çìL éëðà äpäì ECøca EøîL ¦¥̧¨«Ÿ¦¹Ÿ¥³©©§¨Æ§¨¤½¦§¨§−©®̈¤
:éúðëä øLà íB÷nä-ìà EàéáäìåàëøîMä §©«£¦´£½¤©¨−£¤¬£¦«Ÿ¦¦¨¯¤

àOé àì ék Ba ønz-ìà Bì÷a òîLe åéðtî¦¨¨²§©¬§Ÿ−©©¥´®¦´³Ÿ¦¨Æ

:Baø÷a éîL ék íërLôìáëòîLz rBîL-íà ék §¦§£¤½¦¬§¦−§¦§«¦´¦¨³©¦§©Æ
éáéà-úà ézáéàå øaãà øLà ìk úéNrå Bì÷aE §Ÿ½§¨¦¾¨−Ÿ£¤´£©¥®§¨«©§¦Æ¤´Ÿ§¤½

éøøö-úà ézøöå:Eâëéðôì éëàìî Cìé-ékE §©§¦−¤«Ÿ§¤«¦«¥¥´©§¨¦»§¨¤¼¼
éeçä éðrðkäå éføtäå ézçäå éøîàä-ìà Eàéáäå¤«¡¦«£À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©´¦¦½§©§¦¦Æ§©§©«£¦½©«¦¦−

éñeáéäå:åézãçëäåãëíäéäìàì äåçzLú-àì §©§¦®§¦§©§¦««Ÿ¦§©«£¤³¥«Ÿ¥¤Æ
ñøä ék íäéNrîk äNrú àìå íãárú àìå§´Ÿ¨«¨§¥½§¬Ÿ©«£¤−§©«£¥¤®¦³¨¥Æ

:íäéúávî øaLz øaLå íñøäzäëúà ízãárå §¨´§¥½§©¥¬§©¥−©¥«Ÿ¥¤«©«£©§¤À¥µ
éîéî-úàå Eîçì-úà Cøáe íëéäìà ýåýéE §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½¥©¬¤©§§−§¤¥¤®

:Eaøwî äìçî éúøñäåñ ©«£¦«Ÿ¦¬©«£−̈¦¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr fh zegiy ihewl)

Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï(יט (כג, …¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ

ּבפרׁשת זה 'חק' ׁשל ׁשעלינּוÌÈËtLÓמּקּומֹו ללּמדנּו, ּבא ְִֶֶַָָֹƒ¿»ƒְְֵֵֶַָָ

ּולהבין לנּסֹות עלינּו ּכלֹומר, 'מׁשּפט'. ּכאל חק אל ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהתיחס

טעם, לֹו לּתן יכֹול ׁשאּתה מה "ּכל האפׁשר: ּככל החק טעם ְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאת

טעם" לֹו ּתמּורה)ּתן הלכֹות סֹוף .(רמּב"ם ְְְִֵַַַַָ

éòéáùåë-úà Eöøàa äø÷rå äìkLî äéäú àì¬Ÿ¦«§¤²§©¥¨¬©«£¨−̈§©§¤®¤
éîé øtñî:àlîà Eæëéðôì çlLà éúîéà-úàE ¦§©¬¨¤−£©¥«¤¥«¨¦Æ£©©´§¨¤½

-úà ézúðå íäa àáz øLà írä-ìk-úà éúnäå§©Ÿ¦Æ¤¨¨½̈£¤¬¨−Ÿ¨¤®§¨«©¦¯¤
éáéà-ìkéìà EE:óørçëärøvä-úà ézçìLå ¨«Ÿ§¤²¥¤−«Ÿ¤§¨©«§¦¬¤©¦§−̈

éðôìézçä-úàå éðrðkä-úà éeçä-úà äLøâå E §¨¤®§¥«§À̈¤©«¦¦¯¤©§©«£¦²§¤©«¦¦−
éðôlî:Eèëéðtî epLøâà àì-ït úçà äðLa E ¦§¨¤«¯Ÿ£¨«§¤²¦¨¤−§¨¨´¤¨®¤

éìr äaøå äîîL õøàä äéäz:äãOä úiç E ¦«§¤³¨¨̧¤Æ§¨½̈§©¨¬¨¤−©©¬©¨¤«
ìéðtî epLøâà èrî èrîzìçðå äøôz øLà ãr E §©¬§©²£¨«§¤−¦¨¤®©µ£¤´¦§¤½§¨«©§−̈

:õøàä-úààìíé-ãrå óeñ-íiî Eìáb-úà ézLå ¤¨¨«¤§©¦´¤§ª«§À¦©Æ§©¨´
ìtúà íëãéa ïzà | ék øäpä-ãr øaãnîe íézL §¦§¦½¦¦§−̈©©¨®̈¦´¤¥´§¤§¤À¥µ

éðtî BîzLøâå õøàä éáLé:Eáìíäì úøëú-àì «§¥´¨½̈¤§¥«©§−̈¦¨¤««Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²
:úéøa íäéäìàìåâìeàéèçé-ït Eöøàa eáLé àì §¥«Ÿ¥¤−§¦«³Ÿ¥«§Æ§©§§½¤©«£¦¬

íäéäìà-úà ãárú ék éì EúàEì äéäé-ék «Ÿ§−¦®¦³©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦¦«§¤¬§−
:L÷Bîìôãëàýåýé-ìà äìr øîà äLî-ìàå §¥«§¤¤̧¨©¹£¥´¤§Ÿ̈À

ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãð ïøäàå äzà©¨Æ§©«£ŸÆ¨¨´©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥´¦§¨¥®
:÷çøî íúéåçzLäåáýåýé-ìà Bcáì äLî Lbðå §¦§©«£¦¤−¥«¨«Ÿ§¦©̧¤³§©Æ¤§Ÿ̈½

:Bnr eìré àì íräå eLbé àì íäåâäLî àáiå §¥−´Ÿ¦¨®§¨¾̈¬Ÿ©«£−¦«©¨´Ÿ¤À
àå ýåýé éøác-ìk úà írì øtñéåíéètLnä-ìk ú ©§©¥³¨¨Æ¥µ¨¦§¥´§Ÿ̈½§¥−¨©¦§¨¦®

-øLà íéøácä-ìk eøîàiå ãçà ìB÷ írä-ìk ïriå©©̧©¨¨¹̈³¤¨Æ©´Ÿ§½¨©§¨¦²£¤
:äNrð ýåýé øacãéøác-ìk úà äLî ázëiå ¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤«©¦§´Ÿ¤À¥µ¨¦§¥´

xihtn - l - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íézLe øää úçz çaæî ïáiå ø÷aa íkLiå ýåýé§Ÿ̈½©©§¥´©½Ÿ¤©¦¬¤¦§¥−©©´©¨¨®§¥³
ì äávî äøNr:ìàøNé éèáL øNr íéðLäçìLiå ¤§¥Æ©¥½̈¦§¥¬¨−̈¦§¥¬¦§¨¥«©¦§©À

íéçáæ eçaæiå úìò eìriå ìàøNé éða éørð-úà¤©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©©«£−Ÿ®Ÿ©¦§§º§¨¦¯
:íéøt ýåýéì íéîìLåíNiå ícä éöç äLî çwiå §¨¦²©«Ÿ̈−¨¦«©¦©³¤Æ£¦´©½̈©−̈¤

:çaænä-ìr ÷øæ ícä éöçå úðbàaæøôñ çwiå ¨«©¨®Ÿ©«£¦´©½̈¨©−©©¦§¥«©©¦©Æ¥´¤
øac-øLà ìk eøîàiå írä éðæàa àø÷iå úéøaä©§¦½©¦§−̈§¨§¥´¨¨®©Ÿ́§½²Ÿ£¤¦¤¬

:òîLðå äNrð ýåýéç÷øæiå ícä-úà äLî çwiå §Ÿ̈−©«£¤¬§¦§¨«©¦©³¤Æ¤©½̈©¦§−Ÿ
ýåýé úøk øLà úéøaä-íã äpä øîàiå írä-ìr©¨®̈©ÀŸ¤¦¥³©©§¦Æ£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ

:älàä íéøácä-ìk ìr íënrèïøäàå äLî ìriå ¦¨¤½©¬¨©§¨¦−¨¥«¤©©¬©¤−§©«£®Ÿ
:ìàøNé éð÷fî íéráLå àeäéáàå áãðéúà eàøiå ¨¨Æ©«£¦½§¦§¦−¦¦§¥¬¦§¨¥«©¦§¾¥−

øétqä úðáì äNrîk åéìâø úçúå ìàøNé éýìû¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©´©©§À̈§©«£¥Æ¦§©´©©¦½
:øäèì íéîMä íörëeàéìàøNé éða éìéöà-ìàå §¤¬¤©¨©−¦¨«Ÿ©§¤£¦¥Æ§¥´¦§¨¥½

:ezLiå eìëàiå íéýìûä-úà eæçiå Bãé çìL àìñ ¬Ÿ¨©−¨®©¤«¡Æ¤¨´¡Ÿ¦½©«Ÿ§−©¦§«
áéíL-äéäå äøää éìà äìr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥¬¥©²¨−̈¨¤«§¥¨®

áàä úçì-úà Eì äðzàåøLà äåönäå äøBzäå ï §¤§¨̧§¹¤ª´Ÿ¨¤À¤§©¨Æ§©¦§½̈£¤¬
:íúøBäì ézáúkâéBúøLî rLBäéå äLî í÷iå ¨©−§¦§«Ÿ¨«©¨´̈¤½¦«ª−©§¨«§®

:íéýìûä øä-ìà äLî ìriåãéøîà íéð÷fä-ìàå ©©¬©¤−¤©¬¨«¡Ÿ¦«§¤©§¥¦³¨©Æ
ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá eðì-eáL§¨´¨¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ

:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënr øeçååèìriå §Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©
:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLîæèïkLiå ¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ

íéîé úLL ïðrä eäqëéå éðéñ øä-ìr ýåýé-ãBák§«§Ÿ̈Æ©©´¦©½©§©¥¬¤«¨−̈¥´¤¨¦®
:ïðrä CBzî éréáMä íBia äLî-ìà àø÷iå©¦§¨¯¤¤²©¬©§¦¦−¦¬¤«¨¨«

æéøää Làøa úìëà Làk ýåýé ãBák äàøîe©§¥Æ§´§Ÿ̈½§¥¬Ÿ¤−¤§´Ÿ¨®̈
:ìàøNé éða éðérìçéìriå ïðrä CBúa äLî àáiå §¥¥−§¥¬¦§¨¥«©¨¬Ÿ¤²§¬¤«¨−̈©©´©

íéraøàå íBé íéraøà øäa äLî éäéå øää-ìà¤¨®̈©§¦³¤Æ¨½̈©§¨¦´½§©§¨¦−
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‡lÓ‡ EÈÓÈ ¯tÒÓ . . ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï(כו (כג, …ƒ¿∆¿«≈»ƒ¿«»∆¬«≈

‰¯˜ÚÂ ‰ÏkLÓ.'ה לעבֹודת ותֹוצאֹות קּיּום ׁשאין היינּו – ¿«≈»«¬»»ְְֲִֵֶַַַָ

Eˆ¯‡aרצֹון ׂשבע ׁשהאדם היא לכ הּסּבה – רצֹון) (לׁשֹון ¿«¿∆ְְִִֶַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא חׁש הּוא עצמֹו, את מרּגיׁש ׁשהּוא הּמֹוכיח ּדבר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָמעבֹודתֹו,

ה'. ‡lÓ‡עֹובד EÈÓÈ ¯tÒÓל היא לכ העצה לֹו– ׁשּנקּבע זּכר ֵƒ¿«»∆¬«≈ְְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבעֹולם, ׁשליחּותֹו את למּלא עליו ּבהם ימים, ׁשל קצּוב ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמסּפר

ּבׁשליחּות מעילה ּבגדר הּוא אחר לדבר ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש רגע ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכל

רק ירּגיׁש הּוא עצמֹו; הרּגׁשת ּולאּבּוד לזעזּוע ּתביא זֹו זכירה ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָזֹו.

ׁשהּוא לא עצמּה, הּׁשליחּות אֹותּה.‰Úv·nאת ְְִֶֶַַָֹ«¿«≈«ָ
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:íëéúLôð-ìrô ©©§«Ÿ¥¤«
.ïîéñ é"ððç .ïîéñ ì"àéæò ,íé÷åñô ç"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
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:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קנה xihtn - l - mihtyn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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ïøäà äpäå íëéìà áeLð-øLà ãr äæá eðì-eáL§¨´¨¤½©¬£¤¨−£¥¤®§¦¥̧©«£³Ÿ

:íäìà Lbé íéøác ìrá-éî íënr øeçååèìriå §Æ¦¨¤½¦©¬©§¨¦−¦©¬£¥¤«©©¬©
:øää-úà ïðrä ñëéå øää-ìà äLîæèïkLiå ¤−¤¨®̈©§©¬¤«¨−̈¤¨¨«©¦§³Ÿ
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קנו
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì íéì÷ù úùøô úøèôäàé á íéëìî

àéæéCìnä ïéáe ýåýéì írì úBéäì írä ïéáe Cìnä ïéáe ýåýé ïéa úéøaä-úà òãéBäé úøëiå©¦§¸Ÿ§«¨¹̈¤«©§¦À¥³§Ÿ̈Æ¥³©¤̧¤Æ¥´¨½̈¦«§¬§−̈©«Ÿ̈®¥¬©¤−¤

:írä ïéáeçéúàå áèéä eøaL åéîìö-úàå åéúçaæî-úà eäöziå ìraä-úéa õøàä ír-ìë eàáiå ¥¬¨¨«©¨´Ÿ¨©Á¨¨̧¤¥«©©¹©©¦§ªÀ¤¦§§Ÿ¨³§¤§¨¨Æ¦§´¥¥½§¥À
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ørL-Cøc eàBáiå ýåýé úéaî Cìnä-úà eãéøiå õøàä ír-ìk | úàå íéöøä-úàå éøkä-úàå§¤©¨¦¸§¤¨«¨¦¹§¥´¨©´¨À̈¤©Ÿ¦³¤©¤̧¤Æ¦¥´§Ÿ̈½©¨²¤«¤©¬©

:íéëìnä àqk-ìr áLiå Cìnä úéa íéöøäëeäéìúr-úàå äè÷L øéräå õøàä-ír-ìk çîNiå ¨«¨¦−¥´©¤®¤©¥−¤©¦¥¬©§¨¦«©¦§©¬¨©¨−̈¤§¨¦´¨®̈¨§¤£©§¨²

:Cìnä úéa áøçá eúéîäáéà:Bëìîa LàBäé íéðL òáL-ïaáLàBäé Cìî àeäéì òáL-úðLa ¥¦¬©¤−¤¥¬©¤«¤¤¤¬©¨¦−§¨¬§¨§«¦§©¤³©§¥Æ¨©´§½̈
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:ïäkä òãéBäé eäøBä øLà åéîé-ìkã:úBîaa íéøh÷îe íéçaæî írä ãBò eøñ-àì úBîaä ÷ø ¨¨¨®£¤´½̈§«¨−̈©Ÿ¥«©¬©¨−Ÿ¨®¬¨¨²§©§¦¬§©§¦−©¨«
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:÷ãa íL àöné-øLà ìëì úéaä ÷ãa-úà e÷fçé íäå Bøkî úàîær úðLa éäéåìLå íéøNL ¥¥´©¨®§¥À§©§Æ¤¤¤́©©½¦§²Ÿ£¤¦¨¥¬−̈¨«¤©§¦À¦§©̧¤§¦¯§¨²Ÿ

:úéaä ÷ãa-úà íéðäkä e÷fç-àì LàBäé Cìnì äðLçïäkä òãéBäéì LàBäé Cìnä àø÷iå ¨−̈©¤´¤§¨®«Ÿ¦§¬©«Ÿ£¦−¤¤¬¤©¨«¦©¦§¨Á©¤̧¤§¹̈¦«¨¨³©Ÿ¥Æ

íëéøkî úàî óñë-eç÷z-ìà äzrå úéaä ÷ãa-úà íé÷fçî íëðéà recî íäìà øîàiå íéðäkìå§©´Ÿ£¦½©´Ÿ¤£¥¤½©²©¥«§¤¬§©§¦−¤¤¤́©¨®¦§©À̈©¦§¤̧¤Æ¥¥´©¨¥¤½

:eäðzz úéaä ÷ãáì-ékè÷ãa-úà ÷fç ézìáìe írä úàî óñk-úç÷ ézìáì íéðäkä eúàiå ¦«§¤¬¤©©−¦¦§ª«©¥−Ÿ©«Ÿ£¦®§¦§¦³§©¤̧¤Æ¥¥´¨½̈§¦§¦¬©¥−¤¤¬¤

:úéaäéLéà-àBáa ïéîiî çaænä ìöà Búà ïziå Bzìãa øç áwiå ãçà ïBøà ïäkä òãéBäé çwiå ©¨«¦©¦©º§«¨¨³©Ÿ¥Æ£´¤½̈©¦¬Ÿ−Ÿ§©§®©¦¥´ŸÁ¥̧¤©¦§¥¹©¦¨¦À§¦Æ

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ìk-úà óqä éøîL íéðäkä änL-eðúðå ýåýé úéaàéíúBàøk éäéå ¥´§Ÿ̈½§¨«§¨³¨©«Ÿ£¦Æ«Ÿ§¥´©©½¤¨©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«©§¦Æ¦§½̈

:ýåýé-úéá àöîpä óñkä-úà eðîiå eøöiå ìBãbä ïäkäå Cìnä øôñ ìriå ïBøàa óñkä áø-ék¦©¬©¤−¤¨«¨®©©̧©Ÿ¥³©¤̧¤Æ§©Ÿ¥´©¨½©¨ª̧Æ©¦§½¤©¤−¤©¦§¨¬¥«§Ÿ̈«

áéõrä éLøçì eäàéöBiå ýåýé úéa íéã÷ônä äëàìnä éNò éãé-ìr ïkúîä óñkä-úà eðúðå§¨«§Æ¤©¤´¤©«§ª½̈©§¥ÆŸ¥´©§¨½̈©ª§¨¦−¥´§Ÿ̈®©«¦ª¹§¨«¨¥³¨¥Æ

:ýåýé úéa íéNòä íéðaìåâé÷ãa-úà ÷fçì áöçî éðáàå íéör úBð÷ìå ïáàä éáöçìe íéøãbìå §©Ÿ¦½¨«Ÿ¦−¥¬§Ÿ̈«§©«Ÿ§¦Æ§«Ÿ§¥´¨¤½¤§¦§³¥¦Æ§©§¥´©§¥½§©¥−¤¤¤́

:ä÷æçì úéaä-ìr àöé-øLà ìëìe ýåýé-úéaãéúBønæî óñk úBtñ ýåýé úéa äNré àì Cà ¥«§Ÿ̈®§²Ÿ£¤¥¥¬©©©−¦§¨§¨«©Á¸Ÿ¥«¨¤¹¥´§Ÿ̈À¦¬¤̧¤Æ§©§³

:ýåýé-úéá àáenä óñkä-ïî óñë-éìëe áäæ éìk-ìk úBøööç úB÷øæîåèäëàìnä éNòì-ék ¦§¨Æ£´Ÿ§½¨§¦¬¨−̈§¦¨®¤¦©¤−¤©¨¬¥«§Ÿ̈«¦«§Ÿ¥¬©§¨−̈

:ýåýé úéa-úà Bá-e÷fçå eäðzéæèúúì íãé-ìr óñkä-úà eðzé øLà íéLðàä-úà eáMçé àìå ¦§ª®§¦§−¤¥¬§Ÿ̈«§¯Ÿ§©§´¤¨«£¨¦À£¤̧¦§³¤©¤̧¤Æ©¨½̈¨¥−

:íéNò íä äðîàá ék äëàìnä éNòìæéíéðäkì ýåýé úéa àáeé àì úBàhç óñëå íLà óñk §Ÿ¥´©§¨¨®¦¬¤«¡ª−̈¥¬Ÿ¦«¤³¤¨¨Æ§¤´¤©¨½¬Ÿ−̈¥´§Ÿ̈®©«Ÿ£¦−

:eéäé¦«§«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

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©¨§¨§©¥©©¨

.1 wlge ,zFTC 49 ,xwFAA 8 drW ,'c mFi :clFnd©¨¨¨©¤©§¥¤

.daFhl Epilr `Ad iWiWd mFiaE iWingd mFiA ,xc` Wcg W`xŸŸ¤£¨©©£¦¦©©¦¦©¨¨¥§¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים - שקלים בערים שונות בעולם  קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:226:178:358:329:079:0410:0310:0117:2817:3317:5217:5717:1218:06באר שבע )ח(

6:236:188:358:329:079:0410:0310:0117:2517:3117:5017:5517:0018:05חיפה )ח(

6:206:148:338:309:049:0210:019:5917:2717:3217:5217:5716:5218:04ירושלים )ח(

6:246:198:358:329:089:0510:0410:0217:2617:3117:5117:5617:1118:06תל אביב )ח(

7:036:539:038:579:349:2910:2610:2217:1417:2417:4517:5417:0418:07אוסטריה וינה )ח(

6:426:499:349:3710:0610:0911:1511:1720:2620:1920:5320:4520:0220:57אוסטרליה מלבורן )ק(

7:046:549:038:589:369:3110:2810:2417:1917:2817:4917:5717:0918:01אוקראינה אודסה )ח( 

6:386:288:378:319:099:0310:009:5716:4916:5817:1917:2816:3917:32אוקראינה דונייצק )ח(

6:506:408:488:439:209:1510:1210:0816:5817:0817:2917:3816:4817:42אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:217:109:169:109:489:4310:3910:3517:1917:2917:5118:0117:0918:05אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:137:029:099:039:419:3510:3110:2717:1217:2217:4417:5417:0317:58אוקראינה קייב )ח(

7:277:189:289:2410:019:5610:5310:5017:4817:5718:1718:2517:3718:38איטליה מילאנו )ח(

6:176:178:518:509:209:2010:2310:2318:3918:3919:0119:0018:2119:04אקוואדור קיטו )ח(

6:226:289:109:139:439:4510:5110:5319:5319:4620:1820:1219:2920:23ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:597:079:5610:0010:2710:3011:3711:4020:5920:5021:2721:1820:3421:22ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:006:539:069:029:389:3510:3310:3017:4217:4818:0818:1517:2918:19ארה״ב בולטימור )ח(

6:516:438:578:539:299:2510:2210:2017:3017:3717:5718:0417:1818:15ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

6:526:448:578:539:299:2510:2310:2017:2917:3717:5718:0417:1818:15ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:297:219:349:3010:0610:0211:0010:5718:0418:1218:3218:3917:5218:50ארה״ב דטרויט )ח(

7:016:569:149:119:469:4410:4310:4118:1118:1518:3518:3917:5618:48ארה״ב היוסטן )ח(

6:376:318:488:459:209:1710:1610:1417:3717:4318:0318:0817:2418:17ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:566:529:119:099:449:4110:4110:3918:1418:1818:3818:4118:0018:51ארה״ב מיאמי )ח(

6:496:418:538:499:269:2110:1910:1617:2317:3117:5117:5817:1118:10ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:466:388:528:489:239:1910:1710:1417:2417:3117:5117:5917:1218:09ארה״ב שיקאגו )ח(

6:176:199:019:029:309:3110:3510:3619:1619:1319:3919:3518:5619:39בוליביה לה פאס )ח(

8:007:499:549:4810:2610:2111:1711:1317:5418:0418:2618:3617:4518:53בלגיה אנטוורפן )ח(

7:587:479:549:4810:2610:2011:1611:1217:5618:0718:2818:3817:4718:53בלגיה בריסל )ח(

7:227:099:139:069:449:3810:3310:2916:5917:1117:3417:4616:5117:50בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:476:519:319:3210:0210:0411:0811:0919:5319:4920:1720:1219:3220:19ברזיל ס.פאולו )ק(

6:346:389:179:199:499:5010:5510:5619:3919:3520:0219:5819:1820:05ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:177:069:129:069:449:3810:3410:3017:1317:2317:4517:5617:0418:11בריטניה לונדון )ח(

7:317:199:249:179:559:4910:4510:4117:1617:2717:5018:0117:0718:17בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:277:159:209:149:529:4610:4210:3717:1517:2617:4917:5917:0718:03גרמניה ברלין )ח(

7:387:279:369:3010:0710:0110:5810:5417:4117:5218:1318:2317:3218:27גרמניה פרנקפורט )ח(

5:435:478:308:329:009:0210:1210:1119:0018:5619:2419:1918:3919:23דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:077:049:259:239:589:5610:5610:5518:3918:4219:0219:0418:2319:08הודו בומביי )ח(

7:016:579:219:199:539:5110:5110:5018:3718:4019:0019:0218:2119:06הודו פונה )ח(

6:526:428:518:469:239:1810:1510:1117:0417:1317:3417:4316:5417:47הונגריה בודפשט )ח(

7:016:539:059:019:389:3410:3110:2917:3617:4418:0418:1117:2518:15טורקיה איסטנבול )ח(

7:167:099:249:209:569:5210:5010:4818:0218:0918:2918:3517:5018:39יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת משפטים - שקלים 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
7:137:039:119:069:449:3910:3610:3217:2517:3417:5518:0417:1518:08מולדובה קישינב )ח(

6:596:569:239:219:539:5110:5210:5118:4218:4519:0519:0718:2719:11מקסיקו מ. סיטי )ח(

6:426:509:389:4210:1110:1511:2111:2420:4420:3621:1421:0420:1821:08ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:386:338:558:539:269:2410:2310:2217:5818:0218:2218:2617:4418:30נפאל קטמנדו )ח(

7:147:149:429:4210:1410:1411:1611:1619:2319:2319:4519:4519:0519:49סינגפור סינגפור )ח(

6:546:438:498:439:209:1410:1010:0616:4616:5817:2017:3016:3817:34פולין ורשא )ח(

6:056:068:398:399:119:1210:1510:1518:4018:3819:0218:5918:2019:03פרו לימה )ח(

7:457:359:469:4110:1810:1311:1011:0718:0618:1418:3518:4317:5518:56צרפת ליאון )ח(

8:017:519:599:5410:3110:2611:2211:1918:0918:1918:4018:4917:5919:03צרפת פריז )ח(

6:046:038:358:359:059:0510:0710:0618:1718:1818:3918:3918:0018:43קולומביה בוגוטה )ח(

7:177:099:219:169:539:4810:4610:4317:4717:5518:1518:2317:3518:34קנדה טורונטו )ח(

6:586:498:598:549:319:2710:2410:2017:2017:2817:4917:5717:0918:10קנדה מונטריאול )ח(

6:346:288:428:389:159:1210:1010:0817:2517:3117:5117:5617:1218:00קפריסין לרנקה )ח(

8:578:4410:4810:4111:1911:1212:0712:0218:3118:4419:0719:1918:2419:35רוסיה מוסקבה )ח(

8:308:2010:2810:2311:0110:5611:5211:4918:4218:5119:1219:2118:3119:25רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:327:229:339:2810:049:5910:5610:5317:4817:5818:1818:2717:3818:40שוייץ ציריך )ח(

6:406:389:029:009:349:3310:3310:3318:2418:2618:4618:4818:0818:52תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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