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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«



ג oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

oilitz zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,dlitzd onfa oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøòäåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enò-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL éòãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enò-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnòì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãòì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì äòø äòeîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãòè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íéòLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñòëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãáò eììä | déeììäá:íìBò-ãòå äzòî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãò LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìò äåäé | íéBb-ìk-ìò íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôòî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnò éáéãð íò íéáéãð-íò éáéLBäìèúéaä úø÷ò | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה נעם לי לקבל מכתבו מי"ז טבת.

ובהנוגע למסחרו הנה ידוע מ"ש וברכך ה"א בכל אשר תעשה. ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, 

לעשות כלים טבעיים. וכפי המבואר בכ"מ בדא"ח שכן הוא השפעת עוה"ז, ברובא דרובא, שצ"ל לבוש 

טבעי, וכנראה ומכמה ידיעות שהנני מקבל הנה מוזנח אצלו זה במדה גדושה, ואף שמבואר שכאו"א 

מבנ"י הנה כל אוצרות תבל אינם מספיקים לשלם המגיע לו, וכמובא הבנין אב ממה שנפסקה מלוכה 

ג' דורות בשביל שעשה ג' פסיעות לכבוד השי"ת, הרי לאחכ"ז ואעפ"כ - נאמר בכל אשר תעשה, והובאו 

כל הביאורים בהנ"ל. וממה שמבואר במקומות הנ"ל, שאין צ"ל לבוש יותר מהמדה, ודוקא וגלחה את 

ראשה ועשתה את צפרני', הרי מזה עצמו מובן ג"כ שאין צ"ל הלבושים קצרים יותר מדאי. ובפרט 

כשנוגע לפרנסת ב"ב של אדם - שזהו מצוה מן התורה. מובן שאין כוונתי בצעקה על העבר, אלא נסיון 

להבין המצב ולעוררו בהנוגע להבא...

בברכה.



ד

d"k ,`x`e zyxt zay .c"qa
,hay ycegd mikxan ,zah

f"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯a„ÈÂ אברהם אל וארא גֹו' מׁשה אל אלקים «¿«≈ְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

וגֹו' האבֹות) (אל יעקב ואל יצחק ,1אל ְְְֲִֶֶֶַָָָֹ

ּדבני  הּׁשעּבּוד קֹוׁשי אֹודֹות ּבּכתּוב ְְְִִִִֵַַַָּוממׁשי

אל  ׁשמע ּו ׁשּלא ּכ ּכדי  עד ּבמצרים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראל

קׁשה  ּומעבֹודה רּוח מּקֹוצר וסּיּום 2מׁשה , ְֲִִֵֶֶַָָָֹ

ּבני  הן להּקּב"ה, מׁשה ּבדברי הּוא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּפרׁשה

ואני  פרעה יׁשמעני ואי אלי ׁשמעּו לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹיׂשראל

ׂשפתים  הּטעם 3ערל מהּו להבין, וצרי . ְְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּפר ּבעבֹודת הּׁשעּבּוד קֹוׁשי להיֹות 4ׁשהּוצר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַ

אפילּו לׁשמֹוע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי ְְְֲִִִֵֶַַָָֹעד

ּבברית  ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, הּגאּולה. ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּבׂשֹורת

גֹו' אֹותם ועּנּו ועבדּום הּבתרים ֿ 5ּבין מּכל , ְְֲִִִֵַַָָָָ

קֹוׁשי  להיֹות הּוצר מּדּוע מּובן אינֹו ְְִִֵַַַָָמקֹום

.ּכ ּכל ּפר ּבעבֹודת ְֲִֶֶַַַָָהּׁשעּבּוד

ההילּולא ‡Cב) ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין «ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

אֹור' ּב'תֹורה טבת) ׁשעלֿידי 6(ּדכ"ד , ְְְֵֵֵֶַָ

 ֿ למּתן זכּו ּובלבנים ּבחֹומר מצרים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָׁשעּבּוד

ּבירּור  ׁשל ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּתֹורה,

הּברזל  ּכּור ּכמֹו ּתֹורה 7וזיּכּו ניּתנה לא ּולכ , ְְְְְִִֶַַָָָֹ

לא  עדין אברהם ּבימי ּכי אברהם, ּבימי ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹעדין

המׁשכת  להיֹות העֹולם חמרּיּות ונזּדּכ ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָנתּברר

ע  איןֿסֹוף עד אֹור ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום לֿידי ְְִִֵֵַַַָ

ׁשּזיּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, יציאת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַאחר

הּטֹוב  מן הרע נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחֹומר הּׁשעּבּוד קֹוׁשי עלֿידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת

והינּו, וחמרּיּותו. וגׁשמּיּותֹו העֹולם ּכן ּגם נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו וכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹכּו',
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ובפרש"י.1) בֿג) (ו, פרשתנו ט.2)ריש יב.3)שם, יג.4)שם, א, יג.5)שמות טו, לך סע"א 6)לך עד, יתרו א. מט, שמות

נא.7)ואילך. ח, מלכיםֿא כ. ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰LÓ Ï‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ פרשת (בסוף רבינו משה לדברי בתשובה «¿«≈¡…ƒ∆…∆

שלחתני..." זה למה הזה, לעם הרעות "למה ה' אל נראיתי Â‡¯‡שמות) »≈»
B‚Â'והתגליתי  (˙B·‡‰ Ï‡) ·˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ï‡1, ∆«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…∆»»¿

לתת  לאבות" שדברתי דברי לקיים אם כי שלחתיך, לחינם "ולא רש"י: ופירש

כנען  ארץ את ישראל CÈLÓÓe«¿ƒלבני
„eaÚM‰ ÈLB˜ ˙B„B‡ ·e˙ka«»ƒ«ƒ¿

,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È·c לאחר ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
מספרת  התורה משה, לדברי ה' מענה

את  ישראל לבני מסר רבינו שמשה

ממצרים  לצאת ההבטחה על ה' דברי

היה  השעבוד קושי אבל לארץ ולבוא

מאד  lL‡גדול Ck È„k „Ú«¿≈»∆…
‰LÓ Ï‡ eÚÓL לא" רש"י ופירש »¿∆…∆

התעודדו  לא היינו תנחומין", קבלו

Ó פאת‰„B·ÚÓe Áe¯ ¯ˆBw ƒ∆«≈¬»
‰L˜2‡e‰ ‰L¯t‰ ÌeiÒÂ , »»¿ƒ«»»»

Èa Ô‰ ,‰"aw‰Ï ‰LÓ È¯·„a¿ƒ¿≈…∆««»»≈¿≈
CÈ‡Â ÈÏ‡ eÚÓL ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈…»¿≈«¿≈
Ï¯Ú È‡Â ‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈƒ¿»≈ƒ«¿…«¬ƒ¬«

ÌÈ˙ÙN3. ¿»»ƒ
ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לפי ¿»ƒ¿»ƒ««««

העניינים  BÈ‰Ï˙פנימיות C¯ˆe‰L∆¿«ƒ¿
„eaÚM‰ ÈLB˜ ישראל בני של ƒ«ƒ¿

C¯tבמצרים  ˙„B·Úa4 מאד קשה «¬«∆∆
ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡lL Ck È„k „Ú«¿≈»∆…»¿ƒ

eÏÈÙ‡ ÚBÓLÏ את˙¯BNa ƒ¿«¬ƒ¿«
‰Ïe‡b‰?.ממצרים והיציאה «¿»

˙È¯·a ¯Ê‚pL Û‡ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
epÚÂ Ìe„·ÚÂ ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa≈«¿»ƒ«¬»¿ƒ

'B‚ Ì˙B‡5, לא לכאורה, כן, ואם »
היו  ישראל ובני אחרת אפשרות הייתה

במצרים  עבדים להיות מוכרחים

ÚecÓ Ô·eÓ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»««
„eaÚM‰ ÈLB˜ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿

Ck Ïk C¯t ˙„B·Úa והרי «¬«∆∆»»
בעבדות  גם מתקיימת היתה הגזירה

קלים.? יותר בתנאים

ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (·«»ƒ¿»¿ƒ
¯‡·nL התניא בעל הזקן, רבנו ∆¿»≈

˙·Ë „"Îc) ‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa«««ƒ»¿≈≈
תקע"ג  טבת בכ"ד )שנסתלק

'¯B‡ ‰¯B˙'a6, לפרשיות הזקן רבנו של חסידות מאמרי באו שבו הספר ¿»
ושמות  בראשית החומשים של ÌÈ¯ˆÓהתורה „eaÚL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ

קשה  ÌÈ·Ï·eבעבודה ¯ÓBÁa שמות פרשת בתחילת שכתוב כמו ¿∆ƒ¿≈ƒ
בחומר  קשה בעבודה חייהם את וימררו בפרך, ישראל בני את מצרים "ויעבידו

ישראלeÎÊובלבנים..." ŒÔzÓÏבני »¿««
ÌÈ¯ˆÓ „eaÚML ÔÂÈk ,‰¯Bz»≈»∆ƒ¿ƒ¿«ƒ

¯e¯Èa ÏL ÔÈÚ ‡e‰ של הפרדה ƒ¿»∆≈
מהרע  BÓkעידון CekÈÊÂהטוב ¿ƒ¿

ÏÊ¯a‰ ¯ek7, את מתיכים שבו ««¿∆
הפסולת  את ממנו להוציא כדי הברזל

(בפרשת  שנאמר וכמו הסיגים ואת

אתכם  ויוציא ה' לקח "ואתכם ואתחנן)

רש"י: ופירש ממצרים...", הברזל מכור

את  בו שמזקקים כלי הוא – ""מכור

בעידון CÎÏeהזהב" הצורך בגלל ¿»
תורה  למתן כהכנה zÈ‰וזיכוך ‡Ï…ƒ¿»

Èk ,Ì‰¯·‡ ÈÓÈa ÔÈ„Ú ‰¯Bz»¬«ƒƒ≈«¿»»ƒ
¯¯a˙ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‰¯·‡ ÈÓÈaƒ≈«¿»»¬«ƒ…ƒ¿»≈

ÌÏBÚ‰ ˙ei¯ÓÁ CkcÊÂ במידה ¿ƒ¿«≈»¿ƒ»»
יהיה  והחומרי הגשמי שהעולם כזו

ראוי  ‡B¯'כלי' ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«
ÛBÒŒÔÈ‡ הזה È„ÈŒÏÚבעולם ≈«¿≈

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ בדברים ƒ«»ƒ¿
מצמר גשמיים  ציצית כמו וחומרים

Èוכד', ¯Á‡ „Ú,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡Èˆ «««¿ƒ«ƒ¿«ƒ
˙‡ CkÈfL ÏÊ¯a‰ ¯ek ‡e‰L∆««¿∆∆ƒ≈∆
ÈLB˜ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈ƒ
ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa „eaÚM‰«ƒ¿¿∆ƒ¿≈ƒ
·Bh‰ ÔÓ Ú¯‰ „¯Ù ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»»«ƒ«

'eÎ יזדכך ואף יישאר הטוב שרק כך

Ï‡¯NÈויתעלה, eÎkcÊ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈
בהם  פעלה במצרים הקשה והעבודה

והתעלות  וזיכוך Ìbבירור CkcÊƒ¿«≈«
B˙eiÓL‚Â ÌÏBÚ‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ

Â˙ei¯ÓÁÂ להמשיך אפשרות ונוצרה ¿»¿ƒ…
מלמעלה  אינסופי אלוקי אור ולהוריד

העולם. וחומריות לגשמיות עד
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

   המש אלדבר אלוקים ויה "מאמר ד  )ג

ה  ....  ז"תשכ'ה ,טח שב"מבה ,טבת ה"כ, ואראשבת פרשת 

  ,ואראפרשת  שבתשיחת   )ד

גי   .................  ז"כתש'ה ,ח שבט"מבה ,טבת ה"כ

    ואראפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

אכ  .............................................  איכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

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

ל  .................  ואראפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

אל ............  ואראפרשת וע לשבשיעור יומי חומש   )ח

סד  ................  ואראפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סה  ....................................  ואראפרשת לשבוע  

עה  ...............  ואראפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

עח  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

אפ   .............  ואראפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

צד   ............ ואראפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )יד

אק  ...............  ואראפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

דק  ...................................  וקתהלים פרק , דפרק  במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יז

קו  ................................................   ביאור קהתי

יגק ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

ידק  ................................................ף נעד ד מדמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   רוך הלכות שבת עם הערות וציוניםשולחן ע  )כ

מבק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

מבק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

מדק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

מדק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

מהק  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

מהק  ............................................ ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

מהק  ...........................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כז

מזק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

מזק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )כט

מחק  ..........................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

מטק  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קנ  ....................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

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

נטק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג



ה

d"k ,`x`e zyxt zay .c"qa
,hay ycegd mikxan ,zah

f"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯a„ÈÂ אברהם אל וארא גֹו' מׁשה אל אלקים «¿«≈ְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹ

וגֹו' האבֹות) (אל יעקב ואל יצחק ,1אל ְְְֲִֶֶֶַָָָֹ

ּדבני  הּׁשעּבּוד קֹוׁשי אֹודֹות ּבּכתּוב ְְְִִִִֵַַַָּוממׁשי

אל  ׁשמע ּו ׁשּלא ּכ ּכדי  עד ּבמצרים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹיׂשראל

קׁשה  ּומעבֹודה רּוח מּקֹוצר וסּיּום 2מׁשה , ְֲִִֵֶֶַָָָֹ

ּבני  הן להּקּב"ה, מׁשה ּבדברי הּוא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּפרׁשה

ואני  פרעה יׁשמעני ואי אלי ׁשמעּו לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹיׂשראל

ׂשפתים  הּטעם 3ערל מהּו להבין, וצרי . ְְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּפר ּבעבֹודת הּׁשעּבּוד קֹוׁשי להיֹות 4ׁשהּוצר ְְְֲִִִֶֶֶַַַַ

אפילּו לׁשמֹוע יכֹולים היּו ׁשּלא ּכ ּכדי ְְְֲִִִֵֶַַָָֹעד

ּבברית  ׁשּנגזר אף ּדלכאֹורה, הּגאּולה. ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּבׂשֹורת

גֹו' אֹותם ועּנּו ועבדּום הּבתרים ֿ 5ּבין מּכל , ְְֲִִִֵַַָָָָ

קֹוׁשי  להיֹות הּוצר מּדּוע מּובן אינֹו ְְִִֵַַַָָמקֹום

.ּכ ּכל ּפר ּבעבֹודת ְֲִֶֶַַַָָהּׁשעּבּוד

ההילּולא ‡Cב) ּבעל ׁשּמבאר ּכפי הּוא, הענין «ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

אֹור' ּב'תֹורה טבת) ׁשעלֿידי 6(ּדכ"ד , ְְְֵֵֵֶַָ

 ֿ למּתן זכּו ּובלבנים ּבחֹומר מצרים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָׁשעּבּוד

ּבירּור  ׁשל ענין הּוא מצרים ׁשּׁשעּבּוד ּכיון ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּתֹורה,

הּברזל  ּכּור ּכמֹו ּתֹורה 7וזיּכּו ניּתנה לא ּולכ , ְְְְְִִֶַַָָָֹ

לא  עדין אברהם ּבימי ּכי אברהם, ּבימי ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹעדין

המׁשכת  להיֹות העֹולם חמרּיּות ונזּדּכ ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָנתּברר

ע  איןֿסֹוף עד אֹור ּומצֹות, הּתֹורה קּיּום לֿידי ְְִִֵֵַַַָ

ׁשּזיּכ הּברזל ּכּור ׁשהּוא מצרים, יציאת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַאחר

הּטֹוב  מן הרע נפרד להיֹות ּובלבנים ּבחֹומר הּׁשעּבּוד קֹוׁשי עלֿידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאת

והינּו, וחמרּיּותו. וגׁשמּיּותֹו העֹולם ּכן ּגם נזּדּכ יׂשראל נזּדּככּו וכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹכּו',
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ובפרש"י.1) בֿג) (ו, פרשתנו ט.2)ריש יב.3)שם, יג.4)שם, א, יג.5)שמות טו, לך סע"א 6)לך עד, יתרו א. מט, שמות

נא.7)ואילך. ח, מלכיםֿא כ. ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚ ‰LÓ Ï‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ פרשת (בסוף רבינו משה לדברי בתשובה «¿«≈¡…ƒ∆…∆

שלחתני..." זה למה הזה, לעם הרעות "למה ה' אל נראיתי Â‡¯‡שמות) »≈»
B‚Â'והתגליתי  (˙B·‡‰ Ï‡) ·˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ï‡1, ∆«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…∆»»¿

לתת  לאבות" שדברתי דברי לקיים אם כי שלחתיך, לחינם "ולא רש"י: ופירש

כנען  ארץ את ישראל CÈLÓÓe«¿ƒלבני
„eaÚM‰ ÈLB˜ ˙B„B‡ ·e˙ka«»ƒ«ƒ¿

,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È·c לאחר ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
מספרת  התורה משה, לדברי ה' מענה

את  ישראל לבני מסר רבינו שמשה

ממצרים  לצאת ההבטחה על ה' דברי

היה  השעבוד קושי אבל לארץ ולבוא

מאד  lL‡גדול Ck È„k „Ú«¿≈»∆…
‰LÓ Ï‡ eÚÓL לא" רש"י ופירש »¿∆…∆

התעודדו  לא היינו תנחומין", קבלו

Ó פאת‰„B·ÚÓe Áe¯ ¯ˆBw ƒ∆«≈¬»
‰L˜2‡e‰ ‰L¯t‰ ÌeiÒÂ , »»¿ƒ«»»»

Èa Ô‰ ,‰"aw‰Ï ‰LÓ È¯·„a¿ƒ¿≈…∆««»»≈¿≈
CÈ‡Â ÈÏ‡ eÚÓL ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈…»¿≈«¿≈
Ï¯Ú È‡Â ‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈƒ¿»≈ƒ«¿…«¬ƒ¬«

ÌÈ˙ÙN3. ¿»»ƒ
ÌÚh‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לפי ¿»ƒ¿»ƒ««««

העניינים  BÈ‰Ï˙פנימיות C¯ˆe‰L∆¿«ƒ¿
„eaÚM‰ ÈLB˜ ישראל בני של ƒ«ƒ¿

C¯tבמצרים  ˙„B·Úa4 מאד קשה «¬«∆∆
ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡lL Ck È„k „Ú«¿≈»∆…»¿ƒ

eÏÈÙ‡ ÚBÓLÏ את˙¯BNa ƒ¿«¬ƒ¿«
‰Ïe‡b‰?.ממצרים והיציאה «¿»

˙È¯·a ¯Ê‚pL Û‡ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
epÚÂ Ìe„·ÚÂ ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa≈«¿»ƒ«¬»¿ƒ

'B‚ Ì˙B‡5, לא לכאורה, כן, ואם »
היו  ישראל ובני אחרת אפשרות הייתה

במצרים  עבדים להיות מוכרחים

ÚecÓ Ô·eÓ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»««
„eaÚM‰ ÈLB˜ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿

Ck Ïk C¯t ˙„B·Úa והרי «¬«∆∆»»
בעבדות  גם מתקיימת היתה הגזירה

קלים.? יותר בתנאים

ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (·«»ƒ¿»¿ƒ
¯‡·nL התניא בעל הזקן, רבנו ∆¿»≈

˙·Ë „"Îc) ‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa«««ƒ»¿≈≈
תקע"ג  טבת בכ"ד )שנסתלק

'¯B‡ ‰¯B˙'a6, לפרשיות הזקן רבנו של חסידות מאמרי באו שבו הספר ¿»
ושמות  בראשית החומשים של ÌÈ¯ˆÓהתורה „eaÚL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ

קשה  ÌÈ·Ï·eבעבודה ¯ÓBÁa שמות פרשת בתחילת שכתוב כמו ¿∆ƒ¿≈ƒ
בחומר  קשה בעבודה חייהם את וימררו בפרך, ישראל בני את מצרים "ויעבידו

ישראלeÎÊובלבנים..." ŒÔzÓÏבני »¿««
ÌÈ¯ˆÓ „eaÚML ÔÂÈk ,‰¯Bz»≈»∆ƒ¿ƒ¿«ƒ

¯e¯Èa ÏL ÔÈÚ ‡e‰ של הפרדה ƒ¿»∆≈
מהרע  BÓkעידון CekÈÊÂהטוב ¿ƒ¿

ÏÊ¯a‰ ¯ek7, את מתיכים שבו ««¿∆
הפסולת  את ממנו להוציא כדי הברזל

(בפרשת  שנאמר וכמו הסיגים ואת

אתכם  ויוציא ה' לקח "ואתכם ואתחנן)

רש"י: ופירש ממצרים...", הברזל מכור

את  בו שמזקקים כלי הוא – ""מכור

בעידון CÎÏeהזהב" הצורך בגלל ¿»
תורה  למתן כהכנה zÈ‰וזיכוך ‡Ï…ƒ¿»

Èk ,Ì‰¯·‡ ÈÓÈa ÔÈ„Ú ‰¯Bz»¬«ƒƒ≈«¿»»ƒ
¯¯a˙ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‰¯·‡ ÈÓÈaƒ≈«¿»»¬«ƒ…ƒ¿»≈

ÌÏBÚ‰ ˙ei¯ÓÁ CkcÊÂ במידה ¿ƒ¿«≈»¿ƒ»»
יהיה  והחומרי הגשמי שהעולם כזו

ראוי  ‡B¯'כלי' ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«
ÛBÒŒÔÈ‡ הזה È„ÈŒÏÚבעולם ≈«¿≈

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ בדברים ƒ«»ƒ¿
מצמר גשמיים  ציצית כמו וחומרים

Èוכד', ¯Á‡ „Ú,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡Èˆ «««¿ƒ«ƒ¿«ƒ
˙‡ CkÈfL ÏÊ¯a‰ ¯ek ‡e‰L∆««¿∆∆ƒ≈∆
ÈLB˜ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈ƒ
ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa „eaÚM‰«ƒ¿¿∆ƒ¿≈ƒ
·Bh‰ ÔÓ Ú¯‰ „¯Ù ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»»«ƒ«

'eÎ יזדכך ואף יישאר הטוב שרק כך

Ï‡¯NÈויתעלה, eÎkcÊ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈
בהם  פעלה במצרים הקשה והעבודה

והתעלות  וזיכוך Ìbבירור CkcÊƒ¿«≈«
B˙eiÓL‚Â ÌÏBÚ‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ

Â˙ei¯ÓÁÂ להמשיך אפשרות ונוצרה ¿»¿ƒ…
מלמעלה  אינסופי אלוקי אור ולהוריד

העולם. וחומריות לגשמיות עד
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 מפתח  כללי

ב  ........................................  סדר הנחת תפילין    )א

ג  .................................  קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

   המש אלדבר אלוקים ויה "מאמר ד  )ג

ה  ....  ז"תשכ'ה ,טח שב"מבה ,טבת ה"כ, ואראשבת פרשת 

  ,ואראפרשת  שבתשיחת   )ד

גי   .................  ז"כתש'ה ,ח שבט"מבה ,טבת ה"כ

    ואראפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

אכ  .............................................  איכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ו

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

ל  .................  ואראפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

אל ............  ואראפרשת וע לשבשיעור יומי חומש   )ח

סד  ................  ואראפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סה  ....................................  ואראפרשת לשבוע  

עה  ...............  ואראפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יא

עח  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

אפ   .............  ואראפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

צד   ............ ואראפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )יד

אק  ...............  ואראפרשת לשבוע ספר המצוות  –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

דק  ...................................  וקתהלים פרק , דפרק  במלכים 

  אבותמסכת  –משניות   )יז

קו  ................................................   ביאור קהתי

יגק ...............................................  מסכת יומאעין יעקב   )יח

  עם ביאורים  יומאמסכת   )יט

ידק  ................................................ף נעד ד מדמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב 

   רוך הלכות שבת עם הערות וציוניםשולחן ע  )כ

מבק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

מבק  .................................................  ר הזקן"אדמו

   אור תורה  )כב

מדק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

מדק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

מהק  ......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

מהק  ............................................ ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

מהק  ...........................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"שת'ספר המאמרים ה  )כז

מזק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )כח

מזק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  צ"ר מוהריי"ק אדמו"רשימת כ  )כט

מחק  ..........................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

מטק  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קנ  ....................................  חומש לקריאה בציבור   )לא

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

נטק  .......  שבת קודש סדר מצות הדלקת נרות לערב  )לג



f"kyz'dו ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

הּתֹורה  ּבפעּולת הּוא ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהחידּוׁש ְְְִִִֶַַַַַָָלפי

ענין 8ּבעֹולם  היה מּתןּֿתֹורה קֹודם ּגם ׁשהרי , ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּביֹומא  ּכדאיתא הּתֹורה, ׁשל 9לימּוד מּימיהן ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּבמצרים  היּו מהם, יׁשיבה ּפרׁשה לא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאבֹותינּו

ויֹוׁשב  זקן אבינּו אברהם כּו', עּמהם ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָיׁשיבה

ׁשּקֹודם  אּלא ויעקב, יצחק וכן היה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּביׁשיבה

זה  וענין ּבעֹולם, הּפעּולה היתה לא ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹמּתןּֿתֹורה

מּתןּֿתֹורה  קֹודם ולכן ּבמּתןּֿתֹורה. ְְְִֵֵֶַַַַַָָָנתחּדׁש

הּברזל  ּכּור עלֿידי העֹולם זיּכּו להיֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָהּוצר

לפעֹול  יּוכל ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּגילּוי ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּדמצרים,

ָָּבעֹולם.

קֹוׁשי p‰Â‰ג) עלֿידי ׁשּנעׂשה ּדיׂשראל הּזיּכּו ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּבנֹוגע  הּוא ּובלבנים ּבחֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַהּׁשעּבּוד

ּתיקּון  צריכה אינּה עצמּה הּנׁשמה ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלּגּוף,

חצּובה 10ּכלל  היא ׁשהרי הּכבֹוד 11, ּכּסא מּתחת ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

היה  מצרים ׁשעּבּוד ענין ׁשּכל ונמצא, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָוכּו'.

למּתןּֿתֹורה, ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן הּגּוף. ְְְְִִֵֵַַַַַָּבׁשביל

על  לפעֹול ּכדי היא למּטה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּנתינת

ּבּתניא  וכדאיתא ּדוקא, ּבגּוף ׁשהּתֹורה 12נׁשמה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

ּגׁשמּיים  ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' וירדה ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָנסעה

הּספר  על ּבדיֹו ּגׁשמּיֹות אֹותּיֹות ּובצרּופי ְְְִִִֵֵֵֶַַַכּו'

ׁשּבגּוף  ונפׁש רּוח אֹו הּנׁשמה ׁשּכל ּבכדי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָכּו',

וכיון  כּו'. ּולקימן ּבדעּתּה להּׂשיגן ּתּוכל ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָהאדם

את  לברר ּבׁשביל הּוא ּדמּתןּֿתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשהענין

מצרים  ׁשעּבּוד קֹוׁשי להיֹות הּוצר לכן ְְְְִִִִִֵַַַָהּגּוף,

ּכדי לּגּוף, ֿ ּבנֹוגע ּדמּתן לּגילּוי מּוכׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ
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ובכ"מ.8) ואילך. 75 ע' חט"ו לקו"ש גם ב.9)ראה ב).10)כח, (מח, פל"ז בתניא הובא ― כו שער חיים פרדס 11)עץ

פ"ז. תשע) ולא עשר (שער א פ"ד.12)שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למתן  הכרחי מקדים תנאי היה והעולם ישראל בני זיכוך מדוע ומבאר והולך

תורה:

Le„ÈÁ‰L ÈÙÏ ,eÈ‰Â העיקרית ‰e‡והפעולה ‰¯BzŒÔzÓc ¿«¿¿ƒ∆«ƒ¿««»
‰¯Bz‰ ˙ÏeÚÙa קדושה ולהחדיר אלוקי אור ולא ,ÌÏBÚa8להביא ƒ¿««»»»

התורה  נתינת Ìbבעצם È¯‰L∆¬≈«
‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ לפני ,בפועל ∆««»

מצרים  eÓÈÏ„יציאת ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿«ƒ
‡˙È‡„k ,‰¯Bz‰ כמובאa מסכת «»ƒ¿ƒ»¿

‡ÓBÈ9ז"ל חכמינו Ô‰ÈÓiÓבדברי »ƒ¿≈∆
‰L¯t ‡Ï eÈ˙B·‡ ÏL לא ∆¬≈…»¿»

‰eÈפסקה  ,Ì‰Ó ‰·ÈLÈ¿ƒ»≈∆»
,'eÎ Ì‰nÚ ‰·ÈLÈ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ»∆
·LBÈÂ Ô˜Ê eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ»≈¿≈
˜ÁˆÈ ÔÎÂ ,‰È‰ ‰·ÈLÈaƒƒ»»»¿≈ƒ¿»

,·˜ÚÈÂ התחדש לא תורה שבמתן כך ¿«¬…
אצל  כבר שהיה התורה לימוד עצם

במצרים  ישראל בני אצל וכן האבות

‡Ï ‰¯BzŒÔzÓ Ì„BwL ‡l‡∆»∆∆««»…
‰ÏeÚt‰ ‰˙È‰ של וההשפעה »¿»«¿»

ולהחדיר  אלוקי אור להמשיך התורה

Ê‰קדושה  ÔÈÚÂ ,ÌÏBÚa»»¿ƒ¿»∆
‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙ כמובא ƒ¿«≈¿««»

במדרש  ז"ל חכמינו מדברי בחסידות

לפני  והרוחניות הגשמיות בין שהיחס

על  שגזר למלך דומה היה תורה מתן

זו  מעל זו שנמצאות מדינות שתי בני

ירדו  לא העליונה המדינה שבני

המדינה  ובני התחתונה למדינה

העליונה  למדינה יעלו לא התחתונה

כמו  הגזירה בטלה תורה במתן אבל

"ואל  סיני", הר על ה' "וירד שכתוב

פנימיות  ולפי ה'" אל עלה אמר משה

התורה  שלימוד היא הכוונה הדברים

החדיר  לא האבות של המצוות ומעשה

העולם  וחומריות בגשמיות קדושה

תורה. במתן רק התחדש זה ודבר

˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ ÔÎÏÂ תורה למתן והקדמה כהכנה ¿»≈∆««»¿«ƒ¿
ÈeÏÈb‰L È„k ,ÌÈ¯ˆÓc ÏÊ¯a‰ ¯ek È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ CekÈÊƒ»»«¿≈««¿∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÏBÚa ÏBÚÙÏ ÏÎeÈ ‰¯BzŒÔzÓc,במצרים ב'כור' השעבוד וללא ¿««»«ƒ¿»»
שבא  האלוקי האור את לתוכו ולספוג לקלוט 'כלי' להיות יכול היה לא העולם

המצוות. וקיום התורה לימוד ידי על לעולם

„eaÚM‰ ÈLB˜ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ï‡¯NÈc CekÈf‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿»≈∆«¬»«¿≈ƒ«ƒ¿
הברזל' ÛebÏ,במצרים'ב'כור Ú‚Ba ‡e‰ ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa היינו ¿∆ƒ¿≈ƒ¿≈««

הגשמי  הגוף של והחומריות הגשמיות וזיכוך ‰ÓLp‰עידון È¯‰L∆¬≈«¿»»
dÓˆÚ וההתלבשות הזה לעולם הירידה לפני עצמה, מצד שהיא כפי «¿»

גשמי  Ôe˜Èzבגוף ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ וזיכוךÏÏk10‡È‰ È¯‰L , ≈»¿ƒ»ƒ¿»∆¬≈ƒ
‰·eˆÁ11„B·k‰ ‡qk ˙ÁzÓ גבוהה בדרגה הוא באלוקות מקורה ¬»ƒ««ƒ≈«»

'eÎÂ ממעל אלוקה "חלק והיא ¿
וקדושה. טוב וכולה «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,ממש"

ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏÈ·La ‰È‰ וזיכוך ‰Ûeb.עידון »»ƒ¿ƒ«

ŒÔzÓÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«¿««
‰¯Bz הקדמה לאחר היה שכאמור »

ובכוונה  הגשמיות זיכוך של והכנה

אלוקי  אור של וגילוי המשכה לפעול

hÓÏ‰בעולם, ‰¯Bz‰ ˙È˙pL∆¿ƒ««»¿«»
‰ÏBÚÙÏ È„k ‡È להשפיע ƒ¿≈ƒ¿

קדושה Ûe‚aולהמשיך ‰ÓL ÏÚ«¿»»¿
‡˙È‡„ÎÂ ,‡˜Âc וכמובא «¿»¿ƒ¿ƒ»

‡Èza12‰ÚÒ ‰¯Bz‰L ««¿»∆«»»¿»
‰LaÏ˙pL „Ú 'eÎ ‰„¯ÈÂ¿»¿»«∆ƒ¿«¿»
'eÎ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
˙BiÓLb ˙Bi˙B‡ ÈÙe¯ˆ·e¿≈≈ƒ«¿ƒ
È„Îa ,'eÎ ¯Ùq‰ ÏÚ BÈ„aƒ¿««≈∆ƒ¿≈
LÙÂ Áe¯ B‡ ‰ÓLp‰ ÏkL∆»«¿»»«¿∆∆

בנשמה  שונות דרגות ¿∆Ûe‚aLשהן
dzÚ„a Ô‚ÈO‰Ï ÏÎez Ì„‡‰»»»«¿«ƒ»¿«¿»

'eÎ ÔÓÈ˜Ïe הזקן רבנו לשון (וזה ¿«¿»
כבודה  ממקום ירדה "התורה בתניא:

ואורייתא  יתברך וחכמתו רצונו שהיא

ולית  חד כולא וקודשאֿבריךֿהוא

[והתורה  כלל ביה תפיסא מחשבה

ואין  אחד הכול הוא ברוך והקדוש

[ממקורה  ומשם בו]. תופסת מחשבה

כרצונו  והנעלה הגבוה ושורשה

בסתר  וירדה נסעה ה'] של וחכמתו

למדרגה  ממדרגה המדרגות

שנתלבשה  עד העולמות בהשתלשלות

הזה  עולם וענייני גשמיים בדברים

בדיו  גשמיות אותיות ובצרופי והלכותיהן ככולם התורה מצות רוב שהן

כל  שתהא כדי וכתובים נביאים שבתורה ספרים וארבעה עשרים הספר על

מחשבה  ממדרגת שלמטה ומעשה דבור בחי' ואפי' בהן תפיסא מחשבה

בהן). ומתלבשת בהן ‰e‡תפיסא ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»¿««»
Ûeb‰ ˙‡ ¯¯·Ï ÏÈ·La הגשמיÈLB˜ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏ , ƒ¿ƒ¿»≈∆«»≈¿«ƒ¿ƒ

¯LÎeÓ ‰È‰iL È„k ,ÛebÏ Ú‚Ba ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL'כלי' היינו ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈««¿≈∆ƒ¿∆¿»
ומתאים  BzŒÔzÓc¯‰.ראוי ÈeÏÈbÏ«ƒ¿««»
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'eb dyn l` miwel` xacie

הּגּוף  מעלת ּגֹודל מהּו להבין, צרי א ְֲִִֶַַַַַָָָּתֹורה.

הּתֹורה  ּדנתינת הענין היה ׁשּבׁשבילֹו ,ּכ ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָּכל

מצרים. ּדׁשעּבּוד ההכנה לאחרי ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלמּטה

מאמר ÔÈ·‰Ïeד) ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְֲִִֵֶַַַָ

אעא 13הּזהר  מתיבּתא, רב ּדאמר ְְְִַַַַָָָָֹ

ּגּופא  כּו', ליּה מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ְְְְְִִֵֵַָָָּדלא

ליּה מבּטׁשין  ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה סליק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָּדלא

נאחז  האֹור ׁשאין עץ חתיכת ּכמֹו ּפירּוׁש, ְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָוכּו'.

לחתיכֹות  אֹותֹו ׁשּמבּקעים עלֿידיֿזה הּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַּבֹו,

ּונׁשמה, ּבגּוף ּגם ּכ האּור, ּבֹו נאחז אזי ְְְֱֲֶַַַָָָָָקטּנֹות

הּנה  ּבּגּוף, מאיר אינֹו הּנׁשמה אֹור ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּכאׁשר

נאחז  אזי הּגּוף, את ׁשּמבּטׁשין ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָעלֿידיֿזה

רּבי  ּגחין ּבּזהר, ּומסּים הּנׁשמה. אֹור ּבֹו ְְִִִֵֵַַַַַָָָֹּומאיר

אבתר מּלה מּלה אמר לעפרא, ונׁשיק ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָׁשמעֹון

מהּו להבין, וצרי וכּו'. דהוינא מּיֹומא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָרדיפנא

סליק  ּדלא (אעא מּלה ּבהאי ּכ ּכל הּמעלה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָּגֹודל

רדיף  היה ׁשמעֹון ׁשרּבי וכּו') נהֹורא ְְְִִִֵֶַָָָָּביּה

מּלה, האי ׁשמע וכאׁשר היֹותֹו, מּיֹום ְְֱֲִִֶַַַַַָָָאּבתרּה

לעפרא. ונׁשיק ְְְִִַָָָּגחין

ׁשערים'Ô·eÈÂה) ּב'מאה הּמבֹואר 14ּבהקּדם ¿»ְְְְְִֵֵֶַָָָ

לאחרֹונה  ּובאחד 15(ׁשּנדּפס , ְְֲִֶֶַַָָָ

לאחרֹונה  ׁשהּגיעּו סדר 16הּביכלאך ּבביאּור ( ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

איתא  ּדהּנה, הּתפילה. מּסדר החל ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּיֹום

והינּו17ּבגמרא  כּו', ּנׁשמה אלקי אֹומר מתער ּכי ְְְְְֱִִִֵַַַָָָָֹ

הראׁשֹונה  הּברכה זֹוהי הּגמרא, נּסח ְְִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשעלּֿפי

ואףֿעלּֿפיֿכן  הּׁשחר, ּפֹותחת ּבברּכת אינּה ְְְִִֵֵַַַַַַַַָ

הּמּפיל  לברּכת ּבהמׁש ׁשּבאה לפי ,18ּבברּו. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

האֹומר  הּוא מי יּפלא ּדלכאֹורה ׁשם, ְְְִִִֵֵֶַָָָָּומקׁשה

ׁשאֹומר  ּדכיון כּו'), נׁשמה (אלקי זה ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹמאמר

הּנׁשמה. מאמר זה אין הרי ּבי, ׁשּנתּת ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנׁשמה

ׁשּידּבר  ׁשּי ולא ּדֹומם, ּכאבן חּיּות, ללא הּוא עצמֹו מּצד הרי הּגּוף, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹואילּו

ּכחֹות, עׂשר יׁש ּבּה ׁשּגם הּבהמית, נפׁש מאמר ׁשּזהּו הּוא, הענין א ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעצמֹו.
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פכ"ט.13) בתניא הובא ― א קסח, שה.14)ח"ג ע' ענינים באוה"ת לאח"ז ונדפס ב. שנה 15)מה, חנוכה לימי בסמיכות

רצג.16)זו. ס"ע שם באוה"ת הנסמן ב.17)ראה ס, הראב"ד.18)ברכות בשם ― חול של שחרית בסדר אבודרהם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÏÈ·LaL ,Ck Ïk Ûeb‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ«∆«¬««»»∆ƒ¿ƒ
„eaÚLc ‰Î‰‰ È¯Á‡Ï ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙È˙c ÔÈÚ‰ ‰È‰»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ««»¿«»¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿

,ÌÈ¯ˆÓ היה קדושה בו להחדיר שכדי כך כל חשוב הגוף מדוע כלומר, ƒ¿«ƒ
במצרים.? פרך עבודת של והמאמץ הקושי כל כדאי

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe („¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ‰ÏÈÁz13¯Ó‡c ¿ƒ»«¬««…«¿»«

,‡z·È˙Ó הישיבה ¯· ‡Ú‡רב «¿ƒ¿»»»
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»¿ƒ≈¿»

,'eÎ dÈÏ ÔÈLh·Ó עולה שלא עץ ¿«¿ƒ≈
בו) נאחזת אינה (שהאש האור בו

ניתן  ואז קטנים לגזרים אותו מבקעים

בקלות  אש בהם Ïc‡להעלות ‡Ùeb»¿»
‡˙ÓLc ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»»

'eÎÂ dÈÏ ÔÈLh·Ó עולה שלא גוף ¿«¿ƒ≈¿
בו  מאירה לא והנשמה הנשמה אור בו

אותו, לבטש יש עליו משפיעה ולא

והחומריות  ה'יישות" את לבטל היינו

ומבאר. שהולך כפי ≈Le¯Èt,שלו,
ıÚ ˙ÎÈ˙Á BÓk גדולהÔÈ‡L ¿¬ƒ«≈∆≈

ŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,Ba ÊÁ‡ ¯B‡‰»∆¡»ƒ≈«¿≈
˙BÎÈ˙ÁÏ B˙B‡ ÌÈÚw·nL ‰Ê∆∆¿«¿ƒ«¬ƒ
,¯e‡‰ Ba ÊÁ‡ ÈÊ‡ ˙BpË¿̃«¬«∆¡»»
¯L‡kL ,‰ÓLe Ûe‚a Ìb Ck»«¿¿»»∆«¬∆
¯È‡Ó BÈ‡ ‰ÓLp‰ ¯B‡«¿»»≈≈ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,Ûeba«ƒ≈«¿≈∆
ÈÊ‡ ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈLh·nL∆¿«¿ƒ∆«¬«
.‰ÓLp‰ ¯B‡ Ba ¯È‡Óe ÊÁ‡∆¡»≈ƒ«¿»»
Èa¯ ÔÈÁb ,¯‰fa ÌiÒÓe¿«≈«…«»ƒ«ƒ

,‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔBÚÓL התכופף ƒ¿¿»ƒ¿«¿»
העפר  את ונישק שמעון »«‡Ó¯רבי

‡ÙÈ„¯ C¯˙·‡ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¬»¿≈¿ƒ¿»
'eÎÂ ‡ÈÂ‰„ ‡ÓBiÓ מילה מילה ƒ»«¬ƒ»¿

הללו  מהמילים אחת שכל (היינו

רודף  אני מאד), ויקרות חשובות

היותי. מיום ÔÈ·‰Ï,אחרייך CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk ‰ÏÚn‰ Ï„Bb e‰Ó«∆««¬»»»

‰lÓ È‡‰a זו (‡Ú‡באימרה ¿«ƒ»»»
('eÎÂ ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»¿ƒ≈¿»¿
ÛÈ„¯ ‰È‰ ÔBÚÓL Èa¯L∆«ƒƒ¿»»»ƒ

d¯˙a‡ אחריה ÌBiÓרודף ««¿»ƒ
È‡‰ ÚÓL ¯L‡ÎÂ ,B˙BÈ‰¡¿«¬∆»««
‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔÈÁb ,‰lÓƒ»»ƒ¿»ƒ¿«¿»

לעפר.? ונישק התכופף

'ÌÈ¯ÚL ‰‡Ó'a ¯‡B·n‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ ענייני ‰14) של קובץ ¿»¿∆¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ
חב"ד  נשיאי מרבותינו B¯Á‡Ï‰חסידות Òt„pL)15, חוזרת בהדפסה ∆ƒ¿«»«¬»

Í‡ÏÎÈa‰ „Á‡·e יד כתב של B¯Á‡Ï‰תכריך eÚÈb‰L16 לידי ¿∆»«ƒ¿»∆ƒƒ»«¬»
‰ÌBiהרבי  ¯„Ò ¯e‡È·a ה') ‰ÏÈÙz‰בעבודת ¯„qÓ ÏÁ‰ עלֿפי ¿≈≈∆«»≈ƒ≈∆«¿ƒ»

כדלהלן. חסידות,

‡˙È‡ ,‰p‰cמובא‡¯Ó‚a17 ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»»
¯Ú˙Ó Èk מתעורר האדם כאשר ƒƒ¿«

בבוקר ‡È˜Ïמהשינה ¯ÓB‡≈¡…«
ÈtŒÏÚL eÈ‰Â ,'eÎ ‰ÓLp¿»»¿«¿∆«ƒ
‰Î¯a‰ È‰BÊ ,‡¯Ób‰ ÁqÀ««¿»»ƒ«¿»»
,¯ÁM‰ ˙k¯·a ‰BL‡¯‰»ƒ»¿ƒ¿««««
˙Á˙Bt dÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈»««

Ce¯·a בברכות הוא כלל שכן , ¿»
איננה  לחברתה' הסמוכה ש'ברכה

עניין  שהיא ברכה אבל ב'ברוך' פותחת

ב'ברוך', פותחת כן עצמו בפני חדש

לא  נשמה' 'אלוקי שברכת והטעם

ההתחלה  שהיא למרות ב'ברוך' פותחת

הוא השחר ברכות של ÈÙÏ¿ƒוהפתיחה
˙k¯·Ï CLÓ‰a ‰‡aL∆»»¿∆¿≈¿ƒ¿«

ÏÈtn‰18 לפני בלילה, שמברכים ««ƒ
ומסתיימת  פותחת כן והיא השינה

ÌLב'ברוך'. ‰L˜Óe במאמר «¿∆»
שערים', 'מאה «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰שבספר

‡ÏtÈ'נשמה 'אלוקי הברכה בתוכן ƒ»≈
‰Ê ¯Ó‡Ó ¯ÓB‡‰ ‡e‰ ÈÓƒ»≈«¬»∆
ÔÂÈÎc ,('eÎ ‰ÓL È˜Ï‡)¡…«¿»»¿≈»
È¯‰ ,Èa z˙pL ‰ÓL ¯ÓB‡L∆≈¿»»∆»«»ƒ¬≈

‰ÓLp‰ ¯Ó‡Ó ‰Ê ÔÈ‡ על ≈∆«¬««¿»»
על  שמדבר אחר מישהו אלא עצמה

הנשמה. ‰¯Èאודות ,Ûeb‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«¬≈
BÓˆÚ „vÓ הנשמה ‰e‡ללא ƒ««¿

‡ÏÂ ,ÌÓBc Ô·‡k ,˙eiÁ ‡ÏÏ¿…«¿∆∆≈¿…
BÓˆÚÓ ¯a„iL CiL מה וכל «»∆¿«≈≈«¿

המדברת  היא הנשמה הרי אומר שהגוף

מתוכו.?

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ הברכה «»ƒ¿»∆∆
היא  נשמה" LÙ"אלוקי ¯Ó‡Ó«¬«∆∆

¯NÚ LÈ da ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆«»≈∆∆
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ז f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

הּתֹורה  ּבפעּולת הּוא ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהחידּוׁש ְְְִִִֶַַַַַָָלפי

ענין 8ּבעֹולם  היה מּתןּֿתֹורה קֹודם ּגם ׁשהרי , ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּביֹומא  ּכדאיתא הּתֹורה, ׁשל 9לימּוד מּימיהן ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ּבמצרים  היּו מהם, יׁשיבה ּפרׁשה לא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹאבֹותינּו

ויֹוׁשב  זקן אבינּו אברהם כּו', עּמהם ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָיׁשיבה

ׁשּקֹודם  אּלא ויעקב, יצחק וכן היה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּביׁשיבה

זה  וענין ּבעֹולם, הּפעּולה היתה לא ְְְְִֶַַַָָָָָָָֹמּתןּֿתֹורה

מּתןּֿתֹורה  קֹודם ולכן ּבמּתןּֿתֹורה. ְְְִֵֵֶַַַַַָָָנתחּדׁש

הּברזל  ּכּור עלֿידי העֹולם זיּכּו להיֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָהּוצר

לפעֹול  יּוכל ּדמּתןּֿתֹורה ׁשהּגילּוי ּכדי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּדמצרים,

ָָּבעֹולם.

קֹוׁשי p‰Â‰ג) עלֿידי ׁשּנעׂשה ּדיׂשראל הּזיּכּו ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּבנֹוגע  הּוא ּובלבנים ּבחֹומר ְְְְִִִֵֵֶַַהּׁשעּבּוד

ּתיקּון  צריכה אינּה עצמּה הּנׁשמה ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלּגּוף,

חצּובה 10ּכלל  היא ׁשהרי הּכבֹוד 11, ּכּסא מּתחת ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

היה  מצרים ׁשעּבּוד ענין ׁשּכל ונמצא, ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָוכּו'.

למּתןּֿתֹורה, ּבנֹוגע ּגם הּוא וכן הּגּוף. ְְְְִִֵֵַַַַַָּבׁשביל

על  לפעֹול ּכדי היא למּטה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּנתינת

ּבּתניא  וכדאיתא ּדוקא, ּבגּוף ׁשהּתֹורה 12נׁשמה ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

ּגׁשמּיים  ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' וירדה ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָנסעה

הּספר  על ּבדיֹו ּגׁשמּיֹות אֹותּיֹות ּובצרּופי ְְְִִִֵֵֵֶַַַכּו'

ׁשּבגּוף  ונפׁש רּוח אֹו הּנׁשמה ׁשּכל ּבכדי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָכּו',

וכיון  כּו'. ּולקימן ּבדעּתּה להּׂשיגן ּתּוכל ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָהאדם

את  לברר ּבׁשביל הּוא ּדמּתןּֿתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשהענין

מצרים  ׁשעּבּוד קֹוׁשי להיֹות הּוצר לכן ְְְְִִִִִֵַַַָהּגּוף,

ּכדי לּגּוף, ֿ ּבנֹוגע ּדמּתן לּגילּוי מּוכׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ
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ובכ"מ.8) ואילך. 75 ע' חט"ו לקו"ש גם ב.9)ראה ב).10)כח, (מח, פל"ז בתניא הובא ― כו שער חיים פרדס 11)עץ

פ"ז. תשע) ולא עשר (שער א פ"ד.12)שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למתן  הכרחי מקדים תנאי היה והעולם ישראל בני זיכוך מדוע ומבאר והולך

תורה:

Le„ÈÁ‰L ÈÙÏ ,eÈ‰Â העיקרית ‰e‡והפעולה ‰¯BzŒÔzÓc ¿«¿¿ƒ∆«ƒ¿««»
‰¯Bz‰ ˙ÏeÚÙa קדושה ולהחדיר אלוקי אור ולא ,ÌÏBÚa8להביא ƒ¿««»»»

התורה  נתינת Ìbבעצם È¯‰L∆¬≈«
‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ לפני ,בפועל ∆««»

מצרים  eÓÈÏ„יציאת ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿«ƒ
‡˙È‡„k ,‰¯Bz‰ כמובאa מסכת «»ƒ¿ƒ»¿

‡ÓBÈ9ז"ל חכמינו Ô‰ÈÓiÓבדברי »ƒ¿≈∆
‰L¯t ‡Ï eÈ˙B·‡ ÏL לא ∆¬≈…»¿»

‰eÈפסקה  ,Ì‰Ó ‰·ÈLÈ¿ƒ»≈∆»
,'eÎ Ì‰nÚ ‰·ÈLÈ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ»∆
·LBÈÂ Ô˜Ê eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒ»≈¿≈
˜ÁˆÈ ÔÎÂ ,‰È‰ ‰·ÈLÈaƒƒ»»»¿≈ƒ¿»

,·˜ÚÈÂ התחדש לא תורה שבמתן כך ¿«¬…
אצל  כבר שהיה התורה לימוד עצם

במצרים  ישראל בני אצל וכן האבות

‡Ï ‰¯BzŒÔzÓ Ì„BwL ‡l‡∆»∆∆««»…
‰ÏeÚt‰ ‰˙È‰ של וההשפעה »¿»«¿»

ולהחדיר  אלוקי אור להמשיך התורה

Ê‰קדושה  ÔÈÚÂ ,ÌÏBÚa»»¿ƒ¿»∆
‰¯BzŒÔzÓa LcÁ˙ כמובא ƒ¿«≈¿««»

במדרש  ז"ל חכמינו מדברי בחסידות

לפני  והרוחניות הגשמיות בין שהיחס

על  שגזר למלך דומה היה תורה מתן

זו  מעל זו שנמצאות מדינות שתי בני

ירדו  לא העליונה המדינה שבני

המדינה  ובני התחתונה למדינה

העליונה  למדינה יעלו לא התחתונה

כמו  הגזירה בטלה תורה במתן אבל

"ואל  סיני", הר על ה' "וירד שכתוב

פנימיות  ולפי ה'" אל עלה אמר משה

התורה  שלימוד היא הכוונה הדברים

החדיר  לא האבות של המצוות ומעשה

העולם  וחומריות בגשמיות קדושה

תורה. במתן רק התחדש זה ודבר

˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ‰¯BzŒÔzÓ Ì„B˜ ÔÎÏÂ תורה למתן והקדמה כהכנה ¿»≈∆««»¿«ƒ¿
ÈeÏÈb‰L È„k ,ÌÈ¯ˆÓc ÏÊ¯a‰ ¯ek È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰ CekÈÊƒ»»«¿≈««¿∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆«ƒ

ÌÏBÚa ÏBÚÙÏ ÏÎeÈ ‰¯BzŒÔzÓc,במצרים ב'כור' השעבוד וללא ¿««»«ƒ¿»»
שבא  האלוקי האור את לתוכו ולספוג לקלוט 'כלי' להיות יכול היה לא העולם

המצוות. וקיום התורה לימוד ידי על לעולם

„eaÚM‰ ÈLB˜ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ï‡¯NÈc CekÈf‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«ƒ¿ƒ¿»≈∆«¬»«¿≈ƒ«ƒ¿
הברזל' ÛebÏ,במצרים'ב'כור Ú‚Ba ‡e‰ ÌÈ·Ï·e ¯ÓBÁa היינו ¿∆ƒ¿≈ƒ¿≈««

הגשמי  הגוף של והחומריות הגשמיות וזיכוך ‰ÓLp‰עידון È¯‰L∆¬≈«¿»»
dÓˆÚ וההתלבשות הזה לעולם הירידה לפני עצמה, מצד שהיא כפי «¿»

גשמי  Ôe˜Èzבגוף ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ וזיכוךÏÏk10‡È‰ È¯‰L , ≈»¿ƒ»ƒ¿»∆¬≈ƒ
‰·eˆÁ11„B·k‰ ‡qk ˙ÁzÓ גבוהה בדרגה הוא באלוקות מקורה ¬»ƒ««ƒ≈«»

'eÎÂ ממעל אלוקה "חלק והיא ¿
וקדושה. טוב וכולה «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,ממש"

ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏÈ·La ‰È‰ וזיכוך ‰Ûeb.עידון »»ƒ¿ƒ«

ŒÔzÓÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«¿««
‰¯Bz הקדמה לאחר היה שכאמור »

ובכוונה  הגשמיות זיכוך של והכנה

אלוקי  אור של וגילוי המשכה לפעול

hÓÏ‰בעולם, ‰¯Bz‰ ˙È˙pL∆¿ƒ««»¿«»
‰ÏBÚÙÏ È„k ‡È להשפיע ƒ¿≈ƒ¿

קדושה Ûe‚aולהמשיך ‰ÓL ÏÚ«¿»»¿
‡˙È‡„ÎÂ ,‡˜Âc וכמובא «¿»¿ƒ¿ƒ»

‡Èza12‰ÚÒ ‰¯Bz‰L ««¿»∆«»»¿»
‰LaÏ˙pL „Ú 'eÎ ‰„¯ÈÂ¿»¿»«∆ƒ¿«¿»
'eÎ ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
˙BiÓLb ˙Bi˙B‡ ÈÙe¯ˆ·e¿≈≈ƒ«¿ƒ
È„Îa ,'eÎ ¯Ùq‰ ÏÚ BÈ„aƒ¿««≈∆ƒ¿≈
LÙÂ Áe¯ B‡ ‰ÓLp‰ ÏkL∆»«¿»»«¿∆∆

בנשמה  שונות דרגות ¿∆Ûe‚aLשהן
dzÚ„a Ô‚ÈO‰Ï ÏÎez Ì„‡‰»»»«¿«ƒ»¿«¿»

'eÎ ÔÓÈ˜Ïe הזקן רבנו לשון (וזה ¿«¿»
כבודה  ממקום ירדה "התורה בתניא:

ואורייתא  יתברך וחכמתו רצונו שהיא

ולית  חד כולא וקודשאֿבריךֿהוא

[והתורה  כלל ביה תפיסא מחשבה

ואין  אחד הכול הוא ברוך והקדוש

[ממקורה  ומשם בו]. תופסת מחשבה

כרצונו  והנעלה הגבוה ושורשה

בסתר  וירדה נסעה ה'] של וחכמתו

למדרגה  ממדרגה המדרגות

שנתלבשה  עד העולמות בהשתלשלות

הזה  עולם וענייני גשמיים בדברים

בדיו  גשמיות אותיות ובצרופי והלכותיהן ככולם התורה מצות רוב שהן

כל  שתהא כדי וכתובים נביאים שבתורה ספרים וארבעה עשרים הספר על

מחשבה  ממדרגת שלמטה ומעשה דבור בחי' ואפי' בהן תפיסא מחשבה

בהן). ומתלבשת בהן ‰e‡תפיסא ‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»¿««»
Ûeb‰ ˙‡ ¯¯·Ï ÏÈ·La הגשמיÈLB˜ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏ , ƒ¿ƒ¿»≈∆«»≈¿«ƒ¿ƒ

¯LÎeÓ ‰È‰iL È„k ,ÛebÏ Ú‚Ba ÌÈ¯ˆÓ „eaÚL'כלי' היינו ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈««¿≈∆ƒ¿∆¿»
ומתאים  BzŒÔzÓc¯‰.ראוי ÈeÏÈbÏ«ƒ¿««»
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'eb dyn l` miwel` xacie

הּגּוף  מעלת ּגֹודל מהּו להבין, צרי א ְֲִִֶַַַַַָָָּתֹורה.

הּתֹורה  ּדנתינת הענין היה ׁשּבׁשבילֹו ,ּכ ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָּכל

מצרים. ּדׁשעּבּוד ההכנה לאחרי ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָלמּטה

מאמר ÔÈ·‰Ïeד) ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְֲִִֵֶַַַָ

אעא 13הּזהר  מתיבּתא, רב ּדאמר ְְְִַַַַָָָָֹ

ּגּופא  כּו', ליּה מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ְְְְְִִֵֵַָָָּדלא

ליּה מבּטׁשין  ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה סליק ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָּדלא

נאחז  האֹור ׁשאין עץ חתיכת ּכמֹו ּפירּוׁש, ְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָוכּו'.

לחתיכֹות  אֹותֹו ׁשּמבּקעים עלֿידיֿזה הּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַּבֹו,

ּונׁשמה, ּבגּוף ּגם ּכ האּור, ּבֹו נאחז אזי ְְְֱֲֶַַַָָָָָקטּנֹות

הּנה  ּבּגּוף, מאיר אינֹו הּנׁשמה אֹור ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּכאׁשר

נאחז  אזי הּגּוף, את ׁשּמבּטׁשין ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָעלֿידיֿזה

רּבי  ּגחין ּבּזהר, ּומסּים הּנׁשמה. אֹור ּבֹו ְְִִִֵֵַַַַַָָָֹּומאיר

אבתר מּלה מּלה אמר לעפרא, ונׁשיק ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָׁשמעֹון

מהּו להבין, וצרי וכּו'. דהוינא מּיֹומא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָרדיפנא

סליק  ּדלא (אעא מּלה ּבהאי ּכ ּכל הּמעלה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָּגֹודל

רדיף  היה ׁשמעֹון ׁשרּבי וכּו') נהֹורא ְְְִִִֵֶַָָָָּביּה

מּלה, האי ׁשמע וכאׁשר היֹותֹו, מּיֹום ְְֱֲִִֶַַַַַָָָאּבתרּה

לעפרא. ונׁשיק ְְְִִַָָָּגחין

ׁשערים'Ô·eÈÂה) ּב'מאה הּמבֹואר 14ּבהקּדם ¿»ְְְְְִֵֵֶַָָָ

לאחרֹונה  ּובאחד 15(ׁשּנדּפס , ְְֲִֶֶַַָָָ

לאחרֹונה  ׁשהּגיעּו סדר 16הּביכלאך ּבביאּור ( ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

איתא  ּדהּנה, הּתפילה. מּסדר החל ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהּיֹום

והינּו17ּבגמרא  כּו', ּנׁשמה אלקי אֹומר מתער ּכי ְְְְְֱִִִֵַַַָָָָֹ

הראׁשֹונה  הּברכה זֹוהי הּגמרא, נּסח ְְִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשעלּֿפי

ואףֿעלּֿפיֿכן  הּׁשחר, ּפֹותחת ּבברּכת אינּה ְְְִִֵֵַַַַַַַַָ

הּמּפיל  לברּכת ּבהמׁש ׁשּבאה לפי ,18ּבברּו. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

האֹומר  הּוא מי יּפלא ּדלכאֹורה ׁשם, ְְְִִִֵֵֶַָָָָּומקׁשה

ׁשאֹומר  ּדכיון כּו'), נׁשמה (אלקי זה ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָָֹמאמר

הּנׁשמה. מאמר זה אין הרי ּבי, ׁשּנתּת ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנׁשמה

ׁשּידּבר  ׁשּי ולא ּדֹומם, ּכאבן חּיּות, ללא הּוא עצמֹו מּצד הרי הּגּוף, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹואילּו

ּכחֹות, עׂשר יׁש ּבּה ׁשּגם הּבהמית, נפׁש מאמר ׁשּזהּו הּוא, הענין א ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמעצמֹו.
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פכ"ט.13) בתניא הובא ― א קסח, שה.14)ח"ג ע' ענינים באוה"ת לאח"ז ונדפס ב. שנה 15)מה, חנוכה לימי בסמיכות

רצג.16)זו. ס"ע שם באוה"ת הנסמן ב.17)ראה ס, הראב"ד.18)ברכות בשם ― חול של שחרית בסדר אבודרהם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÏÈ·LaL ,Ck Ïk Ûeb‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ«∆«¬««»»∆ƒ¿ƒ
„eaÚLc ‰Î‰‰ È¯Á‡Ï ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙È˙c ÔÈÚ‰ ‰È‰»»»ƒ¿»ƒ¿ƒ««»¿«»¿«¬≈«¬»»¿ƒ¿

,ÌÈ¯ˆÓ היה קדושה בו להחדיר שכדי כך כל חשוב הגוף מדוע כלומר, ƒ¿«ƒ
במצרים.? פרך עבודת של והמאמץ הקושי כל כדאי

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe („¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ‰ÏÈÁz13¯Ó‡c ¿ƒ»«¬««…«¿»«

,‡z·È˙Ó הישיבה ¯· ‡Ú‡רב «¿ƒ¿»»»
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»¿ƒ≈¿»

,'eÎ dÈÏ ÔÈLh·Ó עולה שלא עץ ¿«¿ƒ≈
בו) נאחזת אינה (שהאש האור בו

ניתן  ואז קטנים לגזרים אותו מבקעים

בקלות  אש בהם Ïc‡להעלות ‡Ùeb»¿»
‡˙ÓLc ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»»

'eÎÂ dÈÏ ÔÈLh·Ó עולה שלא גוף ¿«¿ƒ≈¿
בו  מאירה לא והנשמה הנשמה אור בו

אותו, לבטש יש עליו משפיעה ולא

והחומריות  ה'יישות" את לבטל היינו

ומבאר. שהולך כפי ≈Le¯Èt,שלו,
ıÚ ˙ÎÈ˙Á BÓk גדולהÔÈ‡L ¿¬ƒ«≈∆≈

ŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,Ba ÊÁ‡ ¯B‡‰»∆¡»ƒ≈«¿≈
˙BÎÈ˙ÁÏ B˙B‡ ÌÈÚw·nL ‰Ê∆∆¿«¿ƒ«¬ƒ
,¯e‡‰ Ba ÊÁ‡ ÈÊ‡ ˙BpË¿̃«¬«∆¡»»
¯L‡kL ,‰ÓLe Ûe‚a Ìb Ck»«¿¿»»∆«¬∆
¯È‡Ó BÈ‡ ‰ÓLp‰ ¯B‡«¿»»≈≈ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,Ûeba«ƒ≈«¿≈∆
ÈÊ‡ ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈLh·nL∆¿«¿ƒ∆«¬«
.‰ÓLp‰ ¯B‡ Ba ¯È‡Óe ÊÁ‡∆¡»≈ƒ«¿»»
Èa¯ ÔÈÁb ,¯‰fa ÌiÒÓe¿«≈«…«»ƒ«ƒ

,‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔBÚÓL התכופף ƒ¿¿»ƒ¿«¿»
העפר  את ונישק שמעון »«‡Ó¯רבי

‡ÙÈ„¯ C¯˙·‡ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¬»¿≈¿ƒ¿»
'eÎÂ ‡ÈÂ‰„ ‡ÓBiÓ מילה מילה ƒ»«¬ƒ»¿

הללו  מהמילים אחת שכל (היינו

רודף  אני מאד), ויקרות חשובות

היותי. מיום ÔÈ·‰Ï,אחרייך CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ
Ck Ïk ‰ÏÚn‰ Ï„Bb e‰Ó«∆««¬»»»

‰lÓ È‡‰a זו (‡Ú‡באימרה ¿«ƒ»»»
('eÎÂ ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»¿ƒ≈¿»¿
ÛÈ„¯ ‰È‰ ÔBÚÓL Èa¯L∆«ƒƒ¿»»»ƒ

d¯˙a‡ אחריה ÌBiÓרודף ««¿»ƒ
È‡‰ ÚÓL ¯L‡ÎÂ ,B˙BÈ‰¡¿«¬∆»««
‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔÈÁb ,‰lÓƒ»»ƒ¿»ƒ¿«¿»

לעפר.? ונישק התכופף

'ÌÈ¯ÚL ‰‡Ó'a ¯‡B·n‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ ענייני ‰14) של קובץ ¿»¿∆¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ
חב"ד  נשיאי מרבותינו B¯Á‡Ï‰חסידות Òt„pL)15, חוזרת בהדפסה ∆ƒ¿«»«¬»

Í‡ÏÎÈa‰ „Á‡·e יד כתב של B¯Á‡Ï‰תכריך eÚÈb‰L16 לידי ¿∆»«ƒ¿»∆ƒƒ»«¬»
‰ÌBiהרבי  ¯„Ò ¯e‡È·a ה') ‰ÏÈÙz‰בעבודת ¯„qÓ ÏÁ‰ עלֿפי ¿≈≈∆«»≈ƒ≈∆«¿ƒ»

כדלהלן. חסידות,

‡˙È‡ ,‰p‰cמובא‡¯Ó‚a17 ¿ƒ≈ƒ»ƒ¿»»
¯Ú˙Ó Èk מתעורר האדם כאשר ƒƒ¿«

בבוקר ‡È˜Ïמהשינה ¯ÓB‡≈¡…«
ÈtŒÏÚL eÈ‰Â ,'eÎ ‰ÓLp¿»»¿«¿∆«ƒ
‰Î¯a‰ È‰BÊ ,‡¯Ób‰ ÁqÀ««¿»»ƒ«¿»»
,¯ÁM‰ ˙k¯·a ‰BL‡¯‰»ƒ»¿ƒ¿««««
˙Á˙Bt dÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈≈»««

Ce¯·a בברכות הוא כלל שכן , ¿»
איננה  לחברתה' הסמוכה ש'ברכה

עניין  שהיא ברכה אבל ב'ברוך' פותחת

ב'ברוך', פותחת כן עצמו בפני חדש

לא  נשמה' 'אלוקי שברכת והטעם

ההתחלה  שהיא למרות ב'ברוך' פותחת

הוא השחר ברכות של ÈÙÏ¿ƒוהפתיחה
˙k¯·Ï CLÓ‰a ‰‡aL∆»»¿∆¿≈¿ƒ¿«

ÏÈtn‰18 לפני בלילה, שמברכים ««ƒ
ומסתיימת  פותחת כן והיא השינה

ÌLב'ברוך'. ‰L˜Óe במאמר «¿∆»
שערים', 'מאה «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰שבספר

‡ÏtÈ'נשמה 'אלוקי הברכה בתוכן ƒ»≈
‰Ê ¯Ó‡Ó ¯ÓB‡‰ ‡e‰ ÈÓƒ»≈«¬»∆
ÔÂÈÎc ,('eÎ ‰ÓL È˜Ï‡)¡…«¿»»¿≈»
È¯‰ ,Èa z˙pL ‰ÓL ¯ÓB‡L∆≈¿»»∆»«»ƒ¬≈

‰ÓLp‰ ¯Ó‡Ó ‰Ê ÔÈ‡ על ≈∆«¬««¿»»
על  שמדבר אחר מישהו אלא עצמה

הנשמה. ‰¯Èאודות ,Ûeb‰ eÏÈ‡Â¿ƒ«¬≈
BÓˆÚ „vÓ הנשמה ‰e‡ללא ƒ««¿

‡ÏÂ ,ÌÓBc Ô·‡k ,˙eiÁ ‡ÏÏ¿…«¿∆∆≈¿…
BÓˆÚÓ ¯a„iL CiL מה וכל «»∆¿«≈≈«¿

המדברת  היא הנשמה הרי אומר שהגוף

מתוכו.?

e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ הברכה «»ƒ¿»∆∆
היא  נשמה" LÙ"אלוקי ¯Ó‡Ó«¬«∆∆

¯NÚ LÈ da ÌbL ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆«»≈∆∆
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f"kyz'dח ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

האלקית  נפׁש ּבין הּממּוצע והיא ּומּדֹות, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹׂשכל

כּו', ּבי ׁשּנתּת נׁשמה האֹומרת והיא הּגּוף, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּובין

ואחרּֿכ היא, טהֹורה מּצדֿעצמּה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָׁשהּנׁשמה

ּבריאה, לבחינת יֹורדת ׁשהּנׁשמה בראתּה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּתה

והּיׁשּות, המציאּות התחלת הּוא הּבריאה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשעֹולם

ׁשּבּה הּצּורה ענין ׁשהּוא יצרּתּה, אּתה ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָואחרּֿכ

ּבי  ּבי, נפחּתּה ׁשאּתה ועד הּנׁשמה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָמצטּירת

ּבּנפׁש להתלּבׁש ּבכדי ּבׁשבילי, ּדהינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּדיקא,

מׁשּמרּה ואּתה ,ּוממׁשי הּגׁשמי. ּובּגּוף ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָהּבהמית

ׁשהּנׁשמה  הּׁשמירה ענין להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּבקרּבי,

האלקית  נפׁש ׁשהרי הּגּוף, עם מחּוּברת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּתׁשאר

מּנפׁש ולצאת ליּפרד רצֹונּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצדֿעצמּה

ּבּתניא  ּכמבֹואר ּבאלקּות, וליּכלל 19הּבהמית ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

הּכתּוב  ׁשהּנׁשמה 20ּבפירּוׁש אדם, נׁשמת הוי' נר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ליּפרד  ּבטבע ׁשחפץ הּנר אֹור ּכמֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָהיא

 ֿ ׁשעל אף למעלה, ּבׁשרׁשֹו ולידבק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמהּפתילה

נׁשמת  ּכ ּבמציאּות, אֹורֹו ויתּבּטל יכּבה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָידיֿזה

הּגּוף  מן ולצאת ליּפרד ּבטבעּה חפצּה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהאדם

ׁשּתתּבּטל  הגם ּבה', ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָולידבק

מׁשּמרּה להיֹות צרי ולכן לגמרי, ּבמציאּות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָׁשם

ּבכח  ׁשּזהּו הּגּוף, ּבתֹו ּתׁשאר ׁשהּנׁשמה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּבי ,

ּדבר  וקֹוׁשר ּבקרּבֹו האדם רּוח ׁשּׁשֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּמפליא

הרמ"א  ׁשּכתב (ּכמֹו ּגׁשמי ּבדבר ).21רּוחני ְְְִִֶַַַָָָָָָ

מּמּנ ליטלּה עתיד ואּתה אּתה ּומסּים הינּו אּתה י, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּמקֹור  ׁשהּוא ,יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו ,ְְְְְְִֵֶַַַַָָּבעצמ

הּנׁשמה  עלּית ענין והּוא הּמציאּות , לכל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹוהּׁשרׁש
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כז.20)רפי"ט.19) כ, ס"א.21)משלי ס"ו או"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙BÁk של כוחות BcÓeשלוש ÏÎN˙ וזאת כוחות, משבע המורכבות …≈∆ƒ

פרק  התניא בספר (כאמור האלוקית הנפש של הללו הכוחות לעשר במקביל

שנשתלשלו  עליונות ספירות עשר "כנגד בחינות עשר יש האלוקית שלנשמה ג

ומדות...") שכל הבהמית È‰Â‡מהן... LÙהנפש ÔÈa ÚˆeÓn‰ ¿ƒ«¿»≈∆∆
,Ûeb‰ ÔÈ·e ˙È˜Ï‡‰ מצד כי »¡…ƒ≈«

רוחנית  מהות והיא 'נפש' היא אחד

לנפש  ושייכות דמיון לה יש ובכך

ובכך  'בהמית' היא שני ומצד האלוקית

הגשמי  לגוף ושייכות דמיון לה יש

'ממוצע' לשמש יכולה היא ולכן

ÓL‰ביניהם  ˙¯ÓB‡‰ ‡È‰Â¿ƒ»∆∆¿»»
,'eÎ Èa z˙pL הברכה ותוכן ∆»«»ƒ

הוא  Œ„vÓוהתפילה ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ«
dÓˆÚ משורשה שירדה קודם «¿»

בגוף  להתלבש כדי העליון ומקורה

‡È‰ ‰¯B‰Ë בחסידות וכמבואר , ¿»ƒ
נמצאת  הנשמה שבה הבחינה שזו

והעליון  הראשון האצילות, בעולם

הרוחניים  העולמות ארבעת מבין

‡z‰הכלליים  CkŒ¯Á‡Â¿««»«»
˙„¯BÈ ‰ÓLp‰L ,d˙‡¯·¿»»∆«¿»»∆∆
ÌÏBÚL ,‰‡È¯a ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»«¿»«

,˙eLi‰Â ˙e‡ÈˆÓ‰ עולם לעומת «¿ƒ¿«≈
ממש, אלוקות שנחשב האצילות

הוא  הבריאה, עולם שתחתיו, העולם

של  המציאות גדרי של ההתחלה

‡z‰הנבראים  CkŒ¯Á‡Â¿««»«»
‰¯ev‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,dz¯ˆÈ¿«¿»∆ƒ¿««»
מסויימת  והגדרה 'ציור' של במובן

‰ÓLp‰ ˙¯iËˆÓ daL בעולם ∆»ƒ¿«∆∆«¿»»
לעולם  שמתחת העולם היצירה,

dzÁÙהבריאה, ‰z‡L „ÚÂ¿«∆«»¿«¿»
,‡˜Èc Èa ,Èa שהדברים ומאחר ƒƒ»¿»

הרי  הבהמית הנפש ידי על נאמרים

שהנפש  משמעו "בי" הלשון דיוק

בתוך  האלוקית הנפש את ו'הלביש 'נפח' הוא ברוך שהקדוש אומרת הבהמית

"בי" הגשמי ÈÏÈ·La,הגוף eÈ‰c היא שירידת למטה È„Îaהנשמה ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈
.ÈÓLb‰ Ûeb·e ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆∆««¬ƒ«««¿ƒ

,CÈLÓÓe זו ברכה Èa¯˜a,בנוסח d¯nLÓ ‰z‡Â שהנשמה שלאחר «¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ
הפנימי  ותוכנה נוספת, ובקשה לתפילה מקום יש הגוף בתוך התלבשה כבר

‰ÈÓM¯‰הוא ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vLכך על ÓLp‰L‰המיוחדת ∆»ƒƒ¿ƒ¿««¿ƒ»∆«¿»»
dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙ È¯‰L ,Ûeb‰ ÌÚ ˙¯aeÁÓ ¯‡Lzƒ»≈¿∆∆ƒ«∆¬≈∆∆»¡…ƒƒ««¿»

„¯tÈÏ dBˆ¯ מהגוף˙ÈÓ‰a‰ LÙpÓ ˙‡ˆÏÂ האלקית שהנשמה ¿»ƒ»≈¿»≈ƒ∆∆««¬ƒ

בה  גם e˜Ï‡a˙מלובשת ÏÏkÈÏÂ,חוצבה ולמקור לשורש לחזור היינו ¿ƒ»≈∆¡…
‡Èza ¯‡B·Ók19·e˙k‰ Le¯ÈÙa20,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ «¿»««¿»¿≈«»≈¬»»ƒ¿«»»

היא  לנר הנשמה השוואת של הפנימית BÓkשהמשמעות ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿
‰ÏÈ˙t‰Ó „¯tÈÏ Ú·Ëa ıÙÁL ¯p‰ ¯B‡נאחז הוא ÈÏÂ„·˜בה «≈∆»≈¿∆«ƒ»≈≈«¿ƒ»¿ƒ»≈

‰ÏÚÓÏ BL¯La בתניא וכמבואר , ¿»¿¿«¿»
למעלה  תמיד מתנענע הנר אור שלכן

בטבע  חפץ האש שאור "מפני בטבעו

בשרשו  ולידבק מהפתילה ליפרד

שתחת  הכללי האש ביסוד למעלה,

הירח" ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰גלגל Û‡«∆«¿≈∆
˙e‡ÈˆÓa B¯B‡ Ïha˙ÈÂ ‰aÎÈƒ¿∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
נמשך  הנר אור בטבעו זאת בכל

‰‡„Ìלמקורו, ˙ÓL Ck»ƒ¿«»»»
˙‡ˆÏÂ „¯tÈÏ dÚ·Ëa dˆÙÁ∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈¿»≈
dL¯La ˜·„ÈÏÂ Ûeb‰ ÔÓƒ«¿ƒ»≈¿»¿»
Ïha˙zL Ì‚‰ ,'‰a d¯B˜Óe¿»«¬«∆ƒ¿«≈

,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌL נר כמו »ƒ¿ƒ¿«¿≈
כל  את שמאבד לאבוקה שמתקרב

הגדולה באש ונכלל ≈«¿ÔÎÏÂמציאותו
,Èa¯˜a d¯nLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ¿ƒ

כדי  מיוחדת ««¿»∆ÓLp‰L‰'שמירה'
e‰fL ,Ûeb‰ CB˙a ¯‡Lzƒ»≈¿«∆∆

‡ÈÏÙn‰ ÁÎa הקדוש של כוחו ¿…«««¿ƒ
לעשות  המפליא הוא ≈∆ÓBML¯ברוך

¯LB˜Â Ba¯˜a Ì„‡‰ Áe¯«»»»¿ƒ¿¿≈
ÈÓLbומחבר  ¯·„a ÈÁe¯ ¯·c»»»ƒ¿»»«¿ƒ

זה  שונים והרוחניות שהגשמיות וכיוון

הוא  הזה החיבור הרי במהותן, מזה

‰¯Ó"‡פלא ·˙kL BÓk)21 ¿∆»«»«»
החת  נוסח "אשר בביאור ברכת של ימה

ומפליא  בשר כל "רופא – יצר"

במה  לעשות שמפליא ..." לעשות:

דבר  וקושר בקרבו האדם רוח ששומר

[הגוף], גשמי בדבר [הנשמה] רוחני

בשר, כל רופא שהוא ידי על הוא והכל

ונשמתו  הבריאות בקו האדם אז כי

בקרבו" ).משתמרת
ÌiÒÓeהוא נשמה' 'אלוקי ברכת של dÏËÈÏהסיום „È˙Ú ‰z‡Â ¿«≈¿«»»ƒƒ¿»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ,EÓˆÚa ‰z‡ eÈ‰ ‰z‡ ,ÈpnÓƒ∆ƒ«»«¿«»¿«¿¿«¿«¿ƒ¿»≈
ממנו  מסויימת והתגלות הארה ולא בעצמו הוא ברוך הקדוש ∆e‰L‡היינו

,˙e‡Èˆn‰ ÏÎÏ L¯M‰Â ¯B˜n‰ שהתהוות בחסידות כמבואר «»¿«…∆¿»«¿ƒ
שלו  והירידה האלוקי האור צמצום ידי על היא בפועל והנבראים המציאות

עצמותו  הוא המציאות כל של והמקור השורש אבל למדריגה ממדריגה

הוא ברוך הקדוש של לפי e‰Â‡ומהותו ממני" "ליטלה של המשמעות ¿
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ּדמלּכא  ּבגּופא ּתכלית 22לאׁשּתאבא ׁשּזֹוהי , ְְְְְְֳִִִֶַַָָָָ

ּתבֹוא  ׁשעלֿידיֿזה ּכדי למּטה הּנׁשמה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָירידת

נעׂשה  זה ׁשּכל מּמּני, (ליטלּה) וזהּו זֹו, ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָלעלּיה

לּדבר, ּוראיה ּדוקא. הּגּוף עם העבֹודה ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָעלֿידי

יהיה  הּנׁשמה ׂשכר קיּבּול עיקר ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשהרי

הּנׁשמה  ּתהיה ׁשאז הּמתים, ּבתחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלעתידֿלבא

הרמּב"ן  ּכׁשיטת ּדוקא, ּכׁשיטת 23ּבגּוף (ּדלא ְְְְְְִִַַַַַָָֹ

יהיה 24הרמּב"ם  ּדלעתידֿלבא הּׂשכר ׁשעיקר ( ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּתהיה  ׁשּלעתידֿלבא ועד ּדוקא, ּבגּופים ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹלנׁשמֹות

הּגּוף  מן נּזֹונית עכׁשו 25הּנׁשמה ּכמֹו (לא ְְְִִֵַַַָָָֹ

לפי  והינּו, מהּנׁשמה), חּיּות מקּבל ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָׁשהּגּוף

הּוא  ׁשּׁשרׁשֹו הּגּוף, מעלת ּתתגּלה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלעתידֿלבא

הּגּוף  ׁשרׁש עכׁשו ׁשּגם (והינּו, מהּנׁשמה ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה

זה  הרי ׁשעכׁשו אּלא מהּנׁשמה, למעלה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא

הּנה  ׁשּלכן ּבגילּוי), יהיה ּולעתידֿלבא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבהעלם,

עֹוד  ּדאין הּביטּול להיֹות יכֹול ּבּגּוף .26ּדוקא ְְְִִֵַַַָָ

ּדוקא. ּבּגּוף הּוא העילּוי ׁשּתכלית מּובן זה ְְִִִֶֶַַַָָָָּומּכל

ּבמעלתֹו,‡ÌÓו) יהיה ׁשהּגּוף לפעֹול ּכדי »¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

מתיבּתא, רב מאמר הּוא זה על ְְֲִִֵֶַַַַָהּנה

כּו', ליּה מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְִִֵֵַָָָָאעא

מבּטׁשין  ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָּגּופא

הּגּוף, ּבּטּוׁש להיֹות ׁשּצרי הינּו, וכּו'. ְְְִִִֵֶַַָליּה

ׁשמסּים  ּוכפי הּנׁשמה, אֹור ּבֹו יאיר  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה

האֹור  ׁשּמאיר ּדנׁשמתא, נהירּו נהיר ּכדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּזהר,

ׁשל מּמעל העצמי אלקה חלק ׁשהיא הּנׁשמה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מאמר 27מּמׁש ׁשמעֹון רּבי ׁשמע ׁשּכאׁשר וזהּו . ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָ

ּגֹודל  מּצד כּו', לעפרא ונׁשיק ּגחין מתיבּתא, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָרב
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ב.22) ריז, ב.23)זח"א יד, להצ"צ סהמ"צ ג. טו, צו לקו"ת וראה בסופו. הגמול הקדמה 24)שער סנהדרין המשניות פירוש

חלק. תרח"ץ 25)לפרק ואילך. צט ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך תרל"ז. נח תולדות ואלה ד"ה ראה

ואילך. 127 ע' שלום תורת השיחות ספר ריט. ואילך.26)ע' קצז ע' תרס"א סה"מ וראה לט. ד, רפ"ב.27)ואתחנן תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  העניינים ‰ÓLp‰פנימיות ˙iÏÚ ÔÈÚ העליון ומקורה לשרשה ƒ¿«¬ƒ««¿»»

הזוהר ובלשון באלוקות, נכללת ולהיות Ùe‚a‡לחזור ‡·‡zL‡Ï¿ƒ¿»√»¿»
‡kÏÓc22, ב'גוף ולהיכלל ממציאותה להתבטל כלומר 'נשאבת', להיות ¿«¿»

מוחלטת באחדות איתו ולהתאחד בעצמו הוא ברוך בקדוש È‰BfL∆ƒהמלך'
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ««¿»»¿«»

‡B·z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„k בסופו ¿≈∆«¿≈∆»
התהליך  BÊשל ‰iÏÚÏ של «¬ƒ»

באלוקות, (dÏËÈÏ)התכללות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»
,ÈpnÓ אומרים והגוף הבהמית הנפש ƒ∆ƒ

תיפרד  היא תתעלה הנשמה שכאשר

כיון  ŒÏÚ"ממני" ‰NÚ ‰Ê ÏkL∆»∆«¬∆«
‡˜Âc Ûeb‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ««¿»

לאחר  דווקא יורדת כי שהנשמה

ומבררת  בו ופועלת בגוף ומתלבשת

של  בסופו מגיעה היא אותו, ומזככת

ירדה  שבשבילו העילוי לתכלית דבר

מלכתחילה.

,¯·cÏ ‰È‡¯e של העילוי שכל ¿»»«»»
בעצ  בא הגוף הנשמה באמצעות ם

˜ÏeaÈהגשמי  ¯˜ÈÚ Ìb È¯‰L∆¬≈«ƒ«ƒ
‰ÓLp‰ ¯ÎN בקיום עבודתה על ¿««¿»»

ומצוות  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡התורה ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…
‰È‰z Ê‡L ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙aƒ¿ƒ««≈ƒ∆»ƒ¿∆
˙ËÈLk ,‡˜Âc Ûe‚a ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿»¿ƒ«

Ô"aÓ¯‰23˙ËÈLk ‡Ïc) »«¿«¿…¿ƒ«
Ì"aÓ¯‰24 קבלת שעיקר הסובר »«¿«

נמצאת  שם עדן, בגן היא השכר

הרמב"ן  ושיטת הגוף) ללא הנשמה

בתורת  המקובלת השיטה היא

‰ÎO¯החסידות  ¯˜ÈÚL∆ƒ««»»
˙BÓLÏ ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿»

,‡˜Âc ÌÈÙe‚a תופס הגוף הרי ¿ƒ«¿»
הן  הנשמה של ה' בעבודת חשוב מקום

בקיום  דווקא שהיא עצמה בעבודה

כאשר  הזה בעולם והמצוות התורה

קבלת  לגבי והן בגוף מלובשת הנשמה

שאז  המתים בתחיית שעיקרו השכר

גשמי בגוף ותהיה תחזור »¿ÚÂ„הנשמה
של  ומעלתו חשיבותו גדלה כך È‰z‰הגוף וכל ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆¿»ƒ»…ƒ¿∆

˙ÈBf ‰ÓLp‰ וחיות שפע ‰Ûebומקבלת ÔÓ25ÂLÎÚ BÓk ‡Ï) «¿»»ƒ≈ƒ«…¿«¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,(‰ÓLp‰Ó ˙eiÁ Ïa˜Ó Ûeb‰L∆«¿«≈«≈«¿»»¿«¿¿ƒ∆¿»ƒ»…

‡e‰ BL¯ML ,Ûeb‰ ˙ÏÚÓ ‰l‚˙z בעצם‰ÓLp‰Ó ‰ÏÚÓÏ ƒ¿«∆«¬««∆»¿¿«¿»≈«¿»»

ÂLÎÚ ÌbL ,eÈ‰Â) לבוא לעתיד רק ‰e‡ולא Ûeb‰ L¯L ¿«¿∆««¿»…∆«
,ÌÏÚ‰a ‰Ê È¯‰ ÂLÎÚL ‡l‡ ,‰ÓLp‰Ó ‰ÏÚÓÏ נראה והגוף ¿«¿»≈«¿»»∆»∆«¿»¬≈∆¿∆¿≈

הרוחנית  הנשמה לעומת ונחות גשמי È‰È‰דבר ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe שורש ¿»ƒ»…ƒ¿∆
הנשמה),ÈeÏÈ‚aהגוף  משורש נעלה שהוא Âc˜‡ויתברר ‰p‰ ÔÎlL ¿ƒ∆»≈ƒ≈«¿»

ÏeËÈa‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ûeba«»ƒ¿«ƒ
„BÚ ÔÈ‡c26 בדרגא ביטול שהוא ¿≈

הביטול  מאשר (יותר במיוחד נעלית

חשיב",בבחינת  כלא קמיה "כולא

רק  מסויימת מציאות יש כאשר

לה  אין הנעלה האלוקי האור שלעומת

משמעו  עוד" "אין ואילו חשיבות,

כלל). עצמה בפני מציאות זו שאין

‰Ê ÏkÓe אודות לעיל המבואר ƒ»∆
והזיכוך  הבירור לעניין הן הגוף מעלת

הן  ומצוות, דתורה העבודה ידי שעל

המתים  בתחיית השכר קבלת לעניין

על  הגוף שורש מעלת לעניין והן

הנשמה ÈÏÎzL˙שורש Ô·eÓ»∆«¿ƒ
‡˜Âc Ûeba ‡e‰ ÈeÏÈÚ‰ ולכן »ƒ««¿»

ועבודת  השעבוד שכל פלא זה אין

ולזכך  לברר כדי הייתה במצרים הפרך

לעיל. כמבואר הגשמי, הגוף את

Ûeb‰L ÏBÚÙÏ È„k ÌÓ‡ (Â»¿»¿≈ƒ¿∆«
‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,B˙ÏÚÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿«¬»ƒ≈«∆

,‡z·È˙Ó ·¯ ¯Ó‡Ó ‡e‰ בזוהר «¬««¿ƒ¿»
לעיל  ÈÏÒ˜שהובא ‡Ïc ‡Ú‡»»¿»¿ƒ

,'eÎ dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡¯B‰ dÈa≈¿»¿«¿ƒ≈
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc ‡Ùeb»¿»¿ƒ≈¿»
.'eÎÂ dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈¿
מבקעים  האש אור בו עולה שלא עץ

הנשמה  אור בו עולה שלא גוף אותו,

אותו  ומבטלים ¿»‰eÈ,מבטשים
Leha ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL וביטול ∆»ƒƒ¿ƒ

Ûeb‰"יש" בבחינת יהיה שלא «
Baו"מציאות", ¯È‡È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ

ÌiÒÓL ÈÙÎe ,‰ÓLp‰ ¯B‡ את «¿»»¿ƒ∆¿«≈
האמור  È‰¯הקטע ÔÈ„k ,¯‰fa«…«¿≈»ƒ

,‡˙ÓLc e¯È‰ אור מאיר ואז ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰ÓLp‰,הנשמה  ÏL ÈÓˆÚ‰ ¯B‡‰ ¯È‡nL עצם עומק היינו ∆≈ƒ»»«¿ƒ∆«¿»»

מועטת  הארה רק ולא הנשמה ÏÚnÓופנימיות ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…»ƒ««
LnÓ27e‰ÊÂ לכך . Ó‡Ó¯הטעם ÔBÚÓL Èa¯ ÚÓL ¯L‡kL זה «»¿∆∆«¬∆»««ƒƒ¿«¬«

eÎ',של  ‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔÈÁb ,‡z·È˙Ó את ¯· ונישק התכופף «¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
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ט f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

האלקית  נפׁש ּבין הּממּוצע והיא ּומּדֹות, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹׂשכל

כּו', ּבי ׁשּנתּת נׁשמה האֹומרת והיא הּגּוף, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּובין

ואחרּֿכ היא, טהֹורה מּצדֿעצמּה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָׁשהּנׁשמה

ּבריאה, לבחינת יֹורדת ׁשהּנׁשמה בראתּה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָאּתה

והּיׁשּות, המציאּות התחלת הּוא הּבריאה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשעֹולם

ׁשּבּה הּצּורה ענין ׁשהּוא יצרּתּה, אּתה ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָואחרּֿכ

ּבי  ּבי, נפחּתּה ׁשאּתה ועד הּנׁשמה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָמצטּירת

ּבּנפׁש להתלּבׁש ּבכדי ּבׁשבילי, ּדהינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּדיקא,

מׁשּמרּה ואּתה ,ּוממׁשי הּגׁשמי. ּובּגּוף ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָהּבהמית

ׁשהּנׁשמה  הּׁשמירה ענין להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּבקרּבי,

האלקית  נפׁש ׁשהרי הּגּוף, עם מחּוּברת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּתׁשאר

מּנפׁש ולצאת ליּפרד רצֹונּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצדֿעצמּה

ּבּתניא  ּכמבֹואר ּבאלקּות, וליּכלל 19הּבהמית ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

הּכתּוב  ׁשהּנׁשמה 20ּבפירּוׁש אדם, נׁשמת הוי' נר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ליּפרד  ּבטבע ׁשחפץ הּנר אֹור ּכמֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָהיא

 ֿ ׁשעל אף למעלה, ּבׁשרׁשֹו ולידבק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָמהּפתילה

נׁשמת  ּכ ּבמציאּות, אֹורֹו ויתּבּטל יכּבה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָידיֿזה

הּגּוף  מן ולצאת ליּפרד ּבטבעּה חפצּה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָהאדם

ׁשּתתּבּטל  הגם ּבה', ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָולידבק

מׁשּמרּה להיֹות צרי ולכן לגמרי, ּבמציאּות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָׁשם

ּבכח  ׁשּזהּו הּגּוף, ּבתֹו ּתׁשאר ׁשהּנׁשמה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבקרּבי ,

ּדבר  וקֹוׁשר ּבקרּבֹו האדם רּוח ׁשּׁשֹומר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּמפליא

הרמ"א  ׁשּכתב (ּכמֹו ּגׁשמי ּבדבר ).21רּוחני ְְְִִֶַַַָָָָָָ

מּמּנ ליטלּה עתיד ואּתה אּתה ּומסּים הינּו אּתה י, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּמקֹור  ׁשהּוא ,יתּבר ועצמּותֹו מהּותֹו ,ְְְְְְִֵֶַַַַָָּבעצמ

הּנׁשמה  עלּית ענין והּוא הּמציאּות , לכל ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹוהּׁשרׁש
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כז.20)רפי"ט.19) כ, ס"א.21)משלי ס"ו או"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙BÁk של כוחות BcÓeשלוש ÏÎN˙ וזאת כוחות, משבע המורכבות …≈∆ƒ

פרק  התניא בספר (כאמור האלוקית הנפש של הללו הכוחות לעשר במקביל

שנשתלשלו  עליונות ספירות עשר "כנגד בחינות עשר יש האלוקית שלנשמה ג

ומדות...") שכל הבהמית È‰Â‡מהן... LÙהנפש ÔÈa ÚˆeÓn‰ ¿ƒ«¿»≈∆∆
,Ûeb‰ ÔÈ·e ˙È˜Ï‡‰ מצד כי »¡…ƒ≈«

רוחנית  מהות והיא 'נפש' היא אחד

לנפש  ושייכות דמיון לה יש ובכך

ובכך  'בהמית' היא שני ומצד האלוקית

הגשמי  לגוף ושייכות דמיון לה יש

'ממוצע' לשמש יכולה היא ולכן

ÓL‰ביניהם  ˙¯ÓB‡‰ ‡È‰Â¿ƒ»∆∆¿»»
,'eÎ Èa z˙pL הברכה ותוכן ∆»«»ƒ

הוא  Œ„vÓוהתפילה ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ«
dÓˆÚ משורשה שירדה קודם «¿»

בגוף  להתלבש כדי העליון ומקורה

‡È‰ ‰¯B‰Ë בחסידות וכמבואר , ¿»ƒ
נמצאת  הנשמה שבה הבחינה שזו

והעליון  הראשון האצילות, בעולם

הרוחניים  העולמות ארבעת מבין

‡z‰הכלליים  CkŒ¯Á‡Â¿««»«»
˙„¯BÈ ‰ÓLp‰L ,d˙‡¯·¿»»∆«¿»»∆∆
ÌÏBÚL ,‰‡È¯a ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»«¿»«

,˙eLi‰Â ˙e‡ÈˆÓ‰ עולם לעומת «¿ƒ¿«≈
ממש, אלוקות שנחשב האצילות

הוא  הבריאה, עולם שתחתיו, העולם

של  המציאות גדרי של ההתחלה

‡z‰הנבראים  CkŒ¯Á‡Â¿««»«»
‰¯ev‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,dz¯ˆÈ¿«¿»∆ƒ¿««»
מסויימת  והגדרה 'ציור' של במובן

‰ÓLp‰ ˙¯iËˆÓ daL בעולם ∆»ƒ¿«∆∆«¿»»
לעולם  שמתחת העולם היצירה,

dzÁÙהבריאה, ‰z‡L „ÚÂ¿«∆«»¿«¿»
,‡˜Èc Èa ,Èa שהדברים ומאחר ƒƒ»¿»

הרי  הבהמית הנפש ידי על נאמרים

שהנפש  משמעו "בי" הלשון דיוק

בתוך  האלוקית הנפש את ו'הלביש 'נפח' הוא ברוך שהקדוש אומרת הבהמית

"בי" הגשמי ÈÏÈ·La,הגוף eÈ‰c היא שירידת למטה È„Îaהנשמה ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈
.ÈÓLb‰ Ûeb·e ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«∆∆««¬ƒ«««¿ƒ

,CÈLÓÓe זו ברכה Èa¯˜a,בנוסח d¯nLÓ ‰z‡Â שהנשמה שלאחר «¿ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ
הפנימי  ותוכנה נוספת, ובקשה לתפילה מקום יש הגוף בתוך התלבשה כבר

‰ÈÓM¯‰הוא ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vLכך על ÓLp‰L‰המיוחדת ∆»ƒƒ¿ƒ¿««¿ƒ»∆«¿»»
dÓˆÚŒ„vÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙ È¯‰L ,Ûeb‰ ÌÚ ˙¯aeÁÓ ¯‡Lzƒ»≈¿∆∆ƒ«∆¬≈∆∆»¡…ƒƒ««¿»

„¯tÈÏ dBˆ¯ מהגוף˙ÈÓ‰a‰ LÙpÓ ˙‡ˆÏÂ האלקית שהנשמה ¿»ƒ»≈¿»≈ƒ∆∆««¬ƒ

בה  גם e˜Ï‡a˙מלובשת ÏÏkÈÏÂ,חוצבה ולמקור לשורש לחזור היינו ¿ƒ»≈∆¡…
‡Èza ¯‡B·Ók19·e˙k‰ Le¯ÈÙa20,Ì„‡ ˙ÓL 'ÈÂ‰ ¯ «¿»««¿»¿≈«»≈¬»»ƒ¿«»»

היא  לנר הנשמה השוואת של הפנימית BÓkשהמשמעות ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒ¿
‰ÏÈ˙t‰Ó „¯tÈÏ Ú·Ëa ıÙÁL ¯p‰ ¯B‡נאחז הוא ÈÏÂ„·˜בה «≈∆»≈¿∆«ƒ»≈≈«¿ƒ»¿ƒ»≈

‰ÏÚÓÏ BL¯La בתניא וכמבואר , ¿»¿¿«¿»
למעלה  תמיד מתנענע הנר אור שלכן

בטבע  חפץ האש שאור "מפני בטבעו

בשרשו  ולידבק מהפתילה ליפרד

שתחת  הכללי האש ביסוד למעלה,

הירח" ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰גלגל Û‡«∆«¿≈∆
˙e‡ÈˆÓa B¯B‡ Ïha˙ÈÂ ‰aÎÈƒ¿∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
נמשך  הנר אור בטבעו זאת בכל

‰‡„Ìלמקורו, ˙ÓL Ck»ƒ¿«»»»
˙‡ˆÏÂ „¯tÈÏ dÚ·Ëa dˆÙÁ∆¿»¿ƒ¿»ƒ»≈¿»≈
dL¯La ˜·„ÈÏÂ Ûeb‰ ÔÓƒ«¿ƒ»≈¿»¿»
Ïha˙zL Ì‚‰ ,'‰a d¯B˜Óe¿»«¬«∆ƒ¿«≈

,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÌL נר כמו »ƒ¿ƒ¿«¿≈
כל  את שמאבד לאבוקה שמתקרב

הגדולה באש ונכלל ≈«¿ÔÎÏÂמציאותו
,Èa¯˜a d¯nLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ¿ƒ

כדי  מיוחדת ««¿»∆ÓLp‰L‰'שמירה'
e‰fL ,Ûeb‰ CB˙a ¯‡Lzƒ»≈¿«∆∆

‡ÈÏÙn‰ ÁÎa הקדוש של כוחו ¿…«««¿ƒ
לעשות  המפליא הוא ≈∆ÓBML¯ברוך

¯LB˜Â Ba¯˜a Ì„‡‰ Áe¯«»»»¿ƒ¿¿≈
ÈÓLbומחבר  ¯·„a ÈÁe¯ ¯·c»»»ƒ¿»»«¿ƒ

זה  שונים והרוחניות שהגשמיות וכיוון

הוא  הזה החיבור הרי במהותן, מזה

‰¯Ó"‡פלא ·˙kL BÓk)21 ¿∆»«»«»
החת  נוסח "אשר בביאור ברכת של ימה

ומפליא  בשר כל "רופא – יצר"

במה  לעשות שמפליא ..." לעשות:

דבר  וקושר בקרבו האדם רוח ששומר

[הגוף], גשמי בדבר [הנשמה] רוחני

בשר, כל רופא שהוא ידי על הוא והכל

ונשמתו  הבריאות בקו האדם אז כי

בקרבו" ).משתמרת
ÌiÒÓeהוא נשמה' 'אלוקי ברכת של dÏËÈÏהסיום „È˙Ú ‰z‡Â ¿«≈¿«»»ƒƒ¿»

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ,EÓˆÚa ‰z‡ eÈ‰ ‰z‡ ,ÈpnÓƒ∆ƒ«»«¿«»¿«¿¿«¿«¿ƒ¿»≈
ממנו  מסויימת והתגלות הארה ולא בעצמו הוא ברוך הקדוש ∆e‰L‡היינו

,˙e‡Èˆn‰ ÏÎÏ L¯M‰Â ¯B˜n‰ שהתהוות בחסידות כמבואר «»¿«…∆¿»«¿ƒ
שלו  והירידה האלוקי האור צמצום ידי על היא בפועל והנבראים המציאות

עצמותו  הוא המציאות כל של והמקור השורש אבל למדריגה ממדריגה

הוא ברוך הקדוש של לפי e‰Â‡ומהותו ממני" "ליטלה של המשמעות ¿
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'eb dyn l` miwel` xacie

ּדמלּכא  ּבגּופא ּתכלית 22לאׁשּתאבא ׁשּזֹוהי , ְְְְְְֳִִִֶַַָָָָ

ּתבֹוא  ׁשעלֿידיֿזה ּכדי למּטה הּנׁשמה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָירידת

נעׂשה  זה ׁשּכל מּמּני, (ליטלּה) וזהּו זֹו, ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָלעלּיה

לּדבר, ּוראיה ּדוקא. הּגּוף עם העבֹודה ְְְֲִֵַַַַָָָָָָָעלֿידי

יהיה  הּנׁשמה ׂשכר קיּבּול עיקר ּגם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשהרי

הּנׁשמה  ּתהיה ׁשאז הּמתים, ּבתחית ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלעתידֿלבא

הרמּב"ן  ּכׁשיטת ּדוקא, ּכׁשיטת 23ּבגּוף (ּדלא ְְְְְְִִַַַַַָָֹ

יהיה 24הרמּב"ם  ּדלעתידֿלבא הּׂשכר ׁשעיקר ( ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּתהיה  ׁשּלעתידֿלבא ועד ּדוקא, ּבגּופים ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹלנׁשמֹות

הּגּוף  מן נּזֹונית עכׁשו 25הּנׁשמה ּכמֹו (לא ְְְִִֵַַַָָָֹ

לפי  והינּו, מהּנׁשמה), חּיּות מקּבל ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָׁשהּגּוף

הּוא  ׁשּׁשרׁשֹו הּגּוף, מעלת ּתתגּלה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלעתידֿלבא

הּגּוף  ׁשרׁש עכׁשו ׁשּגם (והינּו, מהּנׁשמה ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה

זה  הרי ׁשעכׁשו אּלא מהּנׁשמה, למעלה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּוא

הּנה  ׁשּלכן ּבגילּוי), יהיה ּולעתידֿלבא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבהעלם,

עֹוד  ּדאין הּביטּול להיֹות יכֹול ּבּגּוף .26ּדוקא ְְְִִֵַַַָָ

ּדוקא. ּבּגּוף הּוא העילּוי ׁשּתכלית מּובן זה ְְִִִֶֶַַַָָָָּומּכל

ּבמעלתֹו,‡ÌÓו) יהיה ׁשהּגּוף לפעֹול ּכדי »¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

מתיבּתא, רב מאמר הּוא זה על ְְֲִִֵֶַַַַָהּנה

כּו', ליּה מבּטׁשין נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְִִֵֵַָָָָאעא

מבּטׁשין  ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָּגּופא

הּגּוף, ּבּטּוׁש להיֹות ׁשּצרי הינּו, וכּו'. ְְְִִִֵֶַַָליּה

ׁשמסּים  ּוכפי הּנׁשמה, אֹור ּבֹו יאיר  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָועלֿידיֿזה

האֹור  ׁשּמאיר ּדנׁשמתא, נהירּו נהיר ּכדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּזהר,

ׁשל מּמעל העצמי אלקה חלק ׁשהיא הּנׁשמה, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

מאמר 27מּמׁש ׁשמעֹון רּבי ׁשמע ׁשּכאׁשר וזהּו . ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָ

ּגֹודל  מּצד כּו', לעפרא ונׁשיק ּגחין מתיבּתא, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָרב
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ב.22) ריז, ב.23)זח"א יד, להצ"צ סהמ"צ ג. טו, צו לקו"ת וראה בסופו. הגמול הקדמה 24)שער סנהדרין המשניות פירוש

חלק. תרח"ץ 25)לפרק ואילך. צט ע' תרנ"ט סה"מ ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך תרל"ז. נח תולדות ואלה ד"ה ראה

ואילך. 127 ע' שלום תורת השיחות ספר ריט. ואילך.26)ע' קצז ע' תרס"א סה"מ וראה לט. ד, רפ"ב.27)ואתחנן תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  העניינים ‰ÓLp‰פנימיות ˙iÏÚ ÔÈÚ העליון ומקורה לשרשה ƒ¿«¬ƒ««¿»»

הזוהר ובלשון באלוקות, נכללת ולהיות Ùe‚a‡לחזור ‡·‡zL‡Ï¿ƒ¿»√»¿»
‡kÏÓc22, ב'גוף ולהיכלל ממציאותה להתבטל כלומר 'נשאבת', להיות ¿«¿»

מוחלטת באחדות איתו ולהתאחד בעצמו הוא ברוך בקדוש È‰BfL∆ƒהמלך'
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ««¿»»¿«»

‡B·z ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„k בסופו ¿≈∆«¿≈∆»
התהליך  BÊשל ‰iÏÚÏ של «¬ƒ»

באלוקות, (dÏËÈÏ)התכללות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»
,ÈpnÓ אומרים והגוף הבהמית הנפש ƒ∆ƒ

תיפרד  היא תתעלה הנשמה שכאשר

כיון  ŒÏÚ"ממני" ‰NÚ ‰Ê ÏkL∆»∆«¬∆«
‡˜Âc Ûeb‰ ÌÚ ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ««¿»

לאחר  דווקא יורדת כי שהנשמה

ומבררת  בו ופועלת בגוף ומתלבשת

של  בסופו מגיעה היא אותו, ומזככת

ירדה  שבשבילו העילוי לתכלית דבר

מלכתחילה.

,¯·cÏ ‰È‡¯e של העילוי שכל ¿»»«»»
בעצ  בא הגוף הנשמה באמצעות ם

˜ÏeaÈהגשמי  ¯˜ÈÚ Ìb È¯‰L∆¬≈«ƒ«ƒ
‰ÓLp‰ ¯ÎN בקיום עבודתה על ¿««¿»»

ומצוות  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡התורה ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…
‰È‰z Ê‡L ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙aƒ¿ƒ««≈ƒ∆»ƒ¿∆
˙ËÈLk ,‡˜Âc Ûe‚a ‰ÓLp‰«¿»»¿«¿»¿ƒ«

Ô"aÓ¯‰23˙ËÈLk ‡Ïc) »«¿«¿…¿ƒ«
Ì"aÓ¯‰24 קבלת שעיקר הסובר »«¿«

נמצאת  שם עדן, בגן היא השכר

הרמב"ן  ושיטת הגוף) ללא הנשמה

בתורת  המקובלת השיטה היא

‰ÎO¯החסידות  ¯˜ÈÚL∆ƒ««»»
˙BÓLÏ ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿»

,‡˜Âc ÌÈÙe‚a תופס הגוף הרי ¿ƒ«¿»
הן  הנשמה של ה' בעבודת חשוב מקום

בקיום  דווקא שהיא עצמה בעבודה

כאשר  הזה בעולם והמצוות התורה

קבלת  לגבי והן בגוף מלובשת הנשמה

שאז  המתים בתחיית שעיקרו השכר

גשמי בגוף ותהיה תחזור »¿ÚÂ„הנשמה
של  ומעלתו חשיבותו גדלה כך È‰z‰הגוף וכל ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆¿»ƒ»…ƒ¿∆

˙ÈBf ‰ÓLp‰ וחיות שפע ‰Ûebומקבלת ÔÓ25ÂLÎÚ BÓk ‡Ï) «¿»»ƒ≈ƒ«…¿«¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,(‰ÓLp‰Ó ˙eiÁ Ïa˜Ó Ûeb‰L∆«¿«≈«≈«¿»»¿«¿¿ƒ∆¿»ƒ»…

‡e‰ BL¯ML ,Ûeb‰ ˙ÏÚÓ ‰l‚˙z בעצם‰ÓLp‰Ó ‰ÏÚÓÏ ƒ¿«∆«¬««∆»¿¿«¿»≈«¿»»

ÂLÎÚ ÌbL ,eÈ‰Â) לבוא לעתיד רק ‰e‡ולא Ûeb‰ L¯L ¿«¿∆««¿»…∆«
,ÌÏÚ‰a ‰Ê È¯‰ ÂLÎÚL ‡l‡ ,‰ÓLp‰Ó ‰ÏÚÓÏ נראה והגוף ¿«¿»≈«¿»»∆»∆«¿»¬≈∆¿∆¿≈

הרוחנית  הנשמה לעומת ונחות גשמי È‰È‰דבר ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe שורש ¿»ƒ»…ƒ¿∆
הנשמה),ÈeÏÈ‚aהגוף  משורש נעלה שהוא Âc˜‡ויתברר ‰p‰ ÔÎlL ¿ƒ∆»≈ƒ≈«¿»

ÏeËÈa‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ûeba«»ƒ¿«ƒ
„BÚ ÔÈ‡c26 בדרגא ביטול שהוא ¿≈

הביטול  מאשר (יותר במיוחד נעלית

חשיב",בבחינת  כלא קמיה "כולא

רק  מסויימת מציאות יש כאשר

לה  אין הנעלה האלוקי האור שלעומת

משמעו  עוד" "אין ואילו חשיבות,

כלל). עצמה בפני מציאות זו שאין

‰Ê ÏkÓe אודות לעיל המבואר ƒ»∆
והזיכוך  הבירור לעניין הן הגוף מעלת

הן  ומצוות, דתורה העבודה ידי שעל

המתים  בתחיית השכר קבלת לעניין

על  הגוף שורש מעלת לעניין והן

הנשמה ÈÏÎzL˙שורש Ô·eÓ»∆«¿ƒ
‡˜Âc Ûeba ‡e‰ ÈeÏÈÚ‰ ולכן »ƒ««¿»

ועבודת  השעבוד שכל פלא זה אין

ולזכך  לברר כדי הייתה במצרים הפרך

לעיל. כמבואר הגשמי, הגוף את

Ûeb‰L ÏBÚÙÏ È„k ÌÓ‡ (Â»¿»¿≈ƒ¿∆«
‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,B˙ÏÚÓa ‰È‰Èƒ¿∆¿«¬»ƒ≈«∆

,‡z·È˙Ó ·¯ ¯Ó‡Ó ‡e‰ בזוהר «¬««¿ƒ¿»
לעיל  ÈÏÒ˜שהובא ‡Ïc ‡Ú‡»»¿»¿ƒ

,'eÎ dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡¯B‰ dÈa≈¿»¿«¿ƒ≈
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc ‡Ùeb»¿»¿ƒ≈¿»
.'eÎÂ dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡˙ÓLc¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈¿
מבקעים  האש אור בו עולה שלא עץ

הנשמה  אור בו עולה שלא גוף אותו,

אותו  ומבטלים ¿»‰eÈ,מבטשים
Leha ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL וביטול ∆»ƒƒ¿ƒ

Ûeb‰"יש" בבחינת יהיה שלא «
Baו"מציאות", ¯È‡È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ

ÌiÒÓL ÈÙÎe ,‰ÓLp‰ ¯B‡ את «¿»»¿ƒ∆¿«≈
האמור  È‰¯הקטע ÔÈ„k ,¯‰fa«…«¿≈»ƒ

,‡˙ÓLc e¯È‰ אור מאיר ואז ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰ÓLp‰,הנשמה  ÏL ÈÓˆÚ‰ ¯B‡‰ ¯È‡nL עצם עומק היינו ∆≈ƒ»»«¿ƒ∆«¿»»

מועטת  הארה רק ולא הנשמה ÏÚnÓופנימיות ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ ‡È‰L∆ƒ≈∆∆…»ƒ««
LnÓ27e‰ÊÂ לכך . Ó‡Ó¯הטעם ÔBÚÓL Èa¯ ÚÓL ¯L‡kL זה «»¿∆∆«¬∆»««ƒƒ¿«¬«

eÎ',של  ‡¯ÙÚÏ ˜ÈLÂ ÔÈÁb ,‡z·È˙Ó את ¯· ונישק התכופף «¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
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f"kyz'dי ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

להכיל  יכֹולים הּלב ּכלי ׁשאין הּלב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהתּפעלּות

ּדמעֹות  עיניו זלגּו עלּֿדר) מּפני 28זאת ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

להכיל  יכֹולים הּמֹוח ּכלי ׁשאין הּמֹוח, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָהתּפעלּות

החידּוׁש ּבגלל היא זֹו ׁשהתּפעלּות ְְֲִִִִֶַַַֹזאת),

ׁשהתּגּלּות  הּגּוף, מעלת ּגֹודל ּבענין זה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבמאמר

ענינים  עלֿידי (לא היא איןֿסֹוף אֹור ְְְִִִֵֵַַָֹעצמּות

ּדוקא. הּגּוף עלֿידי אּלא) ְְִִֵֶַַַָָָרּוחנּיים,

הּתפלה,29ּבהּמאמר CÈLÓÓeז) סדר ּבביאּור «¿ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָ

ענין  הּוא ּדזמרה' ְְְְִִֵֶַָׁש'ּפסּוקי

אי ּבהם, אׁשר וכל וארץ ּבּׁשמים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָההתּבֹוננּות

ל30אּתה  הּׁשמים ּוצבא ּכּולם את מחּיה ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבהתּבֹוננּות  אֹור יֹוצר ואחרּֿכ כּו', ְְְְְֲִִִֵַַַָמׁשּתחוים

כּו', הּקֹודׁש וחּיֹות ּוׂשרפים הּמלאכים ְְְְִִִֶַַַַָָּבביטּול

ּדהינּו נפׁשֹו, למסֹור  ׁשמע' 'קריאת ְְְְְְְִִַַַַַַָואחרּֿכ

ואחרּֿכ ה', לעבֹודת רצֹונֹותיו ּכל ְְְֲִַַַַָָָלמסֹור

לגמרי. הּמציאּות ּבביטּול ׁשהּוא עׂשרה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַ'ׁשמֹונה

‰p‰Â ענין יׁשנֹו עׂשרה' ּד'ׁשמֹונה ּבּביטּול ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶֶַַ

לגמרי  ּבביטּול הּוא ׁשהּגּוף הּגּוף, ְְְִִֵֶַַַּביטּול

ולא  ּבעיניו ירמֹוז ׁשּלא ּופׁשיטא ּדֹומם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֹּכאבן

כּו' ּבׂשפתֹותיו עצמּה31יקרֹוץ ׁשהּתפלה ועד , ְְְְְְִִִֶַַַָָָ

ּדּקה  ּדממה קֹול ׁשל ּבאֹופן להיֹות ,32צריכה ְְְְִִֶֶַָָָָ

חּנה  ּבתפּלת ׁשּכתּוב למדים 33ּוכמֹו (ׁשּמּזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

גּברותא)34ּבּגמרא  הלכתא לא ּכּמה וקֹולּה ְְְְְְְִַַַָָָָָָֹ

זה  הרי ּבתפלתֹו קֹולֹו הּמׁשמיע ואדרּבה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיּׁשמע.

אמנה  ּדזמרה'35מּקטּני ּב'פסּוקי מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבקֹול  (ּכׁשמם), זמרה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְִִִִֶֶֶָָָׁשּצרי

ּדוקא  ּגדֹול) רעׁש ּבקֹול וכּמבֹואר 36(ועד . ְְְְְַַַַַָָָ
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ואילך.36) א נב, נח תו"ח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙eÏÚt˙העפר  Ï„Bb „vÓ והתרגשות·l‰ שהיא הללו מהדברים ƒ«∆ƒ¿«¬«≈

כך  כדי עד גדולה Ê‡˙התרגשות ÏÈÎ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ·l‰ ÈÏk ÔÈ‡L∆≈¿≈«≈¿ƒ¿»ƒ…
˙BÚÓc ÂÈÈÚ e‚ÏÊ C¯cŒÏÚ)28 בכי ‰ÁBn,של ˙eÏÚt˙‰ ÈtÓ «∆∆»¿≈»¿»ƒ¿≈ƒ¿«¬««

˙‡Ê ÏÈÎ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÁBn‰ ÈÏk ÔÈ‡L שלמעלה לדבר והתגובה ∆≈¿≈««¿ƒ¿»ƒ…
ודמעות  בכי היא להכיל המוח מיכולת

הרגיל  הביטוי כלי שהוא דיבור ולא

השכל  BÊשל ˙eÏÚt˙‰L ,(∆ƒ¿«¬
הנשמה  אור הארת על על מהמאמר

והביטוש  הביטול ÏÏ‚aידי ‡È‰ƒƒ¿«
Le„ÈÁ‰ והמרגש המפתיע «ƒ

Ï„Bb ÔÈÚa ‰Ê ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬»∆¿ƒ¿«∆
˙elb˙‰L ,Ûeb‰ ˙ÏÚÓ«¬««∆ƒ¿«
‡È‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ
,ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡Ï)…«¿≈ƒ¿»ƒ»ƒƒ
מצד  שהיא כפי הנשמה עבודת של

‰Ûebעצמה  È„ÈŒÏÚ (‡l‡∆»«¿≈«
והחומרי  «¿»Âc˜‡.הגשמי

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe (Ê29 הנזכר «¿ƒ¿««¬»
שערים' 'מאה Ò„¯בספר ¯e‡È·a¿≈≈∆

,‰ÏÙz‰ שחרית תפילת בהמשך «¿ƒ»
בברכת  שתחילתם השחר ברכות אחרי

נשמה' ÓÊc¯‰''אלוקי È˜eÒt'L∆¿≈¿ƒ¿»
תפילת  של הראשון בחצייה הנאמרים

‰‰˙eBa˙שחרית  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿¿
,Ì‰a ¯L‡ ÏÎÂ ı¯‡Â ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¿»¬∆»∆

‰z‡ CÈ‡30 ברוך הוא הקדוש ≈«»
ÌÏekבעצמו  ˙‡ ‰iÁÓ להם ואין ¿«∆∆»

משלהם  ועצמאית אמיתית מציאות

ÌÈÂÁzLÓ EÏ ÌÈÓM‰ ‡·ˆe¿»«»«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ
,'eÎ הביטול על מורה וההשתחוויה

שמהלך  מקומות בכמה (כמבואר

השתחוואה  הוא למערב ממזרח השמש

השכינה  כלפי השמש של וביטול

המשך CkŒ¯Á‡Âשבמערב) ¿««»
שמע  קריאת בברכות התפילה

בברכת  ‡B¯המתחילות ¯ˆBÈ הוא ≈
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏeËÈ·a ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¿ƒ««¿»ƒ

'ÚÓL ˙‡È¯˜' CkŒ¯Á‡Â ,'eÎ L„Bw‰ ˙BiÁÂ ÌÈÙ¯Ne¿»ƒ¿««∆¿««»¿ƒ«¿«
,'‰ ˙„B·ÚÏ ÂÈ˙BBˆ¯ Ïk ¯BÒÓÏ eÈ‰c ,BLÙ ¯BÒÓÏ כחומר ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿»«¬«

הפנימי  התוכן שהיא לאלוקות הגשמיים הנבראים בביטול ההתבוננות לאחר

בעולמות  והנבראים המלאכים של בביטול וההתבוננות דזמרה פסוקי של

מבטל  האדם עצמה שמע בקריאת אזי שמע, קריאת בברכות הרוחניים

לאלוקות  עצמו שלו המציאות את NÚ¯‰'לחלוטין ‰BÓL' CkŒ¯Á‡Â¿««»¿∆∆¿≈
È¯Ó‚Ï ˙e‡Èˆn‰ ÏeËÈ·a ‡e‰L שיש בהרחבה בחסידות כמבואר ∆¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈

קיים  אינו כאילו היינו במציאות", "ביטול כללי ובאופן בביטול. דרגות כמה

הוא  שהאדם שפירושו היש" מ"ביטול נעלית יותר בדרגה ביטול הוא כלל,

שלו  ה"יישות" ורק קיימת מציאות

לאלוקות. בטלה

‰BÓL'c ÏeËÈaa ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒƒ¿∆
'‰¯NÚ בדרגה ביטול כאמור שהוא ∆¿≈

במציאות" "ביטול ¿∆BLÈגבוהה,
Ûeb‰L ,Ûeb‰ ÏeËÈa ÔÈÚƒ¿«ƒ«∆«

È¯Ó‚Ï ÏeËÈ·a ‡e‰ ביטול ¿ƒ¿«¿≈
ב'שמונה  שהעמידה כך כדי עד מוחלט

והאדם  תנועה, כל ללא היא עשרה'

ËÈLÙe‡ניצב ,ÌÓBc Ô·‡k¿∆∆≈¿ƒ»
ıB¯˜È ‡ÏÂ ÂÈÈÚa ÊBÓ¯È ‡lL∆…ƒ¿¿≈»¿…ƒ¿

'eÎ ÂÈ˙B˙ÙNa31, שלא היינו ¿ƒ¿»
קלה  תנועה אפילו תנועה, שום יעשה

ממש, ותנועה דיבור »¿ÚÂ„שאינה
‰ÎÈ¯ˆ dÓˆÚ ‰ÏÙz‰L∆«¿ƒ»«¿»¿ƒ»
‰ÓÓc ÏB˜ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»»

‰wc32, הקול השמעת BÓÎeללא «»¿
‰pÁ ˙lÙ˙a ·e˙kL33 אם ∆»ƒ¿ƒ««»

עקרה  היתה כאשר הנביא שמואל

לבן  שתזכה במשכן והתפללה

‰fnL) חנה ÌÈ„ÓÏמתפילת  ∆ƒ∆¿≈ƒ
‡¯Óba34‡˙ÎÏ‰ ‰nk «¿»»«»ƒ¿¿»
‡˙Â¯a‚ ונכבדות גדולות הלכות ¿«¿¿»

היא  אלו מהלכות ואחת תפילה בדיני

תפילת  עשרה, שמונה שתפילת

ללא  בלחש להיות צריכה העמידה,

כמו  המתפלל, של קולו השמעת

נעות  ששפתיה חנה אצל )שכתוב
ÚÓMÈ ‡Ï dÏB˜Â מורה זה שגם ¿»…ƒ»≈«

משמיע  כשאדם שהרי הביטול גודל על

ביטוי  נותן הוא בכך הרי קולו את

שלו. «»¿»¿a¯„‡Â‰,למציאות
È¯‰ B˙ÏÙ˙a BÏB˜ ÚÈÓLn‰««¿ƒ«ƒ¿ƒ»¬≈

‰Ó‡ ÈpËwÓ ‰Ê35, שמגביה בכך כאילו כי בעצמו מראה קולו את ∆ƒ¿«≈¬»»
התפילה  אופן ובכל בלחש, התפילה את שומע אינו הוא ברוך שהקדוש סבור

גבוהה  בדרגה לביטול סימן היא קול השמעת ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óללא
ÌÓLk) ‰¯ÓÊ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL '‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'aƒ¿≈¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»

וזמר  שיר מלשון Âc˜‡זמרה (ÏB„b LÚ¯ ÏB˜a „ÚÂ) ÏB˜a ,(36. ¿¿«¿««»«¿»
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'eb dyn l` miwel` xacie

'ּפסּוקי  ּבין החילּוק ׁשּכללּות אחר ְְְִֵֵֵֶַַָָּבמקֹום

ּבין  החילּוק הּוא עׂשרה' ל'ׁשמֹונה ְְְְִִִֵֵֶֶַָּדזמרה'

ׁש'ּפסּוקי  הּמּדֹות, לפנימּיּות הּמּדֹות ְְִִִִִִִֵֶַַחיצֹונּיּות

ּבאֹופן  ׁשהם הּמּדֹות חיצֹונּיּות ענין הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָּדזמרה'

 ֿ מה כּו'), ּברעׁש זה הרי (ׁשּלכן מּורגׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָׁשל

ּפנימּיּות  ענין הּוא עׂשרה' 'ׁשמֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַּׁשאיןּֿכן

לעיל  ׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר) ּבענין 37הּמּדֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

המכּוסים  וחסדים המגּולים על 38חסדים ונֹוסף .( ְְְֲֲִִִִַַַַָָָ

ּבענין  החילּוק ּגם יׁשנֹו הּמּדֹות, ּבענין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַהחילּוק

הּמּדֹות  את ׁשּמֹולידה ּבהתּבֹוננּות הינּו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹהּמֹוחין,

ּבּתניא  נקראּו39(ּכדאיתא ׁשחכמהּֿבינהּֿדעת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ּתֹולדֹות  הן הּמּדֹות ּכי לּמּדֹות, ּומקֹור ְִִִִֵַַָאּמֹות

ּבהענין  התּבֹוננּות ׁשּיׁש ֿ ּדעת), ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָחכמהּֿבינה

טֹוב  לי אלקים ׁשל 40ּדקרבת ּבאֹופן ׁשהיא , ְְְֱִִִִֶֶֶַֹ

ּבאֹופן  הּמּדֹות הּולדת נעׂשה ּומּזה עצמֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַהרּגׁש

ּבעצם  התּבֹוננּות ויׁש המגּולים, חסדים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָׁשל

נעׂשה  ּומּזה עצמֹו, הרּגׁש ללא ּדאלקּות, ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹהּטֹוב

המכּוסים. חסדים ׁשל ּבאֹופן הּמּדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָהּולדת

ÌÓ‡ ענין הּוא עׂשרה' ּד'ׁשמֹונה הּגּוף ּביטּול »¿»ְְְִִִֵֶֶַָ

עלֿידי  ולא עצמֹו, מּצד ְְְֲִֵֶֶַַַַֹׁשּנעׂשה

ׁשּנעׂשה  הּגּוף ּביטּול ּגם יׁשנֹו א ְֲֲִֶֶֶַַַַָעבֹודה.

קֹודם  להיֹות צרי זה וענין עבֹודה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָעלֿידי

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו אין 41הּתפלה, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

הכנעה  ראׁש, ּכֹובד מּתֹו אּלא להתּפּלל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹעֹומדין

הּגּוף. ּביטּוׁש עלֿידי נעׂשה זה וענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָוׁשפלּות,

 ֿ אחר לבֹוא יכֹול הּגּוף, ּביטּוׁש הקּדמת ְְְִֵַַַַַַָָָועלֿידי 

להּבּטּול  ועד ּדזמרה' ּד'פסּוקי לעבֹודה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָּכ

עׂשרה'. ְְִֵֶֶּד'ׁשמֹונה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏkL ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ הכללי ÔÈaההבדל ¿«¿»¿»«≈∆¿»«ƒ≈

ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ‡e‰ '‰¯NÚ ‰BÓL'Ï '‰¯ÓÊc È˜eÒt'¿≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿≈«ƒ≈
˙Bcn‰ ˙eiBˆÈÁ של החיצוני שבלב הביטוי eiÓÈÙÏ˙הרגש ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ

˙Bcn‰,עצמו eiBˆÈÁ˙הרגש ÔÈÚ ‡e‰ '‰¯ÓÊc È˜eÒt'L «ƒ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ
ÏL ÔÙB‡a Ì‰L ˙Bcn‰«ƒ∆≈¿∆∆

L‚¯eÓ הרגש של החיצוני הביטוי ¿»
עם  ונרגשת בולטת בצורה הוא

חיצונית  והתרגשות התפעלות

'eÎ LÚ¯a ‰Ê È¯‰ ÔÎlL)∆»≈¬≈∆¿««
והתפעלות  התרגשות של כטבעה

בהשמעת  ביטוי לידי שבאה חיצונית

'BÓL‰קול), ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆
¯NÚ'‰ בה בלחש תפילה שהיא ∆¿≈

פנימית  היא וההתרגשות ההתפעלות

eiÓÈt˙ושקטה  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒƒ
‰Ó C¯cŒÏÚÂ) ˙Bcn‰«ƒ¿«∆∆«

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL37 באחד ∆ƒ¿»≈¿≈
זו, בשנה הקודמים »¿ÔÈÚa¿ƒהמאמרים

ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁ לידי שבאים ¬»ƒ«¿ƒ
ונרגשת  גלויה  בצורה ÌÈ„ÒÁÂ«¬»ƒביטוי 

ÌÈÒeÎÓ‰38 של ביטוי הם שגם «¿ƒ
מכוסה  בצורה אבל החסד מידת

‰eÏÈÁ˜ושקטה'). ÏÚ ÛÒBÂ¿»««ƒ
‰Bcn˙ההבדל  ÔÈÚa התגלות בין ¿ƒ¿««ƒ

בשקט, להתגלות Ìbברעש BLÈ∆¿«
˜eÏÈÁ‰ ההבדל,ÔÈÁBn‰ ÔÈÚa «ƒ¿ƒ¿««ƒ

˙eBa˙‰a eÈ‰ השכלית «¿«ƒ¿…¿
‰„ÈÏBnL ומעוררת˙Bcn‰ ˙‡ ∆ƒ»∆«ƒ
בלב  כמובא (È‡„k˙‡כרגש ƒ¿ƒ»

‡Èza39˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁL ««¿»∆»¿»ƒ»««
המוחין  חלקי שלושת ¿¿e‡¯˜ƒשהם

˙Bn‡ המולידות אמהות כמו ƒ
Ô‰ ˙Bcn‰ Èk ,˙BcnÏ ¯B˜Óe»«ƒƒ«ƒ≈
˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙B„ÏBz¿»¿»ƒ»««
שם  בתניא הדברים בהמשך וכמבואר

רגש  מעוררת בשכל ההתבוננות כיצד

צורות  יש שבמידות וכשם בלב),

ביטוי, לידי בא הרגש שבהן שונות

מקור  במוחין, גם כך לעיל, כאמור

התבוננות של שונות צורות יש ÔÈÚ‰aהמידות, ˙eBa˙‰ LiL∆≈ƒ¿¿¿»ƒ¿«
·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c40, עד להתבונן בדעתו מעמיק האדם בה ¿ƒ¿«¡…ƒƒ

כך  על דגש יש הזו ובהתבוננות לאלוקות להתקרב וכדאי טוב כמה

התבוננות  זו כן ואם עצמו לאדם "לי", טובה היא לאלוקות שההתקרבות

,BÓˆÚ Lb¯‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L האישית המציאות של הרגשה תוך ∆ƒ¿∆∆∆¿≈«¿
,ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁ ÏL ÔÙB‡a ˙Bcn‰ ˙„Ïe‰ ‰NÚ ‰fÓeƒ∆«¬∆∆∆«ƒ¿∆∆¬»ƒ«¿ƒ
וכיון  החסד במידת רגש מולידה ואהבה התקרבות בענייני התבוננות שכן

בהתבוננות  נרגשת העצמית שהיישות

ועם  ומורגש גלוי הוא שבלב הרגש גם

חיצוני  ‰˙eBa˙ביטוי LÈÂ¿≈ƒ¿¿
‡ÏÏ ,˙e˜Ï‡c ·Bh‰ ÌˆÚa¿∆∆«∆¡…¿…

,BÓˆÚ Lb¯‰ במעלה התבוננות ∆¿≈«¿
בלי  כשלעצמה אלוקים" "קרבת של

("לי") האישית לתועלת להתייחס

˙Bcn‰ ˙„Ïe‰ ‰NÚ ‰fÓeƒ∆«¬∆∆∆«ƒ
ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒ«¿ƒ
והתפעלות  התרגשות ללא החסד מידת

'קט' הוא הרגש וכאשר חיצונית

ופנימי  יותר עמוק הביטול ו'פנימי'

יותר.

‰BÓL'c Ûeb‰ ÏeËÈa ÌÓ‡»¿»ƒ«ƒ¿∆
‰NÚpL ÔÈÚ ‡e‰ '‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿»∆«¬∆
È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿…«¿≈

‰„B·Ú בדרך תוצאה, הוא כי ¬»
בחלקים  ההתבוננות של ממילא,

שנולד  והרגש שבתפילה הקודמים

האדם  העמידה, בתפילת וכעת, ממנה

מבלי  מוחלט בביטול נמצא כבר

והתבוננות  נוסף למאמץ שיצטרך

ÏeËÈaמחודשת. Ìb BLÈ C‡«∆¿«ƒ
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ûeb‰«∆«¬∆«¿≈¬»
ומעוררת  שגורמת מיוחדת והתבוננות

הנעלה  הביטול Ê‰הזה,את ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
,‰ÏÙz‰ Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆«¿ƒ»

לתפילה  והקדמה ∆∆e‰fLכהכנה
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L41ÔÈ‡ ∆»¿«≈«≈

CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ
,L‡¯ „·Bk שפירושו‰ÚÎ‰ ∆…«¿»»

‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ ,˙eÏÙLÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»∆«¬∆
LeËÈa È„ÈŒÏÚ וביטול.Ûeb‰ «¿≈ƒ«

LeËÈa ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»«ƒ
CkŒ¯Á‡ ‡B·Ï ÏBÎÈ ,Ûeb‰«»»««»

'‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'c ‰„B·ÚÏ לשלב משלב Ïeha‰Ïולהתקדם „ÚÂ «¬»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¿«ƒ
'‰¯NÚ ‰BÓL'c,והנעלית הגבוהה בדרגה במציאות" "ביטול שהוא ƒ¿∆∆¿≈

בהרחבה. לעיל כמבואר
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יי f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

להכיל  יכֹולים הּלב ּכלי ׁשאין הּלב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהתּפעלּות

ּדמעֹות  עיניו זלגּו עלּֿדר) מּפני 28זאת ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

להכיל  יכֹולים הּמֹוח ּכלי ׁשאין הּמֹוח, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָהתּפעלּות

החידּוׁש ּבגלל היא זֹו ׁשהתּפעלּות ְְֲִִִִֶַַַֹזאת),

ׁשהתּגּלּות  הּגּוף, מעלת ּגֹודל ּבענין זה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבמאמר

ענינים  עלֿידי (לא היא איןֿסֹוף אֹור ְְְִִִֵֵַַָֹעצמּות

ּדוקא. הּגּוף עלֿידי אּלא) ְְִִֵֶַַַָָָרּוחנּיים,

הּתפלה,29ּבהּמאמר CÈLÓÓeז) סדר ּבביאּור «¿ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָ

ענין  הּוא ּדזמרה' ְְְְִִֵֶַָׁש'ּפסּוקי

אי ּבהם, אׁשר וכל וארץ ּבּׁשמים ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָההתּבֹוננּות

ל30אּתה  הּׁשמים ּוצבא ּכּולם את מחּיה ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבהתּבֹוננּות  אֹור יֹוצר ואחרּֿכ כּו', ְְְְְֲִִִֵַַַָמׁשּתחוים

כּו', הּקֹודׁש וחּיֹות ּוׂשרפים הּמלאכים ְְְְִִִֶַַַַָָּבביטּול

ּדהינּו נפׁשֹו, למסֹור  ׁשמע' 'קריאת ְְְְְְְִִַַַַַַָואחרּֿכ

ואחרּֿכ ה', לעבֹודת רצֹונֹותיו ּכל ְְְֲִַַַַָָָלמסֹור

לגמרי. הּמציאּות ּבביטּול ׁשהּוא עׂשרה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַ'ׁשמֹונה

‰p‰Â ענין יׁשנֹו עׂשרה' ּד'ׁשמֹונה ּבּביטּול ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶֶַַ

לגמרי  ּבביטּול הּוא ׁשהּגּוף הּגּוף, ְְְִִֵֶַַַּביטּול

ולא  ּבעיניו ירמֹוז ׁשּלא ּופׁשיטא ּדֹומם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹֹּכאבן

כּו' ּבׂשפתֹותיו עצמּה31יקרֹוץ ׁשהּתפלה ועד , ְְְְְְִִִֶַַַָָָ

ּדּקה  ּדממה קֹול ׁשל ּבאֹופן להיֹות ,32צריכה ְְְְִִֶֶַָָָָ

חּנה  ּבתפּלת ׁשּכתּוב למדים 33ּוכמֹו (ׁשּמּזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

גּברותא)34ּבּגמרא  הלכתא לא ּכּמה וקֹולּה ְְְְְְְִַַַָָָָָָֹ

זה  הרי ּבתפלתֹו קֹולֹו הּמׁשמיע ואדרּבה, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָיּׁשמע.

אמנה  ּדזמרה'35מּקטּני ּב'פסּוקי מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבקֹול  (ּכׁשמם), זמרה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְִִִִֶֶֶָָָׁשּצרי

ּדוקא  ּגדֹול) רעׁש ּבקֹול וכּמבֹואר 36(ועד . ְְְְְַַַַַָָָ
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א.28) ז, בראשית חדש זהר גם וראה חדש). זהר (בשם סק"ב סרפ"ח או"ח לשו"ע ט"ז (במהנ"ע). ב צח, זח"א ראה

שז.29) ע' שם אוה"ת ב. מו, שערים ו.30)מאה ט, לק"ש.31)נחמי' בנוגע ― ב יט, וראה 32)יומא יב. יט, מלכיםֿא

א. מד, ויגש יג.33)תו"א א, ס"ב.34)שמואלֿא סק"א או"ח אדה"ז שו"ע סע"א. לא, שם.35)ברכות שו"ע ב. כד, שם

ואילך.36) א נב, נח תו"ח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙eÏÚt˙העפר  Ï„Bb „vÓ והתרגשות·l‰ שהיא הללו מהדברים ƒ«∆ƒ¿«¬«≈

כך  כדי עד גדולה Ê‡˙התרגשות ÏÈÎ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ·l‰ ÈÏk ÔÈ‡L∆≈¿≈«≈¿ƒ¿»ƒ…
˙BÚÓc ÂÈÈÚ e‚ÏÊ C¯cŒÏÚ)28 בכי ‰ÁBn,של ˙eÏÚt˙‰ ÈtÓ «∆∆»¿≈»¿»ƒ¿≈ƒ¿«¬««

˙‡Ê ÏÈÎ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÁBn‰ ÈÏk ÔÈ‡L שלמעלה לדבר והתגובה ∆≈¿≈««¿ƒ¿»ƒ…
ודמעות  בכי היא להכיל המוח מיכולת

הרגיל  הביטוי כלי שהוא דיבור ולא

השכל  BÊשל ˙eÏÚt˙‰L ,(∆ƒ¿«¬
הנשמה  אור הארת על על מהמאמר

והביטוש  הביטול ÏÏ‚aידי ‡È‰ƒƒ¿«
Le„ÈÁ‰ והמרגש המפתיע «ƒ

Ï„Bb ÔÈÚa ‰Ê ¯Ó‡ÓaL∆¿«¬»∆¿ƒ¿«∆
˙elb˙‰L ,Ûeb‰ ˙ÏÚÓ«¬««∆ƒ¿«
‡È‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈ƒ
,ÌÈiÁe¯ ÌÈÈÚ È„ÈŒÏÚ ‡Ï)…«¿≈ƒ¿»ƒ»ƒƒ
מצד  שהיא כפי הנשמה עבודת של

‰Ûebעצמה  È„ÈŒÏÚ (‡l‡∆»«¿≈«
והחומרי  «¿»Âc˜‡.הגשמי

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe (Ê29 הנזכר «¿ƒ¿««¬»
שערים' 'מאה Ò„¯בספר ¯e‡È·a¿≈≈∆

,‰ÏÙz‰ שחרית תפילת בהמשך «¿ƒ»
בברכת  שתחילתם השחר ברכות אחרי

נשמה' ÓÊc¯‰''אלוקי È˜eÒt'L∆¿≈¿ƒ¿»
תפילת  של הראשון בחצייה הנאמרים

‰‰˙eBa˙שחרית  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿¿
,Ì‰a ¯L‡ ÏÎÂ ı¯‡Â ÌÈÓMa«»«ƒ»»∆¿»¬∆»∆

‰z‡ CÈ‡30 ברוך הוא הקדוש ≈«»
ÌÏekבעצמו  ˙‡ ‰iÁÓ להם ואין ¿«∆∆»

משלהם  ועצמאית אמיתית מציאות

ÌÈÂÁzLÓ EÏ ÌÈÓM‰ ‡·ˆe¿»«»«ƒ¿ƒ¿«¬ƒ
,'eÎ הביטול על מורה וההשתחוויה

שמהלך  מקומות בכמה (כמבואר

השתחוואה  הוא למערב ממזרח השמש

השכינה  כלפי השמש של וביטול

המשך CkŒ¯Á‡Âשבמערב) ¿««»
שמע  קריאת בברכות התפילה

בברכת  ‡B¯המתחילות ¯ˆBÈ הוא ≈
ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏeËÈ·a ˙eBa˙‰a¿ƒ¿¿¿ƒ««¿»ƒ

'ÚÓL ˙‡È¯˜' CkŒ¯Á‡Â ,'eÎ L„Bw‰ ˙BiÁÂ ÌÈÙ¯Ne¿»ƒ¿««∆¿««»¿ƒ«¿«
,'‰ ˙„B·ÚÏ ÂÈ˙BBˆ¯ Ïk ¯BÒÓÏ eÈ‰c ,BLÙ ¯BÒÓÏ כחומר ƒ¿«¿¿«¿ƒ¿»¿»«¬«

הפנימי  התוכן שהיא לאלוקות הגשמיים הנבראים בביטול ההתבוננות לאחר

בעולמות  והנבראים המלאכים של בביטול וההתבוננות דזמרה פסוקי של

מבטל  האדם עצמה שמע בקריאת אזי שמע, קריאת בברכות הרוחניים

לאלוקות  עצמו שלו המציאות את NÚ¯‰'לחלוטין ‰BÓL' CkŒ¯Á‡Â¿««»¿∆∆¿≈
È¯Ó‚Ï ˙e‡Èˆn‰ ÏeËÈ·a ‡e‰L שיש בהרחבה בחסידות כמבואר ∆¿ƒ«¿ƒ¿«¿≈

קיים  אינו כאילו היינו במציאות", "ביטול כללי ובאופן בביטול. דרגות כמה

הוא  שהאדם שפירושו היש" מ"ביטול נעלית יותר בדרגה ביטול הוא כלל,

שלו  ה"יישות" ורק קיימת מציאות

לאלוקות. בטלה

‰BÓL'c ÏeËÈaa ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒƒ¿∆
'‰¯NÚ בדרגה ביטול כאמור שהוא ∆¿≈

במציאות" "ביטול ¿∆BLÈגבוהה,
Ûeb‰L ,Ûeb‰ ÏeËÈa ÔÈÚƒ¿«ƒ«∆«

È¯Ó‚Ï ÏeËÈ·a ‡e‰ ביטול ¿ƒ¿«¿≈
ב'שמונה  שהעמידה כך כדי עד מוחלט

והאדם  תנועה, כל ללא היא עשרה'

ËÈLÙe‡ניצב ,ÌÓBc Ô·‡k¿∆∆≈¿ƒ»
ıB¯˜È ‡ÏÂ ÂÈÈÚa ÊBÓ¯È ‡lL∆…ƒ¿¿≈»¿…ƒ¿

'eÎ ÂÈ˙B˙ÙNa31, שלא היינו ¿ƒ¿»
קלה  תנועה אפילו תנועה, שום יעשה

ממש, ותנועה דיבור »¿ÚÂ„שאינה
‰ÎÈ¯ˆ dÓˆÚ ‰ÏÙz‰L∆«¿ƒ»«¿»¿ƒ»
‰ÓÓc ÏB˜ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿»»

‰wc32, הקול השמעת BÓÎeללא «»¿
‰pÁ ˙lÙ˙a ·e˙kL33 אם ∆»ƒ¿ƒ««»

עקרה  היתה כאשר הנביא שמואל

לבן  שתזכה במשכן והתפללה

‰fnL) חנה ÌÈ„ÓÏמתפילת  ∆ƒ∆¿≈ƒ
‡¯Óba34‡˙ÎÏ‰ ‰nk «¿»»«»ƒ¿¿»
‡˙Â¯a‚ ונכבדות גדולות הלכות ¿«¿¿»

היא  אלו מהלכות ואחת תפילה בדיני

תפילת  עשרה, שמונה שתפילת

ללא  בלחש להיות צריכה העמידה,

כמו  המתפלל, של קולו השמעת

נעות  ששפתיה חנה אצל )שכתוב
ÚÓMÈ ‡Ï dÏB˜Â מורה זה שגם ¿»…ƒ»≈«

משמיע  כשאדם שהרי הביטול גודל על

ביטוי  נותן הוא בכך הרי קולו את

שלו. «»¿»¿a¯„‡Â‰,למציאות
È¯‰ B˙ÏÙ˙a BÏB˜ ÚÈÓLn‰««¿ƒ«ƒ¿ƒ»¬≈

‰Ó‡ ÈpËwÓ ‰Ê35, שמגביה בכך כאילו כי בעצמו מראה קולו את ∆ƒ¿«≈¬»»
התפילה  אופן ובכל בלחש, התפילה את שומע אינו הוא ברוך שהקדוש סבור

גבוהה  בדרגה לביטול סימן היא קול השמעת ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óללא
ÌÓLk) ‰¯ÓÊ ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL '‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'aƒ¿≈¿ƒ¿»∆»ƒƒ¿¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»

וזמר  שיר מלשון Âc˜‡זמרה (ÏB„b LÚ¯ ÏB˜a „ÚÂ) ÏB˜a ,(36. ¿¿«¿««»«¿»
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'eb dyn l` miwel` xacie

'ּפסּוקי  ּבין החילּוק ׁשּכללּות אחר ְְְִֵֵֵֶַַָָּבמקֹום

ּבין  החילּוק הּוא עׂשרה' ל'ׁשמֹונה ְְְְִִִֵֵֶֶַָּדזמרה'

ׁש'ּפסּוקי  הּמּדֹות, לפנימּיּות הּמּדֹות ְְִִִִִִִֵֶַַחיצֹונּיּות

ּבאֹופן  ׁשהם הּמּדֹות חיצֹונּיּות ענין הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָּדזמרה'

 ֿ מה כּו'), ּברעׁש זה הרי (ׁשּלכן מּורגׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָׁשל

ּפנימּיּות  ענין הּוא עׂשרה' 'ׁשמֹונה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַּׁשאיןּֿכן

לעיל  ׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר) ּבענין 37הּמּדֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

המכּוסים  וחסדים המגּולים על 38חסדים ונֹוסף .( ְְְֲֲִִִִַַַַָָָ

ּבענין  החילּוק ּגם יׁשנֹו הּמּדֹות, ּבענין ְְְְְִִִִִֶַַַַַַהחילּוק

הּמּדֹות  את ׁשּמֹולידה ּבהתּבֹוננּות הינּו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹהּמֹוחין,

ּבּתניא  נקראּו39(ּכדאיתא ׁשחכמהּֿבינהּֿדעת ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ּתֹולדֹות  הן הּמּדֹות ּכי לּמּדֹות, ּומקֹור ְִִִִֵַַָאּמֹות

ּבהענין  התּבֹוננּות ׁשּיׁש ֿ ּדעת), ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָחכמהּֿבינה

טֹוב  לי אלקים ׁשל 40ּדקרבת ּבאֹופן ׁשהיא , ְְְֱִִִִֶֶֶַֹ

ּבאֹופן  הּמּדֹות הּולדת נעׂשה ּומּזה עצמֹו, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַהרּגׁש

ּבעצם  התּבֹוננּות ויׁש המגּולים, חסדים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָׁשל

נעׂשה  ּומּזה עצמֹו, הרּגׁש ללא ּדאלקּות, ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹהּטֹוב

המכּוסים. חסדים ׁשל ּבאֹופן הּמּדֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַָהּולדת

ÌÓ‡ ענין הּוא עׂשרה' ּד'ׁשמֹונה הּגּוף ּביטּול »¿»ְְְִִִֵֶֶַָ

עלֿידי  ולא עצמֹו, מּצד ְְְֲִֵֶֶַַַַֹׁשּנעׂשה

ׁשּנעׂשה  הּגּוף ּביטּול ּגם יׁשנֹו א ְֲֲִֶֶֶַַַַָעבֹודה.

קֹודם  להיֹות צרי זה וענין עבֹודה, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָעלֿידי

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו אין 41הּתפלה, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

הכנעה  ראׁש, ּכֹובד מּתֹו אּלא להתּפּלל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹעֹומדין

הּגּוף. ּביטּוׁש עלֿידי נעׂשה זה וענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָוׁשפלּות,

 ֿ אחר לבֹוא יכֹול הּגּוף, ּביטּוׁש הקּדמת ְְְִֵַַַַַַָָָועלֿידי 

להּבּטּול  ועד ּדזמרה' ּד'פסּוקי לעבֹודה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָּכ

עׂשרה'. ְְִֵֶֶּד'ׁשמֹונה
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ואילך).37) קו ע' ואילך. צג ע' (לעיל ואילך פ"ה וישב דש"פ וישב וד"ה ואילך פ"ו כסלו די"ט בשלום פדה ראה 38)ד"ה

ח" תער"ב המשך תתכג.גם ע' כח.40)פ"ג.39)ב עג, הערה 41)תהלים 69 ע' חל"ד לקו"ש וראה ובפרש"י. רפ"ה ברכות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜eÏÈÁ‰ ˙eÏÏkL ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·nÎÂ הכללי ÔÈaההבדל ¿«¿»¿»«≈∆¿»«ƒ≈

ÔÈa ˜eÏÈÁ‰ ‡e‰ '‰¯NÚ ‰BÓL'Ï '‰¯ÓÊc È˜eÒt'¿≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿≈«ƒ≈
˙Bcn‰ ˙eiBˆÈÁ של החיצוני שבלב הביטוי eiÓÈÙÏ˙הרגש ƒƒ«ƒƒ¿ƒƒ

˙Bcn‰,עצמו eiBˆÈÁ˙הרגש ÔÈÚ ‡e‰ '‰¯ÓÊc È˜eÒt'L «ƒ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«ƒƒ
ÏL ÔÙB‡a Ì‰L ˙Bcn‰«ƒ∆≈¿∆∆

L‚¯eÓ הרגש של החיצוני הביטוי ¿»
עם  ונרגשת בולטת בצורה הוא

חיצונית  והתרגשות התפעלות

'eÎ LÚ¯a ‰Ê È¯‰ ÔÎlL)∆»≈¬≈∆¿««
והתפעלות  התרגשות של כטבעה

בהשמעת  ביטוי לידי שבאה חיצונית

'BÓL‰קול), ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿∆
¯NÚ'‰ בה בלחש תפילה שהיא ∆¿≈

פנימית  היא וההתרגשות ההתפעלות

eiÓÈt˙ושקטה  ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒƒ
‰Ó C¯cŒÏÚÂ) ˙Bcn‰«ƒ¿«∆∆«

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL37 באחד ∆ƒ¿»≈¿≈
זו, בשנה הקודמים »¿ÔÈÚa¿ƒהמאמרים

ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁ לידי שבאים ¬»ƒ«¿ƒ
ונרגשת  גלויה  בצורה ÌÈ„ÒÁÂ«¬»ƒביטוי 

ÌÈÒeÎÓ‰38 של ביטוי הם שגם «¿ƒ
מכוסה  בצורה אבל החסד מידת

‰eÏÈÁ˜ושקטה'). ÏÚ ÛÒBÂ¿»««ƒ
‰Bcn˙ההבדל  ÔÈÚa התגלות בין ¿ƒ¿««ƒ

בשקט, להתגלות Ìbברעש BLÈ∆¿«
˜eÏÈÁ‰ ההבדל,ÔÈÁBn‰ ÔÈÚa «ƒ¿ƒ¿««ƒ

˙eBa˙‰a eÈ‰ השכלית «¿«ƒ¿…¿
‰„ÈÏBnL ומעוררת˙Bcn‰ ˙‡ ∆ƒ»∆«ƒ
בלב  כמובא (È‡„k˙‡כרגש ƒ¿ƒ»

‡Èza39˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁL ««¿»∆»¿»ƒ»««
המוחין  חלקי שלושת ¿¿e‡¯˜ƒשהם

˙Bn‡ המולידות אמהות כמו ƒ
Ô‰ ˙Bcn‰ Èk ,˙BcnÏ ¯B˜Óe»«ƒƒ«ƒ≈
˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙B„ÏBz¿»¿»ƒ»««
שם  בתניא הדברים בהמשך וכמבואר

רגש  מעוררת בשכל ההתבוננות כיצד

צורות  יש שבמידות וכשם בלב),

ביטוי, לידי בא הרגש שבהן שונות

מקור  במוחין, גם כך לעיל, כאמור

התבוננות של שונות צורות יש ÔÈÚ‰aהמידות, ˙eBa˙‰ LiL∆≈ƒ¿¿¿»ƒ¿«
·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c40, עד להתבונן בדעתו מעמיק האדם בה ¿ƒ¿«¡…ƒƒ

כך  על דגש יש הזו ובהתבוננות לאלוקות להתקרב וכדאי טוב כמה

התבוננות  זו כן ואם עצמו לאדם "לי", טובה היא לאלוקות שההתקרבות

,BÓˆÚ Lb¯‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L האישית המציאות של הרגשה תוך ∆ƒ¿∆∆∆¿≈«¿
,ÌÈÏe‚Ó‰ ÌÈ„ÒÁ ÏL ÔÙB‡a ˙Bcn‰ ˙„Ïe‰ ‰NÚ ‰fÓeƒ∆«¬∆∆∆«ƒ¿∆∆¬»ƒ«¿ƒ
וכיון  החסד במידת רגש מולידה ואהבה התקרבות בענייני התבוננות שכן

בהתבוננות  נרגשת העצמית שהיישות

ועם  ומורגש גלוי הוא שבלב הרגש גם

חיצוני  ‰˙eBa˙ביטוי LÈÂ¿≈ƒ¿¿
‡ÏÏ ,˙e˜Ï‡c ·Bh‰ ÌˆÚa¿∆∆«∆¡…¿…

,BÓˆÚ Lb¯‰ במעלה התבוננות ∆¿≈«¿
בלי  כשלעצמה אלוקים" "קרבת של

("לי") האישית לתועלת להתייחס

˙Bcn‰ ˙„Ïe‰ ‰NÚ ‰fÓeƒ∆«¬∆∆∆«ƒ
ÌÈÒeÎÓ‰ ÌÈ„ÒÁ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¬»ƒ«¿ƒ
והתפעלות  התרגשות ללא החסד מידת

'קט' הוא הרגש וכאשר חיצונית

ופנימי  יותר עמוק הביטול ו'פנימי'

יותר.

‰BÓL'c Ûeb‰ ÏeËÈa ÌÓ‡»¿»ƒ«ƒ¿∆
‰NÚpL ÔÈÚ ‡e‰ '‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿»∆«¬∆
È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ ,BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿…«¿≈

‰„B·Ú בדרך תוצאה, הוא כי ¬»
בחלקים  ההתבוננות של ממילא,

שנולד  והרגש שבתפילה הקודמים

האדם  העמידה, בתפילת וכעת, ממנה

מבלי  מוחלט בביטול נמצא כבר

והתבוננות  נוסף למאמץ שיצטרך

ÏeËÈaמחודשת. Ìb BLÈ C‡«∆¿«ƒ
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL Ûeb‰«∆«¬∆«¿≈¬»
ומעוררת  שגורמת מיוחדת והתבוננות

הנעלה  הביטול Ê‰הזה,את ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆
,‰ÏÙz‰ Ì„B˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿∆«¿ƒ»

לתפילה  והקדמה ∆∆e‰fLכהכנה
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L41ÔÈ‡ ∆»¿«≈«≈

CBzÓ ‡l‡ Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ
,L‡¯ „·Bk שפירושו‰ÚÎ‰ ∆…«¿»»

‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ ,˙eÏÙLÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»∆«¬∆
LeËÈa È„ÈŒÏÚ וביטול.Ûeb‰ «¿≈ƒ«

LeËÈa ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»«ƒ
CkŒ¯Á‡ ‡B·Ï ÏBÎÈ ,Ûeb‰«»»««»

'‰¯ÓÊc È˜eÒÙ'c ‰„B·ÚÏ לשלב משלב Ïeha‰Ïולהתקדם „ÚÂ «¬»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¿«ƒ
'‰¯NÚ ‰BÓL'c,והנעלית הגבוהה בדרגה במציאות" "ביטול שהוא ƒ¿∆∆¿≈
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f"kyz'dיב ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

ּבמצרים Ê·e‰ח) הּׁשעּבּוד קֹוׁשי ענין יּובן »∆ְְְְִִִִִַַַָ

זיּכּו לפעֹול ּכדי ּכי ,ּפר ְְֲִִִֵֶֶַַּבעבֹודת

היה  ּדמּתןּֿתֹורה, לּגילּוי ראּוי ׁשּיהיה ְְִִֶֶַַַָָָָָָהעֹולם

ּכל  ּכי ּדיׂשראל, הּזיּכּו ּתחילה להיֹות ְְְְִִִִִִֵַָָָָצרי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּביׂשראל, ּתלּוי את 42העֹולם ּגם ְְְִֵֶֶַָָָָָ

נעׂשה  ּדיׂשראל והּזיּכּו ּבלּבם, נתן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהעֹולם

ׁשהיּו ,ּפר ּדעבֹודת הּׁשעּבּוד קֹוׁשי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָעלֿידי

נׁשים  ּומלאכת לנׁשים אנׁשים מלאכת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָמחליפים

ּביטּוׁש43לאנׁשים  ׁשּפֹועל הּטבע ׁשינּוי ׁשּזהּו , ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשל  העצמי האֹור ּבֹו מאיר ועלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּגּוף,

הּגּוף  מעלת ּגֹודל לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּנׁשמה,

עד  ּביֹותר, למעלה מּגיעים ׁשעלֿידֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּדוקא,

ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף ְְֵַָלעצמּות

‰p‰Â אראּנּו44ּכתיב מצרים מארץ צאת ּכימי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ

ולכן  מצרים 45נפלאֹות, ּגלּות ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ּכ מּתןּֿתֹורה, עלֿידיֿזה להיֹות הּברזל ְְְִֵֶֶַַַַַָָּכּור

עלֿידיֿזה  להיֹות הּברזל ּכּור הּוא אדֹום ְְְֱִֵֶֶַַַָּגלּות

הּזה  הּגלּות אריכּות  ׁשּכל והינּו, הּמׁשיח. ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָימֹות

ׁשּיהיה  הּתֹורה ּפנימּיּות לגילּוי לזּכֹות ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶַָהּוא

הּתֹורה  קּבלת היתה ּבמּתןּֿתֹורה ּכי ְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹלעתידֿלבא,

יהיה  הּתֹורה טעמי ּפנימיּות אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּנגלית,

אראּנּו נאמר זה ועל ֿ לבא, לעתיד ׁשּלהם ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגילּוי

ּבענין  עֹוד צֹור אין אּלּו ּבימינּו א ְְְְִִֵֵֵֶַַָָנפלאֹות.

היה ׁשּכבר כּו', הּׁשע ּבּוד ּבאֹופן קֹוׁשי עדֿעּתה ְְְִִֶֶַַַָָָָ

ּוכמֹו ּגלּות, ידיֿחֹובת לצאת ּכדי והֹותר ּדי ְְְְֵֵֵֵֶַַָָׁשל

האמצעי  אדמּו"ר ולא 46ׁשּכתב הׁשמדֹות ׁשּבטלּו ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צרה  ּפעמים תקּום ולא כּו', עֹוד ותיכף 47יהיּו , ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ

על  (נֹוסף הּתֹורה ּפנימּיּות לגילּוי זֹוכים ְְִִִִִַַַָָּומּיד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו החסידּות), ּתֹורת עלֿידי הּגילּוי ּפיהּו,48התחלת מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִִֵַַַָָּבביאת
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א. יז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,C¯t ˙„B·Úa ÌÈ¯ˆÓa „eaÚM‰ ÈLB˜ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e (Á»∆»ƒ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ«¬«∆∆

העניינים  פנימיות ¯‡Èeלפי ‰È‰iL ÌÏBÚ‰ CekÈÊ ÏBÚÙÏ È„k Èkƒ¿≈ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿∆»
,‰¯BzŒÔzÓc ÈeÏÈbÏ השעבוד ידי על נפעל הדבר לעיל וכמבואר «ƒ¿««»

Ïkבמצרים  Èk ,Ï‡¯NÈc CekÈf‰ ‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
BÓÎe ,Ï‡¯NÈa ÈeÏz ÌÏBÚ‰»»»¿ƒ¿»≈¿

·e˙kL42Ô˙ ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ìb ∆»«∆»»»«
,ÌaÏa של הפנימית והמשמעות ¿ƒ»

(הנקרא  האדם שלמעשי היא הפסוק

העולם  לגבי משמעות יש קטן") "עולם

מתעלים  ישראל בני שכאשר כך כולו

ומתעלה  מזדכך כולו העולם ומזדככים

ŒÏÚ ‰NÚ Ï‡¯NÈc CekÈf‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬∆«
˙„B·Úc „eaÚM‰ ÈLB˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿«¬«

eÈ‰L ,C¯tהמצריםÌÈÙÈÏÁÓ ∆∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈLÏ ÌÈL‡ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆¬»ƒ¿»ƒ

ÌÈL‡Ï ÌÈL ˙Î‡ÏÓe43, ¿∆∆»ƒ«¬»ƒ
יותר  עוד העבודה את מכבידים ובכך

Ú·h‰ ÈeÈL e‰fL והרגילות ∆∆ƒ«∆«
LeËÈa ÏÚBtL של וביטול הכנעה ∆≈ƒ

Ûeb‰ את לשנות אותו שמאלצים «
מבטלים  ובכך הקבועים ההרגלים

מציאותו, גדרי את »¿ŒÏÚÂומבטשים
ÈÓˆÚ‰ ¯B‡‰ Ba ¯È‡Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆≈ƒ»»«¿ƒ

,‰ÓLp‰ ÏL הזוהר כדברי ∆«¿»»
אותו  עושה הגוף שביטוש האמורים

הנשמה אור להתגלות ראוי ¿BÓÎeכלי
˙ÏÚÓ Ï„Bb ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆«¬«
B„ÈŒÏÚL ,‡˜Âc Ûeb‰««¿»∆«»
„Ú ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»¿≈«
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÏ¿«¿≈»
ונתלבשה  ירדה שהנשמה לאחר ורק

להגיע  יכולה היא גשמי בגוף למטה

של  העילוי לתכלית דבר של בסופו

להתאחד  דמלכא", בגופא "לאשתאבא

בעצמו. הוא ברוך הקדוש עם

·È˙k ‰p‰Â44 הגאולה יעודי בין ¿ƒ≈¿ƒ
לבוא ı¯‡Óהעתידה E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆

,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
ÔÎÏÂ45˙eÏb ‰È‰L BÓk ¿»≈¿∆»»»

ÌÈ¯ˆÓÏÊ¯a‰ ¯ek בבני שפעל ƒ¿«ƒ««¿∆
הנדרש  הזיכוך את ¿BÈ‰Ïƒ˙ישראל

ÌB„‡ ˙eÏb Ck ,‰¯BzŒÔzÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚהנוכחית ‰e‡הגלות «¿≈∆««»»»¡
ÏÊ¯a‰ ¯ekוזיכוך עידון ‰ÁÈLn.של ˙BÓÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ««¿∆ƒ¿«¿≈∆¿«»ƒ«

ÈeÏÈ‚Ï ˙BkÊÏ È„k ‡e‰ ‰f‰ ˙eÏb‰ ˙eÎÈ¯‡ ÏkL ,eÈ‰Â¿«¿∆»¬ƒ«»«∆¿≈ƒ¿¿ƒ
‰˙È‰ ‰¯BzŒÔzÓa Èk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ¿««»»¿»
Ï·‡ ,˙ÈÏ‚p‰ ‰¯Bz‰ ˙Ïa«̃»««»«ƒ¿≈¬»
‰È‰È ‰¯Bz‰ ÈÓÚË ˙eÈÓÈt¿ƒƒ«¬≈«»ƒ¿∆
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ì‰lL ÈeÏÈb‰«ƒ∆»∆∆»ƒ»…
השירים' 'שיר בתחילת רש"י כפירוש

מיין") דודיך טובים "כי הכתוב (על

פנים  עמהם ודבר תורתו להם שנתן ..."

ערבים  עודם דודים ואותם פנים אל

מאתו  ומובטחים שעשוע מכל עליהם

סוד  להם לבאר עליהם עוד להופיע

פניו  ומחלים צפונותיה ומסתר טעמיה

דברו" Ó‡¯לקיים ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
eÈÓÈa C‡ .˙B‡ÏÙ ep‡¯‡«¿∆ƒ¿»«¿»≈

el‡ תקופת בסיום כבר כשעומדים ≈
הגאולה  סף ועל ˆC¯Bהגלות ÔÈ‡≈∆

„eaÚM‰ ÈLB˜ ÔÈÚa „BÚ¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿
‰zÚŒ„Ú ‰È‰ ¯·kL ,'eÎ בכל ∆¿»»»««»

חלקם הסבל  מנת היו שכבר והיסורים

הזו  הגלות לאורך ישראל בני של

È„k ¯˙B‰Â Èc ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈¿≈
BÓÎe ,˙eÏb ˙·BÁŒÈ„È ˙‡ˆÏ»≈¿≈«»¿

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡ ·˙kL46 ∆»««¿»∆¿»ƒ
eÈ‰È ‡ÏÂ ˙B„ÓL‰ eÏËaL∆»¿«¿»¿…ƒ¿
ÌÈÓÚt Ìe˜˙ ‡ÏÂ ,'eÎ „BÚ¿…»«¬«ƒ

‰¯ˆ47„iÓe ÛÎÈ˙Â צורך , ללא »»¿≈∆ƒ«
נוסף  ÈeÏÈ‚Ïבזיכוך ÌÈÎBÊƒ¿ƒ

ÏÚ ÛÒB) ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»»«
ÈeÏÈb‰ ˙ÏÁ˙‰ פנימיות של «¿»««ƒ

התורה Bz¯˙וסודות È„ÈŒÏÚ«¿≈«
·e˙kL BÓk ,(˙e„ÈÒÁ‰48 «¬ƒ¿∆»

,e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ È˜MÈ והכוונה ƒ»≈ƒƒ¿ƒƒ
לבוא  לעתיד התורה פנימיות להתגלות

·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»
.LnÓ«»
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.f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

יום ‡. עם הוא גם קשור ולכן הזקן, רבינו של ההילולא יום טבת, כ"ד למחרת הוא זה הש"ק יום
ישנו  שבת שבערב כיון לזה, ונוסף ההילולא, ליום השבת יום של הסמיכות מצד לראש, לכל - ההילולא

שבת  תוספת של ששי,1הדין יום עדיין זה הרי השמש מהלך שמצד שבת בערב זמן משך שישנו היינו, ,
נמצא, וענינים), הלכות לכו"כ (בנוגע לשבת כבר נחשב זה הרי שבת, תוספת של הדין מצד ואעפ"כ,
יום  עם קשור  ההילולא) יום הו"ע שבת ערב של הענינים שא' כך, שבת, בערב (שחל ההילולא שיום

השבת.

שלאח"ז  לשנים שייכותה מהי ולכאורה, רבות, שנים לפני היתה שההסתלקות שאע"פ - ובהקדמה
היא" (ש"תורה ישראל" "מנהג שרואים מזה הרי תשכ"ז, לשנת מובן,2עד "יארצייט", לשמירת בנוגע (ָ

הראשונה. בפעם שנפעלו הענינים מעין נפעל שנה בכל ה"יארצייט" יום ָשבבוא

ואילו  בלבד, המשפחה בני עם קשור זה הרי יארצייט שבכל אלא יארצייט, לכל בנוגע - זה ָָוכל
היארצייט  גם הרי בנ"י, כל עם שייכות יש שלנשיא כיון הרי בישראל, נשיא של ליארצייט בנוגע ָָבנדו"ד,

בשו"ע  שמצינו (כפי בנ"י לכל שייך אידן").3שלו ("סתם בנ"י שאר כל והן תורתו שלומדים אלו הן ,(

ולשון" עם מכל בחרת "ובנו - היא בנ"י של המציאות שעיקר מתןֿתורה 4וכיון על דקאי כל 5, הרי ,
מהתורה. נלקח לבנ"י שנוגע ענין

- ההילולא בעל של תורה עם זאת לקשר שיש הזקן, רבינו של ההילולא ליום בנוגע גם מובן ומזה
שהרי  שלאח"ז, בימים גם פועלת אלא ההילולא, ביום רק ולא בפועל, הוראה של ענין שנעשית תורה

הזמנים. בכל אלא) ההילולא, ביום רק (לא לפעול כדי נאמרה זו תורה

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק כדברי [או בנשמתו עילוי נעשה מתורתו, ענין הזכרת שע"י ,6וכיון
הם  פועלים אליהם, מקושרים שאנו עי"ז אדרבה, אלא עלייתם, לצורך אלינו זקוקים אינם שהצדיקים

במילואו. היארצייט ענין נפעל עי"ז הרי - למטה] שנמצאים הנשמות אצל ָעלי'

בה  שיש תורה יש אבל תורות, ריבוי אמנם יש - ההילולא בעל הזקן, רבינו של לתורה בנוגע ובכן:
יום  כל אלא טובים, וימים שבתות נוראים, ימים רק (לא ויום יום לכל בנוגע ומפורטת כללית הוראה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ע"י (שנמסרה הזקן רבינו של התורה שזוהי השבוע, מימות ההילולא 7ויום) שיום ,
הזקן, רבינו שפירש וכפי הזמן, עם לחיות שצריכים זה), הש"ק ביום שמתברך שבט, בחודש שלו
והיינו, ובשבת), ובחמישי (בשני זה בשבוע וקורין שלומדים השבוע פרשת עם לחיות היא, שהכוונה
בפרשת  מעיינים כאשר הנה השבוע, במשך שמתרחשים לענינים בנוגע להתנהג כיצד יודעים לא שכאשר

זה. בענין הוראה למצוא יכולים השבוע,

שלא  המלכות גזירת כשהיתה נתתקנה ההפטרה קריאת שהרי - להפטרה בנוגע גם הוא זה וענין
באבודרהם  (כמבואר הפרשה את תחליף שההפטרה תיקנו ולכן בתורה, יכולה 8לקרות שההפטרה וכיון ,(

גם  ללמדם יכולים כך מהפרשה, הענינים כל ללמוד שיכולים שכשם מובן, הרי הפרשה, את להחליף
פרשת  "מענין היא ההפטרה שהרי הפרשה, תוכן עם קשור ההפטרה שתוכן לכך (נוסף מההפטרה

).8היום"
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וש"נ.1) ואילך. ס"ד סרס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ברמ"א 2) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

סתק"פ.3) או"ח
דשחרית.4) ק"ש ברכות נוסח

וש"נ.5) ס"ד. ס"ס שם אדה"ז שו"ע ראה
ריש 6) דרבי" "אשכבתא גם וראה ע"ב. ריש מ, ח"א לקו"ד
.55 ע'
חשון).7) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
רסרפ"ד.8) שם שו"ע גם וראה שבת. של שחרית בסדר
וש"נ.



יג f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e zyxt zay

ּבמצרים Ê·e‰ח) הּׁשעּבּוד קֹוׁשי ענין יּובן »∆ְְְְִִִִִַַַָ

זיּכּו לפעֹול ּכדי ּכי ,ּפר ְְֲִִִֵֶֶַַּבעבֹודת

היה  ּדמּתןּֿתֹורה, לּגילּוי ראּוי ׁשּיהיה ְְִִֶֶַַַָָָָָָהעֹולם

ּכל  ּכי ּדיׂשראל, הּזיּכּו ּתחילה להיֹות ְְְְִִִִִִֵַָָָָצרי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּביׂשראל, ּתלּוי את 42העֹולם ּגם ְְְִֵֶֶַָָָָָ

נעׂשה  ּדיׂשראל והּזיּכּו ּבלּבם, נתן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהעֹולם

ׁשהיּו ,ּפר ּדעבֹודת הּׁשעּבּוד קֹוׁשי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָעלֿידי

נׁשים  ּומלאכת לנׁשים אנׁשים מלאכת ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָמחליפים

ּביטּוׁש43לאנׁשים  ׁשּפֹועל הּטבע ׁשינּוי ׁשּזהּו , ֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשל  העצמי האֹור ּבֹו מאיר ועלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָהּגּוף,

הּגּוף  מעלת ּגֹודל לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהּנׁשמה,

עד  ּביֹותר, למעלה מּגיעים ׁשעלֿידֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּדוקא,

ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף ְְֵַָלעצמּות

‰p‰Â אראּנּו44ּכתיב מצרים מארץ צאת ּכימי ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ

ולכן  מצרים 45נפלאֹות, ּגלּות ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ּכ מּתןּֿתֹורה, עלֿידיֿזה להיֹות הּברזל ְְְִֵֶֶַַַַַָָּכּור

עלֿידיֿזה  להיֹות הּברזל ּכּור הּוא אדֹום ְְְֱִֵֶֶַַַָּגלּות

הּזה  הּגלּות אריכּות  ׁשּכל והינּו, הּמׁשיח. ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָימֹות

ׁשּיהיה  הּתֹורה ּפנימּיּות לגילּוי לזּכֹות ּכדי ְְְְְִִִִִֵֶֶַָהּוא

הּתֹורה  קּבלת היתה ּבמּתןּֿתֹורה ּכי ְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹלעתידֿלבא,

יהיה  הּתֹורה טעמי ּפנימיּות אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּנגלית,

אראּנּו נאמר זה ועל ֿ לבא, לעתיד ׁשּלהם ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגילּוי

ּבענין  עֹוד צֹור אין אּלּו ּבימינּו א ְְְְִִֵֵֵֶַַָָנפלאֹות.

היה ׁשּכבר כּו', הּׁשע ּבּוד ּבאֹופן קֹוׁשי עדֿעּתה ְְְִִֶֶַַַָָָָ

ּוכמֹו ּגלּות, ידיֿחֹובת לצאת ּכדי והֹותר ּדי ְְְְֵֵֵֵֶַַָָׁשל

האמצעי  אדמּו"ר ולא 46ׁשּכתב הׁשמדֹות ׁשּבטלּו ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹ

צרה  ּפעמים תקּום ולא כּו', עֹוד ותיכף 47יהיּו , ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ

על  (נֹוסף הּתֹורה ּפנימּיּות לגילּוי זֹוכים ְְִִִִִַַַָָּומּיד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו החסידּות), ּתֹורת עלֿידי הּגילּוי ּפיהּו,48התחלת מּנׁשיקֹות יּׁשקני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִִֵַַַָָּבביאת
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ב.42) ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, ב.43)קהלת יא, טו.44)סוטה ז, 45.6)מיכה שבהערה תו"א תשובה 46)ראה שערי

ב. ה, וש"נ.47)ח"א .306 ע' חכ"ג לקו"ש וראה ט. א, נחום ― הכתוב צו 48)לשון לקו"ת וראה ובפרש"י. ב א, שה"ש

א. יז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,C¯t ˙„B·Úa ÌÈ¯ˆÓa „eaÚM‰ ÈLB˜ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e (Á»∆»ƒ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ«¬«∆∆

העניינים  פנימיות ¯‡Èeלפי ‰È‰iL ÌÏBÚ‰ CekÈÊ ÏBÚÙÏ È„k Èkƒ¿≈ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿∆»
,‰¯BzŒÔzÓc ÈeÏÈbÏ השעבוד ידי על נפעל הדבר לעיל וכמבואר «ƒ¿««»

Ïkבמצרים  Èk ,Ï‡¯NÈc CekÈf‰ ‰ÏÈÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
BÓÎe ,Ï‡¯NÈa ÈeÏz ÌÏBÚ‰»»»¿ƒ¿»≈¿

·e˙kL42Ô˙ ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ìb ∆»«∆»»»«
,ÌaÏa של הפנימית והמשמעות ¿ƒ»

(הנקרא  האדם שלמעשי היא הפסוק

העולם  לגבי משמעות יש קטן") "עולם

מתעלים  ישראל בני שכאשר כך כולו

ומתעלה  מזדכך כולו העולם ומזדככים

ŒÏÚ ‰NÚ Ï‡¯NÈc CekÈf‰Â¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬∆«
˙„B·Úc „eaÚM‰ ÈLB˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿«¬«

eÈ‰L ,C¯tהמצריםÌÈÙÈÏÁÓ ∆∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈLÏ ÌÈL‡ ˙Î‡ÏÓ¿∆∆¬»ƒ¿»ƒ

ÌÈL‡Ï ÌÈL ˙Î‡ÏÓe43, ¿∆∆»ƒ«¬»ƒ
יותר  עוד העבודה את מכבידים ובכך

Ú·h‰ ÈeÈL e‰fL והרגילות ∆∆ƒ«∆«
LeËÈa ÏÚBtL של וביטול הכנעה ∆≈ƒ

Ûeb‰ את לשנות אותו שמאלצים «
מבטלים  ובכך הקבועים ההרגלים

מציאותו, גדרי את »¿ŒÏÚÂומבטשים
ÈÓˆÚ‰ ¯B‡‰ Ba ¯È‡Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆≈ƒ»»«¿ƒ

,‰ÓLp‰ ÏL הזוהר כדברי ∆«¿»»
אותו  עושה הגוף שביטוש האמורים

הנשמה אור להתגלות ראוי ¿BÓÎeכלי
˙ÏÚÓ Ï„Bb ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆«¬«
B„ÈŒÏÚL ,‡˜Âc Ûeb‰««¿»∆«»
„Ú ,¯˙BÈa ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿«¿»¿≈«
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÏ¿«¿≈»
ונתלבשה  ירדה שהנשמה לאחר ורק

להגיע  יכולה היא גשמי בגוף למטה

של  העילוי לתכלית דבר של בסופו

להתאחד  דמלכא", בגופא "לאשתאבא

בעצמו. הוא ברוך הקדוש עם

·È˙k ‰p‰Â44 הגאולה יעודי בין ¿ƒ≈¿ƒ
לבוא ı¯‡Óהעתידה E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆

,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
ÔÎÏÂ45˙eÏb ‰È‰L BÓk ¿»≈¿∆»»»

ÌÈ¯ˆÓÏÊ¯a‰ ¯ek בבני שפעל ƒ¿«ƒ««¿∆
הנדרש  הזיכוך את ¿BÈ‰Ïƒ˙ישראל

ÌB„‡ ˙eÏb Ck ,‰¯BzŒÔzÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚהנוכחית ‰e‡הגלות «¿≈∆««»»»¡
ÏÊ¯a‰ ¯ekוזיכוך עידון ‰ÁÈLn.של ˙BÓÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ««¿∆ƒ¿«¿≈∆¿«»ƒ«

ÈeÏÈ‚Ï ˙BkÊÏ È„k ‡e‰ ‰f‰ ˙eÏb‰ ˙eÎÈ¯‡ ÏkL ,eÈ‰Â¿«¿∆»¬ƒ«»«∆¿≈ƒ¿¿ƒ
‰˙È‰ ‰¯BzŒÔzÓa Èk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ¿««»»¿»
Ï·‡ ,˙ÈÏ‚p‰ ‰¯Bz‰ ˙Ïa«̃»««»«ƒ¿≈¬»
‰È‰È ‰¯Bz‰ ÈÓÚË ˙eÈÓÈt¿ƒƒ«¬≈«»ƒ¿∆
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ì‰lL ÈeÏÈb‰«ƒ∆»∆∆»ƒ»…
השירים' 'שיר בתחילת רש"י כפירוש

מיין") דודיך טובים "כי הכתוב (על

פנים  עמהם ודבר תורתו להם שנתן ..."

ערבים  עודם דודים ואותם פנים אל

מאתו  ומובטחים שעשוע מכל עליהם

סוד  להם לבאר עליהם עוד להופיע

פניו  ומחלים צפונותיה ומסתר טעמיה

דברו" Ó‡¯לקיים ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
eÈÓÈa C‡ .˙B‡ÏÙ ep‡¯‡«¿∆ƒ¿»«¿»≈

el‡ תקופת בסיום כבר כשעומדים ≈
הגאולה  סף ועל ˆC¯Bהגלות ÔÈ‡≈∆

„eaÚM‰ ÈLB˜ ÔÈÚa „BÚ¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿
‰zÚŒ„Ú ‰È‰ ¯·kL ,'eÎ בכל ∆¿»»»««»

חלקם הסבל  מנת היו שכבר והיסורים

הזו  הגלות לאורך ישראל בני של

È„k ¯˙B‰Â Èc ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈¿≈
BÓÎe ,˙eÏb ˙·BÁŒÈ„È ˙‡ˆÏ»≈¿≈«»¿

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡ ·˙kL46 ∆»««¿»∆¿»ƒ
eÈ‰È ‡ÏÂ ˙B„ÓL‰ eÏËaL∆»¿«¿»¿…ƒ¿
ÌÈÓÚt Ìe˜˙ ‡ÏÂ ,'eÎ „BÚ¿…»«¬«ƒ

‰¯ˆ47„iÓe ÛÎÈ˙Â צורך , ללא »»¿≈∆ƒ«
נוסף  ÈeÏÈ‚Ïבזיכוך ÌÈÎBÊƒ¿ƒ

ÏÚ ÛÒB) ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»»«
ÈeÏÈb‰ ˙ÏÁ˙‰ פנימיות של «¿»««ƒ

התורה Bz¯˙וסודות È„ÈŒÏÚ«¿≈«
·e˙kL BÓk ,(˙e„ÈÒÁ‰48 «¬ƒ¿∆»

,e‰Èt ˙B˜ÈLpÓ È˜MÈ והכוונה ƒ»≈ƒƒ¿ƒƒ
לבוא  לעתיד התורה פנימיות להתגלות

·B¯˜a ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»
.LnÓ«»
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.f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

יום ‡. עם הוא גם קשור ולכן הזקן, רבינו של ההילולא יום טבת, כ"ד למחרת הוא זה הש"ק יום
ישנו  שבת שבערב כיון לזה, ונוסף ההילולא, ליום השבת יום של הסמיכות מצד לראש, לכל - ההילולא

שבת  תוספת של ששי,1הדין יום עדיין זה הרי השמש מהלך שמצד שבת בערב זמן משך שישנו היינו, ,
נמצא, וענינים), הלכות לכו"כ (בנוגע לשבת כבר נחשב זה הרי שבת, תוספת של הדין מצד ואעפ"כ,
יום  עם קשור  ההילולא) יום הו"ע שבת ערב של הענינים שא' כך, שבת, בערב (שחל ההילולא שיום

השבת.

שלאח"ז  לשנים שייכותה מהי ולכאורה, רבות, שנים לפני היתה שההסתלקות שאע"פ - ובהקדמה
היא" (ש"תורה ישראל" "מנהג שרואים מזה הרי תשכ"ז, לשנת מובן,2עד "יארצייט", לשמירת בנוגע (ָ

הראשונה. בפעם שנפעלו הענינים מעין נפעל שנה בכל ה"יארצייט" יום ָשבבוא

ואילו  בלבד, המשפחה בני עם קשור זה הרי יארצייט שבכל אלא יארצייט, לכל בנוגע - זה ָָוכל
היארצייט  גם הרי בנ"י, כל עם שייכות יש שלנשיא כיון הרי בישראל, נשיא של ליארצייט בנוגע ָָבנדו"ד,

בשו"ע  שמצינו (כפי בנ"י לכל שייך אידן").3שלו ("סתם בנ"י שאר כל והן תורתו שלומדים אלו הן ,(

ולשון" עם מכל בחרת "ובנו - היא בנ"י של המציאות שעיקר מתןֿתורה 4וכיון על דקאי כל 5, הרי ,
מהתורה. נלקח לבנ"י שנוגע ענין

- ההילולא בעל של תורה עם זאת לקשר שיש הזקן, רבינו של ההילולא ליום בנוגע גם מובן ומזה
שהרי  שלאח"ז, בימים גם פועלת אלא ההילולא, ביום רק ולא בפועל, הוראה של ענין שנעשית תורה

הזמנים. בכל אלא) ההילולא, ביום רק (לא לפעול כדי נאמרה זו תורה

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק כדברי [או בנשמתו עילוי נעשה מתורתו, ענין הזכרת שע"י ,6וכיון
הם  פועלים אליהם, מקושרים שאנו עי"ז אדרבה, אלא עלייתם, לצורך אלינו זקוקים אינם שהצדיקים

במילואו. היארצייט ענין נפעל עי"ז הרי - למטה] שנמצאים הנשמות אצל ָעלי'

בה  שיש תורה יש אבל תורות, ריבוי אמנם יש - ההילולא בעל הזקן, רבינו של לתורה בנוגע ובכן:
יום  כל אלא טובים, וימים שבתות נוראים, ימים רק (לא ויום יום לכל בנוגע ומפורטת כללית הוראה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ע"י (שנמסרה הזקן רבינו של התורה שזוהי השבוע, מימות ההילולא 7ויום) שיום ,
הזקן, רבינו שפירש וכפי הזמן, עם לחיות שצריכים זה), הש"ק ביום שמתברך שבט, בחודש שלו
והיינו, ובשבת), ובחמישי (בשני זה בשבוע וקורין שלומדים השבוע פרשת עם לחיות היא, שהכוונה
בפרשת  מעיינים כאשר הנה השבוע, במשך שמתרחשים לענינים בנוגע להתנהג כיצד יודעים לא שכאשר

זה. בענין הוראה למצוא יכולים השבוע,

שלא  המלכות גזירת כשהיתה נתתקנה ההפטרה קריאת שהרי - להפטרה בנוגע גם הוא זה וענין
באבודרהם  (כמבואר הפרשה את תחליף שההפטרה תיקנו ולכן בתורה, יכולה 8לקרות שההפטרה וכיון ,(

גם  ללמדם יכולים כך מהפרשה, הענינים כל ללמוד שיכולים שכשם מובן, הרי הפרשה, את להחליף
פרשת  "מענין היא ההפטרה שהרי הפרשה, תוכן עם קשור ההפטרה שתוכן לכך (נוסף מההפטרה
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וש"נ.1) ואילך. ס"ד סרס"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ברמ"א 2) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

סתק"פ.3) או"ח
דשחרית.4) ק"ש ברכות נוסח

וש"נ.5) ס"ד. ס"ס שם אדה"ז שו"ע ראה
ריש 6) דרבי" "אשכבתא גם וראה ע"ב. ריש מ, ח"א לקו"ד
.55 ע'
חשון).7) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
רסרפ"ד.8) שם שו"ע גם וראה שבת. של שחרית בסדר
וש"נ.



f"kyz'dיד ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

הגמרא  דברי ע"פ ובפרט מההפטרה, ההוראה לבאר כפלים 9ויש לישראל להם עמדו נביאים "הרבה
. נביאים ושמונה "ארבעים רק מצינו בכתובים (אבל מצרים ומהם כיוצאי לישראל", להם (ש)נתנבאו .

הוצרכה  ושלא נכתבה, לדורות שהוצרכה נבואה אלא בתנ"ך), שנכתבו ממה נבואות יותר הרבה היו גופא
ללמוד  כדי לדורות", שהוצרכה "נבואה שהיא עכצ"ל בהפטרה, נכתבה זו שנבואה וכיון נכתבה", לא
ברכות  וכמה לפני' ברכה בהקדמת היא ההפטרה שאמירת גם ומה שלאח"ז. הדורות כל על הוראה ממנה

בעולם" וס"ס ספק שום "בלי הענין לפעולת בנוגע הוודאות על מורה שזה יש 10לאחרי', שבודאי כך, ,
הוראה. בזה

מוסר,·. בספרי כבר שמבואר כפי - מצרים גלות אודות מהפרשה ההוראה על נוסף - זה וכל
המפרכת  קשה "עבודה פרך", ב"עבודת במצרים דשעבוד הענין שכללות חסידות, בספרי יותר ובארוכה

הגוף" חז"ל 11את במדרשי להמסופר ועד פיתום 12, של הכתלים בבנין ישראל ילדי מכניסים שהיו
אותם" וענו "ועבדום אברהם עם הקב"ה של ברית' ב'כריתת מש"נ בגלל (לא הי' ענין 13ורעמסס, שהרי ,

מצרים  ויציאת מצרים דגלות הענין שכללות בגלל אלא) כ"כ, קשים יסורים ללא גם להעשות יכול הי' זה
כמ"ש  למתןֿתורה, הכנה בתור הזה",14הי' ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

דוקא  פרך דעבודת הענין בהקדמת צורך הי' זה .15ובשביל
מזה: וההוראה

הטוענים  מניעות 16ישנם קשיים, בפניהם מעמיד למה - תומ"צ יקיימו שבנ"י הקב"ה של רצונו אם :
הנפש?!... ויסורי הגוף יסורי כו', ונסיונות ועיכובים

אדם  בני מפני יתבייש "לא השו"ע: חלקי ד' בהתחלת מיד מדובר שאודותיו הענין - ולדוגמא
יסורים, לו גורמת עליו, שמלעיגים אדם בני שיש העובדה והרי יתברך", בוראו בעבודת עליו המלעיגים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם גדולים 17וכידוע ליסורים נחשבים שכל שע"פ הטענות הנה שכל, בעלי שאצל ,
שניתנו  תומ"צ לקיים צריך מדוע - התומ"צ קיום על מהטענות היסורים ובנדו"ד, יסורים, משאר יותר
משא"כ  כו', פראיים עמים היו ומסביבו כו', כל בחוסר ממצרים, יצא עתה שזה לעם שנים, אלפי לפני
- וא"כ הקצה, אל הקצה מן יסודיים בענינים המצב לגמרי ונשתנה אחר, ומקום אחר זמן זה הרי עתה

אז! שניתנו המצוות אותם את לקיים צריכים מדוע - הם טוענים

התומ"צ?! קיום עבור כאלו גדולים יסורים לסבול עליו מדוע יהודי: טוען שכן, וכיון

דוקא, מצרים גלות של היסורים הקדמת ע"י שבא דמ"ת, הענין מכללות שלמדים כפי - לזה והמענה
כזה  באופן הנה והעיכובים, המניעות מכל מתפעל אינו ואעפ"כ, כו', יסורים ליהודי יש כאשר דוקא כי

בתניא  הזקן רבינו (כדברי לגמרי התורה עם להתאחד יכול עם 18דוקא השכל מתאחד התורה שבלימוד
כו'). המושכל

ומצאת" "יגעת - היגיעה ענין לכללות בנוגע גם הוא מגלים 19וכן היגיעה שע"י בפועל שרואים וכפי ,
יותר. ועמוקים פנימיים כחות

גם  אלא הגלויים, בכחות רק לא ולתורתו, לה' לגמרי שיתמסר - מיהודי דורש שהקב"ה מה וזהו
הזקן  רבינו וכפירוש המס"נ, לענין ועד העצמיים, לכחות ועד הנעלמים, הרצון,20בכחות מסירת שהו"ע

הקב"ה. עם היחוד אמיתית נעשה עי"ז שדוקא להקב"ה, רצונו את למסור  היינו,
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א.9) יד, מגילה
פי"א.10) אגה"ת תניא
יג.11) א, שמות פרש"י
בתו"ש12) בהנסמן וראה א. קיא, (אות סנהדרין כד שם,
קצה).

יג.13) טו, לך לך
חל"ו 14) לקו"ש וראה ד. פ"ג, שמו"ר ובפרש"י. יב ג, שמות

וש"נ. ואילך. 7 ע'
זו).15) (מהתוועדות 47 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה
וש"נ.16) (403 ע' (לעיל ס"ז ויחי ש"פ שיחת גם ראה
(17.104 ע' תר"ץ ואילך. 75 ע' תרפ"ה סה"ש גם ראה
פ"ה.18)
ע"ב.19) ריש ו, מגילה
במאמרי20) ולאח"ז סע"א. ירושלים ע'בונה הקצרים אדה"ז

f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

ומצד  שלו, הרצון מצד רק היא שעבודתו זמן כל כי הרצון, מסירת בענין הצורך בפשטות גם ומובן
באיןֿערוך  שזהו הקב"ה, של ורצונו חכמתו שהיא התורה, את "ליקח" יכול אינו שלו, וההשגה ההבנה

זל"ז. לגמרי באיןֿערוך הם ונברא בורא שהרי נברא, של משכל לגמרי

הגמרא  מדברי וק"ו בחלום,21ובמכ"ש אפילו לגמרי המופרך הו"ע דמחטא" בקופא דעייל ש"פילא
הפכים  שני חיבור הוא חלום של שענינו דמחטא",22למרות ו"קופא ל"פילא" בנוגע אמורים הדברים ואם ,

עאכו"כ  - המקום בענין זל"ז בערך והם מפיל), גם יותר גדולים דברים יש (והרי מוגבלים דברים ששניהם
הזקן  רבינו כדברי ממש, באיןֿערוך שהם ממש), מאין יש (שהוא ונברא לבורא בודאי 23בנוגע הרי ,

הנברא! שכל של דמחטא" "בקופא להכנס יכולה אינה הקב"ה של שחכמתו 

- ממנו לגמרי שבאיןֿערוך הקב"ה, של חכמתו ידה על וליקח תורה ללמוד יוכל שיהודי כדי ולכן,
יהודי, של בעבודתו והנסיונות הקשיים ע"י נעשה זה שענין זיך"), ("אוועקגעבן עצמו את למסור ַמוכרח
שיהודי  גופא הא שכן, הרצון, מסירת ענין גם נכלל ובזה למ"ת, כהקדמה מצרים ושעבוד גלות בדוגמת
איש  שאצל לעיל, וכאמור פרך", ל"עבודת נחשב להקב"ה, רצונו את ומוסר הצד, על שכלו את מניח

גדולים. הכי ביסורים כרוך זה הרי  שכלי

אלקות. עם ההתקשרות נעשית עי"ז שדוקא כיון המס"נ, הו"ע ושרשה ועיקרה העבודה שראשית וזהו

בהבנה  התורה ללימוד ששייך לפני עוד משנתו, כשניעור יום, כל שבהתחלת בכך מתבטא זה וענין
מי  אומר הקדושים, שמות להזכיר עדיין לו שאסור ומצב ובמעמד .והשגה, לפניך אני "מודה .ד:

נשמתי" בי ענין 24שהחזרת כללות שזהו מציאותו, כל תלוי' שבו להקב"ה עצמו את שמוסר היינו, ,
ומס"נ. הקב"ע

לקמן. שיתבאר כפי מההפטרה, הוראה גם להיות צריכה לזה ונוסף מהפרשה; ההוראה איפוא זוהי

***

מההפטרה ‚. ההוראה :25ביאור
ישראל"א) לבית קנה משענת היותם "יען מצרים: למפלת הטעמים ב' של והשייכות (שלא 26הקשר

יאור  אמר ו"יען לבנ"י), לסייע הבטחתם עשיתי"27קיימו ואני הבטחתם 28לי קיימו שלא לכך הסיבה כי -
לחבירו  אדם בין הראוי' להנהגה גם היסוד היא בה' האמונה כי הישות, בגלל היא .29לישראל
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ובכ"מ. סע"ד. מח, שלח לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א גם וראה תקו.
סע"ב.21) נה, ברכות
ובכ"מ.22) ג. כח, וישב תו"א ראה
רע"א).23) (קל, ס"כ אגה"ק תניא ראה
וש"נ.24) ס"ו. ס"א (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שאסור 25) היא שההוראה לומר אפשר שאי - ובהקדמה

מפורש  שהרי ג), כט, (יחזקאל עשיתני" ואני יאורי "לי לומר
החיל  את לי עשה ידי ועוצם ד"כחי שהענין יז) ח, (עקב בכתוב
(ראה  בארוכה פעם (וכמדובר התורה השקפת כל היפך הוא הזה"
תרי"ג  במנין זאת מונה סד) (מל"ת שהסמ"ג (116 ע' ח"ט תו"מ

וכמ  לדברי מצוות); לציית שצריך היא שההוראה לומר אין ו"כ
טו. יח, שופטים (פ' בתורה כבר נתפרש זה ענין שגם כיון הנביא,

ספ"ז). יסוה"ת הל' רמב"ם
ו.26) שם, יחזקאל
שאין 27) "לפי מצרים, של המים מקור הי' שהיאור להעיר,

של  ומברכתו ומשקה עולה נילוס אלא גשמים, מי שותה מצרים
ומשקה  לקראתו עולה והוא נילוס אל בא פרעה הי' ואילך יעקב
ארץ  כמו שאינה והיינו, יו"ד), מז, ויגש (פרש"י הארץ" את

שהדרים  כך, יא), יא, (עקב מים" תשתה השמים ש"למטר ישראל
ט), פ"ג, ב"ר (ראה למעלה עיניהם לשאת תמיד צריכים בה
מצרים, ארץ בני משא"כ כו', עצמם בפני מציאות שאינם בידעם
לענין  זקוקה שאינה בפ"ע, למציאות עצמם את שחושבים
כו'", רואה "עין אודות חושבים שאינם כך, הימנה, שלמעלה
וחשבון" דין ליתן עתיד ו"אתה כו'", כותבת והיד פתוח "הפנקס

רפ"ג). מט"ז. פ"ג רפ"ב. (אבות
ט.28) שם, יחזקאל
יותר:29) ובפרטיות

אדם  שבין המצוות שקיום ההכרח מהו לטעון: יכול יהודי
ההנהגה  עם גם שקשור ובאופן התורה, ציווי מצד יהי' לחבירו
ומושחת, רע הוא טבעו שמצד מי בשלמא - למקום?! אדם שבין
להתנהג  כדי בג"ע, שכר והבטחת מהקב"ה, למורא זקוק ה"ה
שגדל  רגיל, אדם רק הוא אם אבל לחבירו; אדם בין כדבעי
רך  הוא אם ועאכו"כ טרף), חיות בין (ולא תרבות בני בין ונתחנך
יתנהג  טבעו מצד הרי תולדתו, מטבע טובות מדות ובעל לבב,
(ישעי' וכסיתו" ערום תראה כי בית תביא מרודים ד"עניים באופן

התורה. בציווי צורך ללא ז), נח,



טו f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

הגמרא  דברי ע"פ ובפרט מההפטרה, ההוראה לבאר כפלים 9ויש לישראל להם עמדו נביאים "הרבה
. נביאים ושמונה "ארבעים רק מצינו בכתובים (אבל מצרים ומהם כיוצאי לישראל", להם (ש)נתנבאו .

הוצרכה  ושלא נכתבה, לדורות שהוצרכה נבואה אלא בתנ"ך), שנכתבו ממה נבואות יותר הרבה היו גופא
ללמוד  כדי לדורות", שהוצרכה "נבואה שהיא עכצ"ל בהפטרה, נכתבה זו שנבואה וכיון נכתבה", לא
ברכות  וכמה לפני' ברכה בהקדמת היא ההפטרה שאמירת גם ומה שלאח"ז. הדורות כל על הוראה ממנה

בעולם" וס"ס ספק שום "בלי הענין לפעולת בנוגע הוודאות על מורה שזה יש 10לאחרי', שבודאי כך, ,
הוראה. בזה

מוסר,·. בספרי כבר שמבואר כפי - מצרים גלות אודות מהפרשה ההוראה על נוסף - זה וכל
המפרכת  קשה "עבודה פרך", ב"עבודת במצרים דשעבוד הענין שכללות חסידות, בספרי יותר ובארוכה

הגוף" חז"ל 11את במדרשי להמסופר ועד פיתום 12, של הכתלים בבנין ישראל ילדי מכניסים שהיו
אותם" וענו "ועבדום אברהם עם הקב"ה של ברית' ב'כריתת מש"נ בגלל (לא הי' ענין 13ורעמסס, שהרי ,

מצרים  ויציאת מצרים דגלות הענין שכללות בגלל אלא) כ"כ, קשים יסורים ללא גם להעשות יכול הי' זה
כמ"ש  למתןֿתורה, הכנה בתור הזה",14הי' ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך

דוקא  פרך דעבודת הענין בהקדמת צורך הי' זה .15ובשביל
מזה: וההוראה

הטוענים  מניעות 16ישנם קשיים, בפניהם מעמיד למה - תומ"צ יקיימו שבנ"י הקב"ה של רצונו אם :
הנפש?!... ויסורי הגוף יסורי כו', ונסיונות ועיכובים

אדם  בני מפני יתבייש "לא השו"ע: חלקי ד' בהתחלת מיד מדובר שאודותיו הענין - ולדוגמא
יסורים, לו גורמת עליו, שמלעיגים אדם בני שיש העובדה והרי יתברך", בוראו בעבודת עליו המלעיגים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם גדולים 17וכידוע ליסורים נחשבים שכל שע"פ הטענות הנה שכל, בעלי שאצל ,
שניתנו  תומ"צ לקיים צריך מדוע - התומ"צ קיום על מהטענות היסורים ובנדו"ד, יסורים, משאר יותר
משא"כ  כו', פראיים עמים היו ומסביבו כו', כל בחוסר ממצרים, יצא עתה שזה לעם שנים, אלפי לפני
- וא"כ הקצה, אל הקצה מן יסודיים בענינים המצב לגמרי ונשתנה אחר, ומקום אחר זמן זה הרי עתה

אז! שניתנו המצוות אותם את לקיים צריכים מדוע - הם טוענים

התומ"צ?! קיום עבור כאלו גדולים יסורים לסבול עליו מדוע יהודי: טוען שכן, וכיון

דוקא, מצרים גלות של היסורים הקדמת ע"י שבא דמ"ת, הענין מכללות שלמדים כפי - לזה והמענה
כזה  באופן הנה והעיכובים, המניעות מכל מתפעל אינו ואעפ"כ, כו', יסורים ליהודי יש כאשר דוקא כי

בתניא  הזקן רבינו (כדברי לגמרי התורה עם להתאחד יכול עם 18דוקא השכל מתאחד התורה שבלימוד
כו'). המושכל

ומצאת" "יגעת - היגיעה ענין לכללות בנוגע גם הוא מגלים 19וכן היגיעה שע"י בפועל שרואים וכפי ,
יותר. ועמוקים פנימיים כחות

גם  אלא הגלויים, בכחות רק לא ולתורתו, לה' לגמרי שיתמסר - מיהודי דורש שהקב"ה מה וזהו
הזקן  רבינו וכפירוש המס"נ, לענין ועד העצמיים, לכחות ועד הנעלמים, הרצון,20בכחות מסירת שהו"ע

הקב"ה. עם היחוד אמיתית נעשה עי"ז שדוקא להקב"ה, רצונו את למסור  היינו,
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א.9) יד, מגילה
פי"א.10) אגה"ת תניא
יג.11) א, שמות פרש"י
בתו"ש12) בהנסמן וראה א. קיא, (אות סנהדרין כד שם,
קצה).

יג.13) טו, לך לך
חל"ו 14) לקו"ש וראה ד. פ"ג, שמו"ר ובפרש"י. יב ג, שמות

וש"נ. ואילך. 7 ע'
זו).15) (מהתוועדות 47 ע' חכ"א לקו"ש גם ראה
וש"נ.16) (403 ע' (לעיל ס"ז ויחי ש"פ שיחת גם ראה
(17.104 ע' תר"ץ ואילך. 75 ע' תרפ"ה סה"ש גם ראה
פ"ה.18)
ע"ב.19) ריש ו, מגילה
במאמרי20) ולאח"ז סע"א. ירושלים ע'בונה הקצרים אדה"ז

f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

ומצד  שלו, הרצון מצד רק היא שעבודתו זמן כל כי הרצון, מסירת בענין הצורך בפשטות גם ומובן
באיןֿערוך  שזהו הקב"ה, של ורצונו חכמתו שהיא התורה, את "ליקח" יכול אינו שלו, וההשגה ההבנה

זל"ז. לגמרי באיןֿערוך הם ונברא בורא שהרי נברא, של משכל לגמרי

הגמרא  מדברי וק"ו בחלום,21ובמכ"ש אפילו לגמרי המופרך הו"ע דמחטא" בקופא דעייל ש"פילא
הפכים  שני חיבור הוא חלום של שענינו דמחטא",22למרות ו"קופא ל"פילא" בנוגע אמורים הדברים ואם ,

עאכו"כ  - המקום בענין זל"ז בערך והם מפיל), גם יותר גדולים דברים יש (והרי מוגבלים דברים ששניהם
הזקן  רבינו כדברי ממש, באיןֿערוך שהם ממש), מאין יש (שהוא ונברא לבורא בודאי 23בנוגע הרי ,

הנברא! שכל של דמחטא" "בקופא להכנס יכולה אינה הקב"ה של שחכמתו 

- ממנו לגמרי שבאיןֿערוך הקב"ה, של חכמתו ידה על וליקח תורה ללמוד יוכל שיהודי כדי ולכן,
יהודי, של בעבודתו והנסיונות הקשיים ע"י נעשה זה שענין זיך"), ("אוועקגעבן עצמו את למסור ַמוכרח
שיהודי  גופא הא שכן, הרצון, מסירת ענין גם נכלל ובזה למ"ת, כהקדמה מצרים ושעבוד גלות בדוגמת
איש  שאצל לעיל, וכאמור פרך", ל"עבודת נחשב להקב"ה, רצונו את ומוסר הצד, על שכלו את מניח

גדולים. הכי ביסורים כרוך זה הרי  שכלי

אלקות. עם ההתקשרות נעשית עי"ז שדוקא כיון המס"נ, הו"ע ושרשה ועיקרה העבודה שראשית וזהו

בהבנה  התורה ללימוד ששייך לפני עוד משנתו, כשניעור יום, כל שבהתחלת בכך מתבטא זה וענין
מי  אומר הקדושים, שמות להזכיר עדיין לו שאסור ומצב ובמעמד .והשגה, לפניך אני "מודה .ד:

נשמתי" בי ענין 24שהחזרת כללות שזהו מציאותו, כל תלוי' שבו להקב"ה עצמו את שמוסר היינו, ,
ומס"נ. הקב"ע

לקמן. שיתבאר כפי מההפטרה, הוראה גם להיות צריכה לזה ונוסף מהפרשה; ההוראה איפוא זוהי

***

מההפטרה ‚. ההוראה :25ביאור
ישראל"א) לבית קנה משענת היותם "יען מצרים: למפלת הטעמים ב' של והשייכות (שלא 26הקשר

יאור  אמר ו"יען לבנ"י), לסייע הבטחתם עשיתי"27קיימו ואני הבטחתם 28לי קיימו שלא לכך הסיבה כי -
לחבירו  אדם בין הראוי' להנהגה גם היסוד היא בה' האמונה כי הישות, בגלל היא .29לישראל
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ובכ"מ. סע"ד. מח, שלח לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א גם וראה תקו.
סע"ב.21) נה, ברכות
ובכ"מ.22) ג. כח, וישב תו"א ראה
רע"א).23) (קל, ס"כ אגה"ק תניא ראה
וש"נ.24) ס"ו. ס"א (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שאסור 25) היא שההוראה לומר אפשר שאי - ובהקדמה

מפורש  שהרי ג), כט, (יחזקאל עשיתני" ואני יאורי "לי לומר
החיל  את לי עשה ידי ועוצם ד"כחי שהענין יז) ח, (עקב בכתוב
(ראה  בארוכה פעם (וכמדובר התורה השקפת כל היפך הוא הזה"
תרי"ג  במנין זאת מונה סד) (מל"ת שהסמ"ג (116 ע' ח"ט תו"מ

וכמ  לדברי מצוות); לציית שצריך היא שההוראה לומר אין ו"כ
טו. יח, שופטים (פ' בתורה כבר נתפרש זה ענין שגם כיון הנביא,

ספ"ז). יסוה"ת הל' רמב"ם
ו.26) שם, יחזקאל
שאין 27) "לפי מצרים, של המים מקור הי' שהיאור להעיר,

של  ומברכתו ומשקה עולה נילוס אלא גשמים, מי שותה מצרים
ומשקה  לקראתו עולה והוא נילוס אל בא פרעה הי' ואילך יעקב
ארץ  כמו שאינה והיינו, יו"ד), מז, ויגש (פרש"י הארץ" את

שהדרים  כך, יא), יא, (עקב מים" תשתה השמים ש"למטר ישראל
ט), פ"ג, ב"ר (ראה למעלה עיניהם לשאת תמיד צריכים בה
מצרים, ארץ בני משא"כ כו', עצמם בפני מציאות שאינם בידעם
לענין  זקוקה שאינה בפ"ע, למציאות עצמם את שחושבים
כו'", רואה "עין אודות חושבים שאינם כך, הימנה, שלמעלה
וחשבון" דין ליתן עתיד ו"אתה כו'", כותבת והיד פתוח "הפנקס

רפ"ג). מט"ז. פ"ג רפ"ב. (אבות
ט.28) שם, יחזקאל
יותר:29) ובפרטיות

אדם  שבין המצוות שקיום ההכרח מהו לטעון: יכול יהודי
ההנהגה  עם גם שקשור ובאופן התורה, ציווי מצד יהי' לחבירו
ומושחת, רע הוא טבעו שמצד מי בשלמא - למקום?! אדם שבין
להתנהג  כדי בג"ע, שכר והבטחת מהקב"ה, למורא זקוק ה"ה
שגדל  רגיל, אדם רק הוא אם אבל לחבירו; אדם בין כדבעי
רך  הוא אם ועאכו"כ טרף), חיות בין (ולא תרבות בני בין ונתחנך
יתנהג  טבעו מצד הרי תולדתו, מטבע טובות מדות ובעל לבב,
(ישעי' וכסיתו" ערום תראה כי בית תביא מרודים ד"עניים באופן

התורה. בציווי צורך ללא ז), נח,



f"kyz'dטז ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

(לא ב) זאת שעשה אף צור, לכידת על שכר תשלום בתור בבל מלך לנבוכדראצר מצרים ארץ נתינת
דכיון - עצמו לטובת אלא) ה', רצון לקיים ynnכדי lretay מה נפק"מ (ללא ה' רצון ידו על נתמלא

" עבור שכר תשלום לו מגיע כוונתו), בה"ezlertהיתה עבד הטוב 30אשר להכרת בנוגע - מזה וההוראה .
טובה  לו שעושה יהודי לכל אהבה של פני'31ורגש  איזו לפלוני שהיתה חשבון לערוך ולא שהוכרח 32, או ,

טבעו  מצד זאת .33לעשות

בתוכם"ג) פה פתחון אתן ש"לך כדי אדירות) ממלכות (ב' ומצרים נבוכדראצר מלחמת ,34מטרת
למדים  ומזה ביחזקאל. האמינו שלא מבנ"י מספר מתי על בנ"י,35לפעול בטובת להשתדל צריך כמה עד

מישראל  לאחד ועד מספר, מתי -36גם

ואילך. 33 ע' חל"ו ואילך; 45 ע' חכ"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

וגו'.„. וארא גו' אלקים וידבר ד "ה שיחה) (כעין מאמר

***

לבאר ‰. חוב נשאר וכמו"כ רש"י, פירוש עם חומש פסוק ההתוועדות בעת ללמוד לאחרונה נהוג
הפסוק  על ויחי בפ' רש"י א'"),37פירוש כאיש אלא כולם חשובין ש"אינם (לפי איש" הרגו באפם "כי
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מההפטרה שלמדים כפי - זה על האדם והמענה שכאשר -
כפי  ולהתנהג עצמו על להעמיד ויכול א', לאף זקוק שאינו מרגיש
הנה  שלו, ומציאות בישות יפגע הדבר כאשר סוכ"ס, הנה טבעו,
קנה  "משענת רק (ויהי' הזולת בטובת ישתדל שלא בלבד זו לא
שאדם  לפי והיינו, כו', הטוב היפך שיעשה אדרבה, אלא רצוץ"),
ובמשך  הזולת, על מאשר יותר עצמו על וחושב עצמו, אצל קרוב
אפילו  (פי"ג) בתניא מ"ש (וע"ד יותר ומציאות יש נעשה הזמן

. הרע של ועצמותו  ש"מהותו ל"בינוני", יותר בנוגע נתחזק .
עניני  ושאר ושתי' באכילה הרבה בו שנשתמש הזמן בהמשך

לעצמו  כולו העולם את לכבוש שרוצה ועד אם *עוה"ז"), גם ,
אחרים לרמות צריך זה בתחילה בשביל אם אפילו - (וזאת כו'

שקר). לאמירת שייך הי' לא
"לא  האחרונות, הדברות שגם הדברות, בעשרת הוא וכן
יש  לחבירו, אדם שבין ענינים שהם וגו'", תחמוד ו"לא תגנוב"
כמו  הקב"ה, ציווי מצד אלא) האדם, טבע מצד (לא לקיימם
לאחרי  באים שהם בכך וכמודגש למקום, אדם שבין המצוות

וש"נ). .400 ע' חמ"ג תו"מ גם (ראה גו'" "אנכי
כ.30) שם, יחזקאל
הקב"ה31) (א) שהרי: וק"ו, של rciובמכ"ש שבלבו מה

על  שכר לו  נתן ואעפ"כ רצונו, למלא כוונתו שאין נבוכדראצר,
לאדם בנונע ועאכו"כ rceiפעולתו, epi`y"חבירו של בלבו "מה

צור  לכידת (ב) פני'. שום לו שאין ויתכן ע"ב), ריש נד, (פסחים
אחר, ע"י נעשית היתה נבוכדראצר, ע"י נעשית היתה לא אם גם -
שלולי  לו, שנעשתה הטובה משא"כ למקום, שלוחים הרבה שהרי
לכידת  על הציווי (ג) כלל. נעשית היתה שלא יתכן חבירו פעולת
העולם, תיקון בשביל אלא בלבד, נבוכדראצר בשביל הי' לא צור

להיות  צריכה שבודאי עבורו, שנעשית לטובה בנוגע ועאכו"כ
כו'. הטוב הכרת

ש"תקנו 32) לאומות בנוגע ב) לג, (שבת הגמרא דברי ע"ד
תקנו  לא שתקנו מה "כל - מרחצאות" תקנו גשרים תקנו שווקים

onvrאלא jxevl"'נח,**כו (ברכות הגמרא דברי היפך זה והרי .
. אומר מהו טוב "אורח אלאא) טרח לא שטרח מה כל .iliaya."

השכל 33) שגם - ואם אב לכיבוד בנוגע לטעון שיכולים וכפי
צרכי  לכל ודאגו שגידלוהו כיון לכבדם, שיש שלא מחייב - כו' ו

בשביל זאת oadעשו zaeh,טבעם מצד זאת לעשות הוכרחו אלא ,
חיים, בעלי אצל גם הוא זה שטבע ועד בנו, על לרחם האב שטבע
עושים  היו לא הטבעי, מצפונם את להשקיט הוצרכו לא ואילו

זאת.
כא.34) שם, יחזקאל
בתו"מ 35) (נסמן הבעש"ט לפתגם המקור שזהו לומר, ויש

לבירא  רמה מאיגרא לעוה"ז, יורדת שנשמה (40 ע' חל"ט
ליהודי, טובה לעשות כדי שנה, שבעיםֿשמונים למשך עמיקתא,

ברוחניות. או בגשמיות
שלא 36) - מישראל אחד כל של הפרטיים לחייו בנוגע ועד"ז

מס"נ, כדי עד להשתדל כדאי חמורות מצוות קיום שבשביל יטען
קוראת עצמה שהתורה למצוות בנוגע "מצוות משא"כ בשם אותם

של קל "דקדוק (או -קלות" לזה והמענה סופרים"). דברי
במצוותי' ושוקל יושב תהא "לא נאמר גופא זה רז"ל שבמאמר
שתהי', איזו מצוה, כל כי ועוד), ב. עקב (תנחומא כו'" תורה של
גם  מס"נ כדי עד להשתדל וכדאי צריך ולכן העליון, רצון היא

וקל. קטן ענין עבור
ו.37) מט,

*(al) cinz zkqna `xnba xteqnke,(a,ywia oecwen xcpqkl` xy`ky"icin il ead"(mzzin`l md mipiprd lk myy) ocrÎobn,epzp
r lblb elmc` ly oi,eadfe etqk lk z` dcbpk lwy xy`ke,skd drxked `l,el efnx dfae,y"dprayz `l mc`d ipir"fk ilyn),(k,`l`

xzei cer cinz dvex.
**(rbepa jk miprehy el`k yiy cred"awdl,'ek xifgdle zecedl jxev oi`y - 'eke mkxv lk mdl ozepy,d"awdl yiy oeik"'ipt"xaca,

ixdy"`l` e`xa `l enlera d"awd `xay dn lkeceakl"(dteqa zea`).

f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

לקשר  שרצו כאלו היו זה, בפרש"י השאלות על תשובות שהציעו אלו ובין השאלות, את תירצו שלא
הפסוק  על בפרשתנו, רש"י פירוש עם יחידות"),38זאת לשון קורא הצפרדעים ("שרוץ הצפרדע" "ותעל

ל"פשוטו" "מדרשו" רש"י מקדים שם למרות 39שגם איש", הרגו באפם "כי הפסוק על בפירושו כמו ,
גם  רש"י מפרש אזי בפשש"מ, קושי ישנו כאשר ורק מקרא, של פשוטו לפרש הוא רש"י של שענינו

הפשט. ע"ד הוא העיקרי הפירוש אבל הדרוש, ע"פ
.Â הפסוק על רש"י בפירוש והיא 38הביאור אותה מכין והיו היתה אחת "צפרדע הצפרדע", "ותעל

ותהי  וכן יחידות. לשון קורא הצפרדעים שרוץ לומר יש ופשוטו מדרשו. זהו נחילים. נחילים מתזת
וכו'",40הכנם  הרחישה ,
לשון - "צפרדעים" נאמר הפרשה בכל שהרי המין, ע"ש יחיד לשון "צפרדע" שנאמר לפרש שאין

"צפרדע רש"י מפרש ולכן הציווי `zgרבים. את אהרן קיים ואעפ"כ, את41היתה", ",mircxtvd"והעל
אותה מכין ש"היו zfznכיון `ide" פירוש ועפ"ז, נחילים". (א)lrzeנחילים בשתים: הוא הצפרדע"

(אחת) הצפרדעdzlrהצפרדע (ב) בעצמה, פועל) של dzlrd(לשון נחילים נחילים מפעיל) (לשון
אופנים. בב' "ותעל" תיבת לפרש אין הפשט שע"ד כיון מדרשו", "זהו אבל, צפרדעים.

מיוחד  אינו השירוץ שענין (אף יחידות לשון קורא הצפרדעים שרוץ לומר יש "ופשוטו מוסיף ולכן
למרות  וזאת, בלבד ), לכינים מיוחד אינו הרחישה שענין (אף הרחישה" הכנם, ותהי וכן דוקא), לצפרדעים

"צפר  תיבת משא"כ ("הכנם"), לשון בשינוי נכתבה הכינים שקאי שרחישת שיוכיח לשון שינוי ללא דע",
הצפרדעים". "שרוץ על

הפרשה  שבכל הכתובים, לתוכן יותר קרוב ד"מדרשו" הפירוש כי ל"פשוטו", "מדרשו" רש"י ומקדים
שאינה  "ותעל", תיבת של ב"פשוטו" היא הב' פי' מעלת ואילו יחיד, בלשון וכאן רבים בלשון נאמר

אופנים. בב' מתפרשת

בנוגע  הפעולה, גמר גם או הפעולה, התחלת רק עשה אהרן אם הפירושים, ב' בין מהחילוק וההוראה
להתחיל, רק שיכול במצב גם אבל הפעולה, את ולהשלים לגמור להשתדל שיש הזולת, דקירוב לפעולה

כו' ולפעול להתחיל למעשה"42יש מצרפה הקב"ה טובה ו"מחשבה ,43-

ואילך. 79 ע' חט"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.Ê הפסוק על רש"י בפירוש חשובין 37הביאור ואינם שכם, ואנשי חמור "אלו איש", הרגו באפם "כי
בגדעון  אומר הוא וכן א', כאיש אלא רמה 44כולם ורוכבו סוס במצרים וכן אחד, כאיש מדין את והכית

עליו,45בים  שכעסו איש כל הרגו באפם לעצמו אחד כל איש קורא הרבה אנשים ופשוטו, מדרשו. זהו .
אכל",46וכן  אדם טרף לטרוף וילמד

גמור,- חיוב היתה שהריגתו עצמו, שכם משא"כ "באפם", היתה שכם" ואנשי "חמור הריגת שרק
גו'" עשה ש"נבלה העריות"47כיון מן עצמן גדרו "שהאומות אף ,48.
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ב.38) ח,
התירוצים,39) הצעות שבין אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

נא  "הנה יא) (יב, הפסוק על לך לך בפ' רש"י פירוש גם הזכירו
"מדרש  רש"י מקדים שם שגם את", מראה יפת אשה כי ידעתי

56 הערה לקמן (וראה מקרא" של ל"פשוטו גם אגדה" וראה - .(
וש"נ. ואילך. 219 ע' חמ"א תו"מ

יד.40) ח, פרשתנו
א.41) שם,
מו"ח 42) כ"ק פתגם [כידוע לבב וטוב שמחה מתוך ודוקא

יציאה  ע"ד וש"נ) ואילך. 323 ס"ע תש"ט סה "ש (ראה אדמו"ר
חוגר  יתהלל ש"אל אף כי נצחון", של "מארש מתוך ַלמלחמה

מתוך  למלחמה שיוצא גופא הא הרי יא), כ, (מלכיםֿא כמפתח"
בנקל  בפועל הנצחון שיהי' מסייע זה הרי בנצחון, גמור בטחון
גאולה  - הגאולה את ומביאה עולם, של גדרו שפורצת יותר],
הגאולה  פועלים ידה ועל מישראל, פרטי איש של רוחנית

צדקנו. משיח בביאת והשלימה האמיתית גאולה הכללית,
א.43) מ, קידושין
טז.44) ו, שופטים ס'
א.45) טו, בשלח
גֿו.46) יט, יחזקאל
ז.47) לד, וישלח
עה"פ.48) פרש"י



יז f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

(לא ב) זאת שעשה אף צור, לכידת על שכר תשלום בתור בבל מלך לנבוכדראצר מצרים ארץ נתינת
דכיון - עצמו לטובת אלא) ה', רצון לקיים ynnכדי lretay מה נפק"מ (ללא ה' רצון ידו על נתמלא

" עבור שכר תשלום לו מגיע כוונתו), בה"ezlertהיתה עבד הטוב 30אשר להכרת בנוגע - מזה וההוראה .
טובה  לו שעושה יהודי לכל אהבה של פני'31ורגש  איזו לפלוני שהיתה חשבון לערוך ולא שהוכרח 32, או ,

טבעו  מצד זאת .33לעשות

בתוכם"ג) פה פתחון אתן ש"לך כדי אדירות) ממלכות (ב' ומצרים נבוכדראצר מלחמת ,34מטרת
למדים  ומזה ביחזקאל. האמינו שלא מבנ"י מספר מתי על בנ"י,35לפעול בטובת להשתדל צריך כמה עד

מישראל  לאחד ועד מספר, מתי -36גם

ואילך. 33 ע' חל"ו ואילך; 45 ע' חכ"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

וגו'.„. וארא גו' אלקים וידבר ד "ה שיחה) (כעין מאמר

***

לבאר ‰. חוב נשאר וכמו"כ רש"י, פירוש עם חומש פסוק ההתוועדות בעת ללמוד לאחרונה נהוג
הפסוק  על ויחי בפ' רש"י א'"),37פירוש כאיש אלא כולם חשובין ש"אינם (לפי איש" הרגו באפם "כי
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מההפטרה שלמדים כפי - זה על האדם והמענה שכאשר -
כפי  ולהתנהג עצמו על להעמיד ויכול א', לאף זקוק שאינו מרגיש
הנה  שלו, ומציאות בישות יפגע הדבר כאשר סוכ"ס, הנה טבעו,
קנה  "משענת רק (ויהי' הזולת בטובת ישתדל שלא בלבד זו לא
שאדם  לפי והיינו, כו', הטוב היפך שיעשה אדרבה, אלא רצוץ"),
ובמשך  הזולת, על מאשר יותר עצמו על וחושב עצמו, אצל קרוב
אפילו  (פי"ג) בתניא מ"ש (וע"ד יותר ומציאות יש נעשה הזמן

. הרע של ועצמותו  ש"מהותו ל"בינוני", יותר בנוגע נתחזק .
עניני  ושאר ושתי' באכילה הרבה בו שנשתמש הזמן בהמשך

לעצמו  כולו העולם את לכבוש שרוצה ועד אם *עוה"ז"), גם ,
אחרים לרמות צריך זה בתחילה בשביל אם אפילו - (וזאת כו'

שקר). לאמירת שייך הי' לא
"לא  האחרונות, הדברות שגם הדברות, בעשרת הוא וכן
יש  לחבירו, אדם שבין ענינים שהם וגו'", תחמוד ו"לא תגנוב"
כמו  הקב"ה, ציווי מצד אלא) האדם, טבע מצד (לא לקיימם
לאחרי  באים שהם בכך וכמודגש למקום, אדם שבין המצוות

וש"נ). .400 ע' חמ"ג תו"מ גם (ראה גו'" "אנכי
כ.30) שם, יחזקאל
הקב"ה31) (א) שהרי: וק"ו, של rciובמכ"ש שבלבו מה

על  שכר לו  נתן ואעפ"כ רצונו, למלא כוונתו שאין נבוכדראצר,
לאדם בנונע ועאכו"כ rceiפעולתו, epi`y"חבירו של בלבו "מה

צור  לכידת (ב) פני'. שום לו שאין ויתכן ע"ב), ריש נד, (פסחים
אחר, ע"י נעשית היתה נבוכדראצר, ע"י נעשית היתה לא אם גם -
שלולי  לו, שנעשתה הטובה משא"כ למקום, שלוחים הרבה שהרי
לכידת  על הציווי (ג) כלל. נעשית היתה שלא יתכן חבירו פעולת
העולם, תיקון בשביל אלא בלבד, נבוכדראצר בשביל הי' לא צור

להיות  צריכה שבודאי עבורו, שנעשית לטובה בנוגע ועאכו"כ
כו'. הטוב הכרת

ש"תקנו 32) לאומות בנוגע ב) לג, (שבת הגמרא דברי ע"ד
תקנו  לא שתקנו מה "כל - מרחצאות" תקנו גשרים תקנו שווקים

onvrאלא jxevl"'נח,**כו (ברכות הגמרא דברי היפך זה והרי .
. אומר מהו טוב "אורח אלאא) טרח לא שטרח מה כל .iliaya."

השכל 33) שגם - ואם אב לכיבוד בנוגע לטעון שיכולים וכפי
צרכי  לכל ודאגו שגידלוהו כיון לכבדם, שיש שלא מחייב - כו' ו

בשביל זאת oadעשו zaeh,טבעם מצד זאת לעשות הוכרחו אלא ,
חיים, בעלי אצל גם הוא זה שטבע ועד בנו, על לרחם האב שטבע
עושים  היו לא הטבעי, מצפונם את להשקיט הוצרכו לא ואילו

זאת.
כא.34) שם, יחזקאל
בתו"מ 35) (נסמן הבעש"ט לפתגם המקור שזהו לומר, ויש

לבירא  רמה מאיגרא לעוה"ז, יורדת שנשמה (40 ע' חל"ט
ליהודי, טובה לעשות כדי שנה, שבעיםֿשמונים למשך עמיקתא,

ברוחניות. או בגשמיות
שלא 36) - מישראל אחד כל של הפרטיים לחייו בנוגע ועד"ז

מס"נ, כדי עד להשתדל כדאי חמורות מצוות קיום שבשביל יטען
קוראת עצמה שהתורה למצוות בנוגע "מצוות משא"כ בשם אותם

של קל "דקדוק (או -קלות" לזה והמענה סופרים"). דברי
במצוותי' ושוקל יושב תהא "לא נאמר גופא זה רז"ל שבמאמר
שתהי', איזו מצוה, כל כי ועוד), ב. עקב (תנחומא כו'" תורה של
גם  מס"נ כדי עד להשתדל וכדאי צריך ולכן העליון, רצון היא

וקל. קטן ענין עבור
ו.37) מט,

*(al) cinz zkqna `xnba xteqnke,(a,ywia oecwen xcpqkl` xy`ky"icin il ead"(mzzin`l md mipiprd lk myy) ocrÎobn,epzp
r lblb elmc` ly oi,eadfe etqk lk z` dcbpk lwy xy`ke,skd drxked `l,el efnx dfae,y"dprayz `l mc`d ipir"fk ilyn),(k,`l`

xzei cer cinz dvex.
**(rbepa jk miprehy el`k yiy cred"awdl,'ek xifgdle zecedl jxev oi`y - 'eke mkxv lk mdl ozepy,d"awdl yiy oeik"'ipt"xaca,

ixdy"`l` e`xa `l enlera d"awd `xay dn lkeceakl"(dteqa zea`).

f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

לקשר  שרצו כאלו היו זה, בפרש"י השאלות על תשובות שהציעו אלו ובין השאלות, את תירצו שלא
הפסוק  על בפרשתנו, רש"י פירוש עם יחידות"),38זאת לשון קורא הצפרדעים ("שרוץ הצפרדע" "ותעל

ל"פשוטו" "מדרשו" רש"י מקדים שם למרות 39שגם איש", הרגו באפם "כי הפסוק על בפירושו כמו ,
גם  רש"י מפרש אזי בפשש"מ, קושי ישנו כאשר ורק מקרא, של פשוטו לפרש הוא רש"י של שענינו

הפשט. ע"ד הוא העיקרי הפירוש אבל הדרוש, ע"פ
.Â הפסוק על רש"י בפירוש והיא 38הביאור אותה מכין והיו היתה אחת "צפרדע הצפרדע", "ותעל

ותהי  וכן יחידות. לשון קורא הצפרדעים שרוץ לומר יש ופשוטו מדרשו. זהו נחילים. נחילים מתזת
וכו'",40הכנם  הרחישה ,
לשון - "צפרדעים" נאמר הפרשה בכל שהרי המין, ע"ש יחיד לשון "צפרדע" שנאמר לפרש שאין

"צפרדע רש"י מפרש ולכן הציווי `zgרבים. את אהרן קיים ואעפ"כ, את41היתה", ",mircxtvd"והעל
אותה מכין ש"היו zfznכיון `ide" פירוש ועפ"ז, נחילים". (א)lrzeנחילים בשתים: הוא הצפרדע"

(אחת) הצפרדעdzlrהצפרדע (ב) בעצמה, פועל) של dzlrd(לשון נחילים נחילים מפעיל) (לשון
אופנים. בב' "ותעל" תיבת לפרש אין הפשט שע"ד כיון מדרשו", "זהו אבל, צפרדעים.

מיוחד  אינו השירוץ שענין (אף יחידות לשון קורא הצפרדעים שרוץ לומר יש "ופשוטו מוסיף ולכן
למרות  וזאת, בלבד ), לכינים מיוחד אינו הרחישה שענין (אף הרחישה" הכנם, ותהי וכן דוקא), לצפרדעים

"צפר  תיבת משא"כ ("הכנם"), לשון בשינוי נכתבה הכינים שקאי שרחישת שיוכיח לשון שינוי ללא דע",
הצפרדעים". "שרוץ על

הפרשה  שבכל הכתובים, לתוכן יותר קרוב ד"מדרשו" הפירוש כי ל"פשוטו", "מדרשו" רש"י ומקדים
שאינה  "ותעל", תיבת של ב"פשוטו" היא הב' פי' מעלת ואילו יחיד, בלשון וכאן רבים בלשון נאמר

אופנים. בב' מתפרשת

בנוגע  הפעולה, גמר גם או הפעולה, התחלת רק עשה אהרן אם הפירושים, ב' בין מהחילוק וההוראה
להתחיל, רק שיכול במצב גם אבל הפעולה, את ולהשלים לגמור להשתדל שיש הזולת, דקירוב לפעולה

כו' ולפעול להתחיל למעשה"42יש מצרפה הקב"ה טובה ו"מחשבה ,43-

ואילך. 79 ע' חט"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.Ê הפסוק על רש"י בפירוש חשובין 37הביאור ואינם שכם, ואנשי חמור "אלו איש", הרגו באפם "כי
בגדעון  אומר הוא וכן א', כאיש אלא רמה 44כולם ורוכבו סוס במצרים וכן אחד, כאיש מדין את והכית

עליו,45בים  שכעסו איש כל הרגו באפם לעצמו אחד כל איש קורא הרבה אנשים ופשוטו, מדרשו. זהו .
אכל",46וכן  אדם טרף לטרוף וילמד

גמור,- חיוב היתה שהריגתו עצמו, שכם משא"כ "באפם", היתה שכם" ואנשי "חמור הריגת שרק
גו'" עשה ש"נבלה העריות"47כיון מן עצמן גדרו "שהאומות אף ,48.
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ב.38) ח,
התירוצים,39) הצעות שבין אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

נא  "הנה יא) (יב, הפסוק על לך לך בפ' רש"י פירוש גם הזכירו
"מדרש  רש"י מקדים שם שגם את", מראה יפת אשה כי ידעתי

56 הערה לקמן (וראה מקרא" של ל"פשוטו גם אגדה" וראה - .(
וש"נ. ואילך. 219 ע' חמ"א תו"מ

יד.40) ח, פרשתנו
א.41) שם,
מו"ח 42) כ"ק פתגם [כידוע לבב וטוב שמחה מתוך ודוקא

יציאה  ע"ד וש"נ) ואילך. 323 ס"ע תש"ט סה "ש (ראה אדמו"ר
חוגר  יתהלל ש"אל אף כי נצחון", של "מארש מתוך ַלמלחמה

מתוך  למלחמה שיוצא גופא הא הרי יא), כ, (מלכיםֿא כמפתח"
בנקל  בפועל הנצחון שיהי' מסייע זה הרי בנצחון, גמור בטחון
גאולה  - הגאולה את ומביאה עולם, של גדרו שפורצת יותר],
הגאולה  פועלים ידה ועל מישראל, פרטי איש של רוחנית

צדקנו. משיח בביאת והשלימה האמיתית גאולה הכללית,
א.43) מ, קידושין
טז.44) ו, שופטים ס'
א.45) טו, בשלח
גֿו.46) יט, יחזקאל
ז.47) לד, וישלח
עה"פ.48) פרש"י
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ששייכת  ראי' ומביא א'". כאיש אלא כולם חשובין ש"אינם לפי יחיד, לשון "איש", שנאמר והטעם
בגדעון  אומר הוא "וכן - כזו גבורה של שבלשון *מציאות ראי' מוסיף הענין, לעצם הראי' על ונוסף כו'",

ורוכבו" "סוס - יחיד בלשון רבים נקראים כאחד.**הכתוב חשובים שכולם כיון ,

כי  הפשט, ע"ד לגמרי ואינו מדרשו", "זה "איש"52אבל, לחדש מ"ש מספיק יסוד אינו יחיד, לשון
כל  הרגו ש"באפם" מחדש שהכתוב כו'", "ופשוטו רש"י מוסיף ולכן מהטבע. שלמעלה ענין כאן שהי'

שכם  שבאנשי האחרון להריגת עד בם בערה חמתם שכל והיינו, "53יחיד, ממ"ש ראי' ומביא .cnlie לטרוף
טורפת אנשים, לטרוף ורגילה שמלומדת רעה שחי' אכל", אדם envrטרף  ipta mc` lk54.אופן באותו

צדיקים  שהיו יעקב שבני יתכן איך (א) זה: שבפי' על 55והקושי הכעס (ב) כ"כ. גדול בכעס יהיו ,
כי  ל"פשוטו", "מדרשו" רש"י מקדים ולכן שכם. אנשי על הכעס מאשר יותר גדול בודאי הי' "חמור"
מקרא  של לפשוטו קרוב עצמו, הפירוש אבל בכתוב, ברור יסוד לו שאין אלא אינו שב"מדרשו" הקושי

"פשוטו" ע"פ הפירוש מאשר -56יותר

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.57הוגה 251 ע' ח"ה בלקו"ש

כשהגדול )* (אפילו זוכר ילד הרי מ"מ, הקב"ה, של בכחו שהי' ואע"פ נסי). באופן (ולא רעהו" איש "בחרב הי' וזה

" בבוקר: שברך וגו'") ידי ועוצם "כחי כאן ozepdאומר שגם ובפרט ליחיד. רבים בין שנפק"מ מרגיש ובכ"ז כח", ליעף

א') (לפי' זקן של בכחו בטוחים .49היו

הוא )** הכתוב לשון כי, פרעה, סוס על קאי שלא היא 45ומוכרח במה הנ"ל, ולקס"ד גאה", אלא) עוד (ולא  גאה "כי :

- בים.d`ltpdהגאות רמה - אחד איש - וסוסו המלך פרעה אשר בזה אם כי וכו', הגדולה ביד לא -

`leשרש"י אלא ד)o`kעוד ובענין (בנוגע ורוכבו "סוס ההוכחה: miaמדגיש dnx המלחמה נצחון ולא החידוש, (זהו "

שתלוי  וק"ל).וכיו"ב, ומפלתו. בהמלך

כנ"ל  פרעה על קאי דלא מוכח מזה כי בים", "רמה התיבות להביא רש"י הוצרך ג"כ .50ולכן

הכתוב  מביא אינו דרש"י "סוס 51והא הכתוב שלפני אחד") כסוס כולן "חשובין רש"י מפרש שם (שגם פרעה" סוס "כל

רש"י כי - בים" רמה ycgnורוכבו mb אינו - עצמו שמהכתוב ובפרט פרעה). - העיקרי רוכב על דקאי הפי' (שלילת בזה

'i`x" מפורש שהרי פרש"יlkכלל, ואדרבה, פרעה", מפרשיו.xe`iaצריךdfסוס וכקושיית ,
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שם.49) וישלח אגדה) ממדרש - הב' (בפי' פרש"י
(50.257 ע' שבפנים לקו"ש גם ראה
כג.51) יד, בשלח
"בהיותם 52) דוקא היתה שכם אנשי שהריגת כיון ועוד:

מקום  תפיסת להם שהיתה עכצ"ל, כה), שם, (וישלח כואבים"
כו'.

זה53) ענין מוכיח licbnוהרי זה (שעל שלהם העוולה את
לגמרי, הטבע היפך האכזריות, גודל על שמורה כיון - אותם)
זה" בדבר דעתו "מיישב בחמתו", "הקורע כלל, בדרך שהרי
רוב  הריגת לאחרי גם כאן, ואילו ה"י), פ"י שבת הל' (רמב"ם

משא" מכעסם; נרגעו לא שכם, הא',אנשי בפי' העוולה oihwnyכ
אחד  איש להריגת נחשבת שכם אנשי כל שהריגת כיון - שלהם
את  יקטין אותם, שמוכיח שבשעה לומר מסתבר ולא בלבד,

שלהם. העוולה
אדם 54) שנטרף מאורע אודות מדובר שבכתוב לומר ואין

כך  "משל", אלא) מאורע, סיפור (לא הוא הנ"ל כתוב כי - אחד
לנמשל  (בהתאם להיכתב יכול גם*שהי' ועכצ"ל,) רבים, בלשון

כבפנים. הוא יחיד בלשון שנכתב שהטעם
וישלח 55) בפ' וכן לא) (מז, בפרשתנו - בפרש"י וכמ"ש

שלימה. מטתו שהיתה ליעקב בנוגע - כב) (לה,
(כבפ'56) מקרא" של "פשוטו ולא "ופשוטו", מדייק ולכן

39 הערה כנ"ל לך, תיבת לך של "פשוטו" רק שזהו כיון - (
ולא xwn`פשוטו"איש", lyשמתאים הענין, כללות תוכן יותר ,

זו). משיחה - ואילך 81 ס"ע חט"ז לקו"ש גם (וראה ל"מדרשו"
זו.57) שנה ויחי ש"פ מ)שיחת (השאלות בשילוב

*(wegyÎzaa) xn` `"hily x"enc` w"k:`paecn cibnd z` mrt el`y (,?mihxtd lka oeekn lyn xac lk lr `evnl ecia dler cvik
aiyde,dxhnl ug zrilwn lyn t"r,mipte` 'aa zeidl lekiy:) xaca dgneny in"xrk`n ovpew xrheb `"l` weica rlewe ug dxei - ( ©©
dxhnd,ugd z` dxei dligzy in yi la`,dxhnd z` eaiaqn onqn k"g`e...z` xcqn ippd y`xl lkl - cibnd xiaqd - dyer ip` jke
d ihxt"lyn,"a"eike 'ix`n e` jlnn,ippd k"g`emi`zneil`jetd xcqa `id lreta mixacd zxin` wxe) lynpd z`:lynpd dligz

(lynd k"g`e.

f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

.Á הרי שלכאורה אף ל"פשוטו", "מדרשו" מקדים שבהם הנ"ל רש"י פירושי לב' בנוגע להוסיף  ויש
הכלל  את בעצמו שכותב כפי רש"י, של ענינו היפך שזהו 58זה - מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני

הוא שהענין כפי ל"יינה ielbaרק ועד והרמז, הדרוש ע"ד ענינים גם רש"י בפירוש כלולים בהעלם, אבל ,
תורה" הנ"ל.59של הפסוקים כבפירוש בגלוי, גם הדרוש חלק את רש"י מביא שלפעמים ועד ,

הוא  אבל מקרא, של פשוטו הילד עם אמנם לומד שבגלוי - מלמד כל אצל להיות צריכה כזו והנהגה
בלול  שהוא ע"ש כך נקרא בבלי" ש"תלמוד וכמו התורה, חלקי שאר גם לידע צריך בעצמו (המלמד)

וכו' ומשנה של 60ממקרא פשוטו לימוד יהי' אז ודוקא הענינים, מכל בלול להיות המלמד צריך כך ,
כדבעי. - הילד עם מקרא

.Ë לה בנוגע הוא המים,וכן את ל"חוצה" להביא מספיק שלא ועד חוצה, מעינותיך שיפוצו תביעה
עצמו  המעיין את ל"חוצה" להביא צריך אלא המעיין, מי את ואפילו הנהר, את :61או

ואין  ביותר, רחוקים הם בחוצה שנמצאים שאלו בשעה בה זאת, שתובעים היתכן הטוענים, ישנם
אודות  עמהם לדבר יוכלו לאח"ז ורק אל"ףֿבי"ת, ללמדם לראש לכל וצריכים למעיין, כלל שייכות להם

יותר. נעלים ענינים

ניכרת  שאז שבתורה, ב"מעיין" חדורה להיות צריכה אל"ףֿבי"ת ללימוד שהגישה - לזה והמענה
" של האל"ף הוא א" אל"ף ש"קמץ פעם, אומרים שהיו וכפי בהאל"ף, קדושה אלקיך"`ונרגשת ה' ,62נכי ָ

כולה, התורה כל כלולה שבה

גאון - סעדי' ר' שמבאר ב"אנכי"63כפי כלולים ועשה"ד הדברות, בעשרת כלולות מצוות שתרי"ג
הגבורה  מפי שמענום שלכן לך", יהי' וע"פ 64ו"לא אלקיך", ה' "אנכי בדיבור כלולים עשה"ד שכל ועד ,

הבעש"ט  באות 65תורת כלולה "אנכי" ותיבת "אנכי", - הראשונה בתיבה אלקיך" ה' "אנכי הדיבור כלול
אל"ף. - הראשונה

הגמרא  מדברי גם מובן זה "66וענין ר"ת בזה iתביתkפשיpנא`ש"אנכי" הפשוט שהפירוש - הבית"
הזהר  מאמר יסוד (על בזה הפנימי הפירוש אך ונתנה, התורה את כתב בעצמו שהקב"ה (המובא 67הוא,

הפסוק 68בתניא  על מובן 69) (ועפ"ז עצמותו את הקב"ה הכניס התורה שבכתיבת הוא, תרומה") לי "ויקחו
ד"אנא בתורה,iytpהדיוק כמ"פ (שמצינו הר"ת שענין וכיון - מיותרת) "נפשי" תיבת דלכאורה, כו'",

הלכות  כמה מזה שלמדים גם 70ועד הוא שכן מובן, הרי שלימה, תיבה כוללת הראשונה שהאות הוא (
כולה  התיבה כל את שכוללת ד"אנכי" הראשונה לאות -בנוגע

כולה  התורה כל כלולה שבה האל"ף שזוהי - אל"ף אות הילד עם ללמוד המלמד צריך כזה ובאופן
זר" ד"אל לאל"ף (בניגוד אלקיך" ה' ד"אנכי האל"ף אחרים").71- אלהים לך יהי' "לא שהרי ,

בקדושה, חדורות שהאותיות באופן הוא האל"ףֿבי"ת שלימוד בפני וכיון האותיות לימוד להיות צריך
עצמו  בפני א") אל"ף ("קמץ הנקודות ולימוד הילד 72עצמו יוכל אחר באופן הוא הלימוד שכאשר (אע"פ ָ

ואין  עצמן, בפני קדושות ב' הם הנקודות וקדושת  האותיות קדושת כי יותר), גדולה במהירות להתלמד
עולמים. ולעולמי לעד קיום לו יש כזה באופן הוא הלימוד כאשר ודוקא לערבם,
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(בסופו).58) ט ו, פרשתנו גם וראה ח. ג, בראשית
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א.60) כד, סנהדרין
וש"נ.61) .84 ע' חל"ג תו"מ גם ראה
תש"ג 62) סה"ש קמו. ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
.144 ע'
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(65.376 ע' חמ"ג תו"מ גם וראה ד. כג, יוסף פורת בן ראה
וש"נ.

הע"י).66) (לגירסת א קה, שבת
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ב.69) כה, תרומה
(70.132 הערה 207 ע' חל"ז תו"מ גם ראה
ב.71) קה, שבת
וש"נ.72) .349 ע' חל"ב תו"מ ראה



יט f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

ששייכת  ראי' ומביא א'". כאיש אלא כולם חשובין ש"אינם לפי יחיד, לשון "איש", שנאמר והטעם
בגדעון  אומר הוא "וכן - כזו גבורה של שבלשון *מציאות ראי' מוסיף הענין, לעצם הראי' על ונוסף כו'",

ורוכבו" "סוס - יחיד בלשון רבים נקראים כאחד.**הכתוב חשובים שכולם כיון ,

כי  הפשט, ע"ד לגמרי ואינו מדרשו", "זה "איש"52אבל, לחדש מ"ש מספיק יסוד אינו יחיד, לשון
כל  הרגו ש"באפם" מחדש שהכתוב כו'", "ופשוטו רש"י מוסיף ולכן מהטבע. שלמעלה ענין כאן שהי'

שכם  שבאנשי האחרון להריגת עד בם בערה חמתם שכל והיינו, "53יחיד, ממ"ש ראי' ומביא .cnlie לטרוף
טורפת אנשים, לטרוף ורגילה שמלומדת רעה שחי' אכל", אדם envrטרף  ipta mc` lk54.אופן באותו

צדיקים  שהיו יעקב שבני יתכן איך (א) זה: שבפי' על 55והקושי הכעס (ב) כ"כ. גדול בכעס יהיו ,
כי  ל"פשוטו", "מדרשו" רש"י מקדים ולכן שכם. אנשי על הכעס מאשר יותר גדול בודאי הי' "חמור"
מקרא  של לפשוטו קרוב עצמו, הפירוש אבל בכתוב, ברור יסוד לו שאין אלא אינו שב"מדרשו" הקושי

"פשוטו" ע"פ הפירוש מאשר -56יותר

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.57הוגה 251 ע' ח"ה בלקו"ש

כשהגדול )* (אפילו זוכר ילד הרי מ"מ, הקב"ה, של בכחו שהי' ואע"פ נסי). באופן (ולא רעהו" איש "בחרב הי' וזה

" בבוקר: שברך וגו'") ידי ועוצם "כחי כאן ozepdאומר שגם ובפרט ליחיד. רבים בין שנפק"מ מרגיש ובכ"ז כח", ליעף

א') (לפי' זקן של בכחו בטוחים .49היו

הוא )** הכתוב לשון כי, פרעה, סוס על קאי שלא היא 45ומוכרח במה הנ"ל, ולקס"ד גאה", אלא) עוד (ולא  גאה "כי :

- בים.d`ltpdהגאות רמה - אחד איש - וסוסו המלך פרעה אשר בזה אם כי וכו', הגדולה ביד לא -

`leשרש"י אלא ד)o`kעוד ובענין (בנוגע ורוכבו "סוס ההוכחה: miaמדגיש dnx המלחמה נצחון ולא החידוש, (זהו "

שתלוי  וק"ל).וכיו"ב, ומפלתו. בהמלך

כנ"ל  פרעה על קאי דלא מוכח מזה כי בים", "רמה התיבות להביא רש"י הוצרך ג"כ .50ולכן

הכתוב  מביא אינו דרש"י "סוס 51והא הכתוב שלפני אחד") כסוס כולן "חשובין רש"י מפרש שם (שגם פרעה" סוס "כל

רש"י כי - בים" רמה ycgnורוכבו mb אינו - עצמו שמהכתוב ובפרט פרעה). - העיקרי רוכב על דקאי הפי' (שלילת בזה

'i`x" מפורש שהרי פרש"יlkכלל, ואדרבה, פרעה", מפרשיו.xe`iaצריךdfסוס וכקושיית ,
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שם.49) וישלח אגדה) ממדרש - הב' (בפי' פרש"י
(50.257 ע' שבפנים לקו"ש גם ראה
כג.51) יד, בשלח
"בהיותם 52) דוקא היתה שכם אנשי שהריגת כיון ועוד:

מקום  תפיסת להם שהיתה עכצ"ל, כה), שם, (וישלח כואבים"
כו'.

זה53) ענין מוכיח licbnוהרי זה (שעל שלהם העוולה את
לגמרי, הטבע היפך האכזריות, גודל על שמורה כיון - אותם)
זה" בדבר דעתו "מיישב בחמתו", "הקורע כלל, בדרך שהרי
רוב  הריגת לאחרי גם כאן, ואילו ה"י), פ"י שבת הל' (רמב"ם

משא" מכעסם; נרגעו לא שכם, הא',אנשי בפי' העוולה oihwnyכ
אחד  איש להריגת נחשבת שכם אנשי כל שהריגת כיון - שלהם
את  יקטין אותם, שמוכיח שבשעה לומר מסתבר ולא בלבד,

שלהם. העוולה
אדם 54) שנטרף מאורע אודות מדובר שבכתוב לומר ואין

כך  "משל", אלא) מאורע, סיפור (לא הוא הנ"ל כתוב כי - אחד
לנמשל  (בהתאם להיכתב יכול גם*שהי' ועכצ"ל,) רבים, בלשון

כבפנים. הוא יחיד בלשון שנכתב שהטעם
וישלח 55) בפ' וכן לא) (מז, בפרשתנו - בפרש"י וכמ"ש

שלימה. מטתו שהיתה ליעקב בנוגע - כב) (לה,
(כבפ'56) מקרא" של "פשוטו ולא "ופשוטו", מדייק ולכן

39 הערה כנ"ל לך, תיבת לך של "פשוטו" רק שזהו כיון - (
ולא xwn`פשוטו"איש", lyשמתאים הענין, כללות תוכן יותר ,

זו). משיחה - ואילך 81 ס"ע חט"ז לקו"ש גם (וראה ל"מדרשו"
זו.57) שנה ויחי ש"פ מ)שיחת (השאלות בשילוב

*(wegyÎzaa) xn` `"hily x"enc` w"k:`paecn cibnd z` mrt el`y (,?mihxtd lka oeekn lyn xac lk lr `evnl ecia dler cvik
aiyde,dxhnl ug zrilwn lyn t"r,mipte` 'aa zeidl lekiy:) xaca dgneny in"xrk`n ovpew xrheb `"l` weica rlewe ug dxei - ( ©©
dxhnd,ugd z` dxei dligzy in yi la`,dxhnd z` eaiaqn onqn k"g`e...z` xcqn ippd y`xl lkl - cibnd xiaqd - dyer ip` jke
d ihxt"lyn,"a"eike 'ix`n e` jlnn,ippd k"g`emi`zneil`jetd xcqa `id lreta mixacd zxin` wxe) lynpd z`:lynpd dligz

(lynd k"g`e.

f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

.Á הרי שלכאורה אף ל"פשוטו", "מדרשו" מקדים שבהם הנ"ל רש"י פירושי לב' בנוגע להוסיף  ויש
הכלל  את בעצמו שכותב כפי רש"י, של ענינו היפך שזהו 58זה - מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני

הוא שהענין כפי ל"יינה ielbaרק ועד והרמז, הדרוש ע"ד ענינים גם רש"י בפירוש כלולים בהעלם, אבל ,
תורה" הנ"ל.59של הפסוקים כבפירוש בגלוי, גם הדרוש חלק את רש"י מביא שלפעמים ועד ,

הוא  אבל מקרא, של פשוטו הילד עם אמנם לומד שבגלוי - מלמד כל אצל להיות צריכה כזו והנהגה
בלול  שהוא ע"ש כך נקרא בבלי" ש"תלמוד וכמו התורה, חלקי שאר גם לידע צריך בעצמו (המלמד)

וכו' ומשנה של 60ממקרא פשוטו לימוד יהי' אז ודוקא הענינים, מכל בלול להיות המלמד צריך כך ,
כדבעי. - הילד עם מקרא

.Ë לה בנוגע הוא המים,וכן את ל"חוצה" להביא מספיק שלא ועד חוצה, מעינותיך שיפוצו תביעה
עצמו  המעיין את ל"חוצה" להביא צריך אלא המעיין, מי את ואפילו הנהר, את :61או

ואין  ביותר, רחוקים הם בחוצה שנמצאים שאלו בשעה בה זאת, שתובעים היתכן הטוענים, ישנם
אודות  עמהם לדבר יוכלו לאח"ז ורק אל"ףֿבי"ת, ללמדם לראש לכל וצריכים למעיין, כלל שייכות להם

יותר. נעלים ענינים

ניכרת  שאז שבתורה, ב"מעיין" חדורה להיות צריכה אל"ףֿבי"ת ללימוד שהגישה - לזה והמענה
" של האל"ף הוא א" אל"ף ש"קמץ פעם, אומרים שהיו וכפי בהאל"ף, קדושה אלקיך"`ונרגשת ה' ,62נכי ָ

כולה, התורה כל כלולה שבה

גאון - סעדי' ר' שמבאר ב"אנכי"63כפי כלולים ועשה"ד הדברות, בעשרת כלולות מצוות שתרי"ג
הגבורה  מפי שמענום שלכן לך", יהי' וע"פ 64ו"לא אלקיך", ה' "אנכי בדיבור כלולים עשה"ד שכל ועד ,

הבעש"ט  באות 65תורת כלולה "אנכי" ותיבת "אנכי", - הראשונה בתיבה אלקיך" ה' "אנכי הדיבור כלול
אל"ף. - הראשונה

הגמרא  מדברי גם מובן זה "66וענין ר"ת בזה iתביתkפשיpנא`ש"אנכי" הפשוט שהפירוש - הבית"
הזהר  מאמר יסוד (על בזה הפנימי הפירוש אך ונתנה, התורה את כתב בעצמו שהקב"ה (המובא 67הוא,

הפסוק 68בתניא  על מובן 69) (ועפ"ז עצמותו את הקב"ה הכניס התורה שבכתיבת הוא, תרומה") לי "ויקחו
ד"אנא בתורה,iytpהדיוק כמ"פ (שמצינו הר"ת שענין וכיון - מיותרת) "נפשי" תיבת דלכאורה, כו'",

הלכות  כמה מזה שלמדים גם 70ועד הוא שכן מובן, הרי שלימה, תיבה כוללת הראשונה שהאות הוא (
כולה  התיבה כל את שכוללת ד"אנכי" הראשונה לאות -בנוגע

כולה  התורה כל כלולה שבה האל"ף שזוהי - אל"ף אות הילד עם ללמוד המלמד צריך כזה ובאופן
זר" ד"אל לאל"ף (בניגוד אלקיך" ה' ד"אנכי האל"ף אחרים").71- אלהים לך יהי' "לא שהרי ,

בקדושה, חדורות שהאותיות באופן הוא האל"ףֿבי"ת שלימוד בפני וכיון האותיות לימוד להיות צריך
עצמו  בפני א") אל"ף ("קמץ הנקודות ולימוד הילד 72עצמו יוכל אחר באופן הוא הלימוד שכאשר (אע"פ ָ

ואין  עצמן, בפני קדושות ב' הם הנקודות וקדושת  האותיות קדושת כי יותר), גדולה במהירות להתלמד
עולמים. ולעולמי לעד קיום לו יש כזה באופן הוא הלימוד כאשר ודוקא לערבם,
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(בסופו).58) ט ו, פרשתנו גם וראה ח. ג, בראשית
שבט).59) כט יום" ב"היום (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז סה"ש
א.60) כד, סנהדרין
וש"נ.61) .84 ע' חל"ג תו"מ גם ראה
תש"ג 62) סה"ש קמו. ע' ח"ז מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
.144 ע'
יב.63) כד, משפטים בפרש"י הובא
טו,64) שלח עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. רע"א. כד, מכות

כב.

(65.376 ע' חמ"ג תו"מ גם וראה ד. כג, יוסף פורת בן ראה
וש"נ.

הע"י).66) (לגירסת א קה, שבת
ב.67) קמ, ח"ב
פמ"ז.68)
ב.69) כה, תרומה
(70.132 הערה 207 ע' חל"ז תו"מ גם ראה
ב.71) קה, שבת
וש"נ.72) .349 ע' חל"ב תו"מ ראה



f"kyz'dכ ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

פסול  המנוקד שס"ת הדין טעם יובן צריכה 73[ועפ"ז בתורה שהקריאה כיון מובן: אינו דלכאורה -
שהניקוד לן איכפת מה א"כ, כדבעי, הקריאה תהי' לא הניקוד וללא דוקא, הניקוד עם בתוך להיות יהי'

הנקודות. קדושת עם האותיות קדושת הקדושות, ב' את לערב שאסור כיון - הס"ת?

למעלה  אלא והשגה, הבנה של ענין אינה זו שקריאה דוקא, בס"ת לקריאה בנוגע הוא זה שענין אלא
מכל  בנו בחר ("אשר התורה ברכת מברך המלות) פירוש אפילו מבין (שאינו הארץ "עם גם שלכן, מזה,

. תורתו") את לנו ונתן תורה"העמים לספר כשעולה נוגע74. שלא כיון וההשגה;, ההבנה ענין כאן
והשגה, בהבנה הוא שהלימוד בחומש, בפנים].משא"כ הניקוד להיות (וצריך) יכול אזי

אל"ףֿבי"ת  עמו לומד כאשר שגם באופן הלימוד להיות יוכל שאז יראֿשמים, במלמד צורך יש ולכן
בקדושה. חדור זה הרי בלבד,

המעיין  את להביא צריכים ב"חוצה" שגם - חוצה המעיינות דהפצת הענין לכללות בנוגע הוא וכן
פעם  וכמדובר נעשה 75עצמו, אזי בהם, עולה גופו כל אם אחת, טיפה ע"י שאפילו המעיין, מעלת אודות

הענינים. לכל קיום יהי' אז ודוקא מהמעיין, אחת טיפה עכ"פ ל"חוצה" להביא צריכים ולכן טהור,

.È בעוד שיתקיים תמימים תומכי ישיבת של קיומה לטובת השנתי ה"משתה" עם גם קשור זה וענין
ימים  לישיבת76שמונה בנוגע שכן, זיך , האבן רביים ("די נשיאינו רבותינו השתדלו תמימים ָתומכי
חומטין"פארלייגט") "קב התורה, בפנימיות וחדורים יראיֿשמים, מלמדים לחנך 77שיהיו שיוכלו בכדי , ַ

ולא  התורה, פנימיות של הענין גם ישנו אלו אמות שבד' בגלוי שיראו כך, כזה, באופן התלמידים את
ומעשה. בדיבור גם אלא במחשבה, רק

שהם  עליהם ניכר יהי' נגלה, לומדים שהתלמידים שבשעה ובאופן התורה, בלימוד שיצליחו ויה"ר
בידם" - דתורה נגלה - ש"תלמודם ניכר יהי' חסידות שלומדים ובשעה בחסידות, .78חדורים
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סוסרע"ד.73) יו"ד שו"ע
וש"נ.74) הי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'
וש"נ.75) .181 ע' חי"ט תו"מ ראה
רנא).76) ע' חכ"ד (אג"ק שבט" ד' בשלח, פרשת א' "ביום

- ואילך) רפג ע' (שם זו שנה בא פ' עש"ק מכתב גם וראה

כו'. להמשתתפים
א.77) ו, ויקרא לקו"ת וראה א. לא, שבת
שיחת 78) גם וראה וש"נ. א. נ, פסחים - חז"ל לשון ע"פ

ע' חמ"ה (תו"מ 80 הערה דאשתקד שבט מבה"ח שמות, ש"פ
וש"נ. (340

f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

פסול  המנוקד שס"ת הדין טעם יובן צריכה 73[ועפ"ז בתורה שהקריאה כיון מובן: אינו דלכאורה -
שהניקוד לן איכפת מה א"כ, כדבעי, הקריאה תהי' לא הניקוד וללא דוקא, הניקוד עם בתוך להיות יהי'

הנקודות. קדושת עם האותיות קדושת הקדושות, ב' את לערב שאסור כיון - הס"ת?

למעלה  אלא והשגה, הבנה של ענין אינה זו שקריאה דוקא, בס"ת לקריאה בנוגע הוא זה שענין אלא
מכל  בנו בחר ("אשר התורה ברכת מברך המלות) פירוש אפילו מבין (שאינו הארץ "עם גם שלכן, מזה,

. תורתו") את לנו ונתן תורה"העמים לספר כשעולה נוגע74. שלא כיון וההשגה;, ההבנה ענין כאן
והשגה, בהבנה הוא שהלימוד בחומש, בפנים].משא"כ הניקוד להיות (וצריך) יכול אזי

אל"ףֿבי"ת  עמו לומד כאשר שגם באופן הלימוד להיות יוכל שאז יראֿשמים, במלמד צורך יש ולכן
בקדושה. חדור זה הרי בלבד,

המעיין  את להביא צריכים ב"חוצה" שגם - חוצה המעיינות דהפצת הענין לכללות בנוגע הוא וכן
פעם  וכמדובר נעשה 75עצמו, אזי בהם, עולה גופו כל אם אחת, טיפה ע"י שאפילו המעיין, מעלת אודות

הענינים. לכל קיום יהי' אז ודוקא מהמעיין, אחת טיפה עכ"פ ל"חוצה" להביא צריכים ולכן טהור,

.È בעוד שיתקיים תמימים תומכי ישיבת של קיומה לטובת השנתי ה"משתה" עם גם קשור זה וענין
ימים  לישיבת76שמונה בנוגע שכן, זיך , האבן רביים ("די נשיאינו רבותינו השתדלו תמימים ָתומכי
חומטין"פארלייגט") "קב התורה, בפנימיות וחדורים יראיֿשמים, מלמדים לחנך 77שיהיו שיוכלו בכדי , ַ

ולא  התורה, פנימיות של הענין גם ישנו אלו אמות שבד' בגלוי שיראו כך, כזה, באופן התלמידים את
ומעשה. בדיבור גם אלא במחשבה, רק

שהם  עליהם ניכר יהי' נגלה, לומדים שהתלמידים שבשעה ובאופן התורה, בלימוד שיצליחו ויה"ר
בידם" - דתורה נגלה - ש"תלמודם ניכר יהי' חסידות שלומדים ובשעה בחסידות, .78חדורים
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וש"נ.75) .181 ע' חי"ט תו"מ ראה
רנא).76) ע' חכ"ד (אג"ק שבט" ד' בשלח, פרשת א' "ביום

- ואילך) רפג ע' (שם זו שנה בא פ' עש"ק מכתב גם וראה

כו'. להמשתתפים
א.77) ו, ויקרא לקו"ת וראה א. לא, שבת
שיחת 78) גם וראה וש"נ. א. נ, פסחים - חז"ל לשון ע"פ

ע' חמ"ה (תו"מ 80 הערה דאשתקד שבט מבה"ח שמות, ש"פ
וש"נ. (340

`x`e zyxt zegiy ihewl יא כרך

בירושלמי ‡. ("רמז 1איתא כוסות לד' "מנין :
התורה" גאולות 2מן ד' כנגד בניי' ר' בשם ר"י (

כשנתבשרו  בפרשה שהוזכרו גאולה של ("לשונות
מצרים" גאולת גו'2על והוצאתי גו' אמור לכן (

גו'" ולקחתי גו' וגאלתי גו' .3והצלתי 
ד' כנגד אמר "ריב"ל שם: נאמרו טעמים ועוד
מלכיות. ד' כנגד אמר לוי ר' וכו'. פרעה של כוסות
שהקב"ה  פורענות של כוסות ד' כנגד אמרי ורבנן
עתיד  וכנגדן . . העולם אומות את להשקות עתיד
נחמות  של כוסות ד' ישראל את להשקות הקב"ה

וכו'".

האחרונים  הטעמים בין ההפרש בפשטות
להטעמים  הוא: גאולות" ד' "כנגד הראשון להטעם

ושייכות זכר הכוסות בד' אין לגאולת dielbהנ"ל
(ממצרים) ישראל "כנגד 4בני להטעם כן שאין מה ,

של) ל(לשונות זכר הם הכוסות ד' הרי גאולות" ד'
גאולה.

לד' בהרמז הנ"ל שפלוגתא לומר יש זה  פי ועל
ובהקדם: להלכה, גם נפקאֿמינה הוא כוסות

בשולחנו  הזקן אדמו"ר הסיבה:5כתב בדיני ,
. מצה . . כזית אכילת בשעת להסב צריך "אימתי
. . אפיקומן אכילת . . הכריכה אכילת ובשעת .
זכר  הם אלו דברים שכל לפי - כוסות ד' ושתיית
כנגד  חכמים תקנו כוסות שהד' ולחירות, לגאולה
וארא, בפרשת האמורים גאולה של לשונות ד'
הם  לפיכך כו' והצלתי ולקחתי וגאלתי והוצאתי
הסעודה  כל שאר אבל חירות, דרך הסיבה צריכין
בידו  הרשות הסיבה בלא ולשתות לאכול רצה אם
זה  הרי הסעודה בכל המיסב מכלֿמקום אבל כו'

המובחר". מן מצוה ועושה משובח

טעם  לבאר שכוונתו מוכח לשונו מסגנון
משום  והיינו אלו, דברים בד' הנצרכת ההסיבה

ו  לגאולה זכר צריכין zexigש"הם הם "לפיכך -
דרך ".zexigהסיבה

להבין: וצריך

קודם  (בסעיף זה בסימן טעם 6א) ביאר כבר (
לפי  כו' חירות דרך בהסיבה שישב . . " ההסיבה:
כאלו  עצמו את להראות אדם חייב ודור דור שבכל
צריך  לפיכך כו' מצרים משעבוד יוצא עתה הוא

חירות". דרך זה לילה מעשה כל לעשות

למה  טעם לנתינת זקוקים אנו אין הרי זה לפי
jixv כבר כי וכו', הכזית אכילת בשעת להסב

זה; לפני שנאמר ממה הוא בעיקר daxc`eמבואר ,
למה הטעם לבאר לו ה"רשות `epiהיה (אלא צריך

משמע  (ולא הסעודה" כל ב"שאר להסב בידו")
זה) בביאורו כוונתו שזוהי לשונו ?7מסגנון

של  לשונות שד' הזקן  אדמו"ר כתב למה ב)
דרכו  אין והלא - וארא" בפרשת "אמורים גאולה
הפסוקים  מקום השולחןֿערוך בפנים לציין

שמביא.

בסדר  אלו לשונות ד' נאמרו וארא בפרשת ג)
[וכן  ולקחתי וגאלתי, והצלתי, והוצאתי, שונה:
ולמה  הנ"ל]. (ירושלמי) רז"ל בדרשת הסדר הובא

בסידרם  הזקן אדמו"ר .8שינה

דין ·. בגדר כללי בירור בהקדים הנ"ל כל ויובן
אופנים: בב' לומר דיש – הסיבה

פרט  הוא אלא עצמו, בפני חיוב אינו הסיבה א)
כוסות  ד' ושתיית מצה דאכילת בהמצוה ותנאי
בנוגע  ותנאים פרטים שישנם כשם והיינו וכו',
הד' ושתיית המצה אכילת של ואיכותה לכמותה
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(ע'1) וארא אוה"ת ה. פפ"ח. ב"ר גם וראה ה"א, פ"י פסחים
ב'תקצו). ע' קפה.

שם.2) משה פני
וֿז.3) ו, פרשתנו
פרעה)4) של כוסות ד' (של שענינם ב: צט, פסחים במאירי

שם.daqהי' לירושלמי ופ"מ בקה"ע ג"כ וראה מצרים. לגאולת
לסיבה  סיבה רק שזה מובן, אבל – שם בב"ר המדרש ומפרשי

כו' ד'zekiiyeדסיבה "כנגד להטעם משא"כ לגאולה, רחוקה
zele`b.עצמה ה"גאולה" ענין זהו הרי "
סי"ד.5) סתע"ב או"ח

ס"ז.6)
(7f"cre וֿז שבהל' פ"ז, ומצה חמץ הל' ברמב"ם גם צ"ע

(סתם) כשסועד לפיכך כו' להראות אדם חייב ודור דור בכל כתב:
דרך  מיסב והוא (סתם) ולשתות לאכול צריך זה בלילה אדם
אכילת  בשעת הסיבה צריכין ואימתי ה"ח: בסוף ואח"כ חירות.
לקצר  הו"ל דלכאורה כו'. האלו כוסות ארבע ושתיית מצה כזית
כו' בשעת להסב אדם צריך לפיכך (בה"ז): בתחלה ולכתוב

וכיו"ב.
שבשו"ע 8) כסדר ג"כ שכתבם ב) צט, (פסחים בפרשב"ם גם

שמשמע  ואף כנ"ל. קשה ב) נח, ב"ב פרשב"ם (וראה אדמוה"ז
שכתב: וכמו דבריו, העתיק (שממנו בב"ר גרסתו היתה שכן
ולא  שבב"ר, בהגירסא בחר למה מובן אינו כו '), בב"ר ומצינו
גם  גריס שכך עכ"פ) (בדוחק ואת"ל שבירושלמי? בהגירסא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מד' שמות פ"נ. הנה אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויה"ר שימולא משאלות לבבו ולבב זוגתו שיחיו לטובה בהקדם וכמו שכותב 

במכתבו ועוד יותר מזה. כן ירחיב לו השי"ת בפרנסתו שתהי' במנוחה ובכבוד.

ומ"ש שאחד העובדים עמו הוא איש הפקר כו' וכו', צריך לדבר עמו בניחותא ולעורר נקודת 

היהדות אשר בו אשר כפי עצת חכמינו ז"ל על כל אחד מבני ישראל נאמר אני ישנה בגלותא ולבי ער 

להקב"ה לתורתו ולמצותיו, וכבר ידוע ביאור כ"ק מו"ח אדמו"ר בזה שהחילוק בזה הוא אם הבאר 

מים חיים נמצא ע"פ הארץ בעומק מעט או בעומק יותר אבל ברור שנמצא הוא וכשיחפרו כדי הצורך 

יתגלה מן ההעלם אל הגילוי ואל הפועל, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה.



כי f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

פסול  המנוקד שס"ת הדין טעם יובן צריכה 73[ועפ"ז בתורה שהקריאה כיון מובן: אינו דלכאורה -
שהניקוד לן איכפת מה א"כ, כדבעי, הקריאה תהי' לא הניקוד וללא דוקא, הניקוד עם בתוך להיות יהי'

הנקודות. קדושת עם האותיות קדושת הקדושות, ב' את לערב שאסור כיון - הס"ת?

למעלה  אלא והשגה, הבנה של ענין אינה זו שקריאה דוקא, בס"ת לקריאה בנוגע הוא זה שענין אלא
מכל  בנו בחר ("אשר התורה ברכת מברך המלות) פירוש אפילו מבין (שאינו הארץ "עם גם שלכן, מזה,

. תורתו") את לנו ונתן תורה"העמים לספר כשעולה נוגע74. שלא כיון וההשגה;, ההבנה ענין כאן
והשגה, בהבנה הוא שהלימוד בחומש, בפנים].משא"כ הניקוד להיות (וצריך) יכול אזי

אל"ףֿבי"ת  עמו לומד כאשר שגם באופן הלימוד להיות יוכל שאז יראֿשמים, במלמד צורך יש ולכן
בקדושה. חדור זה הרי בלבד,

המעיין  את להביא צריכים ב"חוצה" שגם - חוצה המעיינות דהפצת הענין לכללות בנוגע הוא וכן
פעם  וכמדובר נעשה 75עצמו, אזי בהם, עולה גופו כל אם אחת, טיפה ע"י שאפילו המעיין, מעלת אודות

הענינים. לכל קיום יהי' אז ודוקא מהמעיין, אחת טיפה עכ"פ ל"חוצה" להביא צריכים ולכן טהור,

.È בעוד שיתקיים תמימים תומכי ישיבת של קיומה לטובת השנתי ה"משתה" עם גם קשור זה וענין
ימים  לישיבת76שמונה בנוגע שכן, זיך , האבן רביים ("די נשיאינו רבותינו השתדלו תמימים ָתומכי
חומטין"פארלייגט") "קב התורה, בפנימיות וחדורים יראיֿשמים, מלמדים לחנך 77שיהיו שיוכלו בכדי , ַ

ולא  התורה, פנימיות של הענין גם ישנו אלו אמות שבד' בגלוי שיראו כך, כזה, באופן התלמידים את
ומעשה. בדיבור גם אלא במחשבה, רק

שהם  עליהם ניכר יהי' נגלה, לומדים שהתלמידים שבשעה ובאופן התורה, בלימוד שיצליחו ויה"ר
בידם" - דתורה נגלה - ש"תלמודם ניכר יהי' חסידות שלומדים ובשעה בחסידות, .78חדורים
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- ואילך) רפג ע' (שם זו שנה בא פ' עש"ק מכתב גם וראה

כו'. להמשתתפים
א.77) ו, ויקרא לקו"ת וראה א. לא, שבת
שיחת 78) גם וראה וש"נ. א. נ, פסחים - חז"ל לשון ע"פ

ע' חמ"ה (תו"מ 80 הערה דאשתקד שבט מבה"ח שמות, ש"פ
וש"נ. (340

f"kyz'd ,hay g"dan ,zah d"k ,`x`e t"y zgiy

פסול  המנוקד שס"ת הדין טעם יובן צריכה 73[ועפ"ז בתורה שהקריאה כיון מובן: אינו דלכאורה -
שהניקוד לן איכפת מה א"כ, כדבעי, הקריאה תהי' לא הניקוד וללא דוקא, הניקוד עם בתוך להיות יהי'

הנקודות. קדושת עם האותיות קדושת הקדושות, ב' את לערב שאסור כיון - הס"ת?

למעלה  אלא והשגה, הבנה של ענין אינה זו שקריאה דוקא, בס"ת לקריאה בנוגע הוא זה שענין אלא
מכל  בנו בחר ("אשר התורה ברכת מברך המלות) פירוש אפילו מבין (שאינו הארץ "עם גם שלכן, מזה,

. תורתו") את לנו ונתן תורה"העמים לספר כשעולה נוגע74. שלא כיון וההשגה;, ההבנה ענין כאן
והשגה, בהבנה הוא שהלימוד בחומש, בפנים].משא"כ הניקוד להיות (וצריך) יכול אזי

אל"ףֿבי"ת  עמו לומד כאשר שגם באופן הלימוד להיות יוכל שאז יראֿשמים, במלמד צורך יש ולכן
בקדושה. חדור זה הרי בלבד,

המעיין  את להביא צריכים ב"חוצה" שגם - חוצה המעיינות דהפצת הענין לכללות בנוגע הוא וכן
פעם  וכמדובר נעשה 75עצמו, אזי בהם, עולה גופו כל אם אחת, טיפה ע"י שאפילו המעיין, מעלת אודות

הענינים. לכל קיום יהי' אז ודוקא מהמעיין, אחת טיפה עכ"פ ל"חוצה" להביא צריכים ולכן טהור,

.È בעוד שיתקיים תמימים תומכי ישיבת של קיומה לטובת השנתי ה"משתה" עם גם קשור זה וענין
ימים  לישיבת76שמונה בנוגע שכן, זיך , האבן רביים ("די נשיאינו רבותינו השתדלו תמימים ָתומכי
חומטין"פארלייגט") "קב התורה, בפנימיות וחדורים יראיֿשמים, מלמדים לחנך 77שיהיו שיוכלו בכדי , ַ

ולא  התורה, פנימיות של הענין גם ישנו אלו אמות שבד' בגלוי שיראו כך, כזה, באופן התלמידים את
ומעשה. בדיבור גם אלא במחשבה, רק

שהם  עליהם ניכר יהי' נגלה, לומדים שהתלמידים שבשעה ובאופן התורה, בלימוד שיצליחו ויה"ר
בידם" - דתורה נגלה - ש"תלמודם ניכר יהי' חסידות שלומדים ובשעה בחסידות, .78חדורים
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סוסרע"ד.73) יו"ד שו"ע
וש"נ.74) הי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'
וש"נ.75) .181 ע' חי"ט תו"מ ראה
רנא).76) ע' חכ"ד (אג"ק שבט" ד' בשלח, פרשת א' "ביום

- ואילך) רפג ע' (שם זו שנה בא פ' עש"ק מכתב גם וראה

כו'. להמשתתפים
א.77) ו, ויקרא לקו"ת וראה א. לא, שבת
שיחת 78) גם וראה וש"נ. א. נ, פסחים - חז"ל לשון ע"פ

ע' חמ"ה (תו"מ 80 הערה דאשתקד שבט מבה"ח שמות, ש"פ
וש"נ. (340
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בירושלמי ‡. ("רמז 1איתא כוסות לד' "מנין :
התורה" גאולות 2מן ד' כנגד בניי' ר' בשם ר"י (

כשנתבשרו  בפרשה שהוזכרו גאולה של ("לשונות
מצרים" גאולת גו'2על והוצאתי גו' אמור לכן (

גו'" ולקחתי גו' וגאלתי גו' .3והצלתי 
ד' כנגד אמר "ריב"ל שם: נאמרו טעמים ועוד
מלכיות. ד' כנגד אמר לוי ר' וכו'. פרעה של כוסות
שהקב"ה  פורענות של כוסות ד' כנגד אמרי ורבנן
עתיד  וכנגדן . . העולם אומות את להשקות עתיד
נחמות  של כוסות ד' ישראל את להשקות הקב"ה

וכו'".

האחרונים  הטעמים בין ההפרש בפשטות
להטעמים  הוא: גאולות" ד' "כנגד הראשון להטעם

ושייכות זכר הכוסות בד' אין לגאולת dielbהנ"ל
(ממצרים) ישראל "כנגד 4בני להטעם כן שאין מה ,

של) ל(לשונות זכר הם הכוסות ד' הרי גאולות" ד'
גאולה.

לד' בהרמז הנ"ל שפלוגתא לומר יש זה  פי ועל
ובהקדם: להלכה, גם נפקאֿמינה הוא כוסות

בשולחנו  הזקן אדמו"ר הסיבה:5כתב בדיני ,
. מצה . . כזית אכילת בשעת להסב צריך "אימתי
. . אפיקומן אכילת . . הכריכה אכילת ובשעת .
זכר  הם אלו דברים שכל לפי - כוסות ד' ושתיית
כנגד  חכמים תקנו כוסות שהד' ולחירות, לגאולה
וארא, בפרשת האמורים גאולה של לשונות ד'
הם  לפיכך כו' והצלתי ולקחתי וגאלתי והוצאתי
הסעודה  כל שאר אבל חירות, דרך הסיבה צריכין
בידו  הרשות הסיבה בלא ולשתות לאכול רצה אם
זה  הרי הסעודה בכל המיסב מכלֿמקום אבל כו'

המובחר". מן מצוה ועושה משובח

טעם  לבאר שכוונתו מוכח לשונו מסגנון
משום  והיינו אלו, דברים בד' הנצרכת ההסיבה

ו  לגאולה זכר צריכין zexigש"הם הם "לפיכך -
דרך ".zexigהסיבה

להבין: וצריך

קודם  (בסעיף זה בסימן טעם 6א) ביאר כבר (
לפי  כו' חירות דרך בהסיבה שישב . . " ההסיבה:
כאלו  עצמו את להראות אדם חייב ודור דור שבכל
צריך  לפיכך כו' מצרים משעבוד יוצא עתה הוא

חירות". דרך זה לילה מעשה כל לעשות

למה  טעם לנתינת זקוקים אנו אין הרי זה לפי
jixv כבר כי וכו', הכזית אכילת בשעת להסב

זה; לפני שנאמר ממה הוא בעיקר daxc`eמבואר ,
למה הטעם לבאר לו ה"רשות `epiהיה (אלא צריך

משמע  (ולא הסעודה" כל ב"שאר להסב בידו")
זה) בביאורו כוונתו שזוהי לשונו ?7מסגנון

של  לשונות שד' הזקן  אדמו"ר כתב למה ב)
דרכו  אין והלא - וארא" בפרשת "אמורים גאולה
הפסוקים  מקום השולחןֿערוך בפנים לציין

שמביא.

בסדר  אלו לשונות ד' נאמרו וארא בפרשת ג)
[וכן  ולקחתי וגאלתי, והצלתי, והוצאתי, שונה:
ולמה  הנ"ל]. (ירושלמי) רז"ל בדרשת הסדר הובא

בסידרם  הזקן אדמו"ר .8שינה

דין ·. בגדר כללי בירור בהקדים הנ"ל כל ויובן
אופנים: בב' לומר דיש – הסיבה

פרט  הוא אלא עצמו, בפני חיוב אינו הסיבה א)
כוסות  ד' ושתיית מצה דאכילת בהמצוה ותנאי
בנוגע  ותנאים פרטים שישנם כשם והיינו וכו',
הד' ושתיית המצה אכילת של ואיכותה לכמותה
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(ע'1) וארא אוה"ת ה. פפ"ח. ב"ר גם וראה ה"א, פ"י פסחים
ב'תקצו). ע' קפה.

שם.2) משה פני
וֿז.3) ו, פרשתנו
פרעה)4) של כוסות ד' (של שענינם ב: צט, פסחים במאירי

שם.daqהי' לירושלמי ופ"מ בקה"ע ג"כ וראה מצרים. לגאולת
לסיבה  סיבה רק שזה מובן, אבל – שם בב"ר המדרש ומפרשי

כו' ד'zekiiyeדסיבה "כנגד להטעם משא"כ לגאולה, רחוקה
zele`b.עצמה ה"גאולה" ענין זהו הרי "
סי"ד.5) סתע"ב או"ח

ס"ז.6)
(7f"cre וֿז שבהל' פ"ז, ומצה חמץ הל' ברמב"ם גם צ"ע

(סתם) כשסועד לפיכך כו' להראות אדם חייב ודור דור בכל כתב:
דרך  מיסב והוא (סתם) ולשתות לאכול צריך זה בלילה אדם
אכילת  בשעת הסיבה צריכין ואימתי ה"ח: בסוף ואח"כ חירות.
לקצר  הו"ל דלכאורה כו'. האלו כוסות ארבע ושתיית מצה כזית
כו' בשעת להסב אדם צריך לפיכך (בה"ז): בתחלה ולכתוב

וכיו"ב.
שבשו"ע 8) כסדר ג"כ שכתבם ב) צט, (פסחים בפרשב"ם גם

שמשמע  ואף כנ"ל. קשה ב) נח, ב"ב פרשב"ם (וראה אדמוה"ז
שכתב: וכמו דבריו, העתיק (שממנו בב"ר גרסתו היתה שכן
ולא  שבב"ר, בהגירסא בחר למה מובן אינו כו '), בב"ר ומצינו
גם  גריס שכך עכ"פ) (בדוחק ואת"ל שבירושלמי? בהגירסא
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תנאי יש כך צריך ote`aכוסות, – והשתיה האכילה
הסיבה. דרך להיות

- עצמה בפני כללית מצוה היא הסיבה ב)
חירות, דרך הנהגה פסח בליל להראות צריך האדם
הסיבה  ידי על באכילה ההסיבה, ידי על זה ומראה
של  חובתה ידי יוצא אינו - הסיבה ידי על ובשתיה

daiqd כוסות ד' ושתיית מצה כזית באכילת אם כי
הם  הרי זו ושתיה שאכילה אומרת זאת וכו':

ההסיבה  במצות .9פרטים

(לקיים  הכזית את אכל באם ביניהם: והנפקותא
מצות  ידי יצא אם הסיבה, בלא מצה אכילת) מצות
תנאי  היא שהסיבה נאמר אם לא: או מצה אכילת
היסב  לא אם הרי המצה, אכילת במצוה לעיכובא

(מדרבנן  מצה אכילת מצות גם קיים מכיון 10לא (
מצה  הכזית אכילת אם אבל בה; מעכבת שההסיבה
קיים  לא בה היסב לא באם הרי בהסיבה, פרט היא

מצות daiqdמצות של בקיומה חסרון אין אבל ,
מצה. אכילת

שבהסיבה  החיוב סברות שתי בין והנפקאֿמינה
הסיבה dyrnlלהלכה בלא הכזית את אכל באם :

בהסיבה  ולאכול לחזור צריך מחוייב 11שאז האם ,

מצה" אכילת "על ולברך לחזור החיוב 12הוא אם :
מצות לקיים בכדי רק הוא ולאכול daiqdלחזור

אין  - בשלימות) קיים כבר מצה אכילת מצות (אבל
חיוב  אם אבל מצה"; אכילת "על שנית לברך
(שלא  מצה אכילת מצות לקיים הוא השניה אכילה
ולברך  לחזור צריך הסיבה), בלא אכל כאשר קיימה

מצה". אכילת "על

אכל  אם למעשה: נפקאֿמינה לומר יש ועוד
נשתנה  כך ואחר הסיבה, בלא מצה הכזית את
כגון  - בהסיבה מחוייב אינו ששוב באופן המצב
לחזור  צריך אם - רבו לפני הוא יושב שעכשיו
אכילת  מצות קיים לא אם בהסיבה: שלא ולאכול
אכל  לא כאילו (שדינו הסיבה בלא כשאכל מצה
מצה  אכילת במצות עכשיו הוא מחוייב הרי מצה),
מחוייב  שאינו מאחר בהסיבה, שלא שתהיה (אף

עדיין  חובתה ידי יצא שלא עתה) אבל 13בהסיבה ;
מצה, אכילת מצות קיים כבר הראשונה בפעם אם

חובת ידי יצא שלא וממ daiqdאלא הלא - זו צוה
אין  רבו, לפני יושב שהוא זו בשעה פטור הוא

וכו' מצה כזית ויאכל שיחזור .14מקום
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– בזה) השקו"ט (כידוע הירושלמי לפניו הי' שלא או בירושלמי,
ובירושלמי. בב"ר - שלו הגירסא כפי - כנ"ל קשה אופן בכל

זה9) בי' ע"פ שגם באכילת aeigאלא רק תקנוהו הסיבה
ענינה  הסיבה כי - י"ל והטעם וכו'. כוסות ד' ושתיית מצה כזית
מצרים  משעבוד יוצא עתה הוא כאילו א"ע "להראות בכדי הוא

ויצאת . .zexigl ולכן ס"ז). שם אדה"ז שו"ע ה"ו, שם (רמב"ם "
daeigזכר (ש)הם אלו ב"דברים zexigleדוקא dle`bl משא"כ) ,"

הערה  לקמן וראה המובחר"). מן ל"מצוה רק היא הסעודה שאר
.11

באם  בפ"ע: מצוה דהסיבה הסברא לפי עצ"ע - אחכ"ז אבל
בהסיבה  חיוב היש וכיו"ב) האסורים בבית (נמצא לאכו"ש אא"פ
ג"כ  גרידא דהסיבה משמע רבו בפני מיסב דאינו מהא שהרי לחוד
שכיחא  דלא מפני י"ל - בפוסקים הובא דלא והא הוא. חירות דרך
בסופו) סק"כ סתרל"ט ט"ז (ראה עד"ז סוכה מדין ולהעיר כלל,

ואכ"מ. לחלק. שיש אף
רבנן 10) אפקוה הסיבה בלא דבאכל לומר גדול דדוחק

מצה  אכילת מצות קיים ולא מצוה אכילת מגדר להסב) (שציוו
z"dn" שיש ס"ב פסח ליל סדר חיים ארחות וראה .jnq להסיבה

מה"ת".
מהני  מדרבנן קנין הפקעת האם מהדעות להעיר יש ולחידודי -

ס"ג). סתמ"ח או"ח להצ"צ (פס"ד בדאורייתא
בתוד"ה 11) וראה סט"ו, שם אדה"ז שו"ע ס"ז. שם שו"ע

פר"ח  וראה כוסות. ד' לענין שנסתפקו א, קח, פסחים - כולהו
אות  ס"א ח"ג הלוי בית שו"ת וראה הספק. בטעם סק"ז סתע"ב

.176 ע' כתבים רעק"א ובדו"ח הר"ן. בדעת ט
ולאכול  לחזור (שצריך עצמו זה מדין להוכיח אפשר לכאורה

הסיבה  היתה באם כי מצה, באכילת תנאי הוא שהסיבה בהסיבה)
כבר בהסיבה שלא מצה הכזית אכל וכאשר בפ"ע , miiwחובה

zevnאת עוה"פ לאכול לחייבו מקום מה מצה zifkdמצה,
קיים שכבר כיון מצה,zevnבהסיבה,

עפ  כי - אינו הפי'אבל אין בפ"ע, חיוב הוא שהסיבה "ז
כשמקיים חל באכילה zevnשחיובה שתקנוה כ"א מצה, אכילת

לגאולה זכר שהם לפי כו', י"ל zexigeמצה 9).וא"כ הערה (כנ"ל
מצה מצות קיים שכבר מצה edeaiigשאף עוה"פ לאכול חכמים

בהסיבה. וחירות, לגאולה זכר
כזית  "אותו שם) (פסחים בירושלמי שמ"ש צ"ל ולפי"ז
בשו"ע  מ"ש (וכן מיסב" לאכלו צריך בפסח בו יוצא שאדם
ואכל  עבר באם אבל הרגיל. ע"ד הוא בתחלתו) סי"ד שם אדה"ז
הערה  לקמן וראה בהסיבה. ולאכול לחזור צריך - הסיבה בלא

.23
סט"ו)12) שם אדה"ז שו"ע ס"ז. (סתע"ב הרמ"א לפמ"ש

הוא  וכדאי וישתה יחזור לא בהסיבה שתה לא אם וד' ג' דבכוס
חשש  שיש במקום הסיבה א"צ דבזה"ז עליו לסמוך ראבי"ה
ולברך  לחזור יצטרך שלא דה"ה י"ל - הכוסות על מוסיף שנראה
בפנים  המבואר ולפ"ז לבטלה, ברכה חשש שיש במקום בזה"ז,

הדין". "מעיקר הוא
מדרבנן13) מצה י"ח יצא שלא דכיון שאכלה iptnאפ"ל

עתה  שגם כיון ולאכול לחזור חכמים חייבוהו לא בהסיבה, שלא
בנוגע  מהדעות ולהעיר כלום". ירויח "ולא בהסיבה שלא יאכל
ר"ח  אינו ובלילה ר"ח של במנחה יעו"י הזכיר לא באם ליעו"י,
בה  יאמר שלא אף שתים, ערבית ולהתפלל לחזור צריך האם
(ראה  כלל התפלל לא כאילו ה"ז במנחה יצא שלא דכיון יעו"י,

וש"נ). סי"ז. סק"ח אדה"ז שו"ע
קודם 14) הסיבה חיוב עליו חל שכבר שמכיון את"ל ואף
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הוא ‚. תנאי ההסיבה שחובת להוכיח ויש
בגמרא  דאמרינן מהא מצה "השמש 15באכילת :

לא  אין מיסב יצא, מיסב כשהוא מצה כזית שאכל
בלא  מצה שכשאכל משמע דמזה לא", מיסב

חובת ידי יצא לא לומר dvnהסיבה גדול ודוחק ;
קא  מאי כן דאם הסיבה, למצות הגמרא שכוונת

אין "מיסב בלשון לן l`משמע aqin `l הרי - "
הסיבה. חובת ידי יצא לא היסב דכשלא פשיטא

שם  ברא"ש הדבר בשתה 16ומפורש שנסתפק ,
לחזור  לחייבו יש אם בהסיבה שלא ד' או ג' כוס
על  כמוסיף ש"נראה מכיון בהסיבה ולשתות
שלא  ששתה כיון למימר איכא ומיהו הכוסות.
ומה  היה הכוסות ממנין שלא הדבר הוברר כתיקונו
להדיא  כתב הרי חובה". של כוס הוא עתה ששותה
ממנין  אינו בהסיבה שלא שותה שהוא זה שכוס

וכו'17הכוסות  מצה בכזית הדין והוא ,18.

גם  משמע דכן לומר אפשר היה לפלפולא
שלא 19בירושלמי  בין שכיוון בין במצה "יוצאין :

אומרת, זאת כיוון". חזקיה שהיסב מכיון . . כיוון
האכילה  בשעת אם גם מצה אכילת מצות שיוצאים

הוא, והטעם מצוה, לשם כיוון לא oeikncממש
כך  שאחר אלא - בתחלה שכיוון חזקה שהיסב,
כוונה  ממנו ונשכחה דעתו הסיח האכילה בשעת

הראשונה 20זו  מחשבתו אחר הוא ונגרר ואם 21- .
הסיבה, בלא גם מצה אכילת מצות שיוצאים נאמר
- כו'" שהיסב "מכיון שאז שהיסב הודאות מהי

כ  שלא כמו מסתבר)הרי - (ואדרבא אפשר יוון,
כיוון  שלא בין .." למימר ליה והוה היסב, לא שגם

m` שאין לומר צריך כן ועל בזה. וכיוצא היסב",
בלא yxtlצורך שהרי בהיסב, דמיירי בברייתא

ו"מכיון  חובה, ידי יוצא שאינו פשיטא הסיבה
מיירי  כרחך כיוון"22(דעל חזקי' שהיסב (23.

צריך דאין לומר יש -yxtlאבל היסב" "אם
ובפרט  שהיסב", "מכיון מאמרו מובן דזה

בלשונו. לקצר רגיל שהירושלמי

.„- להיפך גם להוכיח יש לכאורה אולם
וכו' מצה ואכילת עצמה, בפני מצוה היא שהסיבה
הסעודה  בכל ד"המיסב מהא - בהסיבה היא תנאי

המובחר" מן מצוה ועושה משובח זה דאם 24הרי ,
באופן  תנאי רק הוא הסיבה של ענינה דכל נאמר
מן  ומצוה השבח מהו וכו', מצוה של מצה אכילת
כיון  – הסעודה בכל שמיסב במה המובחר
תנאי  אלא ואינה ציווי אין עצמה מצד שבהסיבה
שבעצם  לומר צריך כן ועל וכו'. המצה באכילת

– מצוה יש באכילת daeigeההסיבה הוא העיקרי
מן  "מצוה רק היא הרי הסעודה ובכל וכו' מצה

.25המובחר"
הרי  ביוםֿטוב כי זו, הוכחה לדחות שיש אלא
את  לכבד שמצוה ד"כשם היא, מצוה הסעודה" "כל
בבשר  וירבה . . טובים ימים כל כך ולענגה השבת

יכלתו" כפי ומגדנות דכשם 26ויין לומר יש כן ואם
תנאי שהיא הסיבה אכילת aekirl`שיש במצות

מן  ל"מצוה תנאי שהיא הסיבה ישנה כך מצה,
טוב יום ושמחת עונג במצות .dlilaydf27המובחר"
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הסיבה  מצות לקיים הזדמנות אחר לחזור הוא מחוייב לרבו, שבא
מלפני  לילך הסיבה, מצות לקיים עוד לו שא"א באופן נפק"מ -

וכיו"ב). לו צריך שרבו (כגון רבו
א.15) קח, פסחים
כ.16) סימן
הרא"ש 17) של ספיקו הוא עצמו שזה לומר גדול ודוחק

סקי"ד). (שם יעקב וחק סק"ה) (סתע"ב בט"ז כדמוכח
שהוא 18) כיון כוסות דבד' - ומצה כוסות ד' בין לחלק ואין

במצה  משא"כ אמרו, והם אמרו דהם הסיבה בה מעכבת מדרבנן
בגמרא  מהמבואר הוא הרא"ש דברי מקור שהרי - מה"ת שהוא

בנוגע - לא" מיסב לא אין שם,dvnl"מיסב ברא"ש כדמוכח ,
כוסות. בד' שמעכבת מנ"ל מעכבת הסיבה אין למצה בנוגע ואם

ידי יוצא ואינו כאן: בראב"ן להדיא באוכלה dvnוכ"כ אלא ,
בהסיבה.

פ"ו 19) חו"מ הל' הרמב"ם על צ"פ וראה ה"ג, פ"י פסחים
ה"ג.

שם.20) העדה קרבן
ס"ט.21) סתקפ"ט אדה"ז שו"ע ראה

אמר22) כאן בירושלמי שם: בצפע"נ מיירי k"rcראה
בהיסב.
(23(11 (שבהערה בירושלמי דמבואר הא היטב מובן ולפי"ז

שהרי  בפסח", בו יוצא שאדם כזית ב"אותו הוא הסיבה דחיוב
היסב. לא אם מצה י"ח יצא לא כאן הירושלמי משמעות ע"פ

הנ"ל. הערה וראה
בט"ז 24) וראה הסעודה. כל יסב ולכתחלה כאן: וברמ"א

מן  מצוה אלא דליכא - ד"ליתא כ' סק"ז בפר"ח אבל סק"ו.
להצריכו  בידינו ואין הוסיף: שם אדה"ז ובשו"ע המובחר",

כו'. המיסב מ"מ אבל להסב.
הסיבה  צריכין ואימתי ה"ח): (פ"ז, בזה הרמב"ם בל' וצ"ע
ה"ז  היסב אם ושתייתו אכילהו ושאר כו' מצה כזית אכילת בשעת
מיותר. - צריך" כו' "ואם דלכאורה - צריך אינו לאו  ואם משובח
לחזור  א"צ אכילתו "שאר דרק להורות דכוונתו לומר ודוחק

בסופה. 31 הערה לקמן וראה כו'. מצה כזית משא"כ ולאכול,
דפליגי 25) ה"א) (שם, בירושלמי משה בפני מ"ש לפי ובפרט

וכו  מצה בכזית רק או הסעודה בכל הסיבה צריך אי שם '.אמוראי
כמו  הסעודה בכל להסב חייב הסעודה, בכל דלמ"ד ומשמע

מצה. בכזית
וס"ד.26) ס"א תקכט סי' אדה"ז שו"ע
כולן 27) כוסות ארבע א): קח, (פסחים במאירי במ"ש וכן
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תנאי יש כך צריך ote`aכוסות, – והשתיה האכילה
הסיבה. דרך להיות

- עצמה בפני כללית מצוה היא הסיבה ב)
חירות, דרך הנהגה פסח בליל להראות צריך האדם
הסיבה  ידי על באכילה ההסיבה, ידי על זה ומראה
של  חובתה ידי יוצא אינו - הסיבה ידי על ובשתיה

daiqd כוסות ד' ושתיית מצה כזית באכילת אם כי
הם  הרי זו ושתיה שאכילה אומרת זאת וכו':

ההסיבה  במצות .9פרטים

(לקיים  הכזית את אכל באם ביניהם: והנפקותא
מצות  ידי יצא אם הסיבה, בלא מצה אכילת) מצות
תנאי  היא שהסיבה נאמר אם לא: או מצה אכילת
היסב  לא אם הרי המצה, אכילת במצוה לעיכובא

(מדרבנן  מצה אכילת מצות גם קיים מכיון 10לא (
מצה  הכזית אכילת אם אבל בה; מעכבת שההסיבה
קיים  לא בה היסב לא באם הרי בהסיבה, פרט היא

מצות daiqdמצות של בקיומה חסרון אין אבל ,
מצה. אכילת

שבהסיבה  החיוב סברות שתי בין והנפקאֿמינה
הסיבה dyrnlלהלכה בלא הכזית את אכל באם :

בהסיבה  ולאכול לחזור צריך מחוייב 11שאז האם ,

מצה" אכילת "על ולברך לחזור החיוב 12הוא אם :
מצות לקיים בכדי רק הוא ולאכול daiqdלחזור

אין  - בשלימות) קיים כבר מצה אכילת מצות (אבל
חיוב  אם אבל מצה"; אכילת "על שנית לברך
(שלא  מצה אכילת מצות לקיים הוא השניה אכילה
ולברך  לחזור צריך הסיבה), בלא אכל כאשר קיימה

מצה". אכילת "על

אכל  אם למעשה: נפקאֿמינה לומר יש ועוד
נשתנה  כך ואחר הסיבה, בלא מצה הכזית את
כגון  - בהסיבה מחוייב אינו ששוב באופן המצב
לחזור  צריך אם - רבו לפני הוא יושב שעכשיו
אכילת  מצות קיים לא אם בהסיבה: שלא ולאכול
אכל  לא כאילו (שדינו הסיבה בלא כשאכל מצה
מצה  אכילת במצות עכשיו הוא מחוייב הרי מצה),
מחוייב  שאינו מאחר בהסיבה, שלא שתהיה (אף

עדיין  חובתה ידי יצא שלא עתה) אבל 13בהסיבה ;
מצה, אכילת מצות קיים כבר הראשונה בפעם אם

חובת ידי יצא שלא וממ daiqdאלא הלא - זו צוה
אין  רבו, לפני יושב שהוא זו בשעה פטור הוא

וכו' מצה כזית ויאכל שיחזור .14מקום
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– בזה) השקו"ט (כידוע הירושלמי לפניו הי' שלא או בירושלמי,
ובירושלמי. בב"ר - שלו הגירסא כפי - כנ"ל קשה אופן בכל

זה9) בי' ע"פ שגם באכילת aeigאלא רק תקנוהו הסיבה
ענינה  הסיבה כי - י"ל והטעם וכו'. כוסות ד' ושתיית מצה כזית
מצרים  משעבוד יוצא עתה הוא כאילו א"ע "להראות בכדי הוא

ויצאת . .zexigl ולכן ס"ז). שם אדה"ז שו"ע ה"ו, שם (רמב"ם "
daeigזכר (ש)הם אלו ב"דברים zexigleדוקא dle`bl משא"כ) ,"

הערה  לקמן וראה המובחר"). מן ל"מצוה רק היא הסעודה שאר
.11

באם  בפ"ע: מצוה דהסיבה הסברא לפי עצ"ע - אחכ"ז אבל
בהסיבה  חיוב היש וכיו"ב) האסורים בבית (נמצא לאכו"ש אא"פ
ג"כ  גרידא דהסיבה משמע רבו בפני מיסב דאינו מהא שהרי לחוד
שכיחא  דלא מפני י"ל - בפוסקים הובא דלא והא הוא. חירות דרך
בסופו) סק"כ סתרל"ט ט"ז (ראה עד"ז סוכה מדין ולהעיר כלל,

ואכ"מ. לחלק. שיש אף
רבנן 10) אפקוה הסיבה בלא דבאכל לומר גדול דדוחק

מצה  אכילת מצות קיים ולא מצוה אכילת מגדר להסב) (שציוו
z"dn" שיש ס"ב פסח ליל סדר חיים ארחות וראה .jnq להסיבה

מה"ת".
מהני  מדרבנן קנין הפקעת האם מהדעות להעיר יש ולחידודי -

ס"ג). סתמ"ח או"ח להצ"צ (פס"ד בדאורייתא
בתוד"ה 11) וראה סט"ו, שם אדה"ז שו"ע ס"ז. שם שו"ע

פר"ח  וראה כוסות. ד' לענין שנסתפקו א, קח, פסחים - כולהו
אות  ס"א ח"ג הלוי בית שו"ת וראה הספק. בטעם סק"ז סתע"ב

.176 ע' כתבים רעק"א ובדו"ח הר"ן. בדעת ט
ולאכול  לחזור (שצריך עצמו זה מדין להוכיח אפשר לכאורה

הסיבה  היתה באם כי מצה, באכילת תנאי הוא שהסיבה בהסיבה)
כבר בהסיבה שלא מצה הכזית אכל וכאשר בפ"ע , miiwחובה

zevnאת עוה"פ לאכול לחייבו מקום מה מצה zifkdמצה,
קיים שכבר כיון מצה,zevnבהסיבה,

עפ  כי - אינו הפי'אבל אין בפ"ע, חיוב הוא שהסיבה "ז
כשמקיים חל באכילה zevnשחיובה שתקנוה כ"א מצה, אכילת

לגאולה זכר שהם לפי כו', י"ל zexigeמצה 9).וא"כ הערה (כנ"ל
מצה מצות קיים שכבר מצה edeaiigשאף עוה"פ לאכול חכמים

בהסיבה. וחירות, לגאולה זכר
כזית  "אותו שם) (פסחים בירושלמי שמ"ש צ"ל ולפי"ז
בשו"ע  מ"ש (וכן מיסב" לאכלו צריך בפסח בו יוצא שאדם
ואכל  עבר באם אבל הרגיל. ע"ד הוא בתחלתו) סי"ד שם אדה"ז
הערה  לקמן וראה בהסיבה. ולאכול לחזור צריך - הסיבה בלא

.23
סט"ו)12) שם אדה"ז שו"ע ס"ז. (סתע"ב הרמ"א לפמ"ש

הוא  וכדאי וישתה יחזור לא בהסיבה שתה לא אם וד' ג' דבכוס
חשש  שיש במקום הסיבה א"צ דבזה"ז עליו לסמוך ראבי"ה
ולברך  לחזור יצטרך שלא דה"ה י"ל - הכוסות על מוסיף שנראה
בפנים  המבואר ולפ"ז לבטלה, ברכה חשש שיש במקום בזה"ז,

הדין". "מעיקר הוא
מדרבנן13) מצה י"ח יצא שלא דכיון שאכלה iptnאפ"ל

עתה  שגם כיון ולאכול לחזור חכמים חייבוהו לא בהסיבה, שלא
בנוגע  מהדעות ולהעיר כלום". ירויח "ולא בהסיבה שלא יאכל
ר"ח  אינו ובלילה ר"ח של במנחה יעו"י הזכיר לא באם ליעו"י,
בה  יאמר שלא אף שתים, ערבית ולהתפלל לחזור צריך האם
(ראה  כלל התפלל לא כאילו ה"ז במנחה יצא שלא דכיון יעו"י,

וש"נ). סי"ז. סק"ח אדה"ז שו"ע
קודם 14) הסיבה חיוב עליו חל שכבר שמכיון את"ל ואף
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הוא ‚. תנאי ההסיבה שחובת להוכיח ויש
בגמרא  דאמרינן מהא מצה "השמש 15באכילת :

לא  אין מיסב יצא, מיסב כשהוא מצה כזית שאכל
בלא  מצה שכשאכל משמע דמזה לא", מיסב

חובת ידי יצא לא לומר dvnהסיבה גדול ודוחק ;
קא  מאי כן דאם הסיבה, למצות הגמרא שכוונת

אין "מיסב בלשון לן l`משמע aqin `l הרי - "
הסיבה. חובת ידי יצא לא היסב דכשלא פשיטא

שם  ברא"ש הדבר בשתה 16ומפורש שנסתפק ,
לחזור  לחייבו יש אם בהסיבה שלא ד' או ג' כוס
על  כמוסיף ש"נראה מכיון בהסיבה ולשתות
שלא  ששתה כיון למימר איכא ומיהו הכוסות.
ומה  היה הכוסות ממנין שלא הדבר הוברר כתיקונו
להדיא  כתב הרי חובה". של כוס הוא עתה ששותה
ממנין  אינו בהסיבה שלא שותה שהוא זה שכוס

וכו'17הכוסות  מצה בכזית הדין והוא ,18.

גם  משמע דכן לומר אפשר היה לפלפולא
שלא 19בירושלמי  בין שכיוון בין במצה "יוצאין :

אומרת, זאת כיוון". חזקיה שהיסב מכיון . . כיוון
האכילה  בשעת אם גם מצה אכילת מצות שיוצאים

הוא, והטעם מצוה, לשם כיוון לא oeikncממש
כך  שאחר אלא - בתחלה שכיוון חזקה שהיסב,
כוונה  ממנו ונשכחה דעתו הסיח האכילה בשעת

הראשונה 20זו  מחשבתו אחר הוא ונגרר ואם 21- .
הסיבה, בלא גם מצה אכילת מצות שיוצאים נאמר
- כו'" שהיסב "מכיון שאז שהיסב הודאות מהי

כ  שלא כמו מסתבר)הרי - (ואדרבא אפשר יוון,
כיוון  שלא בין .." למימר ליה והוה היסב, לא שגם

m` שאין לומר צריך כן ועל בזה. וכיוצא היסב",
בלא yxtlצורך שהרי בהיסב, דמיירי בברייתא

ו"מכיון  חובה, ידי יוצא שאינו פשיטא הסיבה
מיירי  כרחך כיוון"22(דעל חזקי' שהיסב (23.

צריך דאין לומר יש -yxtlאבל היסב" "אם
ובפרט  שהיסב", "מכיון מאמרו מובן דזה

בלשונו. לקצר רגיל שהירושלמי

.„- להיפך גם להוכיח יש לכאורה אולם
וכו' מצה ואכילת עצמה, בפני מצוה היא שהסיבה
הסעודה  בכל ד"המיסב מהא - בהסיבה היא תנאי

המובחר" מן מצוה ועושה משובח זה דאם 24הרי ,
באופן  תנאי רק הוא הסיבה של ענינה דכל נאמר
מן  ומצוה השבח מהו וכו', מצוה של מצה אכילת
כיון  – הסעודה בכל שמיסב במה המובחר
תנאי  אלא ואינה ציווי אין עצמה מצד שבהסיבה
שבעצם  לומר צריך כן ועל וכו'. המצה באכילת

– מצוה יש באכילת daeigeההסיבה הוא העיקרי
מן  "מצוה רק היא הרי הסעודה ובכל וכו' מצה

.25המובחר"
הרי  ביוםֿטוב כי זו, הוכחה לדחות שיש אלא
את  לכבד שמצוה ד"כשם היא, מצוה הסעודה" "כל
בבשר  וירבה . . טובים ימים כל כך ולענגה השבת

יכלתו" כפי ומגדנות דכשם 26ויין לומר יש כן ואם
תנאי שהיא הסיבה אכילת aekirl`שיש במצות

מן  ל"מצוה תנאי שהיא הסיבה ישנה כך מצה,
טוב יום ושמחת עונג במצות .dlilaydf27המובחר"
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הסיבה  מצות לקיים הזדמנות אחר לחזור הוא מחוייב לרבו, שבא
מלפני  לילך הסיבה, מצות לקיים עוד לו שא"א באופן נפק"מ -

וכיו"ב). לו צריך שרבו (כגון רבו
א.15) קח, פסחים
כ.16) סימן
הרא"ש 17) של ספיקו הוא עצמו שזה לומר גדול ודוחק

סקי"ד). (שם יעקב וחק סק"ה) (סתע"ב בט"ז כדמוכח
שהוא 18) כיון כוסות דבד' - ומצה כוסות ד' בין לחלק ואין

במצה  משא"כ אמרו, והם אמרו דהם הסיבה בה מעכבת מדרבנן
בגמרא  מהמבואר הוא הרא"ש דברי מקור שהרי - מה"ת שהוא

בנוגע - לא" מיסב לא אין שם,dvnl"מיסב ברא"ש כדמוכח ,
כוסות. בד' שמעכבת מנ"ל מעכבת הסיבה אין למצה בנוגע ואם

ידי יוצא ואינו כאן: בראב"ן להדיא באוכלה dvnוכ"כ אלא ,
בהסיבה.

פ"ו 19) חו"מ הל' הרמב"ם על צ"פ וראה ה"ג, פ"י פסחים
ה"ג.

שם.20) העדה קרבן
ס"ט.21) סתקפ"ט אדה"ז שו"ע ראה

אמר22) כאן בירושלמי שם: בצפע"נ מיירי k"rcראה
בהיסב.
(23(11 (שבהערה בירושלמי דמבואר הא היטב מובן ולפי"ז

שהרי  בפסח", בו יוצא שאדם כזית ב"אותו הוא הסיבה דחיוב
היסב. לא אם מצה י"ח יצא לא כאן הירושלמי משמעות ע"פ

הנ"ל. הערה וראה
בט"ז 24) וראה הסעודה. כל יסב ולכתחלה כאן: וברמ"א

מן  מצוה אלא דליכא - ד"ליתא כ' סק"ז בפר"ח אבל סק"ו.
להצריכו  בידינו ואין הוסיף: שם אדה"ז ובשו"ע המובחר",

כו'. המיסב מ"מ אבל להסב.
הסיבה  צריכין ואימתי ה"ח): (פ"ז, בזה הרמב"ם בל' וצ"ע
ה"ז  היסב אם ושתייתו אכילהו ושאר כו' מצה כזית אכילת בשעת
מיותר. - צריך" כו' "ואם דלכאורה - צריך אינו לאו  ואם משובח
לחזור  א"צ אכילתו "שאר דרק להורות דכוונתו לומר ודוחק

בסופה. 31 הערה לקמן וראה כו'. מצה כזית משא"כ ולאכול,
דפליגי 25) ה"א) (שם, בירושלמי משה בפני מ"ש לפי ובפרט

וכו  מצה בכזית רק או הסעודה בכל הסיבה צריך אי שם '.אמוראי
כמו  הסעודה בכל להסב חייב הסעודה, בכל דלמ"ד ומשמע

מצה. בכזית
וס"ד.26) ס"א תקכט סי' אדה"ז שו"ע
כולן 27) כוסות ארבע א): קח, (פסחים במאירי במ"ש וכן
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דהס  החיוב טעם ענין אמנם שהסיבה מוכיח יבה
הרמב"ם  כתב דהרי עצמו, זה 28בפני דרך (ועל

ודור דור "בכל כנ"ל): הזקן אדמו"ר aiigלשון
יצא  בעצמו הוא כאילו עצמו את להראות אדם

. . מצרים משעבוד אדם jkitl29עתה כשסועד
דרך  מיסב והוא ולשתות לאכול צריך הזה בלילה

ש" זה שענין ומאחר את aiigחירות". להראות
וממנו  עצמו, בפני חיוב ודאי הוא כו'", עצמו
על  הרי בהסיבה, ולשתות לאכול החיוב מסתעף
בפני  חובה היא ההסיבה שגם לומר צריך כרחך

.30עצמה"

כסותרים  הנראים הענינים את לתווך בכדי והנה
החיובים: שני בהסיבה שישנם לומר יש זה, את זה
מצה  אכילת במצות תנאי ב) עצמה. בפני מצוה א)
מקיים  – בהסיבה וכו' מצה כזית וכשאוכל וכו'.
הסיבה  ומצות כתיקונה מצה דאכילת המצוה הוא

ובמצות עצמה; בפני שהיא daiqddהמיוחדת כמו
יש - עצמה כזית xwirבפני באכילת והוא המצוה

- המובחר" מן ו"מצוה הכוסות, ד' ושתיית מצה
של במצוה הידור היינו הסעודה, כל .daiqdבשאר

אדמו"ר ‰. דברי טעם בטוב מוסברים זה ולפי
חירות  דרך בהסיבה "שישב הקודם): (בסעיף הזקן
הרמב"ם  (כלשון וכו' ודור דור שבכל לפי כו'

לעשות צריך לפיכך דרך lkהנ"ל) זה לילה מעשה
בדרך  להתנהג כללי חיוב שזהו והיינו חירות",
שמצות  מובן זה פי ועל הלילה. בזה חירות

פרט אינה מזה, הנמשכת אכילת zevnaההסיבה
עצמו. בפני ענין אלא וכו' מצה

) כך ומבאר xg`lואחר ממשיך סעיפים) כמה
ההסיבה  וענין בטעם כי הסיבה. הצריכים הדברים
כחובה  הסיבה מצות מבוארת זה, לפני שביאר
הב' הענין לבאר כוונתו וכאן עצמה. בפני

ותנאי פרט שהיא כפי - אכילת zevnaשבהסיבה
"לפיכך שמסיים: וכמו וכו', צריכין mdמצה

להסב  צריך "לפיכך (ולא חירות" דרך הסיבה
הטעם  שמחמת אומרת זאת בזה), וכיוצא בהם"

מצות - "הם" הרי כאן el`-mikixvהמבואר
הסיבה.

לגאולה  זכר הם אלו דברים שכל "לפי והטעם:
לגאולה zexiglו  "זכר הזה, ענינם שתוכן היינו - "

(דרך  הסיבה חיוב בהן המצריך הוא ולחירות",
zexig"ולחירות לגאולה שה"זכר בכדי כתנאי, (

הפרטים  בכל שלם יהיה .31שלהן

(בשייכות  הטעם בהדגשת להוכיח וממשיך
ד' כנגד חכמים תקנו כוסות "שהד' כוסות): להד'

של ומזה,dle`bלשונות וארא". בפרשת האמורים
היא  כן ושעל וחירות, גאולה ענינה זו שמצוה
טעמים  לפי כן שאין מה כתנאי, הסיבה צריכה
של  כוסות ד' "כנגד הכוסות: ד' לתקנת האחרים
של  כוסות ד' כנגד . . מלכיות ד' כנגד . . פרעה
אומות  את להשקות עתיד שהקב"ה פורענות
ישראל  את להשקות הקב"ה עתיד וכנגדן . . העולם
ד' הרי הטעמים אלו שלכל נחמות", של כוסות ד'

ישראל  של וחירות לגאולה זכר אינן -32הכוסות
תנאי  ההסיבה תהיה למה הטעם מובן אינו ולפיהם

הכוסות. ד' במצות
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עליהם, מסודרים שהם הדברים הן שתייתם, הן הסיבה, צריכין
אפשר  - המזון וברכת ההלל וקריאת ההגדה וקריאת קידוש ר"ל
דס"ל  מזה להוכיח ואין אלו, בדברים תנאי הוא שהסיבה לדחות

בפ"ע. הו"ע דהסיבה
אוכלין 28) שם: ירושלמי וראה וֿז, הל' פ"ז חו"מ הל'

לחירות. מעבדות שיצאו להודיע מסובין
ולכן 29) לפסקיו טעם ליתן הרמב"ם של דרכו אין רוב וע"פ

רק זה אין שכאן ג"כmrhמשמע שהוא אלא הסיבה dkldלחובת
aeige"שaiig)"ש מסתעף ומזה כו'", אדם jkitlאדם כשסועד (
כו'".

לוי 30) דלרב שכ' 25 שבהע' משה הפני של טעמו זהו והרי
שיצאו  להודיע הטעם, שמבאר לפי הסעודה, בכל הסיבה בעי

לחירות. מעבדות

(31,7 שבהע' הרמב"ם בדברי הקושיא גם ליישב יש ועד"ז
דרך  מסיב והוא (סתם) ולשתות לאכול "צריך כתב שבתחלה
האדם  חייב ודור דור "בכל לפנ"ז: למ"ש בהמשך - וכו' חירות"

וכו' א"ע בפ"ע jkitlלהראות מצוה היא שהסיבה להדגיש וכו'",
דיני  פרטי שמבאר לאחרי ואח"כ וכו', מצה במצות תלוי' ואינה
לבאר  בא שבזה וכו'", הסיבה צריכין "ואימתי ממשיך: הסיבה,
שהסיבה  גם: אלא הסיבה, מצות מצד להסב צריך אימת רק (לא
שמפרט  לאחרי עד בזה המתין ולכן וכו'. מצה במצות תנאי היא
הפרק) (בהמשך המצות פרטי לבאר כשבא ורק הסיבה, דיני שאר

כו'. הענינים ב' בזה שיש כו' צריכין ואימת הקדים:
בהסיבה  מצה הכזית אכל לא שאם הרמב"ם כתב שלא ומה

תנאי (גם) היא שהסיבה שס"ל אף - ולאכלו לחזור zevnaצריך
מכללי  (2 לעיכובא. הם שבמצות התנאים כל לא (1 י"ל: מצה,
מלאכי  (יד וכו' בש"ס הוזכרו שלא דינים מביא שאינו הרמב"ם
ה. אות ס"ג הפוסקים כללי ט כרך שד"ח ב. אות הרמב"ם כללי
הערה  (כדלעיל ה"ח סוף בפ"ז רמזה - בדוחק (3 כג). אות ס"ה

בסופה). 24
דרך32) רבנן תיקנו כסי ארבע ב: קיז, פסחים כל zexigראה

חירות. משום תקנתא דעיקר שם: ובר"ן מצוה. בי' נעביד וחד חד
חכמים  תקנו אלו כוסות ד' ס"ב: תעד סי' אדה"ז ובשו"ע
אבל  בפ"ע. ומצוה חירות הוא או"א וכל חירות דרך לשתותם
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בפרשת  "האמורים ואומר: שמדגיש  וזהו
אלו  ללשונות המקור את לציין כוונתו אין וארא":
זה  פי על [דרק הנ"ל דבריו ולפרש לדייק אלא
של  לשונות ד' כנגד חכמים תקנו כוסות ש"ד'

dle`b'בד כתנאי הוא ההסיבה שחיוב לומר יתכן ,
ל  כן שאין (מה כוסות הכוסות ד' "כנגד הטעמים

"אמורים  אלו שלשונות משום וכו'")] פרעה של
הוא  זו בפרשה שהמדובר וארא", בפרשת
וכנגדן  ממצרים, ישראל בני של ויציאתם בגאולתם
בד' כן שאין (מה הגאולה בליל כוסות ד' תקנו
בהן  הפרשיות בתוכן שאין וכו', פרעה של כוסות

שייכות אלו, כוסות ).33מצרים z`ivilנזכרים

.Â שהרי צרכו, כל מבואר הענין אין אכתי אמנם
שבין  דהיינו . . הסדר על כוסות הד' לשתות "צריך
יפסיק  לרביעי שלישי ובין לשני ראשון כוס
יפסיק  לשלישי שני ובין וההלל ההגדה באמירת

המזון" וברכת מצה "שכל 34באכילת לפי והיינו ,
מיוחד"epwzכוס דבר שיש 35על משמע דמזה ,

זכר  שהם מזה חוץ ענין עוד כוסות ד' במצות
שייך  כוס שכל לומר צריך כן ועל וחירות. לגאולה
והרי  זה, פרטי כוס תקנו שבשבילו מיוחד לענין גם

החירות ענין משום כוסות הד' תקנת .cala36דאין

ד' סדר את משנה הזקן שאדמו"ר הטעם וזהו
מכפי  והצלתי) ולקחתי וגאלתי (והוצאתי הלשונות
ולקחתי) וגאלתי והצלתי (והוצאתי בכתוב שנאמרו
כאן  מדבר שבהם - כוסות הד' סדר פי על כיֿאם –
מהד' אחד לכל טעם הנותנין הן הן הלשונות ד' כי

עליהם: הנאמרים ולהענינים כוסות

היום  קידוש עליו אומר ראשון ובקידוש 37כוס ,
"והוצאתי". כנגד שזהו מצרים" ליציאת "זכר אומר

ההגדה" את עליו קורא שני והחידוש 37"כוס ,
על  פסח שבליל מצרים יציאת סיפור שבמצות
שבליל  הוא יום שבכל מצרים יציאת זכירת מצות
באריכות  דברים סיפור להיות צריך פסח

שלו 38ובביאור  שבהמשך "וגאלתי", כנגד שזהו ,
ה  גודל את הכתוב דיציאת מתאר והמופתים נסים

נטויה  בזרוע אתכם "וגאלתי שנאמר: וכמו מצרים
גאלנו  "אשר בברכה וחותמים גדולים", ובשפטים
ישראל". גאל ה' אתה ברוך כו' אבותינו את וגאל

המזון" ברכת עליו מברך שלישי שבה 37"כוס ,
" על ההודיה לא jzxezנזכרת ואם שלמדתנו",

חובה  ידי יצא לא המזון בברכת תורה ,39הזכיר
לכם  והייתי לעם לי אתכם "ולקחתי כנגד וזהו

שכתוב  כמו תורה מתן על דקאי "היום 40לאלקים"
אלקיך" לה' לעם נהיית גומר 41הזה רביעי "כוס .

השיר" ברכת עליו ומברך ההלל את שזה 37עליו ,
מקדים  (שלכן העתידה להגאולה בעיקר שייך

כו'" הגוים אל חמתך "שפוך והוא 42ואומר ,(
נתבארה  לא זו דבלשון - ב"והצלתי" מרומז
אתכם  "והצלתי (סתם) אלא בפרטיות, ההצלה
העתידה  לגאולה בנוגע הוא כן כמו מעבודתם",

הרמב"ם  שכתב לא 43וכמו . . הדברים אלו "וכל :
הם  סתומים שדברים שיהיו, עד יהיה איך אדם ידע

הנביאים". אצל
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וחד  חד וכל (סתם) רבנן להו תקנו כסי ארבע גריס: שם ברשב"ם
מל' (ולהעיר הרשב"ם. כמ"ש גרסינן אלו דלטעמים י"ל  וא"כ כו'.

תעט). סי' ריש אדמוה"ז שו"ע
לא  חירות ידי יצא, יין ידי . . חי שתאן ב: קח, שם וראה
ובשו"ע  שלימה. מצוה זו אין כלומר ורשב"ם: ובפרש"י יצא.
קיים  שלא כלומר יצא לא חירות ידי סי"ז: תעב סי' אדמוה"ז
מצות  עיקר אדמוה"ז דלדעת בפנים ולהמבואר המובחר. מן מצוה

לדייק: שהוצרכו מה מובן חירות משום הוא כוסות xnelkד'
יוצא  הי' לא דא"כ חירות ידי יצא שלא כפשוטו הכוונה (שאין

מצוה זו שאין אלא) ג"כ, יין מןdnilyידי שאינה .xgaendוהיינו
שלא  שמה בפשטות מובן חירות משום אינם כוסות ד' באם אבל

יצא". יין "ידי ולכן כוסות, ד' לחיוב ענין אינו חירות ידי יצא
לחנך  דא"צ דס"ל ר"י של בטעמו שם) (פסחים בר"ן וראה
דכיון  במצות לחנכם שייך לא הא דבכי כוסות: בד' התנוקות
לשיטתו  דאזיל וי"ל חירות. דרך להם אין בו ושמחין נהנין שאין
שם  ברשב"ם וראה כנ"ל. חירות משום הוא התקנה דעיקר דס"ל

אחר. בענין שפי'
שייכות 33) להכוסות יש הנ"ל טעמים לפי שגם את"ל אף

.4 הערה לעיל ראה – ה"גאולה" לענין
סט"ז.34) תעב סי' אדה"ז שו"ע
מעכב.35) אינו זה שסדר סובר שהוא אלא – סתפ"ד הב"י ל'

ובהציון  בחצע"ג ס"א סתע"ט אדה"ז שו"ע שם. פר"ח ראה אבל
.32 הערה לעיל וראה הצד). (על

שאי"ז36) של iyew`ואף הו"ע ועיקרם הואיל מ"מ שהרי ,
באם  יותר יומתק מ"מ – בהם תנאי תהי' שהסיבה שייך חירות

כוס דכל שענינו כדלקמן r"taנאמר וחירות, לגאולה שייך ג"כ
בפנים.
ה"י.37) שם הרמב"ם ל'
טעמים,38) לקוטי עם בהגש"פ שצויינו במקומות ראה

טו. ע' וביאורים מנהגים
שו"ע 39) ה"ג. פ"ב ברכות הל' רמב"ם א. מט, ב. מח, ברכות

ס"ד. קפז סי' אדה"ז
ט.40) כז, תבוא
ליל 41) חיים ארחות שם. בחיי רבינו שם. וארא הגדול מדרש

ועוד. ב. צט, פסחים מאירי סי"ג. פסח
אבודרהם,42) ח. ו, וארא בחיי ע"פ. ר"פ ר"ן ראה

חמתך. שפוך בפיסקא להחיד"א ובשמחה"ר
ה"ב.43) פי"ב מלכים הל'
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דהס  החיוב טעם ענין אמנם שהסיבה מוכיח יבה
הרמב"ם  כתב דהרי עצמו, זה 28בפני דרך (ועל

ודור דור "בכל כנ"ל): הזקן אדמו"ר aiigלשון
יצא  בעצמו הוא כאילו עצמו את להראות אדם

. . מצרים משעבוד אדם jkitl29עתה כשסועד
דרך  מיסב והוא ולשתות לאכול צריך הזה בלילה

ש" זה שענין ומאחר את aiigחירות". להראות
וממנו  עצמו, בפני חיוב ודאי הוא כו'", עצמו
על  הרי בהסיבה, ולשתות לאכול החיוב מסתעף
בפני  חובה היא ההסיבה שגם לומר צריך כרחך

.30עצמה"

כסותרים  הנראים הענינים את לתווך בכדי והנה
החיובים: שני בהסיבה שישנם לומר יש זה, את זה
מצה  אכילת במצות תנאי ב) עצמה. בפני מצוה א)
מקיים  – בהסיבה וכו' מצה כזית וכשאוכל וכו'.
הסיבה  ומצות כתיקונה מצה דאכילת המצוה הוא

ובמצות עצמה; בפני שהיא daiqddהמיוחדת כמו
יש - עצמה כזית xwirבפני באכילת והוא המצוה

- המובחר" מן ו"מצוה הכוסות, ד' ושתיית מצה
של במצוה הידור היינו הסעודה, כל .daiqdבשאר

אדמו"ר ‰. דברי טעם בטוב מוסברים זה ולפי
חירות  דרך בהסיבה "שישב הקודם): (בסעיף הזקן
הרמב"ם  (כלשון וכו' ודור דור שבכל לפי כו'

לעשות צריך לפיכך דרך lkהנ"ל) זה לילה מעשה
בדרך  להתנהג כללי חיוב שזהו והיינו חירות",
שמצות  מובן זה פי ועל הלילה. בזה חירות

פרט אינה מזה, הנמשכת אכילת zevnaההסיבה
עצמו. בפני ענין אלא וכו' מצה

) כך ומבאר xg`lואחר ממשיך סעיפים) כמה
ההסיבה  וענין בטעם כי הסיבה. הצריכים הדברים
כחובה  הסיבה מצות מבוארת זה, לפני שביאר
הב' הענין לבאר כוונתו וכאן עצמה. בפני

ותנאי פרט שהיא כפי - אכילת zevnaשבהסיבה
"לפיכך שמסיים: וכמו וכו', צריכין mdמצה

להסב  צריך "לפיכך (ולא חירות" דרך הסיבה
הטעם  שמחמת אומרת זאת בזה), וכיוצא בהם"

מצות - "הם" הרי כאן el`-mikixvהמבואר
הסיבה.

לגאולה  זכר הם אלו דברים שכל "לפי והטעם:
לגאולה zexiglו  "זכר הזה, ענינם שתוכן היינו - "

(דרך  הסיבה חיוב בהן המצריך הוא ולחירות",
zexig"ולחירות לגאולה שה"זכר בכדי כתנאי, (

הפרטים  בכל שלם יהיה .31שלהן

(בשייכות  הטעם בהדגשת להוכיח וממשיך
ד' כנגד חכמים תקנו כוסות "שהד' כוסות): להד'

של ומזה,dle`bלשונות וארא". בפרשת האמורים
היא  כן ושעל וחירות, גאולה ענינה זו שמצוה
טעמים  לפי כן שאין מה כתנאי, הסיבה צריכה
של  כוסות ד' "כנגד הכוסות: ד' לתקנת האחרים
של  כוסות ד' כנגד . . מלכיות ד' כנגד . . פרעה
אומות  את להשקות עתיד שהקב"ה פורענות
ישראל  את להשקות הקב"ה עתיד וכנגדן . . העולם
ד' הרי הטעמים אלו שלכל נחמות", של כוסות ד'

ישראל  של וחירות לגאולה זכר אינן -32הכוסות
תנאי  ההסיבה תהיה למה הטעם מובן אינו ולפיהם

הכוסות. ד' במצות
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עליהם, מסודרים שהם הדברים הן שתייתם, הן הסיבה, צריכין
אפשר  - המזון וברכת ההלל וקריאת ההגדה וקריאת קידוש ר"ל
דס"ל  מזה להוכיח ואין אלו, בדברים תנאי הוא שהסיבה לדחות

בפ"ע. הו"ע דהסיבה
אוכלין 28) שם: ירושלמי וראה וֿז, הל' פ"ז חו"מ הל'

לחירות. מעבדות שיצאו להודיע מסובין
ולכן 29) לפסקיו טעם ליתן הרמב"ם של דרכו אין רוב וע"פ

רק זה אין שכאן ג"כmrhמשמע שהוא אלא הסיבה dkldלחובת
aeige"שaiig)"ש מסתעף ומזה כו'", אדם jkitlאדם כשסועד (
כו'".

לוי 30) דלרב שכ' 25 שבהע' משה הפני של טעמו זהו והרי
שיצאו  להודיע הטעם, שמבאר לפי הסעודה, בכל הסיבה בעי

לחירות. מעבדות

(31,7 שבהע' הרמב"ם בדברי הקושיא גם ליישב יש ועד"ז
דרך  מסיב והוא (סתם) ולשתות לאכול "צריך כתב שבתחלה
האדם  חייב ודור דור "בכל לפנ"ז: למ"ש בהמשך - וכו' חירות"

וכו' א"ע בפ"ע jkitlלהראות מצוה היא שהסיבה להדגיש וכו'",
דיני  פרטי שמבאר לאחרי ואח"כ וכו', מצה במצות תלוי' ואינה
לבאר  בא שבזה וכו'", הסיבה צריכין "ואימתי ממשיך: הסיבה,
שהסיבה  גם: אלא הסיבה, מצות מצד להסב צריך אימת רק (לא
שמפרט  לאחרי עד בזה המתין ולכן וכו'. מצה במצות תנאי היא
הפרק) (בהמשך המצות פרטי לבאר כשבא ורק הסיבה, דיני שאר

כו'. הענינים ב' בזה שיש כו' צריכין ואימת הקדים:
בהסיבה  מצה הכזית אכל לא שאם הרמב"ם כתב שלא ומה

תנאי (גם) היא שהסיבה שס"ל אף - ולאכלו לחזור zevnaצריך
מכללי  (2 לעיכובא. הם שבמצות התנאים כל לא (1 י"ל: מצה,
מלאכי  (יד וכו' בש"ס הוזכרו שלא דינים מביא שאינו הרמב"ם
ה. אות ס"ג הפוסקים כללי ט כרך שד"ח ב. אות הרמב"ם כללי
הערה  (כדלעיל ה"ח סוף בפ"ז רמזה - בדוחק (3 כג). אות ס"ה

בסופה). 24
דרך32) רבנן תיקנו כסי ארבע ב: קיז, פסחים כל zexigראה

חירות. משום תקנתא דעיקר שם: ובר"ן מצוה. בי' נעביד וחד חד
חכמים  תקנו אלו כוסות ד' ס"ב: תעד סי' אדה"ז ובשו"ע
אבל  בפ"ע. ומצוה חירות הוא או"א וכל חירות דרך לשתותם
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בפרשת  "האמורים ואומר: שמדגיש  וזהו
אלו  ללשונות המקור את לציין כוונתו אין וארא":
זה  פי על [דרק הנ"ל דבריו ולפרש לדייק אלא
של  לשונות ד' כנגד חכמים תקנו כוסות ש"ד'

dle`b'בד כתנאי הוא ההסיבה שחיוב לומר יתכן ,
ל  כן שאין (מה כוסות הכוסות ד' "כנגד הטעמים

"אמורים  אלו שלשונות משום וכו'")] פרעה של
הוא  זו בפרשה שהמדובר וארא", בפרשת
וכנגדן  ממצרים, ישראל בני של ויציאתם בגאולתם
בד' כן שאין (מה הגאולה בליל כוסות ד' תקנו
בהן  הפרשיות בתוכן שאין וכו', פרעה של כוסות

שייכות אלו, כוסות ).33מצרים z`ivilנזכרים

.Â שהרי צרכו, כל מבואר הענין אין אכתי אמנם
שבין  דהיינו . . הסדר על כוסות הד' לשתות "צריך
יפסיק  לרביעי שלישי ובין לשני ראשון כוס
יפסיק  לשלישי שני ובין וההלל ההגדה באמירת

המזון" וברכת מצה "שכל 34באכילת לפי והיינו ,
מיוחד"epwzכוס דבר שיש 35על משמע דמזה ,

זכר  שהם מזה חוץ ענין עוד כוסות ד' במצות
שייך  כוס שכל לומר צריך כן ועל וחירות. לגאולה
והרי  זה, פרטי כוס תקנו שבשבילו מיוחד לענין גם

החירות ענין משום כוסות הד' תקנת .cala36דאין

ד' סדר את משנה הזקן שאדמו"ר הטעם וזהו
מכפי  והצלתי) ולקחתי וגאלתי (והוצאתי הלשונות
ולקחתי) וגאלתי והצלתי (והוצאתי בכתוב שנאמרו
כאן  מדבר שבהם - כוסות הד' סדר פי על כיֿאם –
מהד' אחד לכל טעם הנותנין הן הן הלשונות ד' כי

עליהם: הנאמרים ולהענינים כוסות

היום  קידוש עליו אומר ראשון ובקידוש 37כוס ,
"והוצאתי". כנגד שזהו מצרים" ליציאת "זכר אומר

ההגדה" את עליו קורא שני והחידוש 37"כוס ,
על  פסח שבליל מצרים יציאת סיפור שבמצות
שבליל  הוא יום שבכל מצרים יציאת זכירת מצות
באריכות  דברים סיפור להיות צריך פסח

שלו 38ובביאור  שבהמשך "וגאלתי", כנגד שזהו ,
ה  גודל את הכתוב דיציאת מתאר והמופתים נסים

נטויה  בזרוע אתכם "וגאלתי שנאמר: וכמו מצרים
גאלנו  "אשר בברכה וחותמים גדולים", ובשפטים
ישראל". גאל ה' אתה ברוך כו' אבותינו את וגאל

המזון" ברכת עליו מברך שלישי שבה 37"כוס ,
" על ההודיה לא jzxezנזכרת ואם שלמדתנו",

חובה  ידי יצא לא המזון בברכת תורה ,39הזכיר
לכם  והייתי לעם לי אתכם "ולקחתי כנגד וזהו

שכתוב  כמו תורה מתן על דקאי "היום 40לאלקים"
אלקיך" לה' לעם נהיית גומר 41הזה רביעי "כוס .

השיר" ברכת עליו ומברך ההלל את שזה 37עליו ,
מקדים  (שלכן העתידה להגאולה בעיקר שייך

כו'" הגוים אל חמתך "שפוך והוא 42ואומר ,(
נתבארה  לא זו דבלשון - ב"והצלתי" מרומז
אתכם  "והצלתי (סתם) אלא בפרטיות, ההצלה
העתידה  לגאולה בנוגע הוא כן כמו מעבודתם",

הרמב"ם  שכתב לא 43וכמו . . הדברים אלו "וכל :
הם  סתומים שדברים שיהיו, עד יהיה איך אדם ידע

הנביאים". אצל
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וחד  חד וכל (סתם) רבנן להו תקנו כסי ארבע גריס: שם ברשב"ם
מל' (ולהעיר הרשב"ם. כמ"ש גרסינן אלו דלטעמים י"ל  וא"כ כו'.

תעט). סי' ריש אדמוה"ז שו"ע
לא  חירות ידי יצא, יין ידי . . חי שתאן ב: קח, שם וראה
ובשו"ע  שלימה. מצוה זו אין כלומר ורשב"ם: ובפרש"י יצא.
קיים  שלא כלומר יצא לא חירות ידי סי"ז: תעב סי' אדמוה"ז
מצות  עיקר אדמוה"ז דלדעת בפנים ולהמבואר המובחר. מן מצוה

לדייק: שהוצרכו מה מובן חירות משום הוא כוסות xnelkד'
יוצא  הי' לא דא"כ חירות ידי יצא שלא כפשוטו הכוונה (שאין

מצוה זו שאין אלא) ג"כ, יין מןdnilyידי שאינה .xgaendוהיינו
שלא  שמה בפשטות מובן חירות משום אינם כוסות ד' באם אבל

יצא". יין "ידי ולכן כוסות, ד' לחיוב ענין אינו חירות ידי יצא
לחנך  דא"צ דס"ל ר"י של בטעמו שם) (פסחים בר"ן וראה
דכיון  במצות לחנכם שייך לא הא דבכי כוסות: בד' התנוקות
לשיטתו  דאזיל וי"ל חירות. דרך להם אין בו ושמחין נהנין שאין
שם  ברשב"ם וראה כנ"ל. חירות משום הוא התקנה דעיקר דס"ל

אחר. בענין שפי'
שייכות 33) להכוסות יש הנ"ל טעמים לפי שגם את"ל אף

.4 הערה לעיל ראה – ה"גאולה" לענין
סט"ז.34) תעב סי' אדה"ז שו"ע
מעכב.35) אינו זה שסדר סובר שהוא אלא – סתפ"ד הב"י ל'

ובהציון  בחצע"ג ס"א סתע"ט אדה"ז שו"ע שם. פר"ח ראה אבל
.32 הערה לעיל וראה הצד). (על

שאי"ז36) של iyew`ואף הו"ע ועיקרם הואיל מ"מ שהרי ,
באם  יותר יומתק מ"מ – בהם תנאי תהי' שהסיבה שייך חירות

כוס דכל שענינו כדלקמן r"taנאמר וחירות, לגאולה שייך ג"כ
בפנים.
ה"י.37) שם הרמב"ם ל'
טעמים,38) לקוטי עם בהגש"פ שצויינו במקומות ראה

טו. ע' וביאורים מנהגים
שו"ע 39) ה"ג. פ"ב ברכות הל' רמב"ם א. מט, ב. מח, ברכות

ס"ד. קפז סי' אדה"ז
ט.40) כז, תבוא
ליל 41) חיים ארחות שם. בחיי רבינו שם. וארא הגדול מדרש

ועוד. ב. צט, פסחים מאירי סי"ג. פסח
אבודרהם,42) ח. ו, וארא בחיי ע"פ. ר"פ ר"ן ראה

חמתך. שפוך בפיסקא להחיד"א ובשמחה"ר
ה"ב.43) פי"ב מלכים הל'
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על  שנאמרו הענינים שגם זה לפי ונמצא
(בהסדר  גאולה של לשונות לד' מתאימים הכוסות
של  ולתוכנה הזקן) אדמו"ר ערוך בשולחן – כאן

הרי וחירות, הן lkyגאולה כוסות הד' של התקנה
וחירות". לגאולה "זכר הוא בפרטי' והן בכללה

.Ê לשונות הד' בסדר החילוקים של הביאור
הענינים: בפנימיות

תורה  בלקוטי מדריגות 44מבואר ד' שיש
בכתוב  מרומזות והן ועשה 45בתשובה מרע "סור

"שלא  - מרע" "סור ורדפהו": שלום בקש טוב
ומעשה, דיבור במחשבה גשמיים בעוונות יפגום

להת  - תשובה לעשות ולעקור וצריך העבר על חרט
מיחודו  להפרד ירצה שלא כו' הרע מן רצונו את
בבחינת  אלקות גילוי שיהיה אלא יתברך" ואחדותו
על  התשובה - טוב" "ועשה עלמין. כל ממלא
עצמו  את לייגע טוב ועשה במצות ממעט "שהוא
גם  שיתמלא תשובה שיעשה ו"כדי ותפלה" בתורה
צריך  זה על מצותֿעשה בביטול שחסר האור
בשם  ולהדבק להתקשר . . עצומה תשובה לעשות
וב' מקיף". ובחינת עלמין כל סובב שהוא הוי'
תתאה. תשובה בחינת הם אלו תשובה בחינות
על  שהוא עילאה תשובה בחינת הוא שלום" "בקש
מעלה  של בפמליא שלום ש"משים התורה ידי

מטה" של וכל 46ובפמליא נועם דרכי ו"דרכיה
אור  "לעצמות מגיע זה ידי שעל שלום", נתיבותיה
כל  וממלא עלמין כל מסובב שלמעלה סוף אין
דתורה  נגלה כנגד בחינות, ב' בזה ויש עלמין".

התורה  .47ופנימיות

התורה' ב'אור מבואר הם 47והנה כוסות שהד' ,
ד' הרי זה ולפי הנ"ל. תשובה בחי' ד' כנגד
אתכם  "והוצאתי אלו: בחינות ד' כנגד הן הלשונות
מצרים) מטומאת (היציאה מצרים" סבלות מתחת

מרע. סור ענין "צל"הוא מלשון הוא ,48"והצלתי"
עלמין  כל הסובב אור – המקיף בחינת שהוא

נאמר  זה שעל כנ"ל, המצות ידי על :49שנמשך

גו'" כסיתיך ידי כנגד 50"ובצל הוא "וגאלתי" .
רז"ל  כמאמר מי 51התורה אלא חורין בן לך "אין :

נגלה  כנגד - ובפרטיות תורה", בתלמוד שעוסק
אתכם "ולקחתי חז"ל. המאמר כפשטות ilדתורה

 ֿ ברוך איןֿסוף באור האמיתי היחוד היינו לעם",
התורה  פנימיות ענין והוא מקום 52הוא (ד"כל
לעולם" זז אינו "לי" שזהו 53שנאמר והיינו ,

וזוהי  ושינויים, מהתחלקות שלמעלה בבחינה
ולא  . . קושיא לא תמן "דלית התורה פנימיות

כו'" בתשובה,54מחלוקת בחינות ד' שהן ולהיות .(
ד' גם לכן למעלה, מלמטה הוא עבודתה שאופן

למעלה. מלמטה של בסדר הן הלשונות

הנ"ל  בעבודה הבחינות ד' של סדרן אמנם,
לימוד תלוי  דאם והעשיה. דהלימוד בחשיבות

הם  ולקחתי" "וגאלתי הרי ממעשה חשוב
שנמנין הבחינות ד' בסדר dhnlnהאחרונים

dlrnl"והצלתי" אז מלימוד, חשוב מעשה ואם ;
באחרונה  מכולם.55בא למעלה להיותו

הלשונות  ד' של הסידור טעם יבואר ובזה
שהם  מהסדר ושינויו הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן
פה  שבעל (ובתורה שבכתב בתורה בתורה: כתובים
בחינות  באות שבה) ההלכה חלק שאינו במקום
כנ"ל, התורה ענין שהוא "ולקחתי", "וגאלתי"
ומודגשת  מורגשת עצמה התורה מצד כי באחרונה,
הזקן) (אדמו"ר ערוך בשולחן אולם התורה; מעלת
שבתורה, והמעשה דין והפסק ההלכה לחלק ששייך
יתרון  מפני העיקר הוא שהמעשה היא ההכרעה הרי
"והצלתי" באחרונה באה ולכן המעשה, ומעלת

כנ"ל. המעשה, ענין שהוא

.Á:אחר באופן בזה לבאר יש ועוד
חיים' עץ ב'פרי כנגד 56איתא הם הכוסות שד'

רשע, חכם, הוא: סידורם שאופן בנים", ה"ארבעה
העולמות: ובסדר לשאול; יודע ושאינו תם
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(נדפס 44) פ"א לאגה"ת ביאורים גם וראה ואילך. ב עג, בלק
סב  ע' ח"ב קארף) שי' (להר"י התניא לס' ביאורים בלקוטי

ואילך).
טו.45) לד, תהלים
ב.46) צט, סנהדרין
דפמליא 47) הבחי' ב' והם ב'תקצו. ע' קפה. ק' וארא אוה"ת

שלמעלה. ופמליא שלמטה
רלז.48) ע' וארא אוה"ת
טז.49) נא, ישעי'

ד.50) ב, במדבר לקו"ת
מ"ב.51) פ"ו אבות
ואילך.52) פי"ג עה"ח קונטרס ראה
לקו"ת 53) ט. תצוה (באבער) תנחומא וראה ב. ב, ויק"ר

ג. ט, במדבר
כו.54) סי' באגה"ק הובא ב. קכד, זח"ג
כי 55) בתחלה בא מרע סור שהו"ע "והוצאתי" בחי' ומ"מ

למע'), דמלמטה (בסדר בתחלה מרע סור צ"ל שיהיו סדר באיזה
חשוב  מעשה דאי הענינים סדר תלוי ואח"ז מאיסורא" "לאפרושי

חשוב. תלמוד או
ופ"ז.56) פ"ה כא, שער

`x`e zyxt - zegiy ihewl

ויצירה  בריאה עשיה, סדר 57אצילות, זה דרך ועל .
כו' אצילות נגד קידוש של א' "כוס כוסות: הד'
עובדי  מתחלה אומרים שאנו הגדה סיפור ב' כוס
עשיה  נגד רשע אמר לכן אבותינו היו זרה עבודה
ד' כוס' כו' בבריאה המזון בברכת ג' כוס כו'

כו'" .57ביצירה

של  לשונות הד' של דהסדר נמצא, זה פי ועל
(שהם  ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה,

עשיה  אצילות הוא הכוסות) יצירה.58כסדר בריאה

הרשע  נסמך ההגדה שבסדר הטעם והנה
סדר  לפי זה אין שלכאורה היות עם - להחכם
בכדי  הוא - לבסוף הרשע להיות שצריך מדריגתם
יכול  החכם דוקא כי להחכם, סמוך יהיה שהרשע

מרשעתו  ולהחזירו עליו זה 59לפעול דרך ועל ;
חיים' עץ ב'פרי כמבואר העולמות, "ולמה 57בסדר :

גדול  אור צריכה שעשיה לפי לעשיה סמוך אצילות
אצילות". מן מלמעלה לו המשיך לכן כו'

- לבנך" "והגדת שענינה ההגדה, בסדר ולכן
צריך  – רשע הבן על גם - הבנים ד' כל על לפעול
לשאול, יודע ושאינו תם רשע, חכם, הסדר: להיות
וגאלתי  והצלתי והוצאתי הכוסות בסדר וכנגדם
מונה  הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן אמנם ולקחתי.
זה, פי ועל ערוך, שולחן פי על מעלתם לפי אותם
יודע  שאינו תם, חכם, הוא: הבנים) (בד' הסדר
וגאלתי, והוצאתי, הכוסות: ובסדר רשע. לשאול,

והצלתי. ולקחתי,

אראנו 60כתיב  מצרים מארץ צאתך "כימי .
בכל  לבנך" ב"והגדת עבודתנו ידי ועל – נפלאות"
לה' אתם "בנים בבחינת כולם שיהיו הבנים, ד'

גאולה 61אלקיכם" של הלשונות ד' לכל נזכה ,62-
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולתנו

(h"kyz ipiny zyxt zaye gqtd bg zgiyn)
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פ"ז.57) שם פע"ח
"מה58) הרשע דברי בפי' שם פע"ח הזאת dceardראה

בעיקר  וכפר הרחמים, לבקש לי ואין אלקים גי' עבודה "פי' כו'":
למש"נ  השייכות מובנת ועפ"ז כו'". הוי' שהוא ובשורש השם

אתכם באוה"ת mzcearn"והצלתי (הובא השל"ה פי' (ראה .
של  מהשר היינו מעבודתם אתכם והצלתי פי' קפח): ע' וארא

כו'). אליו עובדים שהם מצרים של עבודתם שהוא מצרים
ואילך.59) 249 ס"ע ח"א לקו"ש ראה

טו.60) ז, מיכה
א.61) יד, ראה
ס 62) ריש את ראה להשקות הקב"ה עתיד וכנגדן (בפנים): "א

ארבע  דוגמתן "ומצינו ח): ו, (שמות ובבחיי כו'. כוסות ד' ישראל
לד, (יחזקאל הנביא שאמר והוא לבא, לעתיד גאולה של לשונות
אל  והביאותים הארצות מן וקבצתים העמים מן והוצאתים יג)

ישראל". הרי אל ורעיתים אדמתם
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על  שנאמרו הענינים שגם זה לפי ונמצא
(בהסדר  גאולה של לשונות לד' מתאימים הכוסות
של  ולתוכנה הזקן) אדמו"ר ערוך בשולחן – כאן

הרי וחירות, הן lkyגאולה כוסות הד' של התקנה
וחירות". לגאולה "זכר הוא בפרטי' והן בכללה

.Ê לשונות הד' בסדר החילוקים של הביאור
הענינים: בפנימיות

תורה  בלקוטי מדריגות 44מבואר ד' שיש
בכתוב  מרומזות והן ועשה 45בתשובה מרע "סור

"שלא  - מרע" "סור ורדפהו": שלום בקש טוב
ומעשה, דיבור במחשבה גשמיים בעוונות יפגום

להת  - תשובה לעשות ולעקור וצריך העבר על חרט
מיחודו  להפרד ירצה שלא כו' הרע מן רצונו את
בבחינת  אלקות גילוי שיהיה אלא יתברך" ואחדותו
על  התשובה - טוב" "ועשה עלמין. כל ממלא
עצמו  את לייגע טוב ועשה במצות ממעט "שהוא
גם  שיתמלא תשובה שיעשה ו"כדי ותפלה" בתורה
צריך  זה על מצותֿעשה בביטול שחסר האור
בשם  ולהדבק להתקשר . . עצומה תשובה לעשות
וב' מקיף". ובחינת עלמין כל סובב שהוא הוי'
תתאה. תשובה בחינת הם אלו תשובה בחינות
על  שהוא עילאה תשובה בחינת הוא שלום" "בקש
מעלה  של בפמליא שלום ש"משים התורה ידי

מטה" של וכל 46ובפמליא נועם דרכי ו"דרכיה
אור  "לעצמות מגיע זה ידי שעל שלום", נתיבותיה
כל  וממלא עלמין כל מסובב שלמעלה סוף אין
דתורה  נגלה כנגד בחינות, ב' בזה ויש עלמין".

התורה  .47ופנימיות

התורה' ב'אור מבואר הם 47והנה כוסות שהד' ,
ד' הרי זה ולפי הנ"ל. תשובה בחי' ד' כנגד
אתכם  "והוצאתי אלו: בחינות ד' כנגד הן הלשונות
מצרים) מטומאת (היציאה מצרים" סבלות מתחת

מרע. סור ענין "צל"הוא מלשון הוא ,48"והצלתי"
עלמין  כל הסובב אור – המקיף בחינת שהוא

נאמר  זה שעל כנ"ל, המצות ידי על :49שנמשך

גו'" כסיתיך ידי כנגד 50"ובצל הוא "וגאלתי" .
רז"ל  כמאמר מי 51התורה אלא חורין בן לך "אין :

נגלה  כנגד - ובפרטיות תורה", בתלמוד שעוסק
אתכם "ולקחתי חז"ל. המאמר כפשטות ilדתורה

 ֿ ברוך איןֿסוף באור האמיתי היחוד היינו לעם",
התורה  פנימיות ענין והוא מקום 52הוא (ד"כל
לעולם" זז אינו "לי" שזהו 53שנאמר והיינו ,

וזוהי  ושינויים, מהתחלקות שלמעלה בבחינה
ולא  . . קושיא לא תמן "דלית התורה פנימיות

כו'" בתשובה,54מחלוקת בחינות ד' שהן ולהיות .(
ד' גם לכן למעלה, מלמטה הוא עבודתה שאופן

למעלה. מלמטה של בסדר הן הלשונות

הנ"ל  בעבודה הבחינות ד' של סדרן אמנם,
לימוד תלוי  דאם והעשיה. דהלימוד בחשיבות

הם  ולקחתי" "וגאלתי הרי ממעשה חשוב
שנמנין הבחינות ד' בסדר dhnlnהאחרונים

dlrnl"והצלתי" אז מלימוד, חשוב מעשה ואם ;
באחרונה  מכולם.55בא למעלה להיותו

הלשונות  ד' של הסידור טעם יבואר ובזה
שהם  מהסדר ושינויו הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן
פה  שבעל (ובתורה שבכתב בתורה בתורה: כתובים
בחינות  באות שבה) ההלכה חלק שאינו במקום
כנ"ל, התורה ענין שהוא "ולקחתי", "וגאלתי"
ומודגשת  מורגשת עצמה התורה מצד כי באחרונה,
הזקן) (אדמו"ר ערוך בשולחן אולם התורה; מעלת
שבתורה, והמעשה דין והפסק ההלכה לחלק ששייך
יתרון  מפני העיקר הוא שהמעשה היא ההכרעה הרי
"והצלתי" באחרונה באה ולכן המעשה, ומעלת

כנ"ל. המעשה, ענין שהוא

.Á:אחר באופן בזה לבאר יש ועוד
חיים' עץ ב'פרי כנגד 56איתא הם הכוסות שד'

רשע, חכם, הוא: סידורם שאופן בנים", ה"ארבעה
העולמות: ובסדר לשאול; יודע ושאינו תם
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(נדפס 44) פ"א לאגה"ת ביאורים גם וראה ואילך. ב עג, בלק
סב  ע' ח"ב קארף) שי' (להר"י התניא לס' ביאורים בלקוטי

ואילך).
טו.45) לד, תהלים
ב.46) צט, סנהדרין
דפמליא 47) הבחי' ב' והם ב'תקצו. ע' קפה. ק' וארא אוה"ת

שלמעלה. ופמליא שלמטה
רלז.48) ע' וארא אוה"ת
טז.49) נא, ישעי'

ד.50) ב, במדבר לקו"ת
מ"ב.51) פ"ו אבות
ואילך.52) פי"ג עה"ח קונטרס ראה
לקו"ת 53) ט. תצוה (באבער) תנחומא וראה ב. ב, ויק"ר

ג. ט, במדבר
כו.54) סי' באגה"ק הובא ב. קכד, זח"ג
כי 55) בתחלה בא מרע סור שהו"ע "והוצאתי" בחי' ומ"מ

למע'), דמלמטה (בסדר בתחלה מרע סור צ"ל שיהיו סדר באיזה
חשוב  מעשה דאי הענינים סדר תלוי ואח"ז מאיסורא" "לאפרושי

חשוב. תלמוד או
ופ"ז.56) פ"ה כא, שער

`x`e zyxt - zegiy ihewl

ויצירה  בריאה עשיה, סדר 57אצילות, זה דרך ועל .
כו' אצילות נגד קידוש של א' "כוס כוסות: הד'
עובדי  מתחלה אומרים שאנו הגדה סיפור ב' כוס
עשיה  נגד רשע אמר לכן אבותינו היו זרה עבודה
ד' כוס' כו' בבריאה המזון בברכת ג' כוס כו'

כו'" .57ביצירה

של  לשונות הד' של דהסדר נמצא, זה פי ועל
(שהם  ולקחתי וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה,

עשיה  אצילות הוא הכוסות) יצירה.58כסדר בריאה

הרשע  נסמך ההגדה שבסדר הטעם והנה
סדר  לפי זה אין שלכאורה היות עם - להחכם
בכדי  הוא - לבסוף הרשע להיות שצריך מדריגתם
יכול  החכם דוקא כי להחכם, סמוך יהיה שהרשע

מרשעתו  ולהחזירו עליו זה 59לפעול דרך ועל ;
חיים' עץ ב'פרי כמבואר העולמות, "ולמה 57בסדר :

גדול  אור צריכה שעשיה לפי לעשיה סמוך אצילות
אצילות". מן מלמעלה לו המשיך לכן כו'

- לבנך" "והגדת שענינה ההגדה, בסדר ולכן
צריך  – רשע הבן על גם - הבנים ד' כל על לפעול
לשאול, יודע ושאינו תם רשע, חכם, הסדר: להיות
וגאלתי  והצלתי והוצאתי הכוסות בסדר וכנגדם
מונה  הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן אמנם ולקחתי.
זה, פי ועל ערוך, שולחן פי על מעלתם לפי אותם
יודע  שאינו תם, חכם, הוא: הבנים) (בד' הסדר
וגאלתי, והוצאתי, הכוסות: ובסדר רשע. לשאול,

והצלתי. ולקחתי,

אראנו 60כתיב  מצרים מארץ צאתך "כימי .
בכל  לבנך" ב"והגדת עבודתנו ידי ועל – נפלאות"
לה' אתם "בנים בבחינת כולם שיהיו הבנים, ד'

גאולה 61אלקיכם" של הלשונות ד' לכל נזכה ,62-
ממש. בקרוב והשלימה האמיתית בגאולתנו

(h"kyz ipiny zyxt zaye gqtd bg zgiyn)
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פ"ז.57) שם פע"ח
"מה58) הרשע דברי בפי' שם פע"ח הזאת dceardראה

בעיקר  וכפר הרחמים, לבקש לי ואין אלקים גי' עבודה "פי' כו'":
למש"נ  השייכות מובנת ועפ"ז כו'". הוי' שהוא ובשורש השם

אתכם באוה"ת mzcearn"והצלתי (הובא השל"ה פי' (ראה .
של  מהשר היינו מעבודתם אתכם והצלתי פי' קפח): ע' וארא

כו'). אליו עובדים שהם מצרים של עבודתם שהוא מצרים
ואילך.59) 249 ס"ע ח"א לקו"ש ראה

טו.60) ז, מיכה
א.61) יד, ראה
ס 62) ריש את ראה להשקות הקב"ה עתיד וכנגדן (בפנים): "א

ארבע  דוגמתן "ומצינו ח): ו, (שמות ובבחיי כו'. כוסות ד' ישראל
לד, (יחזקאל הנביא שאמר והוא לבא, לעתיד גאולה של לשונות
אל  והביאותים הארצות מן וקבצתים העמים מן והוצאתים יג)

ישראל". הרי אל ורעיתים אדמתם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה  זה,  על  ועוררתיו  לו  וכמו שכתבתי  על שכניו,  והשפעתו  ...לפלא שאינו מזכיר משיחותיו 

בודאי  יהיו  ובמילא  ריקם,  חוזרת  שאינה  לתעמולה  חזקה  והרי  בזה,  עושה  ובודאי  פעמים,  איזה 

וגודל הזכות דלהוציא יקר מזולל כבר אמורה בדברי רז"ל בכמה מקומות ואדם אוכל  פירות מזה. 

מפירותיהם בעולם הזה בהטבת הבריאות ובכלל בהמצטרך הן בגשמיות והן ברוחניות, וכיון שיום 

ההילולא עשרה בשבט ממשמש ובא, בטח ימצא אותיות המתאימות להסביר להשכנים שלו מעבודת 

הקדש של כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר עמל בה בחיים חיותו בעלמא דין, שאחד היסודות שלה היא אהבת 

ישראל שבמילא הביאה לקירוב בני ישראל מחוגים שונים למקור החיים והטוב הוא ה' אלקינו על פי 

הדרכים שהורנו בתורתו תורת חיים, והשי"ת יצליחו גם בזה.

בברכה לבשר טוב מהטבת בריאותו בקרוב ממש ובכל הנ"ל.



כח

ס

ביאור הזוהר, דרב יהודה )בחי' חסד( הי' מהפך בזכות 
נח משא"כ ר' יצחק )בחי' גבורה(, דכל אחד מדבר כפי 

בחינתו ומדריגתו

נח, לאו  גב דזכאה הוה  יהודה, אף על  אמר1 רבי 
תא  בגיני',  עלמא  על  יגין  דקב"ה  )בגין(  כדאי  איהו 
אבהן  בזכות  אלא  בזכותי'  מלה  תלה  לא  משה  חזי, 
בזכותא  דיתלי  במאן  לי'  הוה  לא  נח  אבל  קדמאי, 

כמשה.
אמר רבי יצחק2, ועם כל דא כיון דאמר לי' קב"ה 
רחמי  למבעי  לי'  הוה  אתך,  בריתי  את  והקימותי 
עלייהו, וקרבנא דאקריב לבתר, דיקריב לי' מן קדמת 

דנא, דלמא ישכך רוגזא מעלמא.
אמר רבי יהודה3, מאי הוה לי' למעבד, דהא חייבי 
קרבנא,  יקריב  ואיהו  קב"ה  קמי  מרגיזין  הוו  עלמא 
אלא ודאי נח דחיל על גרמי' הוה, בגין דלא יערע בי' 
מותא בגו חייבי עלמא, דהוה חמי עובדיהון בישא כל 

יומא, ואיך מרגזן קמי קב"ה כל יומא.
ספר הזהר חלק א' דף סח, א

בהיפך  יצחק  ור'  דנח,  בזכות  מהפך  יהודה  ר' 
כפי  מדבר  מהם  אחד  כל  כי  הוא  בחובתו,  שמהפך 
בחינתו ומדריגתו, ר' יהודא הוא בחי' חסד4 ור' יצחק 
הוא בחי' גבורה כמו שכתוב בקול ברמה5 בריש ביאור 

1( ]תרגום ללה"ק[ אמר רבי יהודה, אעפ"י שנח הי' צדיק אבל לא הי' 
כדאי שהקב"ה יגין על העולם בזכותו, ומפרש דבריו, בא וראה משה 
הראשונים,  אבות  בזכות  יג(  לב,  )שמות  אלא  בזכותו  דבר  תלה  לא 

אבל נח לא הי' לו זכות במי יתלה כמשה.
הקב"ה  לו  דאמר  כיון  ועכ"ז  יצחק,  רבי  אמר  ללה"ק[  ]תרגום   )2
והקרבן  עליהם,  רחמים  לבקש  לו  הי'  אתך  בריתי  את  והקימותי 
שהקריב אחר המבול הי' לו להקריב מקודם, שמא הי' משקיט ומבטל 

את הרוגז מן העולם.
מה  נח(,  על  זכות  ללמד  )חוזר  יהודה  רבי  אמר  ללה"ק[  ]תרגום   )3
הי' יכול לעשות )כי בשלמא ישראל חזרו בתשובה ועזבו חטאם לכן 
הועילה תפלת משה עליהם, אבל דור המבול(, הלא רשעי העולם היו 
מוסיפים עוד להכעיס לפני הקב"ה, ואיך הוא יקריב קרבן בשבילם, 
אלא נח היה ירא גם על עצמו שלא יפגע בו המות בתוך רשעי העולם, 
לפני  שמכעיסים  ואיך  יום  בכל  הרעים  מעשיהם  רואה  שהי'  לפי 

הקב"ה בכל יום.
גם  מציין  קכב  עמוד  בראשית  לזהר  בהערות  יצחק  לוי  בלקוטי   )4
יהודה )ב"ק דף קג  ר'  למארז"ל על מעשה ב"חסיד א'" בש"ס הוא 
ולהעיר  חסד[.  ]חסיד מלשון  ע"ש.  ועוד(  ע"ב.  טו,  דף  תמורה  ע"ב 
)ב"ק ל.( אמר ר' יהודה האי מאן דבעי למהוי חסידא וכו'. וראה לעיל 

סימן נח הערה 24. לקמן סימן סה.
5( מהמקובל ר' יעקב צמח ז"ל )קארעץ תקמה( עמוד ח, ב.

קכ"ז  דף  ג'[  חלק  ]בזהר  לקמן  ועיין  רבא,  האדרא 
עמוד ב' בניצוצי אורות, לכן ר' יהודא מהפך בזכותו 
כפי מדתו מדת החסד, ור' יצחק מהפך בחובתו כפי 

מדתו מדת הגבורה.
בדורותיו  בפירוש  הפלוגתא  הוא  זה  דרך  )ועל 
יש  בתוספתא,  א'  עמוד  ס'  דף6  לעיל  בנח,  האמור 
דורשין לגנאי מצד מדת הגבורה, ויש דורשין לשבח 

מצד מדת החסד(.
ומתחלה הוא דעת ר' יצחק ואחר כך דעת ר' יהודה, 
הוא כמו שכתוב7 עורי צפון ובואי תימן, מתחלה צפון 
גבורה ואחר כך תימן חסד, וכן מתחלה8 שמאלו תחת 
עלה  מתחלה9  וכן  תחבקני,  וימינו  כך  ואחר  לראשי 
כך  ואחר  הדין  במדת  העולם  את  לברוא  במחשבתו 

שיתף מדת הרחמים.
ור' יצחק מהפך ב' פעמים בחובתו דנח, א' בדרשתו 
בפסוק מוליך לימין משה כו' בדף ס"ז10 עמוד ב', ב' 

6( ראה לעיל סימן נט.
7( שיר השירים ד, טז.

8( שם ב, ו.
9( ראה ב"ר פ' יב, טו. )עיין לעיל סימן ז. טז(.

10( וז"ל שם: רבי יצחק פתח )ישעי' סג, יב( מוליך לימין משה זרוע 
תפארתו וגו'... )משה הי' ראוי לכך, כי( תא חזי מה בין משה לשאר 
בני עלמא )בא וראה מה בין משה לשאר בני העולם(, בשעתא דא"ל 
קב"ה למשה )שמות לב, י( ועתה הניחה לי וגו' )בשעה שאמר הקב"ה 
למשה שלא יתפלל על ישראל(, ואעשה אותך לגוי גדול וגו' )וממך 
יצא כלל ישראל(, מיד אמר משה וכי אשבוק דינהון דישראל בגיני 
)מיד אמר, וכי אעזוב דינם של ישראל בשביל טובתי(, השתא יימרון 
בני  כל  יאמרו  )עתה  לישראל  לון  קטלית  דאנת  עלמא  בני  אינון  כל 
ישראל  של  וכלייתם  אבודם  ר"ל  ישראל,  את  הרגתי  שאני  העולם 
הוא  בריך  קודשא  לי'  דאמר  דכיון  נח,  דעבד  כמה  שמי(,  על  יקרא 
דישזיב לי' בתיבותא )כמו שעשה נח, שכיון שאמר לו הקב"ה שיציל 
אותו בתיבה(, דכתיב )בראשית ו, יז( ואני הנני מביא את המבול מים 
פני  מעל  עשיתי  אשר  היקום  כל  את  ומחיתי  ד(  ז,  )שם  וכתיב  וגו', 
האדמה, ואני הנני מקים את בריתי וגו' ובאת אל התיבה, כיון דאמר 
לי' דישתזיב הוא ובנוי לא בעא רחמין על עלמא ואתאבידו )אף על 
פי שאמר לו הקב"ה שיביא מבול וימחה את כל בני העולם, בכל זאת 
כיון שאמר לו שיציל אותו ואת בניו לא ביקש רחמים על בני העולם 
ונאבדו(, ובגין כך אקרון מי המבול על שמי' )ולכן נקראים מי המבול 
על שמו(, כד"א )ישעי' נד, ט( כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבור 
מי נח )הרי שהקב"ה קורא את המבול מי נח כאילו הוא גרם להביא 

את המבול ולאבד את כל העולם(.
)אמר  לון  קטלית  דאנת  עלמא  בני  יימרון  השתא  משה  אמר  ולכן 
משה עתה יאמרו בני העולם שאני הרגתי את ישראל(, בגין דאמר לי 
ואעשה אותך לגוי גדול )דהיינו בשביל טובתי(, השתא טב לי דאימות 
ולא ישתצון ישראל )עתה יותר טוב לי שאמות ולא יאבדו ישראל(, 
מיד ויחל משה את פני ה' אלקיו )פירושו( בעא רחמין עלייהו ואתער 
רחמי על עלמא )ביקש רחמים עליהם במה שאמר למה ה' יחרה אפך 
את  והציל  העולם  על  רחמים  ועורר  וגו',  לאברהם  זכור  וגו',  בעמך 

לקוטי לוי יצחק על התורה



כט
כאן בדף ס"ח עמוד א', אמר ר' יצחק ועם כל דא כו', 
ור' יהודה מהפך ב' פעמים בזכותו, הוא על דרך מה 

שכתוב ב' פעמים11 שמאלו תחת כו' וימינו כו'.
ועל דרך זה לקמן דף ס"ח עמוד ב'12 אמאי תריסר 
ירחין פליגי בה ר' יצחק ור' יהודה חד אמר דכך איהו 
דינא דחייבא, וחד אמר לאשלמא צדיק דרגין תריסר 
כו' לאפקא מן תיבה, הדעה דכך איהו דינא דחייבא 
הוא  כו'  צדיק  לאשלמא  והדעה  הגבורה,  מצד  הוא 
מצד החסד, וכמובן. ושם גם כן הקדים ר' יצחק לר' 
יהודה, והקדים החד אמר כו' דינא דחייביא ואחר כך 

החד אמר לאשלמא צדיק כו'.

כלל ישראל(.
11( שיר השירים ד, טז – ח, ג.

מעינא  לאסתתרא  דאתמר  כמה  נח,  ויבא  ז(  ז,  )בראשית  וז"ל:   )12
המבול  מי  מפני  ומש"כ(  המשחית,  מעין  להסתתר  כדי  נח  )שנכנס 
בהתיבה,  ליכנס  אותו  דחקו  )שהמים  לי'  דחקו  דמיין  חז"ל(  )דרשו 
ועל זה( אמר רבי יוסי, חמא מלאך המות דהוה אתי, ובגין כך עאל 
להשחית  המבול  מי  בתוך  שבא  המות  המלאך  את  )ראה  לתיבותא 
)ונשמר  ירחי  תריסר  בה  ואסתמר  להתיבה(,  נכנס  לכן  ממנו  ונתירא 

בה י"ב חדשים(.
ושואל ואמאי תריסר ירחין )למה דוקא הי' בתיבה דוקא  י"ב חדשים(, 
פליגי בה רבי יצחק ורבי יהודה, חד אמר י"ב ירחין דכך איהו דינא 
דחייביא )תנא אחד אמר כנגד הי"ב חדשים שהרשעים נדונים בגיהנם, 
ובשביל שידונו הרשעים שבחוץ הי' נח בתיבה י"ב חדשים(, וחד אמר 
לאשלמא צדיק דרגין תריסר )ותנא אחד אמר כדי שישלים נח הצדיק 
את י"ב מדרגות שיש ביסוד )כמ"ש האריז"ל בע"ח ש"ה פ"ז, וז"ל 
ודע כי ביסוד יש בו י"ב בחי' גבולי אלכסונים כו' והם בחי' י"ב מזלות 
עצמן, עיי"ש((, ושאר דרגין דאתחזי לאפקא מן תיבה )וגם את שאר 

המדרגות שראוי להוציא מן התיבה, היינו סוד י"ב בקר וכו'(.
רבי יהודה אמר, שיתא ירחי אינון במיא ושיתא ירחי באשא )הרשעים 
בגיהנם נדונים ששה חדשים במים קרים כשלג* כנגד מה שנתעצלו 
ונתקררו מקיום מצות עשה, וששה חדשים באש כנגד מה שנתחממו 
בעברם על מצות לא תעשה, ומקשה( והא הכא מייא הוו אמאי תריסר 
י"ב  נדונו  למה  כן  אם  במים  רק  העונש  הי'  במבול  כאן  )והרי  ירחי 

חדשים(.
אמר לי' רבי יוסי בתרי דינין דגיהנם אתדנו במיא ואשא )גם כאן בשני 
דיני הגיהנם נדונו במים ובאש, ומפרש( במיא, דמיין דנחתו עלייהו 
היו  מלמעלה  עליהם  שירדו  המים  )כי  כתלגא  צנינין  הוו  מלעילא 
צוננים כשלג(, באשא, דמיין דנפקי מתתא הוו רתיחן כאשא )והמים 
אתדנו  דגיהנם  בדינא  דא  ועל  כאש(,  רותחין  היו  מלמטה  שיצאו 

באשא ומייא )ועל כן נדונו בדיני הגיהנם באש ובמים(.
*( ראה בזה לעיל סימן יג.

ולפי האמור מובן שהחד אמר דינא דחייבא הוא ר' 
יצחק, והחד אמר לאשלמא צדיק כו' הוא ר' יהודה, 
ירחי  שיתא  אמר  יהודה  ר'  זה  אחרי  שאיתמר  וזהו 
הוו  מייא  הכא  והא  באשא  ירחי  ושיתא  במיא  אינון 
דעת  על  מקשה  יהודה  ר'  היינו  ירחי,  תריסר  אמאי 
ר' יצחק שסבירא לי' דכך הוא דינא דחייבא, מקשה 
ר' יהודה על זה, שדינא דחייבא בגיהנם הוא ו' ירחי 
במיא ושיתא ירחי באשא, והכא מייא הוו ומה תריסר 
ירחי, והוא ב' קושין, א' הכא רק מייא הוו, ולא אשא, 
הוו  מייא  שרק  מאחר  ועוד  כן.  גם  אשא  לא  ולמה 
יהודה  דר'  לשיטתו  כן  שאין  מה  ירחי,  תריסר  למה 

לאשלמא צדיק כו', לא קשה מידי, כמובן.
כמו שכתוב שם,  בחי' מלכות  יוסי שהוא  ר'  ובא 
מספרו14  יוס"י  לכן  אלקים,  מהגבורות13 שם  הנבנית 
מים  הי'  כן  גם  שהכא  יצחק  ר'  דעת  לתרץ  אלקים, 
ואש, המים שמלעילא היו צנינין כתלגא, שהם גם כן 
בחי' מים דגבורות, כי שלג הוא בצפון בחי' גבורות, 

והמים שמלתתא היו רותחין כאש, וכמובן.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד לא 
"ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סימן כא".

ואילך.  13( ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה חלק ב' עמוד תתפה 
ואילך. תורת מנחם –  ביאור הזהר להצמח צדק חלק א' עמוד שצו 

ספר המאמרים תשי"ב עמוד קמג ואילך.
14( ראה רש"י סנהדרין נו, א. שיחות קודש ה'תשל"ו סיום התוועדות 
ש"פ שלח. ועיין לקוטי לוי יצחק הערות לספר הזוהר בראשית עמוד 

עח. ד"יוסי" בגימטריא אלקי"ם הוא מרומז –
שלפניו טהנ"ט בגי' ע"ג, )ועם הכולל( ע"ד בגי' השם  א( בהאותיות 
מט  סימן  לעיל  )ראה  "אלקים"  שם  לפני  האותיות  שהוא  אכדט"ם, 

הערה 8(.
ב( בהאותיות שלאחריו כזע"כ בגי' קיז, )ועם הכולל( בגי' קי"ח שהוא 

בגי' השם "במוכן" האותיות שאחר שם אלקים )ראה לעיל שם(.
ג( יוס"י באחוריים – בהסר הפשוט – בגי' ק"ב )אלקינ"ו( כזה:

י )10(, + יו )16(, + יוס )76(, + יוסי )86( = 188, ובהסר הפשוט 
בגי' 102 מספר "אלקינו", 102, ק"ב. )וראה לעיל סימן יב הערה 3 

בענין מספר ק"ב(.
דמילוי  שעו,  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  ובתורת  ד( 
אותיות יוסי כזה: יוד )10(, + וו )6(, + סמך )60(, + יוד )10( = 86 
מספר אלקי"ם. היינו ד"יוסי" בגי' אלקים, וכן המילוי דאותיות "יוסי" 

בגי' אלקים.
וכן "רבי יוסי" בגי' 298, כמספר כל קו השמאל דגבורה בחי' אלקים, 

והוא "בינה )67(, + גבורה )216(, + הוד )15( = 298. ע"ש.
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א. ]תוכן: תורת החסידות - ואבות החסידות, הם 
הכנה להגאולה העתידה. תיבת שד"י ר"ת שניאור 

)אדה"ז(, דובער )המגיד(, ישראל )הבעש"ט([.

א. כ"ד טבת – יום ההילולא דאדמו"ר הזקן – חל ברוב 
ביום  זו–  שנה  ]ובקביעות  וארא1  דפרשת  בשבוע  השנים 
החמישי, "קמי שבתא"2, ויתירה מזו – בתוך הג' ימים3 דשבת 

פ' וארא[.
ע"פ הידוע4 שהמועדים וימים מיוחדים בשנה יש להם 
שייכות עם – ומרומזים בתוכן – הפרשה שקוראים באותו 
זמן, מובן שבפ' וארא יכולים למצוא קשר עם יום ההילולא 
דאדמו"ר הזקן, שביום ההילולא נמצאים בגלוי "כל מעשיו 
"פועל  וה"ה  חייו",  ימי  כל  עבד  אשר  ועבודתו  ותורתו 

ישועות בקרב הארץ"5.
הפרשה  בתחלת  מרומזת  בפשטות  ביניהם  השייכות 
– "וארא )אל האבות – פרש"י( אל אברהם אל יצחק ואל 
המגיד  הבעש"ט,  החסידות–  אבות  שד-י";  בא-ל  יעקב 
)מייסדי תורת החסידות הכללית(, ואדמו"ר הזקן )מייסד 
אברהם  הכלליים,  האבות  בדוגמת  הם  חב"ד(–  חסידות 
ויעקב; וכשם שהי' "וארא אל האבות", כך גם אצל  יצחק 
גילוי  ע"י  בעולם,  אלקות  )וארא(  שגילו  החסידות,  אבות 

פנימיות התורה )סתים דקוב"ה(6.
ולהעיר, ששמו של הקב"ה שנתגלה אל האבות – ")א-

)הראשונים  השמות  של  תיבות  ראשי  הוא   – שד"י"  ל( 
)זלמן(,  שניאור  החסידות,  אבות  ג'  של  והעקריים7( 

דוב)ער(, ישראל.
למתן  הכנה  היתה  הראשונים  האבות  שעבודת  וכשם 
הכניסה   – מכן  ולאחר  מצרים  וגאולת  גלות  לאחרי  תורה 
הקב"ה  הבטחת  ובקיום  בזכות  באה  אשר  ישראל,  לארץ 
"וארא  )לאחרי  הכתובים  בהמשך  כמסופר   – להאבות 
"וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ  גו'"(8: 
אשר  ישראל  בני  נאקת  את  שמעתי  אני  וגם  גו',  כנען 
מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי, לכן )ע"פ אותה 
גו' והצלתי  השבועה9( אמור לבנ"י אני ה' והוצאתי אתכם 
והבאתי אתכם אל הארץ אשר  גו'  ולקחתי  גו'  וגאלתי  גו' 

1( ובשנת ההסתלקות תקע"ג היתה הקביעות דכ"ד טבת ביום א' פ' וארא, במוצש"ק 

"אחר שהתפלל ערבית והבדלה" )הקדמת בני המחבר לשו"ע אדה"ז(.

2( פסחים קו, סע"א.

3( הנחשבים )בכמה ענינים( לנקודה אחת ]ולדוגמא: כל פחות משלשה כלבוד דמי 

)שבת צז, א. רמב"ם הל' שבת פט"ז ה"ח(. הבדלה ושמו"ת עד יום ג' )שו"ע אדה"ז 

או"ח סרצ"ט ס"ח. סרפ"ה ס"ה(. ועוד[.

4( של"ה חלק תושב"כ ר"פ וישב )רצז, א(.

5( תניא אגה"ק סי' ז"ך וכ"ח.

6( ראה זח"ג עג, א.

7( ובפרש ששמו השני של אדה"ז והמגיד )באם כותבים דוב בער בב' תיבות( הוא 

בלע"ז.

8( ו, ד-ח.

9( פרש"י עה"פ ד"ה לכן.

נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי 
לכם מורשה" – כמו"כ עבודת אבות החסידות היא הכנה 
לגאולה האמיתית והשלימה וגילוי פנימיות התורה לע"ל10, 
והצלתי,  )והוצאתי,  הנ"ל  הגאולה  לשונות  שד'  כידוע11 
שאותה  העתידה,  הגאולה  כנגד  גם  הם  ולקחתי(  וגאלתי, 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי   – מצרים  לגאולת  מדמים 

אראנו נפלאות"12.
טו....ולסיים בהוראה בנוגע לפועל:

ביותר,  ונכון  כדאי   – דאדה"ז  ההילולא  יום  עם  בקשר 
דאדה"ז,  בתורה  עתים  בקביעות  יוסיפו  ואחת  אחד  שכל 
עם  ביחד  התניא,  ובספר  ערוך  בשולחן   – ובמיוחד 
בנגלה  הביאורים  הן   – נשיאנו  מרבותינו  בזה  הביאורים 
דתורה )מאדה"ז, מאדמו"ר האמצעי, שנדפס ספר פסקי 
דינים שלו לאחרונה, ועאכו"כ מהצ"צ, ומרבותינו נשיאינו 

ממלאי מקומם(, והן בפנימיות התורה, תורת החסידות.
מחוייבות  נשים  שגם  כיון  ואחת,  אחד  כל   – וכאמור 
פנימיות  ובלימוד  להן,  הצריכות  בהלכות  התורה  בלימוד 
כו',  בה'  ואמונה  ה'  ויראת  ה'  לאהבת  )שמביאה  התורה 

מהמצוות התמידיות שבהן מחוייבים כולם13(.
בדיוק   – מעתיקה  היתה  ע"ה  מורתי  שאמי  ולהעיר,   -
אבי'  בבית  מגיעים  שהיו  חסידות  מאמרי   – ובמהירות 
)חסיד עוד מאדמו"ר מהר"ש(, כפי שהי' נהוג בזמנים ההם, 
והיו  וציפו שיגיע מאמר חסידות מליובאוויטש,  שהמתינו 
שבקרוב  ויה"ר  וכו'.  העתקות  בכמה  מיד  אותו  מעתיקים 
ממש נזכה לשלימות הגילוי דתורת אדה"ז – ספריו וכתבי-
הענינים  את  בדפוס  וידפיסו  וכו',  מעתיקים  ושל  שלו  יד 

שהנם עדיין בכתבי יד.
דספרי  בהדפסה  ריבוי  האחרונות  בשנים  שנוסף  וכפי 
 – במיוחד  לאחרונה  כולל  נשיאינו,  רבותינו  של  חסידות 
מודפסים  שהיו  הספרים  של  מרובעות  באותיות  דפוס 

לע"ע באותיות רש"י, כמדובר כמ"פ.
ויה"ר שע"י ההוספה בהדפסת ספרי חסידות ימהר זה 
עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה, כידוע הסיפור 
למטה  כפשוטה,  הגאולה   – הלקו"ת  הדפסת  עם  בקשר 

מעשרים טפחים.
כל  אלא  ח"ו,  בגלות  ישאר  לא  ויחיד  אחד  יהודי  ואף 
בגופים  כנשמות  ובבנותינו,  בבנינו  ובזקינינו  בנערינו  בנ"י, 
בתכלית השלימות – נגאלים בגאולה האמיתית והשלימה.

ועוד והוא העיקר – תיכף ומיד ממש.
תורת מנחם התוועדיות ה'תשנ"א ח"ב עמוד 163 – 

משיחות ש"פ וארא כ"ו טבת מבה"ח שבט ה'תשנ"א

10( ראה שה"ש א, ב ובפרש"י.

11( ראה בארוכה ד"ה והי' אור הלבנה תרנ"ד )סה"מ ע' קכד ואילך(. לכן אמור לבנ"י 

תרנ"ח )סה"מ ע' פז ואילך(. תרע"ח )סה"מ ע' קלט ואילך(. ובכ"מ.

12( מיכה ז, טו.

13( אגרת המחבר שבריש ספר החינוך )בסופה(.

x`e`מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy

ß zah h"i oey`x mei ß

å(á):ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑?"הּזה לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה על מׁשּפט אּתֹו .ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

'‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים טֹוב ׂשכר לׁשּלם ּדברי נאמן לקּים אם ּכי «…∆≈»¬ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּדּברּתי
ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכׁשהּוא

ׂשכר  לּתן נאמן ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, ."ּוׁשמרּתם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 828 'nr ,a jxk b"nyz zeiecreezd .b"nyz `x`e zyxt zay zgiy)

וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' אברהםאברהםאברהםאברהם אלאלאלאל ואראואראואראוארא ממממׁשׁשׁשׁשהההה............ אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב־ג)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
רּבנּו, מׁשה הּזה". לעם הרעתה "לּמה ׁשמֹות) ּפרׁשת (ּבסֹוף לטענתֹו ּכמענה ּבאּו וגֹו', "וארא" רּבנּו, למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּדברי
הרעתה", "לּמה לטענת מקֹום יׁש הּׂשכל מּצד אכן, עֹונה: והּקּב"ה הּגלּות, חׁש על לּקּב"ה ּבטענה ּבא ּדקדּׁשה, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻחכמה
ּבׂשכלֹו, מּובנת רק לא שהאלֹוקּות ּכזֹו, ּבצּורה להיֹות צריכה יהּודי ׁשל עבֹודתֹו אבל נפילת־רּוח, יגרם הּגלּות ׁשחׁש ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹויּתכן 

ּכל  למרֹות קֹונֹו, את עֹובד הּוא ּביֹותר הּגדֹול ּבחׁש ּגם ׁשאז ("וארא"), ּבגלּוי לֹו נראית ההפרעֹות.אּלא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
עֹולם. עד אחריהם לבניהם לזה הּכח את והֹוריׁשּו ּבגלּוי, אלקּות ראּו עצמם הם האבֹות". אל) מ"(וארא נּתן לזה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּכח
ׁשּיכת  אלקּות ׁשראּית להֹורֹות האבֹות"), "אל אֹו אברהם" אל "וארא (ולא סתם "וארא" הּוא הּפרׁשה ׁשם – לּדבר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹרמז

מּיׂשראל. אחד ְְִִֵֶָָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 26 'nr ,`l jxk zegiyÎihewl)

הההה'''' אניאניאניאני אליואליואליואליו ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
והּתכלית  ׁשהּמּטרה למׁשה, הֹודיע הּקּב"ה הּזה": לעם הרעתה "לּמה מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹמבאר

ּביֹותר. קׁשה ּגלּות ּתחּלה להיֹות צריכה זה, נעלה לגּלּוי לזּכֹות ּוכדי הוי', ׁשם התּגּלּות היא מצרים ּגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשל
סתם  רּוחנית ּגאּולה לא ואף ּבלבד, ּגׁשמית ּגאּולה ׁשאינּה העתידה, ּבּגאּלה ּגם ּכן מצרים, ּבגאּלת היה ׁשהּדבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻּכׁשם

הוי'. ׁשם ּגּלּוי אּלא מּיצר־הרע), ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּגאּולה
ספרֹו, ּבתחּלת ּבלבד". ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק יהיה "ׁשּלא – הּיד ספר ּבסּיּום הרמּב"ם ּכּונת עמק ּגם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹזה

– ּבראׁשי־ּתבֹות רק (אּלא ּבמפרׁש הוי' ׁשם הרמּב"ם הזּכיר לא ה', ידיעת מצות החכמהחכמהחכמהחכמֹוֹוֹוֹות ת ת ת לגּבי ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודדדד ההההּיּיּיּיססססֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹותתתת "),""""יסיסיסיסֹוֹוֹוֹודדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
"לדעת  ּבמפרׁש, וכֹותב הרמּב"ם מדּגיׁש – העתידה ּבּגאּלה ּכׁשעֹוסק – ּכאן אבל ראׁשֹון". מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוכתב

הוי'. ׁשם ּגּלּוי – ה'" ֲִֵֶָָאת

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»
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לי `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy

ß zah h"i oey`x mei ß

å(á):ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑?"הּזה לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה על מׁשּפט אּתֹו .ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

'‰ È‡ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים טֹוב ׂשכר לׁשּלם ּדברי נאמן לקּים אם ּכי «…∆≈»¬ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון הראׁשֹונים. לאבֹות ְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּדּברּתי
ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ּכגֹון: ענׁש, אצל אֹומר ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹּכׁשהּוא

ׂשכר  לּתן נאמן ה'", אני אֹותם, ועׂשיתם מצותי, ."ּוׁשמרּתם ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 828 'nr ,a jxk b"nyz zeiecreezd .b"nyz `x`e zyxt zay zgiy)

וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' אברהםאברהםאברהםאברהם אלאלאלאל ואראואראואראוארא ממממׁשׁשׁשׁשהההה............ אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב־ג)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
רּבנּו, מׁשה הּזה". לעם הרעתה "לּמה ׁשמֹות) ּפרׁשת (ּבסֹוף לטענתֹו ּכמענה ּבאּו וגֹו', "וארא" רּבנּו, למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּדברי
הרעתה", "לּמה לטענת מקֹום יׁש הּׂשכל מּצד אכן, עֹונה: והּקּב"ה הּגלּות, חׁש על לּקּב"ה ּבטענה ּבא ּדקדּׁשה, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻחכמה
ּבׂשכלֹו, מּובנת רק לא שהאלֹוקּות ּכזֹו, ּבצּורה להיֹות צריכה יהּודי ׁשל עבֹודתֹו אבל נפילת־רּוח, יגרם הּגלּות ׁשחׁש ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹויּתכן 

ּכל  למרֹות קֹונֹו, את עֹובד הּוא ּביֹותר הּגדֹול ּבחׁש ּגם ׁשאז ("וארא"), ּבגלּוי לֹו נראית ההפרעֹות.אּלא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
עֹולם. עד אחריהם לבניהם לזה הּכח את והֹוריׁשּו ּבגלּוי, אלקּות ראּו עצמם הם האבֹות". אל) מ"(וארא נּתן לזה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּכח
ׁשּיכת  אלקּות ׁשראּית להֹורֹות האבֹות"), "אל אֹו אברהם" אל "וארא (ולא סתם "וארא" הּוא הּפרׁשה ׁשם – לּדבר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹרמז

מּיׂשראל. אחד ְְִִֵֶָָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 26 'nr ,`l jxk zegiyÎihewl)

הההה'''' אניאניאניאני אליואליואליואליו ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
והּתכלית  ׁשהּמּטרה למׁשה, הֹודיע הּקּב"ה הּזה": לעם הרעתה "לּמה מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹמבאר

ּביֹותר. קׁשה ּגלּות ּתחּלה להיֹות צריכה זה, נעלה לגּלּוי לזּכֹות ּוכדי הוי', ׁשם התּגּלּות היא מצרים ּגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשל
סתם  רּוחנית ּגאּולה לא ואף ּבלבד, ּגׁשמית ּגאּולה ׁשאינּה העתידה, ּבּגאּלה ּגם ּכן מצרים, ּבגאּלת היה ׁשהּדבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻּכׁשם

הוי'. ׁשם ּגּלּוי אּלא מּיצר־הרע), ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ(ּגאּולה
ספרֹו, ּבתחּלת ּבלבד". ה' את לדעת אּלא העֹולם ּכל עסק יהיה "ׁשּלא – הּיד ספר ּבסּיּום הרמּב"ם ּכּונת עמק ּגם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹזה

– ּבראׁשי־ּתבֹות רק (אּלא ּבמפרׁש הוי' ׁשם הרמּב"ם הזּכיר לא ה', ידיעת מצות החכמהחכמהחכמהחכמֹוֹוֹוֹות ת ת ת לגּבי ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודדדד ההההּיּיּיּיססססֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹותתתת "),""""יסיסיסיסֹוֹוֹוֹודדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
"לדעת  ּבמפרׁש, וכֹותב הרמּב"ם מדּגיׁש – העתידה ּבּגאּלה ּכׁשעֹוסק – ּכאן אבל ראׁשֹון". מצּוי ׁשם ׁשּיׁש "לידע ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻוכתב

הוי'. ׁשם ּגּלּוי – ה'" ֲִֵֶָָאת

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»
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b dxez



x`e`לב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy
ליצחק: ."מגּורי ארץ את כו)אחרי הּׁשבּועה (בראשית את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל "ּכי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי לה)אׁשר "אני (בראשית ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", אׁשר הארץ  ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, קּימּתי אל .ולא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ä)íâå|øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È‡ Ì‚Â∑,הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׂשראל ּכמֹו ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. עלי יׁש ¿«¬ƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
kÊ‡Â¯.הּנֹואקים  Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡∑ את "וגם לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר .הּגֹוי ֲֲִֶַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `k zegiy ihewl)

ּבּבּבּבריתיריתיריתיריתי אתאתאתאת ואזואזואזואזּכּכּכּכרררר .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני נאקתנאקתנאקתנאקת אתאתאתאת ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּתיייי אניאניאניאני ה)וגםוגםוגםוגם (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹ
("ולקחּתי  ּתֹורה ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. לעם הרעֹות לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,

התּבּט ּדֹורׁשת לעם") לי ׁשּבני אתכם ּכדי לכן, ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה את מקּים האדם ּכאׁשר מחלטת, לּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
את ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר צריכים היּו הּתֹורה, לקּבלת 'ּכלים' יהיּו יּסּורים קקקקׁשׁשׁשׁשיייייׂשראל העבֹודה"). ("ּתכּבד הּׁשעּבּוד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ ְְֲִִִִִִִִַַָָֹֹ

הּמצֹות. לקּיּום אֹותם ו'הכׁשירּו' ּבּטּול ּבהם ּפעלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָאּלּו

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®
:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«

i"yx£ÔÎÏ∑ הּׁשבּועה אֹותּה ּפי ‰'.על È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡∑ ּבהבטחתי ‡˙ÌÎ.הּנאמן È˙‡ˆB‰Â∑ »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆
ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן הבטחּתיו, כן ÌÈ¯ˆÓ.ּכי ˙Ï·Ò∑ מצרים מּׂשא .טרח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

Ï‡¯NÈה  Èa ˙ÏÈ·˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡¯ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ

ÈÙ‡Â˜ו  ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú¯„a ÔBÎ˙È ˜B¯Ù‡Â ÔB‰ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»

:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„·e ‡Ó¯Ó¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ
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`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy

(â)ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écL©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑ האבֹות ÈcL.אל Ï‡a∑ ׁשּדי הב אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן הבטחֹות ‰'.טחּתים ÈÓLe »≈»ֶָָ¿≈«»ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ¿ƒ
Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï∑נֹודעּתי לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הֹודעּתי ׁשּלי,לא אמּתית ּבמּדה להם נּכרּתי לא – …«¿ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

קּימּתי  ולא הבטחּתים ׁשהרי ּדברי, לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא .ׁשעליה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - `"nyz `x`e zyxt w"y zgiyn)

ֵֵֵֵָָָָָָָָוארא וארא וארא וארא 
ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,ערּו והּׁשלחן הּתניא ּבעל הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻכ"ד

הּזקן: אדמּו"ר ׁשל ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוראה
ראׁש־ּתיבת היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ּבמפרׁש,אאאאֹוֹוֹוֹור ר ר ר "וארא" אחת ּפעם ּפעמים: ה'אֹור' רמּוז זֹו ׁשּבתיבה הרי . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

את  ׁשהאיר ׁשם על ּכן ׁשּנקרא אֹור), (ׁשני ׁשניאֹור – הרּבי ׁשל לׁשמֹו מתאים זה ּדבר ּובראׁשי־ּתבֹות. ּברמז אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּופעם
החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ּובאֹור הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור – אֹורֹות ּבׁשני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהעֹולם

ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh zegiy ihewl)

האבהאבהאבהאבֹוֹוֹוֹותתתת ג)אלאלאלאל ו, היֹותם (רש"י מּפני ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ראּיה לבחינת זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
האבֹות  ׁש"ּבחינת ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ּבירּוׁשה ּתעבר זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ּבני ׁשל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאבֹות

אדם". ּבכל להיֹות צריכה האבֹות ּבחינת . . ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ירּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 262 'nr ,` jxk ,a"pyz zegiydÎxtq)

להםלהםלהםלהם ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא הההה'''' ג)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמימימימי (ו, ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  לגּלּוי ּבמּתן־ּתֹורה זכּו ּבני־יׂשראל ואּלּו הוי', ׁשם לגּלּוי זכּו לא למּתן־ּתֹורה, קדמּו אׁשר ׁשהאבֹות, ּבחסידּות, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמבאר

הוי'"]. אני ּכי וידעּתם הוי'... אני לבני־יׂשראל אמֹור "לכן הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר [ּכפי ְְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהוי'
לא  הוי' ּד"ׁשמי הענין אלינּו ּׁשּיי מה ּבמּתן־ּתֹורה, הוי' ׁשם ׁשּנתּגּלה מאז ׁשנים אלפי עברּו ׁשּכבר מּכיון לׁשאֹול, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹויׁש

נצחית)? היא הּתֹורה (והרי להם" ְְֲִִִִֵֶַַַָָנֹודעּתי
נעלה  ּבאפן הוי' ׁשם יתּגּלה ׁשּלעתיד־לבֹוא ּכיון מּכל־מקֹום הוי', ׁשם נתּגּלה ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּדאף־על־ּפי לֹומר, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש

הוי' ּד"ׁשמי ּבאפן הּוא מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי ּומּצב הּמעמד ׁשּגם נמצא, ּבחסידּות, ּכּמבאר ,ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתי י י י לאין־ערֹו ּבערלאלאלאלא " ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ
לעתיד־לבֹוא. ׁשּיהיה הּגּלּוי ְְִִִֶֶֶַָָלאֹותֹו

(ã)-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑,ׁשּדי ּבאל להם ּכׁשּנראיתי ּוביניהם וגם ּביני ּבריתי והעמדּתי .הּצבּתי ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ÔÚk ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑:נאמר מילה ּבפרׁשת יז)לאברהם, ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל ּולזרע"אני ל תּתי »≈»∆∆∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

Ï‡aג  ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈
:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡Ï ÈÈ ÈÓLe ÈcL«»¿ƒ¿»»»ƒ¿

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«

dxezd lr eheytk i"yx
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לג `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy
ליצחק: ."מגּורי ארץ את כו)אחרי הּׁשבּועה (בראשית את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל "ּכי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה ואֹותּה לאברהם", נׁשּבעּתי לה)אׁשר "אני (בראשית ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", אׁשר הארץ  ואת וגֹו' ּורבה ּפרה ׁשדי, קּימּתי אל .ולא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ä)íâå|øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî íéøöî¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È‡ Ì‚Â∑,הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי יׂשראל ּכמֹו ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. עלי יׁש ¿«¬ƒְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
kÊ‡Â¯.הּנֹואקים  Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡∑ את "וגם לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו ֲִַ¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

אנכי" ּדן יעבדּו אׁשר .הּגֹוי ֲֲִֶַַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `k zegiy ihewl)

ּבּבּבּבריתיריתיריתיריתי אתאתאתאת ואזואזואזואזּכּכּכּכרררר .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני נאקתנאקתנאקתנאקת אתאתאתאת ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּתיייי אניאניאניאני ה)וגםוגםוגםוגם (ו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹ
("ולקחּתי  ּתֹורה ּבמּתן הּמצֹות קּבלת ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּזה. לעם הרעֹות לּמה – מׁשה לׁשאלת ּתׁשּובה ּכאן יׁש היכן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקׁשה,

התּבּט ּדֹורׁשת לעם") לי ׁשּבני אתכם ּכדי לכן, ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה את מקּים האדם ּכאׁשר מחלטת, לּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
את ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר צריכים היּו הּתֹורה, לקּבלת 'ּכלים' יהיּו יּסּורים קקקקׁשׁשׁשׁשיייייׂשראל העבֹודה"). ("ּתכּבד הּׁשעּבּוד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ ְְֲִִִִִִִִַַָָֹֹ

הּמצֹות. לקּיּום אֹותם ו'הכׁשירּו' ּבּטּול ּבהם ּפעלּו ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָאּלּו

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®
:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà ézìàâå§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«

i"yx£ÔÎÏ∑ הּׁשבּועה אֹותּה ּפי ‰'.על È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡∑ ּבהבטחתי ‡˙ÌÎ.הּנאמן È˙‡ˆB‰Â∑ »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆
ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן הבטחּתיו, כן ÌÈ¯ˆÓ.ּכי ˙Ï·Ò∑ מצרים מּׂשא .טרח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

Ï‡¯NÈה  Èa ˙ÏÈ·˜ ˙È ÚÈÓL ÈÓ„˜ Û‡Â¿«√»«¿ƒ«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈
:ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„Â ÔB‰a ÔÈÁÏÙÓ È‡¯ˆÓ Ècƒƒ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ¿»»¿»ƒ

ÈÙ‡Â˜ו  ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡ ÔÎa¿≈¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«≈
·ÊÈL‡Â È‡¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»≈∆¡≈≈
‡Ú¯„a ÔBÎ˙È ˜B¯Ù‡Â ÔB‰ÁÏtÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ»¿»¿¿∆¿»¿ƒ¿»»

:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„·e ‡Ó¯Ó¿»»¿ƒƒ«¿¿ƒ

dxezd lr eheytk i"yx
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,mrxfl ux`d zpizp lriYxcPW ixd ©§¦©¨¨¤§©§¨£¥¤¨©§¦
(iYrAWp)e mdloiicriYnIw `l ¦§©§¦¨¤§£©¦Ÿ¦©§¦

(i"gp):d dxez
(d).éðà íâåKWnd `Ed df wEqR s` §©£¦©¨¤¤§¥

:dlrnl xEn`d lr siqFn `Ede ,oiprd̈¦§¨§¦©¨¨§©§¨
zixAd iYcnrde iYaSdW FnMipiA §¤¦©§¦§¤¡©§¦©§¦¥¦
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`A ippd dYrn ,okl .[EPOn rxt`e§¤§©¦¤¨¥¥©¨¦§¦¨
ipA z` `ivFdlE mixvOn rxRdl§¦¨©¦¦§©¦§¦¤§¥
KlFde Wxtn aEzMdW itM ,l`xUi¦§¨¥§¦¤©¨§¨¥§¥

(`"eb):e dxez
(e).ïëìmighaEn mdW oeiMn ,xnFlM ¨¥§©¦¥¨¤¥§¨¦

z`f lrdrEaXd DzF` iR lr ©Ÿ©¦¨©§¨
iYrAWpe iYxM xW` zixAde§©§¦£¤¨©¦§¦§©§¦

,Kkitl ,mdizFa`léðáì øBîà ©£¥¤§¦¨¡¦§¥
ìàøNéiM''d ip`'izghadA on`Pd ¦§¨¥¦£¦©¤¡¨§©§¨¨¦

zixAd z` miIwl(b weqt lirl i"yx d`x), §©¥¤©§¦
.íëúà éúàöBäåeiYghad ok iM §¥¦¤§¤¦¥¦§©§¦

mixzAd oiA zixaA (mdxa`l)ixg`e' §©§¨¨¦§¦¥©§¨¦§©£¥
lFcB WEkxA E`vi ok'(my)(i"gp): ¥¥§¦§¨

.íéøöî úBìáñmixvn `Vn gxFh- ¦§¦§©¦©©¨¦§¨¦

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy

(â)ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe écL©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑ האבֹות ÈcL.אל Ï‡a∑ ׁשּדי הב אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן הבטחֹות ‰'.טחּתים ÈÓLe »≈»ֶָָ¿≈«»ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ¿ƒ
Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï∑נֹודעּתי לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הֹודעּתי ׁשּלי,לא אמּתית ּבמּדה להם נּכרּתי לא – …«¿ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

קּימּתי  ולא הבטחּתים ׁשהרי ּדברי, לאּמת נאמן – ה' ׁשמי נקרא .ׁשעליה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - `"nyz `x`e zyxt w"y zgiyn)

ֵֵֵֵָָָָָָָָוארא וארא וארא וארא 
ּבפרׁשתנּו. הּׁשנים ּברב חל ,ערּו והּׁשלחן הּתניא ּבעל הּזקן, רּבנּו ׁשל הסּתּלקּותֹו יֹום ּבטבת, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻכ"ד

הּזקן: אדמּו"ר ׁשל ׁשמֹו מרּמז ("וארא") הּסדרה ּבׁשם ּפלא: זה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוראה
ראׁש־ּתיבת היא הּנֹוספת האל"ף א'". "אֹור אֹותּיֹות ּבמפרׁש,אאאאֹוֹוֹוֹור ר ר ר "וארא" אחת ּפעם ּפעמים: ה'אֹור' רמּוז זֹו ׁשּבתיבה הרי . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

את  ׁשהאיר ׁשם על ּכן ׁשּנקרא אֹור), (ׁשני ׁשניאֹור – הרּבי ׁשל לׁשמֹו מתאים זה ּדבר ּובראׁשי־ּתבֹות. ּברמז אחת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּופעם
החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ּובאֹור הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור – אֹורֹות ּבׁשני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהעֹולם

ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh zegiy ihewl)

האבהאבהאבהאבֹוֹוֹוֹותתתת ג)אלאלאלאל ו, היֹותם (רש"י מּפני ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ראּיה לבחינת זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
האבֹות  ׁש"ּבחינת ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ּבירּוׁשה ּתעבר זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ּבני ׁשל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹאבֹות

אדם". ּבכל להיֹות צריכה האבֹות ּבחינת . . ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ירּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 262 'nr ,` jxk ,a"pyz zegiydÎxtq)

להםלהםלהםלהם ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא הההה'''' ג)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמימימימי (ו, ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  לגּלּוי ּבמּתן־ּתֹורה זכּו ּבני־יׂשראל ואּלּו הוי', ׁשם לגּלּוי זכּו לא למּתן־ּתֹורה, קדמּו אׁשר ׁשהאבֹות, ּבחסידּות, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹמבאר

הוי'"]. אני ּכי וידעּתם הוי'... אני לבני־יׂשראל אמֹור "לכן הּכתּוב, ּבהמׁש ׁשּנאמר [ּכפי ְְְְְְֱֱֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהוי'
לא  הוי' ּד"ׁשמי הענין אלינּו ּׁשּיי מה ּבמּתן־ּתֹורה, הוי' ׁשם ׁשּנתּגּלה מאז ׁשנים אלפי עברּו ׁשּכבר מּכיון לׁשאֹול, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹויׁש

נצחית)? היא הּתֹורה (והרי להם" ְְֲִִִִֵֶַַַָָנֹודעּתי
נעלה  ּבאפן הוי' ׁשם יתּגּלה ׁשּלעתיד־לבֹוא ּכיון מּכל־מקֹום הוי', ׁשם נתּגּלה ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּדאף־על־ּפי לֹומר, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש

הוי' ּד"ׁשמי ּבאפן הּוא מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי ּומּצב הּמעמד ׁשּגם נמצא, ּבחסידּות, ּכּמבאר ,ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתי י י י לאין־ערֹו ּבערלאלאלאלא " ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹ
לעתיד־לבֹוא. ׁשּיהיה הּגּלּוי ְְִִִֶֶֶַָָלאֹותֹו

(ã)-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïòðk õøà¤´¤§¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑,ׁשּדי ּבאל להם ּכׁשּנראיתי ּוביניהם וגם ּביני ּבריתי והעמדּתי .הּצבּתי ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
ÔÚk ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙Ï∑:נאמר מילה ּבפרׁשת יז)לאברהם, ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל ּולזרע"אני ל תּתי »≈»∆∆∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ

Ï‡aג  ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈
:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡Ï ÈÈ ÈÓLe ÈcL«»¿ƒ¿»»»ƒ¿

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
ÔB‰˙e·˙Bz ‡Ú¯‡ ˙È ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»«»«¿»»¿

:d· e·˙Bz‡c¿ƒ»«

dxezd lr eheytk i"yx

(b).àøàåizi`xPWMzFa`d l` ¨¥¨§¤¦§¥¦¤¨¨
izi`xp `l (awrie wgvi ,mdxa`)©§¨¨¦§¨§©£ŸŸ¦§¥¦

(`N` mdl.écL ìàa,xnFlM ¨¤¤¨§¥©¨§©
iYxn` oNEkaE ,zFghad miYghad¦§©§¦©§¨§¨¨©§¦

mdloFWl'iCW l` ip`'mdxa`l] ¨¤§£¦¥©¨§©§¨¨
dide iptl KNdzd iCW l` ip`' xn`p¤¡©£¦¥©©¦§©¥§¨©¤§¥

'minz(` ,fi ziy`xa)drEaXd DzF`e , ¨¦§¨©§¨
wgvil aEW dlRkp(b ,ek my d`x); ¦§§¨§¦§¨

ip`' :oal ziAn FaEWA xn`p awrilE§©£Ÿ¤¡©§¦¥¨¨£¦

didi miFB ldwE iFB daxE dxR iCW l ¥̀©©§¥§¥§©¦¦§¤
'JOn(`i ,dl my)[: ¦¤¨

.íäì ézòãBð àì 'ä éîLe`l' §¦Ÿ©§¦¨¤Ÿ
,o`M aizM oi` 'iYrcFddf oFWNW ©§¦¥§¦¨¤¨¤

inW iM zFa`d Erci `NW rnWn did̈¨©§©¤Ÿ¨§¨¨¦§¦
,'d`N`s` :aEzMd xnF` KM ¤¨¨¥©¨©

ixd ,'d inW iM mdl iYrcFdW`l' ¤©§¦¨¤¦§¦£¥Ÿ
'iYrcFpxnFlM ;mXd FzF`A mdl`l ©§¦¨¤§©¥§©Ÿ

mdl iYxMp`l -mdiptl iziNBzp ¦©§¦¨¤Ÿ¦§©¥¦¦§¥¤

mixiMnE mi`Fx EidIW ,df otF`A§¤¤¤¦§¦©¦¦
ADzF`dilrW ,iNW zEYn` zCn- §¨¦©£¦¤¦¤¨¤¨

z`Gd dCOd mW lrW,'d inW `xwp ¤©¥©¦¨©Ÿ¦§¨§¦
ip`W fnxp df mWAW itl'on`p' §¦¤§¥¤¦§¨¤£¦¤¡¨

ixaC zO`lmxh mYrWA zFa`de - §©¥§¨©§¨¨§©§¨¤¤
,lrFtA z`f E`xmiYghad ixdW ¨Ÿ§©¤£¥¦§©§¦

eoiicriYniIw `l(`"eb):c dxez §£©¦Ÿ¦©§¦
(c).'Bâå éúéøa úà éúBî÷ä íâå§©£¦¦¤§¦¦§

:FncFwl KWnd `Ed df wEqRe,mlE` ¨¤¤§¥§§§¨



x`e`לד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy
מצא לא ׂשרה, את מרּבים,לקּבר ּבדמים ׁשּקנה עד חפר,קרקע אׁשר הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק וכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּביעקב: לג)וכן "למה (בראשית אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ולא אהלֹו, לנטֹות הּׂשדה" חלקת את "וּיקן ְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא אחת, ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרעתה"?.
הֹוצאתי אׁשר ה' "אני נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹואם

היא ועֹוד, ּכׂשדים". ּבּדברים מאּור נמׁשכת אמר הּסמיכה "לכן וגֹו'", ׁשמעּתי אני "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה אפניו", על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב אֹומר: אני לכן יׂשראל". ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלבני

כג) סלע",(ירמיה יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי ּכה ניצֹוצֹות "הלא לכּמה מתחּלק -. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹֻ

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤
:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«

(áé)ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥Æ
éàå éìà eòîL-àììøò éðàå äòøô éðòîLé C Ÿ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬

:íéúôN§¨¨«¦
i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד ׁשּבּתֹורהזה קלֿוחמר לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒֲ

אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה, לׁשֹון ּכל וכן ו)ׂשפתים. מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): "ערליֿלב"(שם ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:י  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÌÈ¯ˆÓיא  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈlÓ ÏeÚ«≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂƒ««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

·Èיב  ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»¿»¿≈»»¿≈
ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â ÈpÓ eÏÈa˜ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«ƒƒƒ¿∆¿≈¿«≈ƒƒ

:ÏÏÓÓ ¯È˜È ‡‡Â ‰Ú¯Ù«¿…«¬»«ƒ«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

dxU z` xFAwl mdxa` WTAWkE§¤¦¥©§¨¨¦§¤¨¨
FYW`(xaw :`"q) rwxw `vn `l ¦§Ÿ¨¨©§©¤¤
FNXndpTW crdlRkOd zxrn z` ¦¤©¤¨¨¤§¨©©©§¥¨

miAExn mincA(fhÎeh ,bk ziy`xa)oke , §¨¦§¦§¥
wgviAxW`eilr ExrxrmiYWlRd §¦§¨£¤¦§£¨¨©§¦§¦

,xtg xW` zFx`Ad lrEpl' Exn`e ©©§¥£¤¨©§¨§¨
'miOd(`kÎgi ,ek my),awriA oke ,FAW ©¨¦§¥§©£Ÿ¤
xn`p` owIe' :dcVd zwlg z... ¤¡©©¦¤¤¤§©©¨¤

'dhiUw d`nA(hi ,bl ziy`xa)ixd §¥¨§¦¨£¥
icM rwxw zFpwl awri KxvEdW¤§©©£Ÿ¦§©§©§¥

,Fld` zFhplxg`l did df lke ¦§¨¢§¨¤¨¨§©©
,ux`d zpizp lr miYghadWemr ¤¦§©§¦©§¦©¨¨¤§¦

z`f,izFCn xg` Exdxd `l`le ŸŸ¦§£©©¦©§Ÿ
mixB oiicr mdW KM lr EppFlzd¦§§©¨¤¥£©¦¥¦
z`' o`M aEzMd WiBcdW Edf] ux`Ä¨¤¤¤¦§¦©¨¨¤
oFWl ,'Da ExB xW` mdixbn ux ¤̀¤§ª¥¤£¤¨¨§

;[zExBeENi`dY`z` zi`xW oeiM ¥§¦©¨¥¨¤¨¦¨¤
,l`xUi cEArWdnN' Yxn` ¦§¦§¨¥¨©§¨¨¨

.'dGd mrl dzFrxdWxcn Edf £¥¨¨¨©¤¤¦§©
EpizFAx(g"n`a).i"yx xirneoi`e : ©¥§¥
WxcOddGdaXiizniE`xMxg` ©¦§¨©¤¦§©¥¨¨©©

oFWl wEcwCdOk ipRn ,`xwOd ¦§§©¦§¨¦§¥©¨
'd inWE' xn`p `NW ,zg` :mixac§¨¦©©¤Ÿ¤¡©§¦

,'il El`W `lWIW WxcOd ixacM Ÿ¨£¦§¦§¥©¦§¨¤¥
dn l`XW lr dWnl dgkFY KkA§¨¥¨§¤©¤¨©©

,'mdl iYrcFp `l 'd inWE' `N` ,FnX§¤¨§¦Ÿ©§¦¨¤
xn`Y m`eixaC z` aXiil - §¦Ÿ©§©¥¤¦§¥

iM xnFl aEzMd zpeEMW - WxcOd©¦§¨¤©¨©©¨©¦
Kkitl FnX dn El`W `NW KFYn`l ¦¤Ÿ¨£©§§¦¨Ÿ

,FnW KMW mricFd,oM xnFl okYi `l ¦¨¤¨§Ÿ¦¨¥©¥
iMdlbPWM dNgz ixd'dmdxa`l ¦£¥§¦¨§¤¦§¨§©§¨¨

zixaAxn`p mixzAd oiA''d ip` ¦§¦¥©§¨¦¤¡©£¦
miCUM xE`n Liz`vFd xW`'ziy`xa) £¤¥¦¥©§¦

(f ,eh,mdl ricFd Fnvr mXd z`W ixd£¥¤¤©¥©§¦©¨¤
dnE]`l FWExiR 'iYrcFp `l' xn`PX ©¤¤¡©Ÿ©§¦¥Ÿ

df mWA mdl iYxMp(b weqt lirl x`eank).[ ¦©§¦¨¤§¥¤
,cFremiwEqRd ipXW WxcOd itl iM §¦§¦©¦§¨¤§¥©§¦

ixaC md ['...izFniwd mbe' '...`x`e']¨¥¤§©£¦¦¥¦§¥
oM m` ,dWnl dgkFzdkinQd K`id ¥¨§¤¦¥¥©©§¦¨

o`kl KnFq `EdW mixaCA zkWnp¦§¤¤©§¨¦¤¥§¨
miaEzMd EWxRzi Ki` ,xnFlM -§©¥¦§¨§©§¦
(siqFOd e"ieA migzFRd ,mdixg`NW¤§©£¥¤©§¦§¨©¦
ipal xFn` okl 'Fbe iYrnW ip` mbe§©£¦¨©§¦§¨¥¡¦§¥

l`xUimWxcl oYip `l ixdW ,'ebe ¦§¨¥¤£¥Ÿ¦¨§¨§¨
.dgkFYd ixacl KWndMip` Kkl §¤§¥§¦§¥©¥¨§¨£¦

FhEWR lr `xwOd aXiizi xnF`¥¦§©¥©¦§¨©§
eipt` lr xEaC xaC''(`i ,dk ilyn i"tr) ¨¨¨©¨§¨

FcFqi lr aXEinE xCEqn xaC lM]¨¨¨§¨§¨©§
,[oFkPddWxCde`id mB,WxCzs` ©¨§©§¨¨©¦¦¨¥©

,diR lr aXiizn oFWNd lM oi` m ¦̀¥¨©¨¦§©¥©¦¨

FnMxn`PW(hk ,bk dinxi)dk `Fld' §¤¤¡©£Ÿ
uvFti WiHtkE 'd m`p W`M ixac§¨¦¨¥§ª§©¦§¥

'rlqiE`x :l`xUil `iaPd ixaC] ¨©¦§¥©¨¦§¦§¨¥¨
z`Eapl zn` z`Eap oiA oigadl mkl̈¤§©§¦¥§©¡¤¦§©
mdixaC ,zn`d i`iap `Fld iM ,xwW¤¤¦£§¦¥¨¡¤¦§¥¤
dxEabA mirnWp mde W`M mixrFA£¦¨¥§¥¦§¨¦¦§¨
z` uvFtnd WiHRd z`MdM wfFgaE§¤§©¨©©©¦©§¥¤
WiHRdW mWM :minkg EWxce ,[rlQd©¤©§¨§£¨¦§¥¤©©¦

rlQA dMn `EdWMwNgznrlQd §¤©¤©¤©¦§©¥©¤©
zFvFvip dOklKM ,(mifYiPd miwlg) §©¨¦£¨¦©¦¨¦¨

wNgzn cg` `xwn dxFz ixacA§¦§¥¨¦§¨¤¨¦§©¥
zn` mNEke ,mipiipre minrh dOkl§©¨§¨¦§¦§¨¦§¨¡¤

oixcdpq)(.cl(g"n`a ,:gt zay i"yx):i dxez
(ai).íéúôN ìøòmiztU mEh` £©§¨¨¦£§¨©¦

lFki Fpi`W ,xnFlM .[miztUÎmEzq]§§¨©¦§©¤¥¨
xAcl dbEdPd oFWNA eixaC zFRil§©§¨¨©¨©§¨§©¥

miklOd iptl(l"yx).oFWl lM oke ¦§¥©§¨¦§¥¨§
dlxr`xwOAW`EdW xnF` ip` ¨§¨¤©¦§¨£¦¥¤
oFWlmEh`Wi mFwn lkA K` .(mEzq) §¨¨©§¨¨¥

:oFbM ,oiprd itM FpaEn zFHdldlxr' §©¨§¦¨¦§¨§£¥¨
'mpf`(i ,e dinxi):FWExiRWdnEh`mpf` ¨§¨¤¥£¨¨§¨

rFnXnxqEn zgkFzA `iaPd] ¦§©©¨¦§©©¨
rFnWl mivtg mpi` xW` l`xUil§¦§¨¥£¤¥¨£¥¦¦§©
mdipf` ENi`M lWn KxcA ,'d xaC z ¤̀§©§¤¤¨¨§¦¨§¥¤

oke ;[zFnEzq'al ilxr'(dk ,h my) §§¥©§¥¥

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy

(æ)íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®
ìà ýåýé éðà ék ízòãéåýíëúà àéöBnä íëé ¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½

:íéøöî úBìáñ úçzî¦©−©¦§¬¦§¨«¦

(ç)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
dúà ézúðå á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì dúà úúì̈¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬

:ýåýé éðà äLøBî íëì̈¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£È„È ˙‡ È˙‡N∑ ּבכסאי ה להּׁשבע .רימֹותיה »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

(è)eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãáòîe çeø øöwî äLî-ìà¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו ¯Áe.ּתנחּומין לא ¯ˆwÓ∑,קצרה ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹƒ…∆«ְְִִֵֵֶָָָָ
להארי יכֹול לי ואינֹו והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זה: מּמקרא טז)ראיה ּכׁשהּקדֹוׁש(ירמיה למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את אֹודיעם הּזאת "ּבּפעם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
לטֹובה  האמנה ׁשּכן וכל ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע לפרענּות, אפּלּו ּדבריו, את מאמן הּוא ּדרׁשּוהּו.ּברּו ורּבֹותינּו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

קיא) סנהדרין רבה. מׁשה:(שמות ׁשאמר מעלה, ׁשל ה)לענין חבל (לעיל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרעתה"? "למה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ולא  ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי  ּפעמים הרּבה האבֹות, מיתת על להתאֹונן לי יׁש מׁשּתּכחין! ולא ּדאבּדין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אליהם"?אמרּו אמר B‚Â'.מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑ אברהם ּוכׁשּבּקׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ¿«¬ƒƒ¿ְְִֵֶַָָ

ÔBÎÏז  ÈÂ‰‡Â ‡nÚÏ ÈÓ„˜ ÔBÎ˙È ·È¯˜‡Â∆¡»≈»¿√»«¿«»¿∆¡≈¿
˜Èt‡„ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â dÏ‡Ï∆¡»¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»»¿«≈
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לה `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i oey`x meil inei xeriy
מצא לא ׂשרה, את מרּבים,לקּבר ּבדמים ׁשּקנה עד חפר,קרקע אׁשר הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק וכן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּביעקב: לג)וכן "למה (בראשית אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ולא אהלֹו, לנטֹות הּׂשדה" חלקת את "וּיקן ְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: ׁשּלא אחת, ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהרעתה"?.
הֹוצאתי אׁשר ה' "אני נאמר: הּבתרים, ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹואם

היא ועֹוד, ּכׂשדים". ּבּדברים מאּור נמׁשכת אמר הּסמיכה "לכן וגֹו'", ׁשמעּתי אני "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: ּתדרׁש, והּדרׁשה אפניו", על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב אֹומר: אני לכן יׂשראל". ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלבני

כג) סלע",(ירמיה יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי ּכה ניצֹוצֹות "הלא לכּמה מתחּלק -. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹֻ
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i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד ׁשּבּתֹורהזה קלֿוחמר לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒֲ

אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה, לׁשֹון ּכל וכן ו)ׂשפתים. מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): "ערליֿלב"(שם ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
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:ýåýé éðà äLøBî íëì̈¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£È„È ˙‡ È˙‡N∑ ּבכסאי ה להּׁשבע .רימֹותיה »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

(è)eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãáòîe çeø øöwî äLî-ìà¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו ¯Áe.ּתנחּומין לא ¯ˆwÓ∑,קצרה ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹƒ…∆«ְְִִֵֵֶָָָָ
להארי יכֹול לי ואינֹו והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זה: מּמקרא טז)ראיה ּכׁשהּקדֹוׁש(ירמיה למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את אֹודיעם הּזאת "ּבּפעם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
לטֹובה  האמנה ׁשּכן וכל ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע לפרענּות, אפּלּו ּדבריו, את מאמן הּוא ּדרׁשּוהּו.ּברּו ורּבֹותינּו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

קיא) סנהדרין רבה. מׁשה:(שמות ׁשאמר מעלה, ׁשל ה)לענין חבל (לעיל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרעתה"? "למה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ולא  ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי  ּפעמים הרּבה האבֹות, מיתת על להתאֹונן לי יׁש מׁשּתּכחין! ולא ּדאבּדין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ּׁשמֹו "מה אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אליהם"?אמרּו אמר B‚Â'.מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑ אברהם ּוכׁשּבּקׁש ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ¿«¬ƒƒ¿ְְִֵֶַָָ
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‰Â‰c ‡ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL»̃¿»¬≈
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x`e`לו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy
ּתֹולדֹותם ּדר ליחסם ׁשבטים התחיל לׁשלׁשה אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ּגדֹולה (ּוּבפסיקּתא מראּובן. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר לבּדם, ּכאן ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת .הּללּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

(åè)øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע לוי? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא קּים, הּׁשבטים א)מן מל(לעיל "וּיקם :ּכ ואחר אחיו", וכל יֹוסף "וּימת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ימים  הארי ולוי ּכּלם חדׁש", .על ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe L:äðL úàîe íéL §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשנה מאֹות ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו זה מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חׁשב  היה. מצרים מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום אּלא היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשאמר
ּבׁשני  לּבנים נבלעים ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּכל

.האבֹות  ָָ

ÔÈÎÈÂטו  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז  ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז  ÈÚÓLÂ È·Ï ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
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`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy
מהבין, אטּומים ב)– ׁשהּגיד (חבקוק – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם "ׁשתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּבּה, ּומכּסה יט)אטּום אכילתֹו,(ויקרא ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" "ׁשלׁש(שם)"וערלּתם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

מּלאכלֹו ּומבּדל ּומכּסה אטּום – ערלים" לכם יהיה .ׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻֻ

(âé)éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´
-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«

:íéøöî õøàî ìàøNé¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּולמליץ  לפה לֹו להיֹות אהרן Ï‡¯NÈ.את Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם אֹותם צּוה .ולסּבל ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â∑ יׂשראל ּדבר על צּום ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו צּום ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מׁשה  ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ּפרעה, אל ׁשליחּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹועל
נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי ּב"אּלה הענין הפסיק .ואהרן, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ß zah 'k ipy mei ß

(ãé)ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑,ואהרן מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֻ

Ôep„wÙeיג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

¯‡Ô·eיד  Èa ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CBÁ Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

dxezd lr eheytk i"yx

:FWExiRminEh`mdoiadndgkFY] ¥£¦¥¥¨¦¥¨
,'d z`xi mipian mpi`W lr l`xUil§¦§¨¥©¤¥¨§¦¦¦§©

;[mEh` mAl ENi`Mokemb dzW' §¦¦¨¨§¥§¥©
'lxrde dY`(fh ,a wewag):FWExiR ©¨§¥¨¥¥

zExkXn 'mh`de'ziIzW ici lrqFM §¥¨¥¦¦§©§¥§¦©
dllTdlr dxEn`d mrf z`Eap] ©§¨¨§©©©¨£¨©

dwWn ziidW mWM :xv`pckEap§©§¤©§¥¤¨¦¨©§¤
dY` dYWY KM zEprxER oii mixg`l©£¥¦¥§¨¨¦§¤©¨
oFWl oke ;[LzpiA mzQze xMYWze§¦§©¥§¦¨¥¦¨§§¥§

'xUA zlxr'mB ,dlin oiprl EpivOW ¨§©¨¨¤¨¦§¦§©¦¨©
,zEnih` oFWl `EdmEh` ciBdWlr §£¦¤©¦¨©

dlxrd ici;Da dQEknEokemYlxre' §¥¨¨§¨§¤¨§¥©£©§¤
Fzlxr'FixR z`(bk ,hi `xwie):FWExiR ¨§¨¤¦§¥

Fl EUrixRd url,iEQke mhF` £§¥©§¦¤§¦
FA Ebidpd xnFlMliCaIW xEQi` §©©§¦¦¤©§¦

;Fzlik` iptAmW xEn`d oFWNd oke ¦§¥£¦¨§¥©¨¨¨¨
:KWndAmkl didi mipW WlW' ©¤§¥¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤
'milxr(my)-ixRd z` E`xYW £¥¦¤¦§¤©§¦

`Ed ENi`M dlik`A xEq`dmEh` ¨¨©£¦¨§¦¨
Flk`Nn lCaEnE dQEknElMW ixd . §¤§¨¦§¨§£¥¤¨

`N` ,dnih` FWExiR 'dlxr' oFWl§¨§¨¥£¦¨¤¨
oiprd itl dPYWn FpaEOW(i"`a): ¤¨¦§©¤§¦¨¦§¨

éàå.äòøô éðòîLé Ccg` df §¥¦§¨¥¦©§Ÿ¤¤¨
xnFgeÎlw' dxUrn'WExn`p ¥£¨¨©¨¤¤¤¤§

WxFtnAdxFYAl`xUi ipA dnE ; ¦§¨©¨©§¥¦§¨¥
ErnW `l ,mzaFhl md mixaCdW¤©§¨¦¥§¨¨Ÿ¨§
,Fzrxl mixaCdW drxR oMW lM ,il ¥̀©¨¤¥©§Ÿ¤©§¨¦§¨¨

iprnWi `NW i`CeA(f ,av x"a)(`"eb): §©©¤Ÿ¦§¨¥¦
bi dxez

(bi).ïøäà ìàå äLî ìà 'ä øaãéå©§©¥¤Ÿ¤§¤©£Ÿ
,'miztU lxr ip`e' dWn xn`W itl§¦¤¨©Ÿ¤©£¦£©§¨¨¦
z` `EdÎKExAÎWFcTd Fl sxiv¥©©¨¨¤

,uilnlE dtl Fl zFidl oxd`FnM ©£Ÿ¦§§¤§¥¦§
xn`PW(fh ,c lirl)l LN didi `Ed','dt ¤¤¡©¦§¤§§¤

oke(` ,f oldl)'L`iap didi Lig` oxd`e': §¥§©£Ÿ¨¦¦§¤§¦¤
ìàøNé éða ìà íeöéåz` `ivFdl 'ebe ©§©¥¤§¥¦§¨¥§¦¤

xn`p .mixvn ux`n l`xUi ipA§¥¦§¨¥¥¤¤¦§¨¦¤¡©
EEhvP dn WxRzp `l K` ,'mEvie'©§©¥©Ÿ¦§¨¥©¦§©
Kkl ,mixvOn m`ivFdl icM zFUrl©£§¥§¦¨¦¦§©¦§¨
iEEiv `N` df oi`W ,minkg EWxC̈§£¨¦¤¥¤¤¨¦
,l`xUi mr mzEbdpzd KxC lr illM§¨¦©¤¤¦§©£¨¦¦§¨¥

WzgpA mbidpdl mdilr mEv ¤¦¨£¥¤§©§¦¨§©©
mzF` lFAqlemdilr ciRwdl ilAn §¦§¨¦§¦§©§¦£¥¤

(x"eny)(`"eb):
.íéøöî Cìî äòøt ìàådESW mWM §¤©§Ÿ¤¤¦§¨¦§¥¤¦¨

KM l`xUi lr mzF`mEvmBeilrlr) ¨©¦§¨¥¨¦¨©¨¨©
FA xdGdl (drxR zFcF`Fl wFlgl ©§Ÿ§¦¨¥©£

mdixacA cFakcFakl iE`xM ¨§¦§¥¤¨¨¦§

.zEklOdFWxcn Edf(my)E .itl ©©§¤¦§¨§¦
FhEWtaEzMd `A `l ,`xwn lW §¤¦§¨Ÿ¨©¨

EEhvPW mixaCd ihxR z` o`M Wxtl§¨¥¨¤§¨¥©§¨¦¤¦§©
W ,xTird z` xiMfdl `N`lr mEv ¤¨§©§¦¤¨¦¨¤¦¨©

drxt l` FzEgilW lre l`xUi xaC§©¦§¨¥§©§¦¤©§Ÿ
mixvOn mz`ivi oiprAiEESdÎxacE . §¦§©§¦¨¨¦¦§©¦§©©¦

EdncviM ,eihxtl iEEiSd FzEdn - ©©©¦¦§¨¨¥©
- drxR l` Exn`I dnE EUriWxFtn ©£©Ÿ§¤©§Ÿ§¨

oNdlxg`l ,dIpW dWxtAaEzMdW §©¨§¨¨¨§¦¨§©©¤©¨
lM z` miIqnqgId xcqlW §©¥¤¨¥¤©©©¤

.l`xUi ipA zFgRWn¦§§§¥¦§¨¥
?o`kl zFgRWOd qEgi oipr dnE`N` ¨¦§©¦©¦§¨§¨¤¨

xiMfdW KFYnz` aEzMddWn ¦¤¦§¦©¨¤Ÿ¤
oxd`e,mqEgi z` WxiR `l oiicre §©£Ÿ©£©¦Ÿ¥¥¤¦¨

A oiprd wiqtdzcgEin dWxt'dN` ¦§¦¨¦§¨§¨¨¨§¤¤¥¤
mzFa` zia iW`x'K`id EpcOll , ¨¥¥£¨§©§¥¥©

,Eqgizp inaE oxd`e dWn EclFp§Ÿ¤§©£Ÿ§¦¦§©£
ihxR z` Wxtl xfFg oMn xg`lE§©©¦¥¥§¨¥¤§¨¥

drxR l` mzEgilW(m"`x ,`"eb):ci dxez §¦¨¤©§Ÿ
(ci)íúBáà úéá éLàø älàipA ¥¤¨¥¥£¨§¥

`Ed aEzMd zpeEM xTir .'ebe oaE`x§¥¦©©¨©©¨
K` ,oxd`e dWn lW mqEgi ricFdl§¦©¦¨¤¤§©£Ÿ©
iel lW FhaW qgil wwfEdW KFYn¦¤§©§©¥¦§¤¥¦

eizFclFY zFnW lM hxtledWn cr ¥¨§§¨©Ÿ¤



לז `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy
ּתֹולדֹותם ּדר ליחסם ׁשבטים התחיל לׁשלׁשה אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ּגדֹולה (ּוּבפסיקּתא מראּובן. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר לבּדם, ּכאן ויחסם הּכתּוב חזר מֹותֹו, ּבׁשעת .הּללּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

(åè)øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa ìeàLå§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע לוי? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא קּים, הּׁשבטים א)מן מל(לעיל "וּיקם :ּכ ואחר אחיו", וכל יֹוסף "וּימת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ימים  הארי ולוי ּכּלם חדׁש", .על ְֱִִִֵֶַָָָָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´
ìL úä÷ìLe L:äðL úàîe íéL §½̈¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשנה מאֹות ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו זה מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חׁשב  היה. מצרים מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום אּלא היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא הּכתּוב, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשאמר
ּבׁשני  לּבנים נבלעים ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם ּוׁשנֹות ׁשנֹותיו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹּכל

.האבֹות  ָָ

ÔÈÎÈÂטו  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»ƒ≈«¿¬«

:ÔBÚÓLƒ¿

ÔBL¯bטז  ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÈÂÏ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈ƒ¿¿»¿≈¿
ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ¿≈«≈≈ƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ:יז  ÈÚÓLÂ È·Ï ÔBL¯‚ Èa¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬»¿

Ï‡ÈfÚÂיח  ÔB¯·ÁÂ ¯‰ˆÈÂ Ì¯ÓÚ ˙‰˜ È·e¿≈¿»«¿»¿ƒ¿»¿∆¿¿Àƒ≈
:ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe¿≈«≈¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

dxezd lr eheytk i"yx
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dxUr WWe d`n did cEArXd©¦§¨¨¥¨§¥¤§¥

[mipW(:fi dxez ¨¦
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.'Bâådf oFAWgnzrici KFYn dlFrd §¥¤§¤¨¤¦§¦©

,mdiIg zFpWlr micnl Ep`otF`d §©¥¤¨§¥¦©¨¤
miIwzp FAW'l`xUi ipA aWFn... ¤¦§©¥©§¥¦§¨¥

dpW zF`n rAx`'aEzMd xn`W ©§©¥¨¨¤¨©©¨
(n ,ai oldle ,bi eh ziy`xa d`x)Îux`a `NW ,¤Ÿ§¤¤

Eid DCal mixvnrAx` l`xUi ¦§©¦§©¨¨¦§¨¥©§©
zF`n,dpW`N``Ed df mEkq ¥¨¨¤¨§¤

orpM ux`A mB mdixEbn zFpW sExivA§¥§§¥¤©§¤¤§©©
,mdNW dzid `l oiicr xW`M ,Dnvr©§¨©£¤£©¦Ÿ¨§¨¤¨¤

mipnp mipXd xRqnEclFPW mFIn ¦§©©¨¦¦§¦¦¤©
,wgvimiIwzdl dligzd f`OW ¦§¨¤¥¨¦§¦¨§¦§©¥

`l ux`A Lrxf didi xb iM' :zxifB§¥©¦¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ
'mdl(bi ,eh ziy`xa)Wxtl okYi `l la` . ¨¤£¨Ÿ¦¨¥§¨¥

zF`n rAx` Eid DCal mixvnAW¤§¦§©¦§©¨¨©§©¥
,dpWzdw ixdWiel oAicxFIn ¨¨¤£¥§¨¤¥¦¦§¥

did mixvnWtPd miraW oiA dpnpe] ¦§©¦¨¨§¦§¨¥¦§¦©¤¤
mixvnl EcxIW(`i ,en ziy`xa),oM m`e ,[ ¤¨§§¦§©¦§¦¥

aFWgoFAWgl sxv -eizFpW lMlW £¨¥§¤§¨§¨¤

d`n mdW ,FzFn cr FzciNn zdw§¨¦¥¨©¤¥¥¨
WlWe miWlWE(o`k xen`k),elkzFpW §¦§¨§¨§

FpAmxnrraWe miWlWE d`n mdW §©§¨¤¥¥¨§¦¨¤©
(k weqt oldl xen`k),mipFnWEdpWlW §¦¨¨¤

,dWnl`xUi z`vA eizFpW Eid KMW Ÿ¤¤¨¨§¨§¥¦§¨¥
mixvOn(f ,f oldl d`x)oiicre ,`l ¦¦§©¦©£©¦Ÿ

,dpW zF`n rAx` m`vnz`N` ¦§¨¥©§©¥¨¨¤¨
calA miXnge zF`n WlW§¥©£¦¦¦§¨

.(133+137+80=350)mipW dAxde§©§¥¨¦
mipAl mirlapmiqpkpeAKFzipW ¦§¨¦©¨¦§¦§¨¦§§¥

zFa`dzF`n WlW xRqn mB ,xnFlM . ¨¨§©©¦§©§¥
oFkp oi`W itl ,ixWt` Fpi` miXinge©£¦¦¥¤§¨¦§¦¤¥¨
zFpW lke oAd zFpW lM cxtpA zFpnl¦§§¦§¨¨§©¥§¨§
eiIg rvn`A clFp oA lM ixdW ,a`d̈¨¤£¥¨¥¨§¤§©©¨
,oM m`e ,FzFn mFiA `le ,eia` lW¤¨¦§Ÿ§§¦¥
z` mEkQd on zigtdl Wi oiicr£©¦¥§©§¦¦©§¤
mipAde zFa`d Eig mdAW mipXd©¨¦¤¨¤¨¨¨§©¨¦
zF`n rAx`W o`Mn `N` .eiCgi©§¨¤¨¦¨¤©§©¥
wgvi clFPXn mipnp ElNd mipXd©¨¦©¨¦§¦¦¤©¦§¨
mixvnA Eid xW` mipXde] xEn`M̈¨§©¨¦£¤¨§¦§©¦
miz`n ,mz`ivi cr mzqipMn ,oCal§©¨¦§¦¨¨©§¦¨¨¨©¦

mipW xUre(n ,ai oldl i"yx)[oixcdpq i"yx) ¨¤¤¨¦
(:av:hi dxez

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy
מהבין, אטּומים ב)– ׁשהּגיד (חבקוק – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם "ׁשתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּבּה, ּומכּסה יט)אטּום אכילתֹו,(ויקרא ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" "ׁשלׁש(שם)"וערלּתם ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ

מּלאכלֹו ּומבּדל ּומכּסה אטּום – ערלים" לכם יהיה .ׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻֻ

(âé)éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´
-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå ìàøNé¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«

:íéøöî õøàî ìàøNé¦§¨¥−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּולמליץ  לפה לֹו להיֹות אהרן Ï‡¯NÈ.את Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם אֹותם צּוה .ולסּבל ְְְֲִִֵֶֶַֹ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡Â∑ יׂשראל ּדבר על צּום ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו צּום ¿∆«¿…∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מׁשה  ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ּפרעה, אל ׁשליחּותֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹועל
נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי ּב"אּלה הענין הפסיק .ואהרן, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ß zah 'k ipy mei ß

(ãé)ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑,ואהרן מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֻ

Ôep„wÙeיג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…«≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ˙ÂÏe Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»«¿…«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

¯‡Ô·eיד  Èa ÔB‰˙‰·‡ ˙È· ÈLÈ¯ ÔÈl‡ƒ≈≈≈≈¬»»¿¿≈¿≈
ÈÓ¯ÎÂ ÔB¯ˆÁ ‡elÙe CBÁ Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¬«∆¿¿«¿ƒ

:Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈

dxezd lr eheytk i"yx

:FWExiRminEh`mdoiadndgkFY] ¥£¦¥¥¨¦¥¨
,'d z`xi mipian mpi`W lr l`xUil§¦§¨¥©¤¥¨§¦¦¦§©

;[mEh` mAl ENi`Mokemb dzW' §¦¦¨¨§¥§¥©
'lxrde dY`(fh ,a wewag):FWExiR ©¨§¥¨¥¥

zExkXn 'mh`de'ziIzW ici lrqFM §¥¨¥¦¦§©§¥§¦©
dllTdlr dxEn`d mrf z`Eap] ©§¨¨§©©©¨£¨©

dwWn ziidW mWM :xv`pckEap§©§¤©§¥¤¨¦¨©§¤
dY` dYWY KM zEprxER oii mixg`l©£¥¦¥§¨¨¦§¤©¨
oFWl oke ;[LzpiA mzQze xMYWze§¦§©¥§¦¨¥¦¨§§¥§

'xUA zlxr'mB ,dlin oiprl EpivOW ¨§©¨¨¤¨¦§¦§©¦¨©
,zEnih` oFWl `EdmEh` ciBdWlr §£¦¤©¦¨©

dlxrd ici;Da dQEknEokemYlxre' §¥¨¨§¨§¤¨§¥©£©§¤
Fzlxr'FixR z`(bk ,hi `xwie):FWExiR ¨§¨¤¦§¥

Fl EUrixRd url,iEQke mhF` £§¥©§¦¤§¦
FA Ebidpd xnFlMliCaIW xEQi` §©©§¦¦¤©§¦

;Fzlik` iptAmW xEn`d oFWNd oke ¦§¥£¦¨§¥©¨¨¨¨
:KWndAmkl didi mipW WlW' ©¤§¥¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤
'milxr(my)-ixRd z` E`xYW £¥¦¤¦§¤©§¦

`Ed ENi`M dlik`A xEq`dmEh` ¨¨©£¦¨§¦¨
Flk`Nn lCaEnE dQEknElMW ixd . §¤§¨¦§¨§£¥¤¨

`N` ,dnih` FWExiR 'dlxr' oFWl§¨§¨¥£¦¨¤¨
oiprd itl dPYWn FpaEOW(i"`a): ¤¨¦§©¤§¦¨¦§¨

éàå.äòøô éðòîLé Ccg` df §¥¦§¨¥¦©§Ÿ¤¤¨
xnFgeÎlw' dxUrn'WExn`p ¥£¨¨©¨¤¤¤¤§

WxFtnAdxFYAl`xUi ipA dnE ; ¦§¨©¨©§¥¦§¨¥
ErnW `l ,mzaFhl md mixaCdW¤©§¨¦¥§¨¨Ÿ¨§
,Fzrxl mixaCdW drxR oMW lM ,il ¥̀©¨¤¥©§Ÿ¤©§¨¦§¨¨

iprnWi `NW i`CeA(f ,av x"a)(`"eb): §©©¤Ÿ¦§¨¥¦
bi dxez

(bi).ïøäà ìàå äLî ìà 'ä øaãéå©§©¥¤Ÿ¤§¤©£Ÿ
,'miztU lxr ip`e' dWn xn`W itl§¦¤¨©Ÿ¤©£¦£©§¨¨¦
z` `EdÎKExAÎWFcTd Fl sxiv¥©©¨¨¤

,uilnlE dtl Fl zFidl oxd`FnM ©£Ÿ¦§§¤§¥¦§
xn`PW(fh ,c lirl)l LN didi `Ed','dt ¤¤¡©¦§¤§§¤

oke(` ,f oldl)'L`iap didi Lig` oxd`e': §¥§©£Ÿ¨¦¦§¤§¦¤
ìàøNé éða ìà íeöéåz` `ivFdl 'ebe ©§©¥¤§¥¦§¨¥§¦¤

xn`p .mixvn ux`n l`xUi ipA§¥¦§¨¥¥¤¤¦§¨¦¤¡©
EEhvP dn WxRzp `l K` ,'mEvie'©§©¥©Ÿ¦§¨¥©¦§©
Kkl ,mixvOn m`ivFdl icM zFUrl©£§¥§¦¨¦¦§©¦§¨
iEEiv `N` df oi`W ,minkg EWxC̈§£¨¦¤¥¤¤¨¦
,l`xUi mr mzEbdpzd KxC lr illM§¨¦©¤¤¦§©£¨¦¦§¨¥

WzgpA mbidpdl mdilr mEv ¤¦¨£¥¤§©§¦¨§©©
mzF` lFAqlemdilr ciRwdl ilAn §¦§¨¦§¦§©§¦£¥¤

(x"eny)(`"eb):
.íéøöî Cìî äòøt ìàådESW mWM §¤©§Ÿ¤¤¦§¨¦§¥¤¦¨

KM l`xUi lr mzF`mEvmBeilrlr) ¨©¦§¨¥¨¦¨©¨¨©
FA xdGdl (drxR zFcF`Fl wFlgl ©§Ÿ§¦¨¥©£

mdixacA cFakcFakl iE`xM ¨§¦§¥¤¨¨¦§

.zEklOdFWxcn Edf(my)E .itl ©©§¤¦§¨§¦
FhEWtaEzMd `A `l ,`xwn lW §¤¦§¨Ÿ¨©¨

EEhvPW mixaCd ihxR z` o`M Wxtl§¨¥¨¤§¨¥©§¨¦¤¦§©
W ,xTird z` xiMfdl `N`lr mEv ¤¨§©§¦¤¨¦¨¤¦¨©

drxt l` FzEgilW lre l`xUi xaC§©¦§¨¥§©§¦¤©§Ÿ
mixvOn mz`ivi oiprAiEESdÎxacE . §¦§©§¦¨¨¦¦§©¦§©©¦

EdncviM ,eihxtl iEEiSd FzEdn - ©©©¦¦§¨¨¥©
- drxR l` Exn`I dnE EUriWxFtn ©£©Ÿ§¤©§Ÿ§¨

oNdlxg`l ,dIpW dWxtAaEzMdW §©¨§¨¨¨§¦¨§©©¤©¨
lM z` miIqnqgId xcqlW §©¥¤¨¥¤©©©¤

.l`xUi ipA zFgRWn¦§§§¥¦§¨¥
?o`kl zFgRWOd qEgi oipr dnE`N` ¨¦§©¦©¦§¨§¨¤¨

xiMfdW KFYnz` aEzMddWn ¦¤¦§¦©¨¤Ÿ¤
oxd`e,mqEgi z` WxiR `l oiicre §©£Ÿ©£©¦Ÿ¥¥¤¦¨

A oiprd wiqtdzcgEin dWxt'dN` ¦§¦¨¦§¨§¨¨¨§¤¤¥¤
mzFa` zia iW`x'K`id EpcOll , ¨¥¥£¨§©§¥¥©

,Eqgizp inaE oxd`e dWn EclFp§Ÿ¤§©£Ÿ§¦¦§©£
ihxR z` Wxtl xfFg oMn xg`lE§©©¦¥¥§¨¥¤§¨¥

drxR l` mzEgilW(m"`x ,`"eb):ci dxez §¦¨¤©§Ÿ
(ci)íúBáà úéá éLàø älàipA ¥¤¨¥¥£¨§¥

`Ed aEzMd zpeEM xTir .'ebe oaE`x§¥¦©©¨©©¨
K` ,oxd`e dWn lW mqEgi ricFdl§¦©¦¨¤¤§©£Ÿ©
iel lW FhaW qgil wwfEdW KFYn¦¤§©§©¥¦§¤¥¦

eizFclFY zFnW lM hxtledWn cr ¥¨§§¨©Ÿ¤



x`e`לח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑"'ה אמר אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ׁשהזּכרּו (שמות אּלּו «¬……∆ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
פ"א) ּכאחד רבה ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש .. ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ

Ì˙B‡·ˆ ÏÚ∑,תחיה",ּבצבאֹותם חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל «ƒ¿»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.ּבחרּב לג)ּכמֹו ּבחרּבכם (יחזקאל ּכמֹו חרּבכם", על ."עמדּתם ְְְְְְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ

(æë)àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְִִִִִֵָָָָ
סֹוף  .ועד ְַ

(çë):íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מחּבר .לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

‡‰¯Ôכו  ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

„ÌÈ¯ˆÓכז  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr eheytk i"yx

did in Eprci `l ixde ,'l`ihER¦¥©£¥Ÿ¨©§¦¨¨
mFwnA FnW xMfp `NW ,df 'l`ihER'¦¥¤¤Ÿ¦§©§§¨
df oi`W minkg EdEWxC Kkitl ?sqFp¨§¦¨§¨£¨¦¤¥¤
DA fnxPW `Ed iEPiM `N` ,DnW xTir¦©§¨¤¨¦¤¦§©¨

dzidW ,DYgRWn iqEgiFxzi rxGn ¦¥¦§©§¨¤¨§¨¦¤©¦§
dxf dcFarl milbr mHRWmxhA] ¤¦¥£¨¦©£¨¨¨§¤¤

ilbr mHtl bdFp Fxzi did ,xiIBzp¦§©¥¨¨¦§¥§©¥¤§¥
dcFarl maixwdlE EpinWIW icM xwä¨§¥¤©§¦§©§¦¨©£¨

,[dxfelr 'l`ihER' mW fnFx ok ¨¨§¥¥¥¦¥©
mB dzidW'hRhRW' sqFi rxGn ¤¨§¨©¦¤©¥¤¦§¥

FxviAFzF` Wake FxviA lflf]d`x) §¦§¦¥§¦§§¨©
(f ,hl ziy`xamiqEgId ipW mW lre ,[§©¥§¥©¦¦

cSn cg`e a`d cSn cg` - ElNd©¨¤¨¦©¨¨§¤¨¦©
'l`ihER zA' mWA z`xwp - m`ddheq) ¨¥¦§¥§¥©¦¥

(.bn(o"anx):ek dxez
(ek).äLîe ïøäà àeä,xnFlMEN` ©£ŸŸ¤§©¥

dlrnl ExMfEdW(k weqta)dclIW , ¤§§§©§¨¤¨§¨
mzF`rl cakFi`Ed ,mxn(md)oxd` ¨¤¤§©§¨¥©£Ÿ

'd xn` xW` dWnEz` `ivFdl mdl Ÿ¤£¤¨©¨¤§¦¤
.mixvOn l`xUi:i"yx siqeneWi ¦§¨¥¦¦§©¦¥

miCwOW zFnFwnaEzMdoxd` §¤©§¦©¨©£Ÿ
dWnlzclFY dN`e' :oke ,o`M oFbM] §Ÿ¤§¨§¥§¥¤§Ÿ

'dWnE oxd`(` ,b xacna)[zFnFwn Wie , ©£ŸŸ¤§¥§
oxd`l dWn miCwOWaFxA `Ed KM] ¤©§¦Ÿ¤§©£Ÿ¨§

[zF`xwOdW xnFl ,mdipXoilEwX ©¦§¨©¤§¥¤§¦

cg`MmdiUrnA dfl df mieeWe §¤¨§¨¦¤¨¤§©£¥¤
miaFHd(l"kyn): ©¦

.íúBàáö ìòxnFlM ,mztiq` lr ©¦§¨©£¦¨¨§©
iExw mr ztiq` lM] mdipFndA©£¥¤¨£¦©¨¨
ld` gzR E`av xW`' :FnM ,'`av'¨¨§£¤¨§¤©Ÿ¤

'crFn(g ,gl zeny)gzR Etq`p xW` - ¥£¤¤¤§¤©
crFn ld`(b ,` xacna o"anx)oFWlE .[ Ÿ¤¥§

FnM FrnWn mzF`av 'lr'©¦§¨©§¨§
,mzF`avAmztiq`A xnFlM(oldlcke). §¦§¨§©©£¦¨¨

dtiq`l l`xUi lM Etq`PW s`e§©¤¤¤§¨¦§¨¥©£¦¨
cigi oFWlA 'm`av' xn`p `l zg ©̀©Ÿ¤¡©§¨¨¦§¨¦
itl ,miAx oFWlA 'mzF`av' `N ¤̀¨¦§¨¦§©¦§¦

FWExiRW,mdihaWl m`av lM ¤¥¨§¨¨§¦§¥¤
'`av' iExw haWe haW lMW mEXnE¦¤¨¥¤¨¥¤¨¨¨
l`xUi miaWgp Kkl ,Fnvrl§©§§¨¤§¨¦¦§¨¥

.'miAx zF`avl' miwElgM:i"yx xirne ©£¦¦§¨©¦
WOWnd 'mzF`av lr' oFWl znbEckE§§©§©¦§¨©§©¥

,'mzF`avA' mFwnAWicFr `xwOA ¦§§¦§¨¥©¦§¨
mdA xn`PW ,dPdMoFWlFpi`W 'lr' ¨¥¨¤¤¡©¨¤§©¤¥

zg` zF` mFwna `N`z"iA zF`) ¤¨¦§©©¥
oFbM ,(daiYd W`xA `al diE`xd̈§¨¨Ÿ§Ÿ©¥¨§

'digz LAxg lre'(n ,fk ziy`xa), §©©§§¦§¤
FrnWOW'LAxgA' FnMwgvi zMxA] ¤©§¨§§©§§¦§©¦§¨

oke ;[digY LAxg gkA :eUr Fpal¦§¥¨§Ÿ©©§§¦§¤§¥
'mkAxg lr mYcnr'(ek ,bl l`wfgi), £©§¤©©§§¤

FrnWOW'mkAxgA' FnM`iaPd] ¤©§¨§§©§§¤©¨¦
mkpFghA lM :l`xUil FYgkFzA§©§§¦§¨¥¨¦§§¤

[mkAxgA mYnU;lr' o`M s` ©§¤§©§§¤©¨©
'mzF`avA' FnM FrnWn ,'mzF`av¦§¨©§¨§§¦§¨

(oexkfd):fk dxez
(fk).'Bâå íéøaãîä íäcEnlY dn ¥©§©§¦§©©§

?'md' xnFlmdoxd`e dWn - ©¥¥¤§©£Ÿ
mcFTd wEqRA xn`p mdilrWEEhvPW ¤£¥¤¤¡©©¨©¥¤¦§©

- mixvOn l`xUi z` `ivFdlmd §¦¤¦§¨¥¦¦§©¦¥
EN`EniITW`le] EEhvp xW` z` ¥¤¦§¤£¤¦§©§Ÿ

drxRn mz`xi ipROW' mipwGd mzF`M§¨©§¥¦¤¦§¥¦§¨¨¦©§Ÿ
,oxd`e dWn ixg`n cg` cg` EhnWp¦§§¤¨¤¨¥©£¥¤§©£Ÿ
EriBdW mcFw mNEM EhnWPW cr©¤¦§§¨¤¤¦¦

'oihlRl(` ,d lirl i"yx)[(a"a): ©©§¦
.ïøäàå äLî àeäaEW aEzMd ltM Ÿ¤§©£Ÿ¨©©¨

:cFr xnFl 'oxd`e dWn `Ed'mdxW` ¤§©£Ÿ©¥£¤
EcnrmzEgilWAdpn`PdmzwcvaE ¨§¦§¦¨©¤¡¨¨§¦§¨¨

,iEPiW mdA lg `ledNgYnzrn - §Ÿ¨¨¤¦¦§¦¨¥¥
- mrd z` bidpdl Elgd xW`cre £¤¥¥§©§¦¤¨¨§©

sFq,l`xUi z` mzbdpd ztEwY§©©§¨¨¨¤¦§¨¥
ux`l mzqipM z`xwl(.`i dlibn)(`"eb): ¦§©§¦¨¨¨¨¤

gk dxez
(gk).'Bâå øac íBéa éäéådf `xwn ©§¦§¦¤§¦§¨¤

,eixg`NW `xwOl xAEgnWxtnd §¨©¦§¨¤§©£¨©§¨¥
xEAiCd did dn KlFde:hk dxez §¥¤¨¨©¦

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì§«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©

ìLe:äðL úàîe íéL §¦²§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑ אבּוהי,אח קהת ת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬
àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

:øîúéà-úàå øæòìà-úà¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק(בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיה מּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה לבלבלבלבּדּדּדּדקקקק צריצריצריצרי אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא למדנלמדנלמדנלמדנּוּוּוּו כג)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן ו, ּדֹודתֹו"ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
לוי קהת קהת קהת קהת (ּבת נ ֹולדּואחאחאחאחֹוֹוֹוֹות ת ת ת  היא" ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרןואהרןואהרןואהרן, ׁש"ּדֹודתֹו"ממממׁשׁשׁשׁשהההה אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

ליחס ואהרןואהרןואהרןואהרןּבא ממממׁשׁשׁשׁשהההה עמרם").אתאתאתאת ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ׁשהיתה אּמם, מּצד ּגם ְֵֶֶֶֶַָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
את  ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּכאן א יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם הּקׁשר את מדּגיׁש 'ּדֹודתֹו' ועֹוד: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹזאת

אהרן").ּבּבּבּבניניניני ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא נחׁשֹון" ׁש"אחֹות ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãë)älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
:éçøwä úçtLî¦§§¬Ÿ©¨§¦«

(äë)Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´
úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬

:íúçtLîì íiåìä©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּכוכבים, ּביצרֹולעבֹודת קט)ׁשּפטּפט .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

dÏכ  È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

È¯ÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á¯˜ ¯‰ˆÈ È·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ„·כג  ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

‡ÔÈlכד  ÛÒ‡È·‡Â ‰˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה  ˙aÓ dÏ ·ÈÒ Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁÈt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

dxezd lr eheytk i"yx

(k)Búãc ãáëBé'FzcFC' .dX`l Fl ¤¤Ÿ̈§¦¨¨
mBxzOW itM FWExiR o`M xEn`d̈¨¨¥§¦¤§©§¥

:qFlwpE`'idEa` zg`';eia` zFg`] §§£©£¦£¨¦
zWxtA xEn`d 'LzcFC' oFWNn dpFWA§¤¦§¨§¨¨§¨¨©

zFixr(ci ,gi `xwie)ig` zW` FWExiRW £¨¤¥¥¤£¦
z` dX`l gwl mxnr ,xnFlM .[a`d̈¨§©©§¨¨©§¦¨¤

cakFiiel zA`idWzFg`eia` ¤¤©¥¦¤¦£¨¦
,zdwxn`PW FnM(hp ,ek xacna)mWe' §¨§¤¤¡©§¥

`idW ixd ,'iel zA cakFi mxnr zW ¥̀¤©§¨¤¤©¥¦£¥¤¦
(zdw zFg` dzid(m"`x):`k dxez ¨§¨£§¨

(bk).ïBLçð úBçàzA' xn`PW xg` £©§©©¤¤¡©©
zFg` `idW Eprci xaM ,'acpinr£¦¨¨§¨¨©§¤¦£
xg` mFwnA xMfEd xaM ixdW ,oFWgp©§¤£¥§¨§©§¨©¥

(b ,a xacna)oA oFWgp dcEdi ipal `iUpe'§¨¦¦§¥§¨©§¤
z`f xiMfdl KxvEd dOle ,'acpinr©¦¨¨§¨¨§©§©§¦Ÿ

`N` ?o`M,Epcnl o`MnW`UFPd ¨¤¨¦¨¨©§¤©¥

dig`A wFCal Kixv dX`zF`xl ¦¨¨¦¦§§©¤¨¦§
ig`l minFC mipA aFxW itl ,maiH dn©¦¨§¦¤¨¦¦©£¥
gwl oxd` iM xnFl aEzMd `aE ,m`d̈¥¨©¨©¦©£Ÿ¨©
aEWg oFWgp dig`W itl raWil` z ¤̀¡¦¤©§¦¤¨¦¨©§¨

`iUp zFidl FtFqe ,did(.iw a"a)m"ayx) ¨¨§¦§¨¦
(my:ck dxez

(dk).ìàéèet úBðaîdn mWl ¦§¦¥§¥¨
zFpAn' dzidW aEzMd EpricFd¦©©¨¤¨§¨¦§



לט `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy

(åë)eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe ïøäà àeä¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹
:íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé éða-úà¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰∑"'ה אמר אׁשר ּומׁשה אהרן "הּוא לעמרם, יֹוכבד ׁשּילדה למעלה, ׁשהזּכרּו (שמות אּלּו «¬……∆ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
פ"א) ּכאחד רבה ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש .. ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ

Ì˙B‡·ˆ ÏÚ∑,תחיה",ּבצבאֹותם חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל «ƒ¿»ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.ּבחרּב לג)ּכמֹו ּבחרּבכם (יחזקאל ּכמֹו חרּבכם", על ."עמדּתם ְְְְְְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ

(æë)àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְִִִִִֵָָָָ
סֹוף  .ועד ְַ

(çë):íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מחּבר .לּמקרא «¿ƒ¿ƒ∆¿ְְְֲִֶַַָָָֻ

‡‰¯Ôכו  ‡e‰e˜Èt‡ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ Èc ‰LÓe «¬……∆ƒ¬«¿»¿«ƒ
ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«

:ÔB‰ÈÏÈÁ≈≈

„ÌÈ¯ˆÓכז  ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚ ÔÈÏlÓc Ôep‡ƒ¿«¿ƒƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡˜t‡Ï¿«»»»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

Ú¯‡a‡כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr eheytk i"yx

did in Eprci `l ixde ,'l`ihER¦¥©£¥Ÿ¨©§¦¨¨
mFwnA FnW xMfp `NW ,df 'l`ihER'¦¥¤¤Ÿ¦§©§§¨
df oi`W minkg EdEWxC Kkitl ?sqFp¨§¦¨§¨£¨¦¤¥¤
DA fnxPW `Ed iEPiM `N` ,DnW xTir¦©§¨¤¨¦¤¦§©¨

dzidW ,DYgRWn iqEgiFxzi rxGn ¦¥¦§©§¨¤¨§¨¦¤©¦§
dxf dcFarl milbr mHRWmxhA] ¤¦¥£¨¦©£¨¨¨§¤¤

ilbr mHtl bdFp Fxzi did ,xiIBzp¦§©¥¨¨¦§¥§©¥¤§¥
dcFarl maixwdlE EpinWIW icM xwä¨§¥¤©§¦§©§¦¨©£¨

,[dxfelr 'l`ihER' mW fnFx ok ¨¨§¥¥¥¦¥©
mB dzidW'hRhRW' sqFi rxGn ¤¨§¨©¦¤©¥¤¦§¥

FxviAFzF` Wake FxviA lflf]d`x) §¦§¦¥§¦§§¨©
(f ,hl ziy`xamiqEgId ipW mW lre ,[§©¥§¥©¦¦

cSn cg`e a`d cSn cg` - ElNd©¨¤¨¦©¨¨§¤¨¦©
'l`ihER zA' mWA z`xwp - m`ddheq) ¨¥¦§¥§¥©¦¥

(.bn(o"anx):ek dxez
(ek).äLîe ïøäà àeä,xnFlMEN` ©£ŸŸ¤§©¥

dlrnl ExMfEdW(k weqta)dclIW , ¤§§§©§¨¤¨§¨
mzF`rl cakFi`Ed ,mxn(md)oxd` ¨¤¤§©§¨¥©£Ÿ

'd xn` xW` dWnEz` `ivFdl mdl Ÿ¤£¤¨©¨¤§¦¤
.mixvOn l`xUi:i"yx siqeneWi ¦§¨¥¦¦§©¦¥

miCwOW zFnFwnaEzMdoxd` §¤©§¦©¨©£Ÿ
dWnlzclFY dN`e' :oke ,o`M oFbM] §Ÿ¤§¨§¥§¥¤§Ÿ

'dWnE oxd`(` ,b xacna)[zFnFwn Wie , ©£ŸŸ¤§¥§
oxd`l dWn miCwOWaFxA `Ed KM] ¤©§¦Ÿ¤§©£Ÿ¨§

[zF`xwOdW xnFl ,mdipXoilEwX ©¦§¨©¤§¥¤§¦

cg`MmdiUrnA dfl df mieeWe §¤¨§¨¦¤¨¤§©£¥¤
miaFHd(l"kyn): ©¦

.íúBàáö ìòxnFlM ,mztiq` lr ©¦§¨©£¦¨¨§©
iExw mr ztiq` lM] mdipFndA©£¥¤¨£¦©¨¨
ld` gzR E`av xW`' :FnM ,'`av'¨¨§£¤¨§¤©Ÿ¤

'crFn(g ,gl zeny)gzR Etq`p xW` - ¥£¤¤¤§¤©
crFn ld`(b ,` xacna o"anx)oFWlE .[ Ÿ¤¥§

FnM FrnWn mzF`av 'lr'©¦§¨©§¨§
,mzF`avAmztiq`A xnFlM(oldlcke). §¦§¨§©©£¦¨¨

dtiq`l l`xUi lM Etq`PW s`e§©¤¤¤§¨¦§¨¥©£¦¨
cigi oFWlA 'm`av' xn`p `l zg ©̀©Ÿ¤¡©§¨¨¦§¨¦
itl ,miAx oFWlA 'mzF`av' `N ¤̀¨¦§¨¦§©¦§¦

FWExiRW,mdihaWl m`av lM ¤¥¨§¨¨§¦§¥¤
'`av' iExw haWe haW lMW mEXnE¦¤¨¥¤¨¥¤¨¨¨
l`xUi miaWgp Kkl ,Fnvrl§©§§¨¤§¨¦¦§¨¥

.'miAx zF`avl' miwElgM:i"yx xirne ©£¦¦§¨©¦
WOWnd 'mzF`av lr' oFWl znbEckE§§©§©¦§¨©§©¥

,'mzF`avA' mFwnAWicFr `xwOA ¦§§¦§¨¥©¦§¨
mdA xn`PW ,dPdMoFWlFpi`W 'lr' ¨¥¨¤¤¡©¨¤§©¤¥

zg` zF` mFwna `N`z"iA zF`) ¤¨¦§©©¥
oFbM ,(daiYd W`xA `al diE`xd̈§¨¨Ÿ§Ÿ©¥¨§

'digz LAxg lre'(n ,fk ziy`xa), §©©§§¦§¤
FrnWOW'LAxgA' FnMwgvi zMxA] ¤©§¨§§©§§¦§©¦§¨

oke ;[digY LAxg gkA :eUr Fpal¦§¥¨§Ÿ©©§§¦§¤§¥
'mkAxg lr mYcnr'(ek ,bl l`wfgi), £©§¤©©§§¤

FrnWOW'mkAxgA' FnM`iaPd] ¤©§¨§§©§§¤©¨¦
mkpFghA lM :l`xUil FYgkFzA§©§§¦§¨¥¨¦§§¤

[mkAxgA mYnU;lr' o`M s` ©§¤§©§§¤©¨©
'mzF`avA' FnM FrnWn ,'mzF`av¦§¨©§¨§§¦§¨

(oexkfd):fk dxez
(fk).'Bâå íéøaãîä íäcEnlY dn ¥©§©§¦§©©§

?'md' xnFlmdoxd`e dWn - ©¥¥¤§©£Ÿ
mcFTd wEqRA xn`p mdilrWEEhvPW ¤£¥¤¤¡©©¨©¥¤¦§©

- mixvOn l`xUi z` `ivFdlmd §¦¤¦§¨¥¦¦§©¦¥
EN`EniITW`le] EEhvp xW` z` ¥¤¦§¤£¤¦§©§Ÿ

drxRn mz`xi ipROW' mipwGd mzF`M§¨©§¥¦¤¦§¥¦§¨¨¦©§Ÿ
,oxd`e dWn ixg`n cg` cg` EhnWp¦§§¤¨¤¨¥©£¥¤§©£Ÿ
EriBdW mcFw mNEM EhnWPW cr©¤¦§§¨¤¤¦¦

'oihlRl(` ,d lirl i"yx)[(a"a): ©©§¦
.ïøäàå äLî àeäaEW aEzMd ltM Ÿ¤§©£Ÿ¨©©¨

:cFr xnFl 'oxd`e dWn `Ed'mdxW` ¤§©£Ÿ©¥£¤
EcnrmzEgilWAdpn`PdmzwcvaE ¨§¦§¦¨©¤¡¨¨§¦§¨¨

,iEPiW mdA lg `ledNgYnzrn - §Ÿ¨¨¤¦¦§¦¨¥¥
- mrd z` bidpdl Elgd xW`cre £¤¥¥§©§¦¤¨¨§©

sFq,l`xUi z` mzbdpd ztEwY§©©§¨¨¨¤¦§¨¥
ux`l mzqipM z`xwl(.`i dlibn)(`"eb): ¦§©§¦¨¨¨¨¤

gk dxez
(gk).'Bâå øac íBéa éäéådf `xwn ©§¦§¦¤§¦§¨¤

,eixg`NW `xwOl xAEgnWxtnd §¨©¦§¨¤§©£¨©§¨¥
xEAiCd did dn KlFde:hk dxez §¥¤¨¨©¦

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k ipy meil inei xeriy

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì§«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©

ìLe:äðL úàîe íéL §¦²§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑ אבּוהי,אח קהת ת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe§¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

(âë)úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬
àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½

:øîúéà-úàå øæòìà-úà¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«
i"yx£ÔBLÁ ˙BÁ‡∑(רבה שמות קי. בתרא לבּדק(בבא צרי אּׁשה, הּנֹוׂשא למדנּו: .ּבאחיה מּכאן ¬«¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה לבלבלבלבּדּדּדּדקקקק צריצריצריצרי אאאאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹוׂשׂשׂשׂשאאאא למדנלמדנלמדנלמדנּוּוּוּו כג)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן ו, ּדֹודתֹו"ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
לוי קהת קהת קהת קהת (ּבת נ ֹולדּואחאחאחאחֹוֹוֹוֹות ת ת ת  היא" ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרןואהרןואהרןואהרן, ׁש"ּדֹודתֹו"ממממׁשׁשׁשׁשהההה אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

ליחס ואהרןואהרןואהרןואהרןּבא ממממׁשׁשׁשׁשהההה עמרם").אתאתאתאת ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ולא קהת, ואחֹות לוי ּבת ׁשהיתה אּמם, מּצד ּגם ְֵֶֶֶֶַָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
את  ליחס הּכתּוב ּכּונת אין ּכאן א יֹוכבד. ׁשל לאחיה לא אביו), ידי (על לעמרם הּקׁשר את מדּגיׁש 'ּדֹודתֹו' ועֹוד: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹזאת

אהרן").ּבּבּבּבניניניני ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא נחׁשֹון" ׁש"אחֹות ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

(ãë)älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤
:éçøwä úçtLî¦§§¬Ÿ©¨§¦«

(äë)Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´
úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬

:íúçtLîì íiåìä©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּכוכבים, ּביצרֹולעבֹודת קט)ׁשּפטּפט .(ב"ב ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ÈÂÏיט  ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÈLeÓe ÈÏÁÓ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈«¿¬«≈ƒ
:ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿

dÏכ  È‰e·‡ ˙Á‡ „·ÎBÈ ˙È Ì¯ÓÚ ·ÈÒe¿ƒ«¿»»∆∆¬«¬ƒ≈
ÈLe ‰LÓ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿ƒƒ«≈»«¬…¿»…∆¿≈

:ÔÈL Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì¯ÓÚ ÈiÁ«≈«¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

È¯ÎÊÂ:כא  ‚ÙÂ Á¯˜ ¯‰ˆÈ È·e¿≈ƒ¿»…«»∆∆¿ƒ¿ƒ

È¯˙ÒÂ:כב  ÔÙˆÏ‡Â Ï‡LÈÓ Ï‡ÈfÚ È·e¿≈Àƒ≈ƒ»≈¿∆¿»»¿ƒ¿ƒ

ÈnÚ„·כג  ˙a Ú·LÈÏ‡ ˙È Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…»¡ƒ∆«««ƒ»»
·„ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ ÔBLÁc d˙Á‡¬»≈¿«¿≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»»»

:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»∆¿»»¿»ƒ»»

‡ÔÈlכד  ÛÒ‡È·‡Â ‰˜Ï‡Â ¯Èq‡ Á¯˜ È·e¿≈…««ƒ¿∆¿»»«¬ƒ»»ƒ≈
:Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«…«

Ï‡ÈËetכה  ˙aÓ dÏ ·ÈÒ Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»««¬…¿ƒ≈ƒ¿«ƒ≈
ÈLÈ¯ ÔÈl‡ ÒÁÈt ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿ƒƒ«≈»ƒ¿»ƒ≈≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÈÏ ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

dxezd lr eheytk i"yx

(k)Búãc ãáëBé'FzcFC' .dX`l Fl ¤¤Ÿ̈§¦¨¨
mBxzOW itM FWExiR o`M xEn`d̈¨¨¥§¦¤§©§¥

:qFlwpE`'idEa` zg`';eia` zFg`] §§£©£¦£¨¦
zWxtA xEn`d 'LzcFC' oFWNn dpFWA§¤¦§¨§¨¨§¨¨©

zFixr(ci ,gi `xwie)ig` zW` FWExiRW £¨¤¥¥¤£¦
z` dX`l gwl mxnr ,xnFlM .[a`d̈¨§©©§¨¨©§¦¨¤

cakFiiel zA`idWzFg`eia` ¤¤©¥¦¤¦£¨¦
,zdwxn`PW FnM(hp ,ek xacna)mWe' §¨§¤¤¡©§¥

`idW ixd ,'iel zA cakFi mxnr zW ¥̀¤©§¨¤¤©¥¦£¥¤¦
(zdw zFg` dzid(m"`x):`k dxez ¨§¨£§¨

(bk).ïBLçð úBçàzA' xn`PW xg` £©§©©¤¤¡©©
zFg` `idW Eprci xaM ,'acpinr£¦¨¨§¨¨©§¤¦£
xg` mFwnA xMfEd xaM ixdW ,oFWgp©§¤£¥§¨§©§¨©¥

(b ,a xacna)oA oFWgp dcEdi ipal `iUpe'§¨¦¦§¥§¨©§¤
z`f xiMfdl KxvEd dOle ,'acpinr©¦¨¨§¨¨§©§©§¦Ÿ

`N` ?o`M,Epcnl o`MnW`UFPd ¨¤¨¦¨¨©§¤©¥

dig`A wFCal Kixv dX`zF`xl ¦¨¨¦¦§§©¤¨¦§
ig`l minFC mipA aFxW itl ,maiH dn©¦¨§¦¤¨¦¦©£¥
gwl oxd` iM xnFl aEzMd `aE ,m`d̈¥¨©¨©¦©£Ÿ¨©
aEWg oFWgp dig`W itl raWil` z ¤̀¡¦¤©§¦¤¨¦¨©§¨

`iUp zFidl FtFqe ,did(.iw a"a)m"ayx) ¨¨§¦§¨¦
(my:ck dxez

(dk).ìàéèet úBðaîdn mWl ¦§¦¥§¥¨
zFpAn' dzidW aEzMd EpricFd¦©©¨¤¨§¨¦§



x`e`מ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iyily meil inei xeriy

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàE ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת ּבאזני ּפעם ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל «»¿«≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
.ּפרעה  ְַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr `"g y"ewl t"r)

WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

אלאלאלאל־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ידידידידּבּבּבּברררר אחיאחיאחיאחי ואהרןואהרןואהרןואהרן אצאצאצאצּוּוּוּוּךּךּךּך ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת תדתדתדתדּבּבּבּברררר ב)אאאאּתּתּתּתהההה (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
רׁש"י מבאר גֹו'", ּפרעה אל ידּבר אחי ואהרן אצּוּך אׁשר ּכל את ּתדּבר "אּתה הּפסּוק ּתדּבר)על אּתה אחת (בד"ה "ּפעם : ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכל
מהּקּב"ה  הּׁשליחּות ּדברי את אמר ׁשּמׁשה אּלא ּפרעה, אל אהרן עם ּכן גם הל ׁשּמׁשה נראה, רׁש"י לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּומּפׁשטּות

הּקדׁש ּובלׁשֹון ׁשּׁשמע ּכפי מּפי")ּבדּיּוק ׁשּׁשמעּת לפרעה("ּכפי ּתרּגמֹו ואהרן בינותם"), "והמליץ ע"ד ּבאזניו ("ימליצנו" והטעימֹו , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
מארצֹו". יׂשראל ּבני את "וׁשּלח לפעל מנת ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹעל

הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין לא ּפרעה והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה אליו וקׁשה: ׁשּדּבר (ּכפי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

?הּקּב"ה) ַָָ

לבאר: ְְֵֵָויׁש
לּצּדיק  אפי' אזי ּתקּפן, ּבעצם הם ׁשהּקלּפֹות ׁשּבׁשעה חסידּות, ּבספרי מבאר לפרעה" אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹעל
הּפסּוק  ּכּונת וזֹוהי ּבֹו". ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ראית "אם חז"ל מאמר דר ועל לׁשברם. הּכח את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאין

לפ  אלקים נתּתי ועד "ראה ּפרעה", על מּמׁש ּבא־ל זרֹוע "ממׁשלה – מיחדים ּכחֹות למׁשה הּקּב"ה נתן ׁשּבזה – רעה" ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ
ויּסּורין". "ּבמּכֹות ְְְִִִַלרּדֹותֹו

לפרעה ּבעצמֹו ללכת מׁשה צרי היה זה לבּדֹו)ּומּטעם אהרן רק ּגם (ולא ולכן ּפרעה. את לׁשּבר הּכח את היה לֹו רק ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ
ּבלה"ק אּתֹו הבין)ּדּבר ׁשּלא עצמֹו(הגם מצד ׁשהּוא עּמֹו להתעּסק ּכלֹומר, לבררֹו, מנת על היה לא ּפרעה עם ּדּבּורֹו ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ׁשּבדּבּורֹו. האלקי הּכח אּלא הּדברים, הבנת נֹוגע היה לא ּובזה ּולׁשברֹו. לרּדֹותֹו מנת על היה הּדּבּור אּלא ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיסּכים,

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ויטעימויטעימויטעימויטעימּנּנּנּנּוּוּוּו ב)ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו ז, הצרימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו(רש"י ולכן  מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר מׁשה – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את לתרּגם ּבנֹוסף יטעימיטעימיטעימיטעימּנּנּנּנּוּוּוּואהרן – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכ מׁשה ּדברי את ּולהטעים להסּביר אהרן על היה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלכ
."ּבאזני ּדברי "יּכנסּו רׁש"י: ְְְְִִֵֵֶַַָָָּופרׁש
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i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע לתת מאחר ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי «¬ƒ«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
אֹותֹותי  ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם הּקדֹוׁשלב ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
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(èë)øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:E ¥¤«
i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑ ׁשהפסיק מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבֹו להתחיל עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי ‰'.הענין È‡∑ ׁשליחּותי ּדברי ּולקּים לׁשלח אני .ּכדאי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָ¬ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָ

(ì)íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
éàå:äòøt éìà òîLé C §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,"אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן למעלה: ׁשאמר האמירה הּכתּוב היא וׁשנה «…∆…∆ƒ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: ּכאדם הּׁשּטה, היא וכ הענין, ׁשהפסיק ּכיון .ּכאן, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé E §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑ ויּסּורין ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ורֹודה E‡È·.ׁשֹופט ‰È‰È∑.מתרּגמנ יהי ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְְְִִִֵֶַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְְְְֵַָָֻ
מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי לעם ּומׁשמיע הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל נז)וכן ׂשפתים",(ישעיה י)"ניב (משלי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

ּדׁשמּואל מהתנּבאֹות" "ויכל חכמה", י)"ינּוב פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
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s` EN` znbEckE .md xEAiC oFWl§¦¥§§©¥©
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מי `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iyily meil inei xeriy

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàE ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת ּבאזני ּפעם ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ּכל «»¿«≈ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
.ּפרעה  ְַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr `"g y"ewl t"r)

WcTd oFWlA ± drxtl dWn xEAC¦Ÿ¤§©§Ÿ¦§©Ÿ¤

אלאלאלאל־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ידידידידּבּבּבּברררר אחיאחיאחיאחי ואהרןואהרןואהרןואהרן אצאצאצאצּוּוּוּוּךּךּךּך ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת תדתדתדתדּבּבּבּברררר ב)אאאאּתּתּתּתהההה (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
רׁש"י מבאר גֹו'", ּפרעה אל ידּבר אחי ואהרן אצּוּך אׁשר ּכל את ּתדּבר "אּתה הּפסּוק ּתדּבר)על אּתה אחת (בד"ה "ּפעם : ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּכל
מהּקּב"ה  הּׁשליחּות ּדברי את אמר ׁשּמׁשה אּלא ּפרעה, אל אהרן עם ּכן גם הל ׁשּמׁשה נראה, רׁש"י לׁשֹון ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּומּפׁשטּות

הּקדׁש ּובלׁשֹון ׁשּׁשמע ּכפי מּפי")ּבדּיּוק ׁשּׁשמעּת לפרעה("ּכפי ּתרּגמֹו ואהרן בינותם"), "והמליץ ע"ד ּבאזניו ("ימליצנו" והטעימֹו , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ
מארצֹו". יׂשראל ּבני את "וׁשּלח לפעל מנת ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹעל

הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין לא ּפרעה והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה אליו וקׁשה: ׁשּדּבר (ּכפי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

?הּקּב"ה) ַָָ

לבאר: ְְֵֵָויׁש
לּצּדיק  אפי' אזי ּתקּפן, ּבעצם הם ׁשהּקלּפֹות ׁשּבׁשעה חסידּות, ּבספרי מבאר לפרעה" אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹעל
הּפסּוק  ּכּונת וזֹוהי ּבֹו". ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ראית "אם חז"ל מאמר דר ועל לׁשברם. הּכח את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאין

לפ  אלקים נתּתי ועד "ראה ּפרעה", על מּמׁש ּבא־ל זרֹוע "ממׁשלה – מיחדים ּכחֹות למׁשה הּקּב"ה נתן ׁשּבזה – רעה" ְְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ
ויּסּורין". "ּבמּכֹות ְְְִִִַלרּדֹותֹו

לפרעה ּבעצמֹו ללכת מׁשה צרי היה זה לבּדֹו)ּומּטעם אהרן רק ּגם (ולא ולכן ּפרעה. את לׁשּבר הּכח את היה לֹו רק ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ
ּבלה"ק אּתֹו הבין)ּדּבר ׁשּלא עצמֹו(הגם מצד ׁשהּוא עּמֹו להתעּסק ּכלֹומר, לבררֹו, מנת על היה לא ּפרעה עם ּדּבּורֹו ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ

ׁשּבדּבּורֹו. האלקי הּכח אּלא הּדברים, הבנת נֹוגע היה לא ּובזה ּולׁשברֹו. לרּדֹותֹו מנת על היה הּדּבּור אּלא ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיסּכים,

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ויטעימויטעימויטעימויטעימּנּנּנּנּוּוּוּו ב)ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו ז, הצרימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו(רש"י ולכן  מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר מׁשה – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את לתרּגם ּבנֹוסף יטעימיטעימיטעימיטעימּנּנּנּנּוּוּוּואהרן – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכ מׁשה ּדברי את ּולהטעים להסּביר אהרן על היה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלכ
."ּבאזני ּדברי "יּכנסּו רׁש"י: ְְְְִִֵֵֶַַָָָּופרׁש

(â)éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²
:íéøöî õøàa éúôBî-úàå§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע לתת מאחר ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי «¬ƒ«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ
אֹותֹותי  ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם הּקדֹוׁשלב ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

‡CeÁב  Ô¯‰‡Â Cp„wÙ‡ Èc Ïk ˙È ÏlÓz z‡«¿¿«≈»»ƒ¬«¿ƒ»¿«¬…»
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlLÈÂ ‰Ú¯t ÌÚ ÏlÓÈ¿«≈ƒ«¿…ƒ««»¿≈ƒ¿»≈

:dÚ¯‡Ó≈«¿≈

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr eheytk i"yx

(a)øaãú äzàxAci Lig` oxd`e 'ebe ©¨§©¥§©£Ÿ¨¦§©¥
l` mixAcn EidY mkipW .drxR l ¤̀©§Ÿ§¥¤¦§§©§¦¤
dNigY xAcY dY`W `N` ,drxR©§Ÿ¤¨¤©¨§©¥§¦¨

lM zg` mrRoiprzEgilW ©©©©¨¦§©§¦
iRn YrnXW itM zEgilWEoFWlA §¦§¦¤¨©§¨¦¦§¨

,dxvwLig` oxd`exW` `Ed §¨¨§©£Ÿ¨¦£¤
EPnirhie EPvilniFpFWlAipf`a ©§¦¤§©§¦¤¦§§¨§¥

,drxtKxFSd itM mdA Kix`ie,a"rx) ©§Ÿ§©£¦¨¤§¦©¤

(m"`x:b dxez
(b)äL÷à éðàåKM .'ebe drxR al z` ©£¦©§¤¤¥©§Ÿ¨

:d"awd xn`riWxdW xg`ndrxR ¨©¥©©¤¦§¦©©§Ÿ
qixzdemixacA,iCbpMin' xn`WM §¦§¦¦§¨¦§¤§¦§¤¨©¦

'FlwA rnW` xW` 'd,(a ,d lirl)iElbe £¤¤§©§Ÿ§¨
gExÎzgp oi`W iptlaFh oFvx - §¨©¤¥©©©¨

dnMqdemlW al zzl zFOE`A §©§¨¨¨¨¥¥¨¥
aEWlxW`M ENit`e ,mdi`hg lr ¨©£¨¥¤©£¦©£¤

df didi `l ,Fvx`n l`xUi z` gNWi§©©¤¦§¨¥¥©§Ÿ¦§¤¤
xiqdl icM wx `N` daEWY KFYn¦§¨¤¨©§¥§¨¦
rxRdl icM ,Kkitl ,eilrn zFMOd©©¥¨¨§¦¨§¥§¦¨©
cr l`xUi z` dPir xW` lM lr EPOn¦¤©¨£¤¦¨¤¦§¨¥©

,dYril aFhotF`A z`f zFUrl ©¨¦©£Ÿ§¤
FA zFAxd ornl ,FAl dXwzIW¤¦§©¤¦§©©©§

e izFzF`KM ici lrmY` ExiMY ©§©§¥¨©¦©¤
(l`xUi)z`izxEaB,l"kyn ,o"anx) ¦§¨¥¤§¨¦

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iyily meil inei xeriy

ß zah `"k iyily mei ß

(èë)øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À
øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬

éìà:E ¥¤«
i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑ ׁשהפסיק מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּבֹו להתחיל עליו הענין חזר ליחסם, ּכדי ‰'.הענין È‡∑ ׁשליחּותי ּדברי ּולקּים לׁשלח אני .ּכדאי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָ¬ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָ

(ì)íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦
éàå:äòøt éìà òîLé C §¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,"אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן למעלה: ׁשאמר האמירה הּכתּוב היא וׁשנה «…∆…∆ƒ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: ּכאדם הּׁשּטה, היא וכ הענין, ׁשהפסיק ּכיון .ּכאן, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹ

æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé E §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑ ויּסּורין ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ורֹודה E‡È·.ׁשֹופט ‰È‰È∑.מתרּגמנ יהי ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְְְִִִֵֶַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְְְְֵַָָֻ
מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי לעם ּומׁשמיע הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון ּכל נז)וכן ׂשפתים",(ישעיה י)"ניב (משלי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

ּדׁשמּואל מהתנּבאֹות" "ויכל חכמה", י)"ינּוב פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז ,. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

ÏlÓכט  ÈÈ ‡‡ ¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«¬»¿»«≈
‡‡ Èc Ïk ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯t ÌÚƒ«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¬»

:CnÚ ÏÈlÓÓ¿«≈ƒ»

ÏÏÓÓל  ¯ÈwÈ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»«ƒ«¿»
:‰Ú¯t ÈpÓ Ïa˜È ÔÈcÎ‡Â¿∆¿≈¿«≈ƒƒ«¿…
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מתהּפכת  לחׁשׁשהיא ידי .על ְְִִֵֶֶֶַַַַ
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i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה,(שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלן מאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 57 'nr ,ek jxk zegiy ihewl)

ממממּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותםתםתםתם אתאתאתאת אהרןאהרןאהרןאהרן ממממּטּטּטּטהההה יב)ווווּיּיּיּיבלעבלעבלעבלע (ז, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכּלם את ּבלע מּטה ונעׂשה ׁשחזר (רש"י)מאחר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת רׁש"י ּדברי ְְֲִִֵֵַַַָָָּבאּור

ּוכפי  לּתֹורה". ּומקרבן הּברּיֹות את "אֹוהב – הּכהן אהרן ּכהנהגת אהבת־יׂשראל, מּתֹו להיֹות צריכה הּזּולת עם ּפעּלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכל
לקרבן  יּוכל ואּולי האי וכּולי אהבה, עבֹותֹות ּבחבלי למׁשכן צרי ועבֹודתֹו... ה' מּתֹורת הרחֹוקים "אף ּב'ּתניא': ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר
מבּטלת  "והרחמנּות  עליהם, רחמים לעֹורר ויׁש ּכן", ּגם לאהבם "מצוה לׂשנאתם, ׁשּמצוה א ּלּו ואפילּו ה'". ועבֹודת  ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלּתֹורה

האהבה". ּומעֹוררת ְְֲִֶֶַַָָָהּׂשנאה
ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ מסּתר ׁשּבֹו הּטֹוב הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻא
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`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy
ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּכֹוכבים, עֹובדי האּומות על ּפרענּות מביא הּוא: ג)ּברּו "הכרּתי (צפניה ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לא  הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש ואףֿעלּֿפיֿכן מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א "אמרּתי וגֹו'". ּפּנֹותם נׁשּמּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹּגֹוים
ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק "ּבלכּתנאמר: הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק אּלא, ְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: ׁשמֹות ּפרׁשת ּוכדלעיל ּביד ׂשמּתי עד .לׁשּוב" ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה לבלבלבלב אתאתאתאת אקאקאקאקׁשׁשׁשׁשהההה ג)ואניואניואניואני (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ֹֹ
ׁשּיתקּׁשה  לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּומֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי ּכנגּדי, והתריס ׁשהרׁשיע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמאחר

ּגבּורתי את ותּכירּו אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען (רש"י)לּבֹו, ְְְְִִִֶַַַַַָ
את  מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע אם לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמה

הּבחירה? ְִַַָֹּכח
מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ה)ּפרעה ׁשל (שמות ּבמרּותֹו מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא . ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּברׁשּות  ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ּכן על רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,

חפׁשית. ּבחירה נטּול והּוא ּוכלל, ּכלל ְְְְְְְִִַָָָָעצמֹו

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:íéìãb íéèôLa íéøöî¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם ∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
:eNò̈«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeíéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−
:äòøt-ìà íøaãa äðL̈¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah a"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

ÁÓ˙ד  ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה  ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
Èa ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו  ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז  ÔÓz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈL ÔÓz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈL¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

dxezd lr eheytk i"yx

(z"yn.FzCn oke(FMxC)ÎWFcTd lW §¥¦¨©§¤©¨
,`EdÎKExA`EdWlr zEprxER `ian ¨¤¥¦§¨©

l`xUi ErnWIW icM zFOE`d̈§¥¤¦§§¦§¨¥
,E`xiieFnM ,'d l` EaEWi KM KFYnE §¦¨¦¨¨¤§

xn`PW(e ,b diptv)EOWp miFb iYxkd' ¤¤¡©¦§©¦¦¨©
izF` i`xiY K` iYxn` 'Fbe mzFPR¦¨§¨©§¦©¦§¦¦

'xqEn igwYmiiFB iYcnWd] ¦§¦¨¦§©§¦¦

ilE` iYxn` iM ,mdixvan iYaxgde§¤¡©§¦¦§§¥¤¦¨©§¦©
.[mknvrl xqEn EcnlY KM KFYn¦¨¦§§¨§©§§¤
zFMn WngA okÎiRÎlrÎs`e§©©¦¥§¨¥©

zFpFW`xdoiicr'd wGgie' xn`p `l ¨¦£©¦Ÿ¤¡©©§©¥
,'drxR al z`x`WA xn`PW KxcM ¤¥©§Ÿ§¤¤¤¤¡©¦§¨

wEGigl KxvEd `l oiicrW ,zFMOd©©¤£©¦Ÿ§©§¦
,minXd on cgEinal wfgIe' `N` §¨¦©¨©¦¤¨©¤¡©¥

,'drxReil`n drxR wGgzp f` cr iM( ©§Ÿ¦©¨¦§©¥©§Ÿ¥¥¨
(`negpz):c dxez

(c).éãé úàz` oY`zFMdl ,WOn ici ¤¨¦¤¥¤¨¦©¨§©
,mdAxEn`ke] igElW ici lr `le ¨¤§Ÿ©§¥§¦§¨¨

`le ,K`ln ici lr `l :gqR lW dcBdA©©¨¨¤¤©Ÿ©§¥©§¨§Ÿ
FcFakA d"awd `N` ...sxU ici lr©§¥¨¨¤¨¦§

[FnvraE(x"etc i"tr awri zpyn):d dxez §©§



מג `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

(è)úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®
äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ

:ïépúì éäé§¦¬§©¦«
i"yx£˙ÙBÓ∑ אֹותצר ׁשּיׁש אתכם להֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−
äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ

:ïépúì éäéå åéãáò éðôìå§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑נחׁש. ¿«ƒָָ

(àé)eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑:לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון, ּדֹומה (בראשית הּמתהּפכת", החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
מתהּפכת  לחׁשׁשהיא ידי .על ְְִִֵֶֶֶַַַַ

(áé)-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥
:íúhî-úà ïøäà©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ∑(צז מּטה,(שבת ונעׂשה ׁשחזר ּכּלן מאחר את .ּבלע «ƒ¿««≈«¬…ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 57 'nr ,ek jxk zegiy ihewl)

ממממּטּטּטּטֹוֹוֹוֹותםתםתםתם אתאתאתאת אהרןאהרןאהרןאהרן ממממּטּטּטּטהההה יב)ווווּיּיּיּיבלעבלעבלעבלע (ז, ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּכּלם את ּבלע מּטה ונעׂשה ׁשחזר (רש"י)מאחר ְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת רׁש"י ּדברי ְְֲִִֵֵַַַָָָּבאּור

ּוכפי  לּתֹורה". ּומקרבן הּברּיֹות את "אֹוהב – הּכהן אהרן ּכהנהגת אהבת־יׂשראל, מּתֹו להיֹות צריכה הּזּולת עם ּפעּלה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכל
לקרבן  יּוכל ואּולי האי וכּולי אהבה, עבֹותֹות ּבחבלי למׁשכן צרי ועבֹודתֹו... ה' מּתֹורת הרחֹוקים "אף ּב'ּתניא': ְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר
מבּטלת  "והרחמנּות  עליהם, רחמים לעֹורר ויׁש ּכן", ּגם לאהבם "מצוה לׂשנאתם, ׁשּמצוה א ּלּו ואפילּו ה'". ועבֹודת  ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלּתֹורה

האהבה". ּומעֹוררת ְְֲִֶֶַַָָָהּׂשנאה
ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ מסּתר ׁשּבֹו הּטֹוב הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻא

ÔBÎÏט  e·‰ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ÔBÎ˙ÂÏ ÏlÓÈ È¯‡¬≈¿«≈¿»¿«¿…¿≈«»¿
Ì„˜ ÈÓ¯e C¯ËeÁ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ¯ÓÈ˙Â ‡˙‡»»¿≈«¿«¬…«»¿»¿≈√»

:‡Èp˙Ï È‰È ‰Ú¯t«¿…¿ƒ¿«ƒ»

Ók‡י  ÔÎ e„·ÚÂ ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ d¯ËeÁ ˙È Ô¯‰‡ ‡Ó¯e ÈÈ „È˜Ùcƒ«ƒ¿»¿»«¬…»¿≈√»«¿…

:‡Èp˙Ï ‰Â‰Â È‰Bc·Ú Ì„˜Â¿»»«¿ƒ«¬»¿«ƒ»

iL¯ÁÏe‡יא  ‡iÓÈkÁÏ ‰Ú¯t Û‡ ‡¯˜e¿»««¿…¿«ƒ«»¿»»«»
ÔB‰ÈLÁÏa ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ôep‡ Û‡ e„·ÚÂ«¬»«ƒ»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈

:Ôk≈

ÚÏ·eיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

dxezd lr eheytk i"yx

(h).úôBî.zF`mkl EpY ,xnFlkE ¥§©§¨¤
dgkFde oniqKxFv WIW ricFdl ¦¨§¨¨§¦©¤¥¤

(zlFkie zEaiWg)mkz` glFXW inA £¦¦¤§¦¤¥©¤§¤
(ipewfg):

.ïépúìFWExiR ,o`M xEn`d oiPYWgp §©¦©¦¨¨¨¥¨¨
xn`PW FnM](eh weqt oldl)xW` dHOde' §¤¤¡©§©©¤£¤

'ebe 'Wgpl KRdp(iiga epiax)[(:i dxez ¤§©§¨¨
(`i).íäéèäìaFnEBxzM FWExiR §©£¥¤¥§©§

:qFlwpE`A'oFdiWglA'WgNA] §§§§©£¥©©©
EidW 'Wgl' ixEAC mde .[mdNW¤¨¤§¥¦¥©©¤¨

,sEXiM ikxvl mixnF`Fl oi`eoFWll §¦§¨§¥¦§¥§¨
dfoFinc(dnFC `nbEC),`xwOA ¤¦§§¨¨©¦§¨

,'hdl' iExw WgNd `dIWeEpivn mlE` ¤§¥©©©¨©©§¨¨¦
df oirM `xwnWFl zFOcl Wi: ¦§¨§¥¤¤¥§©

z`e ...ocr obl mcTn oMWIe'hdl ©©§¥¦¤¤§©¥¤§¥©©
'zkRdzOd axgd(ck ,b ziy`xa) ©¤¤©¦§©¤¤

z` ocr obl gxfOn oiMWd d"awd]¦§¦¦¦§¨§©¥¤¤
z` xFnWl ,zkRdzOd dpEpXd axgd©¤¤©§¨©¦§©¤¤¦§¤
Kkl iM Wxtl WIW ,[miIgd ur KxC¤¤¥©©¦¤¥§¨¥¦§¨
mWA axgd adl z` aEzMd dPiM¦¨©¨¤©©©¤¤§¥

xaCdW itl ,'hdl'`idW dnFC ©©§¦¤©¨¨¤¤¦
Wgl iciÎlr zkRdzn(z"yn):dxez ¦§©¤¤©§¥¨©

ai
(ai).ïøäà ähî òìáiåxfgW xg`n ©¦§©©¥©£Ÿ¥©©¤¨©

oiPYdoNEM z` rlA ,dHn dUrpe ©©¦§©£¨©¤¨©¤¨
z` oxd` oiPY rlaIe' xn`p `l ixdW]¤£¥Ÿ¤¡©©¦§©©¦©£Ÿ¤
,qPA dxizi ztqFY `id Ffe .['mdipiPY©¦¥¤§¦¤¤§¥¨©¥
oi` la` ,rFlal mMxC mipiPY ixdW¤£¥©¦¦©§¨¦§©£¨¥

rFlal dHn lW FMxC.fv zay)((x"eny): ©§¤©¤¦§©
bi dxez

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy
ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּכֹוכבים, עֹובדי האּומות על ּפרענּות מביא הּוא: ג)ּברּו "הכרּתי (צפניה ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

לא  הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש ואףֿעלּֿפיֿכן מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א "אמרּתי וגֹו'". ּפּנֹותם נׁשּמּו ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹּגֹוים
ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק "ּבלכּתנאמר: הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק אּלא, ְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹ

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: ׁשמֹות ּפרׁשת ּוכדלעיל ּביד ׂשמּתי עד .לׁשּוב" ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה לבלבלבלב אתאתאתאת אקאקאקאקׁשׁשׁשׁשהההה ג)ואניואניואניואני (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ֹֹ
ׁשּיתקּׁשה  לי טֹוב לׁשּוב, ׁשלם לב לתת ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּומֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי ּכנגּדי, והתריס ׁשהרׁשיע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָמאחר

ּגבּורתי את ותּכירּו אֹותֹותי ּבֹו הרּבֹות למען (רש"י)לּבֹו, ְְְְִִִֶַַַַַָ
את  מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע אם לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹמה

הּבחירה? ְִַַָֹּכח
מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ה)ּפרעה ׁשל (שמות ּבמרּותֹו מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא . ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּברׁשּות  ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ּכן על רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,

חפׁשית. ּבחירה נטּול והּוא ּוכלל, ּכלל ְְְְְְְִִַָָָָעצמֹו

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:íéìãb íéèôLa íéøöî¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«

(ä)-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם ∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, .יד ∆»ƒְֶַַָָָ

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
:eNò̈«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeíéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−
:äòøt-ìà íøaãa äðL̈¨®§©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah a"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

ÁÓ˙ד  ˙È Ôz‡Â ‰Ú¯t ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡ÏÂ¿»¿«≈ƒ¿«¿…¿∆≈»»«
È· ÈnÚ ˙È ÈÏÈÁ ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓa Èz¯·b¿À¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈»≈ƒ»«ƒ¿≈
:ÔÈ·¯·¯ ÔÈÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

È˙ה  ÌÈ¯‡ „k ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬≈¬»¿»«»≈»
Èa ˙È ˜Èt‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ Èz¯·b ˙ÁÓ»«¿À¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈»¿≈

:ÔB‰ÈÈaÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈≈

Ôkו  ÔB‰˙È ÈÈ „ÈwÙ„ ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»»¿≈
:e„·Ú¬»

Ï˙e˙ז  ÔÓz ¯a Ô¯‰‡Â ÔÈL ÔÓz ¯a ‰LÓe…∆«¿»»¿ƒ¿«¬…«¿»»¿»
:‰Ú¯t ÌÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÔÈL¿ƒ¿«»¿ƒ«¿…

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

dxezd lr eheytk i"yx

(z"yn.FzCn oke(FMxC)ÎWFcTd lW §¥¦¨©§¤©¨
,`EdÎKExA`EdWlr zEprxER `ian ¨¤¥¦§¨©

l`xUi ErnWIW icM zFOE`d̈§¥¤¦§§¦§¨¥
,E`xiieFnM ,'d l` EaEWi KM KFYnE §¦¨¦¨¨¤§

xn`PW(e ,b diptv)EOWp miFb iYxkd' ¤¤¡©¦§©¦¦¨©
izF` i`xiY K` iYxn` 'Fbe mzFPR¦¨§¨©§¦©¦§¦¦

'xqEn igwYmiiFB iYcnWd] ¦§¦¨¦§©§¦¦

ilE` iYxn` iM ,mdixvan iYaxgde§¤¡©§¦¦§§¥¤¦¨©§¦©
.[mknvrl xqEn EcnlY KM KFYn¦¨¦§§¨§©§§¤
zFMn WngA okÎiRÎlrÎs`e§©©¦¥§¨¥©

zFpFW`xdoiicr'd wGgie' xn`p `l ¨¦£©¦Ÿ¤¡©©§©¥
,'drxR al z`x`WA xn`PW KxcM ¤¥©§Ÿ§¤¤¤¤¡©¦§¨

wEGigl KxvEd `l oiicrW ,zFMOd©©¤£©¦Ÿ§©§¦
,minXd on cgEinal wfgIe' `N` §¨¦©¨©¦¤¨©¤¡©¥

,'drxReil`n drxR wGgzp f` cr iM( ©§Ÿ¦©¨¦§©¥©§Ÿ¥¥¨
(`negpz):c dxez

(c).éãé úàz` oY`zFMdl ,WOn ici ¤¨¦¤¥¤¨¦©¨§©
,mdAxEn`ke] igElW ici lr `le ¨¤§Ÿ©§¥§¦§¨¨

`le ,K`ln ici lr `l :gqR lW dcBdA©©¨¨¤¤©Ÿ©§¥©§¨§Ÿ
FcFakA d"awd `N` ...sxU ici lr©§¥¨¨¤¨¦§

[FnvraE(x"etc i"tr awri zpyn):d dxez §©§



x`e`מד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

(æé)äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧
äkî éëðà|øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ

:íãì eëôäðå§¤«¤§¬§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰Â∑ עֹובדים ּומצרים הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ּבמצרים יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹותם  הלקה ּכ ואחר יראתם, את הלקה לפיכ .לּנילּוס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָ

(çé)eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzL ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡ÏÂ∑ לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©

íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå íäéøàé§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−
íéöòáe íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå§¦«§¨®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−

:íéðáàáe¨«£¨¦«
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ ולא ּבדם לא ידֹו, על לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ּכׁשּנׁשל מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

אהרן  ידי על ולקה ׁשּלנּו∑Ì˙¯‰.ּבצפרּדעים, ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים נהרֹות ּברכֹות ∑Ì‰È¯‡È.הם הם ְְְְְֲִִֵַַַָָֹ«¬…»ְְְְִֵֵֶַָָָ¿…≈∆ְֵֵ
ּומׁשקה  היארים ּדר ועֹולה מתּברכים מימיו ונילּוס לּׂשדֹות, הּנהר מּׂשפת אדם ּבידי העׂשּויֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹונּגרים

לֹו∑‡‚Ì‰ÈÓ.הּׂשדֹות  וקֹורין אחד ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן נֹובעין ׁשאינן מים קבּוצת ַָ«¿≈∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ÌÈ¯ˆÓ.אשטנ"ק  ı¯‡ ÏÎa∑ ׁשּבּבּתים ּובאמּבטאֹות ּבּמרחצאֹות ÌÈ·‡·e.אף ÌÈˆÚ·e∑ ׁשּבכלי מים ¿»∆∆ƒ¿«ƒְְְֲִֶֶַַַַָָָָ»≈ƒ»¬»ƒְִִֵֶַ

אבן עץ  .ּובכלי ְִֵֵֶֶ

‰‡יז  ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

Ôe‡ÏÈÂיח  ‡¯‰ È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

C¯ËÁיט  ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈk ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡·‡ ÈÓ·e ‡Ú‡ ÈÓ·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

(fi).íãì eëôäðåligzd dOl §¤¤§§¨¨¨¦§¦
?xF`id z`MdAminWB oi`W itl §©¨©©§§¦¤¥§¨¦

e mixvnA micxFixdpdqElip`EdW] §¦§¦§©¦§¨¨©¦¤
[o`M xEn`d xF`iddlFreizFcB lr ©§¨¨¨¤©§¨

mrtl mrRne ,ux`d z` dwWnEEid ¦©©§©©©§¤¤¨¨¤§¨
dqElipl micaFr mixvn`Ed xW` ©¦§¦§¦§¦£¤

mziign xFwndwld Kkitl ,d"awd §¦§¨¨§¦¨¦§¨
dNigYmz`xi z`Fktde (mlil`) §¦¨¤¦§¨¨¡¦¨©£¨
,mclmzF` dwld KMÎxg`ex`WA §¨§©©¨¦§¨¨¦§¨

zFMOd(`negpz)(a"a):gi dxez ©©
(gi)íéøöî eàìðåon min zFYWl §¦§¦§©¦¦§©¦¦

,'zEtiIr' FrnWn 'zE`l' oFWl .x`id©§Ÿ§¥©§¨©¥
EtiIrzi mixvOdW dpeEMd oi` mlE`¨¥©©¨¨¤©¦§¦¦§©§
xvw `xwn `N` ,xF`id in ziIzXn¦§¦©¥©§¤¨¦§¨¨¨
mixvn E`lpe :FA xn`p ENi`kE ,`Ed§¦¤¡©§¦§¦§©¦

d`Etx WTal(dpTze dvr)inl §©¥§¨¥¨§©¨¨§¥
xF`idicM,zFYWl oiiE`x EidIW ©§§¥¤¦§§¦¦§

ElirFi `l iM mzribi didY mPiglE§¦¨¦§¤§¦¨¨¦Ÿ¦
mElM(i"`a):hi dxez §

(hi).ïøäà ìà øBîàxgap dOl ¡¤©£Ÿ¨¨¦§©
?Kkl oxd` `weeCxF`id oibdW itl ©§¨©£Ÿ§¨§¦¤¥¥©§

FkFzl KlWPWM dWn lr(b ,a lirl), ©Ÿ¤§¤¦§©§
z` sFhWl FztU l` miOd Elr `NW¤Ÿ¨©©¦¤§¨¦§¤

,daiYddwl `l KkitlxF`idlr ©¥¨§¦¨Ÿ¨¨©§©
A `l FcizMnA `le mCzMn ¨Ÿ§©©¨§Ÿ§©©

doxd` iciÎlr dwle ,mirCxtS ©§©§§¦§¨¨©§¥©£Ÿ
oNdl d`x](` ,g)dWn l` 'd xn`Ie' §¥§©¨©Ÿ¤¤Ÿ¤

...LHnA Lci z` dhp oxd` l` xn ¡̀Ÿ¤©£Ÿ§¥¤¨§§©¤
dcOle .['ebe 'mirCxtvd z` lrde§©©¤©§©§§¦§¦§¨
mc` zigWi `NW ,ux` KxC dxFY¨¤¤¤¤¤Ÿ©§¦¨¨
EPOn d`pd zaFh Fl dzidW xaC̈¨¤¨§¨©£¨¨¦¤

(x"eny)(`"eb ,z"ti):
.íúBøäð,mikWFOd zFxdp md ©£¨¥§¨©§¦

lr micnFr mpi` mdiniOW xnFlM§©¤¥¥¤¥¨§¦©

,minxFfe mikWnp `N` ,mnFwnoirM §¨¤¨¦§¨¦§§¦§¥
dzFxdpzFvx`A miIEvOd:EpNW ©§¨©§¦¨£¨¤¨

.íäéøBàémdinin mixF`id mB §¥¤©©§¦¥¥¤
zFxdPdW `N` ,zFxdpM mikWnp¦§¨¦¦§¨¤¨¤©§¨
mixF`id ENi`e ,minW iciA miiEUr£¦¦¥¨©¦§¦©§¦

mixbpE zFkixA mdzFlrzE zFxitg) ¥§¥§¨¦£¦§¨
(rwxTAmc` iciA zFiEUrdicM ©©§©¨£¦¥¨¨§¥

miOd z` KFWnlxdPd ztVn ¦§¤©©¦¦§©©¨¨
e ,zFcVldmikxAzn einin qElip ©¨§©¦¥¨¦§¨§¦

mrR iCn (miAxzn)dlFre ,KtFWe ¦§©¦¦¥©©§¤§¥
eininzFcVd dwWnE mixF`id Kxc ¥¨¤¤©§¦©§¤©¨

iciA ExRgPW ElNd mixF`id mW lre]§©¥©§¦©¨¤¤§§¦¥
,xF`i mWA Fnvr qEliPd mB iExw mc`̈¨¨©©¦©§§¥§
minW iciA `xap Fnvr `EdW s ©̀¤©§¦§¨¦¥¨©¦

[xdp `xTdl iE`x dide,`n ziy`xa i"yx) §¨¨¨§¦¨¥¨¨
(`:

.íäéîâà`xwOd oFWlA 'mb`' ©§¥¤£¨¦§©¦§¨

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy
לעצמֹוול  מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, – ּכללּיים ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא הּיחידה העצה פעמים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

חדּור  ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה על־ידי להעׂשֹות צריכה זֹו ׁשּבליעה ההֹוראה, ּבאה זה ועל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּכלל.
ערּבּוב  חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק א ּפֹועל ׁשהּוא ּבֹו אנּו ּובטּוחים אמּתּיים, ּובאהבת־יׂשראל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבחסד

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל הרעֹות הּמּדֹות מּצד ּונטּיֹות סּבֹות ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָׁשל
ּכעס  ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה הּפעּלה אּלא אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻזאת
חס־וׁשלֹום, וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל צרי הּמֹוכיח ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ׁשּטבעֹו זה, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ(ּכנחׁש

עצמֹו. מציאּות הרּגׁשת ללא ְְְְְִַַַַָֹואף

(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ãé)ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−
ì:íòä çlL §©©¬¨¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא יּקיר. יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד ."ּכי »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwz¦©¬§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

צרכיו ׁשם רבה)ועֹוׂשה .(שמות ְְֶָָָ

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éE §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ
-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL øîàì¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ

:äk-ãò zòîL̈©−§¨©«Ÿ
i"yx£‰k „Ú∑ ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה , עד «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

.הּלילה" ְַַָ

ÔB‰pÓיג  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד  ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â לפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו  ˜ÈÙ ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

(ci).ãákiEUr 'caM' oFWl ¨¥§¨¥¨
FnM] xar lrR oFWlA od WxRzdl§¦§¨¥¥¦§Ÿ©¨¨§
zNinM ode ,[caM dUrPW ,'caM'¨©¤©£¨¨¥§¥§¦©
xaCd] deFd oFWlA zxn`Pd x`FY©©¤¡¤¤¦§¤©¨¨
Wi o`M ;[onf lkaE eiWkr ,caM̈¥©§¨§¨§©¨¥

okle ,x`FzM FWxtlFnEBxYoFkPd §¨§§©§¨¥©§©¨
:`EdxiTi'drxtc `Al'lW FAl] ©¦¦¨§©§Ÿ¦¤

,[`Ed caM drxR'xTiz`' `le ©§Ÿ¨¥§Ÿ¦§©©
dUrp drxR lW FAl :FWExiR `dIW]¤§¥¥¦¤©§Ÿ©£¨

,[caMxaC mW `EdW ipRnx`FY) ¨¥¦§¥¤¥¨¨©
`Ede ,lrR oFWl `le (xaCiM' FnM ¨¨§Ÿ§Ÿ©§§¦

xaCd LOn cakEdUr lkEz `l ¨¥¦§©¨¨Ÿ©£Ÿ
'LCal(gi ,gi onwl)l` Fxzi ixaCn] §©¤¦¦§¥¦§¤

lM z` hFRWl LgkA oi` :dWn¤¥§Ÿ£¦§¤¨
`Ed caM :FrnWOW ,[LCal mrd̈¨§©¤¤©§¨¨¥

onf lkaE eiWkr ,LOn xaCd(d"d): ©¨¨¦§©§¨§¨§©
eh dxez

(eh).äîénä àöBé äpälikxv.eiawp ¦¥¥©©§¨§¨§¥§¨¨
itlFnvr dUFr didW`Ed ENi`M §¦¤¨¨¤©§§¦

Kixv Fpi`W xnF`e DFl`mlFrl ¡©§¥¤¥¨¦§¨
E ,eiawplipirn Fnvr xiYqdl icka ¦§¨¨¦§¥§©§¦©§¥¥¥

did ,zFIxAdmiMWnxwFAA`vFie ©§¦¨¨©§¦©¤§¥
lxdpdeikxv mW dUFre qElip §¨¨©¦§¤¨§¨¨

(`negpz):fh dxez
(fh).äk ãòo`M xEn`d 'dM cr' oFWl ©Ÿ§©Ÿ¨¨¨

FrnWn.dPd crdYr cr ,xnFlM ©§¨©¥¨§©©©¨

dpFWA] 'd lFwA YrnW `l oiicr£©¦Ÿ¨©§¨§§¤
F` 'dkM' FrnWOW zF`xwOd aFxn¥©¦§¨¤©§¨¨¨

`xwn lW FhEWR Edf .['o`M'FWxcnE .: ¨¤§¤¦§¨¦§¨
Lpi` :Fl fFnxl icM 'dM cr' oFWl hwp̈©§©Ÿ§¥¦§¥§
l`xUi z` gNWY `le 'd lFwA rnFW¥©§§Ÿ§©©¤¦§¨¥
zFxFkAÎzMn iPOn rnWYW cr©¤¦§©¦¤¦©©§

A DA gYt`WoFWl,'dM'xn`PWdM' ¤¤§©¨§§Ÿ¤¤¡©Ÿ
dliNd zFvgM 'd xn``vFi ip` ¨©©£©©§¨£¦¥

'ebe 'xFkA lM znE ,mixvn KFzAonwl) §¦§¨¦¥¨§
(c ,`iEp`vn m` mB ,zFMOd x`WaE]¦§¨©©©¦¨¨

`N` z`f oi` ,'dM' oFWl mdÄ¤§Ÿ¥Ÿ¤¨
xE`izA `le ,dMOd lr d`xzdA§©§¨¨©©©¨§Ÿ§¥

Dnvr dMOd(m"`x)[:fi dxez ©©¨©§¨



מה `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

(æé)äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧
äkî éëðà|øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ

:íãì eëôäðå§¤«¤§¬§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰Â∑ עֹובדים ּומצרים הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ּבמצרים יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אֹותם  הלקה ּכ ואחר יראתם, את הלקה לפיכ .לּנילּוס, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָ

(çé)eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´
ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzL ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡ÏÂ∑ לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה .לבּקׁש ¿ƒ¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

(èé)Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´
íúøäð-ìò íéøöî éîéî-ìò Eãé-äèðe|-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©

íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå íäéøàé§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−
íéöòáe íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå§¦«§¨®§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−

:íéðáàáe¨«£¨¦«
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑ ולא ּבדם לא ידֹו, על לקה לא לפיכ לתֹוכֹו, ּכׁשּנׁשל מׁשה על היאר ׁשהגן לפי ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

אהרן  ידי על ולקה ׁשּלנּו∑Ì˙¯‰.ּבצפרּדעים, ּנהרֹות ּכעין הּמֹוׁשכים נהרֹות ּברכֹות ∑Ì‰È¯‡È.הם הם ְְְְְֲִִֵַַַָָֹ«¬…»ְְְְִֵֵֶַָָָ¿…≈∆ְֵֵ
ּומׁשקה  היארים ּדר ועֹולה מתּברכים מימיו ונילּוס לּׂשדֹות, הּנהר מּׂשפת אדם ּבידי העׂשּויֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹונּגרים

לֹו∑‡‚Ì‰ÈÓ.הּׂשדֹות  וקֹורין אחד ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן נֹובעין ׁשאינן מים קבּוצת ַָ«¿≈∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ÌÈ¯ˆÓ.אשטנ"ק  ı¯‡ ÏÎa∑ ׁשּבּבּתים ּובאמּבטאֹות ּבּמרחצאֹות ÌÈ·‡·e.אף ÌÈˆÚ·e∑ ׁשּבכלי מים ¿»∆∆ƒ¿«ƒְְְֲִֶֶַַַַָָָָ»≈ƒ»¬»ƒְִִֵֶַ

אבן עץ  .ּובכלי ְִֵֵֶֶ

‰‡יז  ÈÈ ‡p‡ È¯‡ Úc˙ ‡„a ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¿»ƒ«¬≈¬»¿»»
Èc ‡iÓ ÏÚ È„È· Èc ‡¯ËÁa ÈÁÓ ‡‡¬»»≈¿À¿»ƒƒƒ««»ƒ

:‡Ó„Ï ÔeÎt‰˙ÈÂ ‡¯‰·¿«¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿»

Ôe‡ÏÈÂיח  ‡¯‰ È¯Òe ˙eÓz ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»¿¿ƒ«¬»¿ƒ¿
:‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»

C¯ËÁיט  ÏBË Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…À¿»
ÏÚ ÔB‰È¯‰ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡iÓ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡Â«¬≈¿»««»¿ƒ¿«ƒ««¬≈«
˙eLÈk ˙Èa Ïk ÏÚÂ ÔB‰ÈÓ‚‡ ÏÚÂ ÔB‰Èz¯‡¬ƒ≈¿««¿≈¿«»≈¿ƒ
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„ È‰ÈÂ ‡Óc ÔB‰ÈÂ ÔB‰ÈÓÈÓ≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»¿»«¿»

:‡·‡ ÈÓ·e ‡Ú‡ ÈÓ·e ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿»≈»»¿»≈«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

(fi).íãì eëôäðåligzd dOl §¤¤§§¨¨¨¦§¦
?xF`id z`MdAminWB oi`W itl §©¨©©§§¦¤¥§¨¦

e mixvnA micxFixdpdqElip`EdW] §¦§¦§©¦§¨¨©¦¤
[o`M xEn`d xF`iddlFreizFcB lr ©§¨¨¨¤©§¨

mrtl mrRne ,ux`d z` dwWnEEid ¦©©§©©©§¤¤¨¨¤§¨
dqElipl micaFr mixvn`Ed xW` ©¦§¦§¦§¦£¤

mziign xFwndwld Kkitl ,d"awd §¦§¨¨§¦¨¦§¨
dNigYmz`xi z`Fktde (mlil`) §¦¨¤¦§¨¨¡¦¨©£¨
,mclmzF` dwld KMÎxg`ex`WA §¨§©©¨¦§¨¨¦§¨

zFMOd(`negpz)(a"a):gi dxez ©©
(gi)íéøöî eàìðåon min zFYWl §¦§¦§©¦¦§©¦¦

,'zEtiIr' FrnWn 'zE`l' oFWl .x`id©§Ÿ§¥©§¨©¥
EtiIrzi mixvOdW dpeEMd oi` mlE`¨¥©©¨¨¤©¦§¦¦§©§
xvw `xwn `N` ,xF`id in ziIzXn¦§¦©¥©§¤¨¦§¨¨¨
mixvn E`lpe :FA xn`p ENi`kE ,`Ed§¦¤¡©§¦§¦§©¦

d`Etx WTal(dpTze dvr)inl §©¥§¨¥¨§©¨¨§¥
xF`idicM,zFYWl oiiE`x EidIW ©§§¥¤¦§§¦¦§

ElirFi `l iM mzribi didY mPiglE§¦¨¦§¤§¦¨¨¦Ÿ¦
mElM(i"`a):hi dxez §

(hi).ïøäà ìà øBîàxgap dOl ¡¤©£Ÿ¨¨¦§©
?Kkl oxd` `weeCxF`id oibdW itl ©§¨©£Ÿ§¨§¦¤¥¥©§

FkFzl KlWPWM dWn lr(b ,a lirl), ©Ÿ¤§¤¦§©§
z` sFhWl FztU l` miOd Elr `NW¤Ÿ¨©©¦¤§¨¦§¤

,daiYddwl `l KkitlxF`idlr ©¥¨§¦¨Ÿ¨¨©§©
A `l FcizMnA `le mCzMn ¨Ÿ§©©¨§Ÿ§©©

doxd` iciÎlr dwle ,mirCxtS ©§©§§¦§¨¨©§¥©£Ÿ
oNdl d`x](` ,g)dWn l` 'd xn`Ie' §¥§©¨©Ÿ¤¤Ÿ¤

...LHnA Lci z` dhp oxd` l` xn ¡̀Ÿ¤©£Ÿ§¥¤¨§§©¤
dcOle .['ebe 'mirCxtvd z` lrde§©©¤©§©§§¦§¦§¨
mc` zigWi `NW ,ux` KxC dxFY¨¤¤¤¤¤Ÿ©§¦¨¨
EPOn d`pd zaFh Fl dzidW xaC̈¨¤¨§¨©£¨¨¦¤

(x"eny)(`"eb ,z"ti):
.íúBøäð,mikWFOd zFxdp md ©£¨¥§¨©§¦

lr micnFr mpi` mdiniOW xnFlM§©¤¥¥¤¥¨§¦©

,minxFfe mikWnp `N` ,mnFwnoirM §¨¤¨¦§¨¦§§¦§¥
dzFxdpzFvx`A miIEvOd:EpNW ©§¨©§¦¨£¨¤¨

.íäéøBàémdinin mixF`id mB §¥¤©©§¦¥¥¤
zFxdPdW `N` ,zFxdpM mikWnp¦§¨¦¦§¨¤¨¤©§¨
mixF`id ENi`e ,minW iciA miiEUr£¦¦¥¨©¦§¦©§¦

mixbpE zFkixA mdzFlrzE zFxitg) ¥§¥§¨¦£¦§¨
(rwxTAmc` iciA zFiEUrdicM ©©§©¨£¦¥¨¨§¥

miOd z` KFWnlxdPd ztVn ¦§¤©©¦¦§©©¨¨
e ,zFcVldmikxAzn einin qElip ©¨§©¦¥¨¦§¨§¦

mrR iCn (miAxzn)dlFre ,KtFWe ¦§©¦¦¥©©§¤§¥
eininzFcVd dwWnE mixF`id Kxc ¥¨¤¤©§¦©§¤©¨

iciA ExRgPW ElNd mixF`id mW lre]§©¥©§¦©¨¤¤§§¦¥
,xF`i mWA Fnvr qEliPd mB iExw mc`̈¨¨©©¦©§§¥§
minW iciA `xap Fnvr `EdW s ©̀¤©§¦§¨¦¥¨©¦

[xdp `xTdl iE`x dide,`n ziy`xa i"yx) §¨¨¨§¦¨¥¨¨
(`:

.íäéîâà`xwOd oFWlA 'mb`' ©§¥¤£¨¦§©¦§¨

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy
לעצמֹוול  מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, – ּכללּיים ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא הּיחידה העצה פעמים ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

חדּור  ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה על־ידי להעׂשֹות צריכה זֹו ׁשּבליעה ההֹוראה, ּבאה זה ועל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּכלל.
ערּבּוב  חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק א ּפֹועל ׁשהּוא ּבֹו אנּו ּובטּוחים אמּתּיים, ּובאהבת־יׂשראל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבחסד

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל הרעֹות הּמּדֹות מּצד ּונטּיֹות סּבֹות ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָׁשל
ּכעס  ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה הּפעּלה אּלא אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻֻזאת
חס־וׁשלֹום, וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל צרי הּמֹוכיח ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ׁשּטבעֹו זה, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ(ּכנחׁש

עצמֹו. מציאּות הרּגׁשת ללא ְְְְְִַַַַָֹואף

(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ãé)ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−
ì:íòä çlL §©©¬¨¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא יּקיר. יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד ."ּכי »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈

:Eãéa çwz¦©¬§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

צרכיו ׁשם רבה)ועֹוׂשה .(שמות ְְֶָָָ

(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éE §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ
-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL øîàì¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ

:äk-ãò zòîL̈©−§¨©«Ÿ
i"yx£‰k „Ú∑ ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה , עד «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

.הּלילה" ְַַָ

ÔB‰pÓיג  ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒƒ¿
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»

(יד  ¯wÈ˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â לפרש"י(¯ÈwÈ «¬«¿»¿…∆ƒ¿«««ƒ
:‡nÚ ‡ÁlLÏ ·È¯Ò ‰Ú¯Ù„ ‡aÏƒ»¿«¿…»ƒ¿«»»«»

iÓÏ‡טו  ˜ÈÙ ‡‰ ‡¯Ùˆa ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ƒ≈¿»«¿…¿«¿»»»≈¿«»
‡¯ËeÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ d˙eÓc˜Ï „zÚ˙˙Â¿ƒ¿««¿«»≈«≈«¬»¿¿»

:C„Èa ·qz ‡ÈÂÁÏ CÈÙ‰˙‡c¿ƒ¿¬ƒ¿∆¿»ƒ«ƒ»

ÈÁlLטז  È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈¿»¡»»ƒ»≈«¿«ƒ
ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ¯ÓÈÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿≈«««»«ƒ¿ƒ¿¿√»«

:ÔÚk „Ú ‡zÏÈa˜ ‡Ï ‡‰Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

(ci).ãákiEUr 'caM' oFWl ¨¥§¨¥¨
FnM] xar lrR oFWlA od WxRzdl§¦§¨¥¥¦§Ÿ©¨¨§
zNinM ode ,[caM dUrPW ,'caM'¨©¤©£¨¨¥§¥§¦©
xaCd] deFd oFWlA zxn`Pd x`FY©©¤¡¤¤¦§¤©¨¨
Wi o`M ;[onf lkaE eiWkr ,caM̈¥©§¨§¨§©¨¥

okle ,x`FzM FWxtlFnEBxYoFkPd §¨§§©§¨¥©§©¨
:`EdxiTi'drxtc `Al'lW FAl] ©¦¦¨§©§Ÿ¦¤

,[`Ed caM drxR'xTiz`' `le ©§Ÿ¨¥§Ÿ¦§©©
dUrp drxR lW FAl :FWExiR `dIW]¤§¥¥¦¤©§Ÿ©£¨

,[caMxaC mW `EdW ipRnx`FY) ¨¥¦§¥¤¥¨¨©
`Ede ,lrR oFWl `le (xaCiM' FnM ¨¨§Ÿ§Ÿ©§§¦

xaCd LOn cakEdUr lkEz `l ¨¥¦§©¨¨Ÿ©£Ÿ
'LCal(gi ,gi onwl)l` Fxzi ixaCn] §©¤¦¦§¥¦§¤

lM z` hFRWl LgkA oi` :dWn¤¥§Ÿ£¦§¤¨
`Ed caM :FrnWOW ,[LCal mrd̈¨§©¤¤©§¨¨¥

onf lkaE eiWkr ,LOn xaCd(d"d): ©¨¨¦§©§¨§¨§©
eh dxez

(eh).äîénä àöBé äpälikxv.eiawp ¦¥¥©©§¨§¨§¥§¨¨
itlFnvr dUFr didW`Ed ENi`M §¦¤¨¨¤©§§¦

Kixv Fpi`W xnF`e DFl`mlFrl ¡©§¥¤¥¨¦§¨
E ,eiawplipirn Fnvr xiYqdl icka ¦§¨¨¦§¥§©§¦©§¥¥¥

did ,zFIxAdmiMWnxwFAA`vFie ©§¦¨¨©§¦©¤§¥
lxdpdeikxv mW dUFre qElip §¨¨©¦§¤¨§¨¨

(`negpz):fh dxez
(fh).äk ãòo`M xEn`d 'dM cr' oFWl ©Ÿ§©Ÿ¨¨¨

FrnWn.dPd crdYr cr ,xnFlM ©§¨©¥¨§©©©¨

dpFWA] 'd lFwA YrnW `l oiicr£©¦Ÿ¨©§¨§§¤
F` 'dkM' FrnWOW zF`xwOd aFxn¥©¦§¨¤©§¨¨¨

`xwn lW FhEWR Edf .['o`M'FWxcnE .: ¨¤§¤¦§¨¦§¨
Lpi` :Fl fFnxl icM 'dM cr' oFWl hwp̈©§©Ÿ§¥¦§¥§
l`xUi z` gNWY `le 'd lFwA rnFW¥©§§Ÿ§©©¤¦§¨¥
zFxFkAÎzMn iPOn rnWYW cr©¤¦§©¦¤¦©©§

A DA gYt`WoFWl,'dM'xn`PWdM' ¤¤§©¨§§Ÿ¤¤¡©Ÿ
dliNd zFvgM 'd xn``vFi ip` ¨©©£©©§¨£¦¥

'ebe 'xFkA lM znE ,mixvn KFzAonwl) §¦§¨¦¥¨§
(c ,`iEp`vn m` mB ,zFMOd x`WaE]¦§¨©©©¦¨¨

`N` z`f oi` ,'dM' oFWl mdÄ¤§Ÿ¥Ÿ¤¨
xE`izA `le ,dMOd lr d`xzdA§©§¨¨©©©¨§Ÿ§¥

Dnvr dMOd(m"`x)[:fi dxez ©©¨©§¨



x`e`מו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת ּוׁשלׁשה מנין חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם ּוּוּוּומתרהמתרהמתרהמתרה מעידמעידמעידמעיד כה)היההיההיההיה ּבוּדאי מעידמעידמעידמעיד(ז, ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה עדּות, מּלׁשֹון העדאה, – ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדם ּובמּכת לדם".העידהעידהעידהעידּבעתיד. ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . . ּכה עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: –מתרהמתרהמתרהמתרהמׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבהנהגתֹו ּתלּויה מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על אזהרה הּנּה מאן התרההתרההתרההתרההתראה "ואם ּבפרעה: מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּבצפרּדעים". ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹאּתה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היארהיארהיארהיאר אתאתאתאת הההה'''' ההההּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת כה)ווווּיּיּיּיּמּמּמּמלאלאלאלא (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
מעיד  היה חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוּיּמלא

ּבהם (רש"י)ּומתרה ְֶֶַָ
האחרֹונים  החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה החדׁש ׁשל הראׁשֹון ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻלכל
הּוא  מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה לקראת ואזהרה הקּדמה היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ההתראה. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּתהיה

ההתראה? מּכן לאחר ורק הּמּכה ּתבֹוא ׁשּקדם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
ה  אּלא ּפרעה, על ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות ׁשּמׁשה והּבאּור: הּדבר ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן ן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נׁשּבר  וכ הּמּכה, לאחר מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים אּלּו יּסּורים מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ּדברים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמדּבר
יֹותר. עֹוד לּבֹו ונכנע ְְְִִֵַַֹּפרעה

הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את מחלט, נּצחֹון ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻמּכאן
הּׁשנים  ּברב היא וארא ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ּב'המׁש לגּני' 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ּגם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּומבזּבז
עקבתא  ׁשל החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו הּללּו האֹוצרֹות נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), החדׁש מברכים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּבת

הּׁשלמה. ּבּגאּלה הּמחלט הּנּצחֹון את להביא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדמׁשיחא,

(åë)zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlL-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
:íéòcøôöa Eìeáb§«§−©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑,הּמפעל ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן אּתה. סרּבן ׁשלו ואם ּכמֹו: ¿ƒ»≈«»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
וזעף סר כ)וׁשקט, א EÏe·b.(מלכים Ïk ˙‡ Û‚∑,מּכה לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון אינֹו מּגפה לׁשֹון ּכל וכן מּכה, ְְֵֵָָָ…≈∆»¿¿ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

כא)וכן: וכן:(שמות מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה יג)"ונגפּו רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו צא)"ּובטרם ּתּגף (תהלים "ּפן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
,"רגל ח)ּבאבן נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְֶֶֶֶֶֶֶַָ

dÏכו  ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז  ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡iÚc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

dxezd lr eheytk i"yx

(dk).àìniå`Ed 'mini'W iR lr s` ©¦¨¥©©¦¤¨¦
zraW 'E`lnIe' xn`p `l ,miAx oFWl§©¦Ÿ¤¡©©¦§§¦§©
oFWNdW itl ,'`lOIe' `N` ,minï¦¤¨©¦¨¥§¦¤©¨

lr aQEnmini zraW 'oipn'`EdW ¨©¦§©¦§©¨¦¤
xRqn mlWpe mY :xnFlkE .cigi oFWl§¨¦§©¨§¦§©¦§©

mini draWxF`id aW `NW ¦§¨¨¦¤Ÿ¨©§
.FzEncwl,cOln '`lOIe' oFWlE §©§§©¦¨¥§©¥

aEvw didW onGd `Ed df mini oipOW¤¦§©¨¦¤©§©¤¨¨¨
,dMnE dMn lkldMOd dzidW §¨©¨©¨¤¨§¨©©¨

DnvrWcFg riax zWOWndraWM) ©§¨§©¤¤§¦©¤§¦§¨

,(WcFgd lW mipFxg` miniEKWna ¨¦©£¦¤©¤§¤¤
miwlg dWlWirax zWlWM) §Ÿ¨£¨¦¦§¤¦§¥

Fdl mcFw (WcFgd,dMOd zrtdid ©¤¤§¨©©©¨¨¨
dWnmda dxznE cirnDz`iA lr ¤¥¦©§¤¨¤©¦¨¨

(`negpz)(i"`a):ek dxez
(fk).äzà ïàî íàåoFWl `Ed oE`in §¦¨¥©¨¥§

:o`M FWExitE ,aExiq.dY` oaxq m`e ¥¥¨§¦¨§¨©¨
:i"yx x`aneoFWl'o`n'FzErnWn §¨¥©§¨

mpn`,'o`nn' FnMxnFlM,'axqn' ¨§¨§§¨¥§©§¨¥
`N`zNErR lr dxFn 'o`nn' oFWNW ¤¨¤§§¨¥¤©§©

iEPike x`FY `Ed 'o`n' ENi`e ,oE`iOd©¥§¦¨¥©§¦
x`FY znbEcM ,o`nnd mc`d lr©¨¨¨©§¨¥§§©©

KkaE ,axqnd lr 'oaxq'dpiMz` ©§¨©©§¨¥§¨¦¨¤
lrtOd mW lr mc`dmW lr) ¨¨¨©¥©¦§¨©¥

.(FzNErR'elW' FnM(ai ,fh aei`)'hwW' , §¨§¨¥Ÿ¥
(f ,gi mihtey),mW lr mc`l iEPiM `EdW¤¦§¨¨©¥

oke ,dhwXd F` delXd FzEbdpzdxq' ¦§©£©§¥¨©§¥¨§¥©
'srfe(bn ,k `Îmikln)FzFid mW lr §¨¥©¥¡

oFaSre srfA bdpzn(d"d): ¦§©¥§©©§¦¨
âð.Eìeáb ìk úà óippddMnlM z` Ÿ¥¤¨§§¦§¦©¤¤¨
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(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤
iå ähnaäòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiå åéãáò éðéòìe§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ
ì íéøöî eìëéícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¨«§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(áë)-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt: ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים.(סנהדרין מע ׂשה ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּכׁשפים  מעׂשה Ú¯t‰.ּבלהטיהם, ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: אּתם (מנחות ּתבן ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? ׁשּכּלּה עיר לעפרים, .מכניסין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

(âë)-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©
:úàæì̈«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין, ׁשּנהפ הּמּטה .למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåúBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
ì eìëé àì ék:øàéä éîénî úzL ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë)-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
:øàéä©§«Ÿ

ÈÈכ  „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú ÈÈÚÏe ‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא  ‡¯‰ È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב  ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

daÏכג  ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד  ‡¯‰ ˙e¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰c¿«¬»

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

dxezd lr eheytk i"yx

:FWExiRoiraFp opi`W min zvEaw ¥§©©¦¤¥¨§¦
,FkFzl rtFXd miIg min xFwOn¦§©¦©¦©¥©§

eFAW miOdoikWFn opi`,miklFde §©©¦¤¥¨§¦§§¦
`N`mdcg` mFwnA oicnFrEPOnE] ¤¨¥§¦§¨¤¨¦¤

milkA miOd z` mia`FWe milFC¦§£¦¤©©¦§¥¦
in oi`W ,mipFilrd zFcVd z`wWdl§©§¨©©¨¨¤§¦¤¥¥

,[mWl miriBn zFxitgdFl oixFwe ©£¦©¦¦§¨§¦
(w"phy`:

.íéøöî õøà ìëaxnFl cEnlY dn §¨¤¤¦§¨¦©©§©
miOd wx `NW ?'mixvn ux` lkA'§¨¤¤¦§©¦¤Ÿ©©©¦

`N` ,mcl Ektdp uEgAWs`miOd ¤©¤¤§§¨¤¨©©©¦
miqPEkndzF`HAn`aE zF`vgxOA ©§¨¦©¤§£¨¨©§©¨

WzFiEpA md,miYAAmcl Ektdp ¤¥§©¨¦¤¤§§¨
(l"kyn):

.íéðáàáe íéöòáezFAxlmin ¨¥¦¨£¨¦§©©¦

WoFbM ,milMAoa` ilkaE ur ilkA ¤©¥¦§¦§¥¥¦§¥¨¤
mcl KRdp lMd ,milhlHOd(l"kyn): ©¦©§§¦©Ÿ¤§©§¨

k dxez
(ak).íäéèìa'mdihdlA' FnM `Ed §¨¥¤§§©£¥¤

dlrnl xEn`d(`i weqt)o`M mbe , ¨¨§©§¨§©¨
FWExiRWglmiOEhxgd EidW ¥©©¤¨©©§¦

oFWlE ,mdNW sEXiM ikxvl miWgFl£¦§¨§¥¦¤¨¤§
mW lr `Ed 'hdl'e 'hl'oixnF`W ¨§©©©¥¤§¦

i`WgaE hNA FzF`lFwaE xzQA) ©¨©£©©¥¤§
.(KEnp,Exn` EpizFAxemzF` oiA dn ¨§©¥¨§©¥¨

EN`l 'mdihl' miiExTd miWgFNd©£¦©§¦¨¥¤§¥
?'mdihdl' miiExTd- 'mdihlA' ©§¦©£¥¤§¨¥¤

dUrn - 'mdihdlA' ;micW dUrn©£¥¥¦§©£¥¤©£¥
,mitWkWgl ici lr miUrp mdipWE §¨¦§¥¤©£¦©§¥©©

(:fq oixcdpq):(`"eb)

.äòøt áì ÷æçiådrxR d`xW oeiM ©¤¡©¥©§Ÿ¥¨¤¨¨©§Ÿ
cbpM wGgzd ,oM miUFr eiOEhxg s`W¤©©§¨¦¥¦§©¥§¤¤

oxd`e dWnxnFl:mdlriciÎl ¤§©£Ÿ©¨¤©§¥
,oM miUFr mY` zEtXknikeoaY' §©§©¤¦¥§¦¤¤

'miixtrl oiqipkn mY`!?lWn KxC ©¤©§¦¦§¨§©¦¤¤¨¨
lxirmiixtr DnXW,oaY DNEMW §¦¤§¨¨§©¦¤¨¤¤

?xFMnl oaY mW `iadl mrh Wi mElM§¥©©§¨¦¨¤¤¦§
mixvnl zEtXkn oi`ian mY` s ©̀©¤§¦¦§©§§¦§©¦

miOEhxgd ux`:mitWM DNEMWdxez ¤¤©©§¦¤¨§¨¦
bk

(bk).úàæì íbKM lr dxFn 'mB' oFWl ©¨Ÿ§©¤©¨
drxR Fl zW `NW ipXd ztFOd EdGW¤¤©¥©¥¦¤Ÿ¨©§Ÿ

`l ;FAlKRdPW dHOd ztFnl ¦Ÿ§¥©©¤¤¤§©
e ,oiPzlmblW dfl `lmiOd zkitd §©¦§©Ÿ¨¤¤£¦©©©¦

l:mCck dxez §¨



מז `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת ּוׁשלׁשה מנין חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
ּבהם ּומתרה מעיד היה רבה)חלקים .(בשמות ְֲִִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם ּוּוּוּומתרהמתרהמתרהמתרה מעידמעידמעידמעיד כה)היההיההיההיה ּבוּדאי מעידמעידמעידמעיד(ז, ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה עדּות, מּלׁשֹון העדאה, – ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדם ּובמּכת לדם".העידהעידהעידהעידּבעתיד. ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . . ּכה עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: –מתרהמתרהמתרהמתרהמׁשה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבהנהגתֹו ּתלּויה מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על אזהרה הּנּה מאן התרההתרההתרההתרההתראה "ואם ּבפרעה: מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּבצפרּדעים". ּגבּול ּכל את נגף אנכי הּנה לׁשּלח, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹאּתה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היארהיארהיארהיאר אתאתאתאת הההה'''' ההההּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת כה)ווווּיּיּיּיּמּמּמּמלאלאלאלא (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
מעיד  היה חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוּיּמלא

ּבהם (רש"י)ּומתרה ְֶֶַָ
האחרֹונים  החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה החדׁש ׁשל הראׁשֹון ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻלכל
הּוא  מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה לקראת ואזהרה הקּדמה היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ההתראה. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּתהיה

ההתראה? מּכן לאחר ורק הּמּכה ּתבֹוא ׁשּקדם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּבאפן
ה  אּלא ּפרעה, על ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות ׁשּמׁשה והּבאּור: הּדבר ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן ן ְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נׁשּבר  וכ הּמּכה, לאחר מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים אּלּו יּסּורים מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ּדברים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמדּבר
יֹותר. עֹוד לּבֹו ונכנע ְְְִִֵַַֹּפרעה

הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את מחלט, נּצחֹון ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻמּכאן
הּׁשנים  ּברב היא וארא ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ּב'המׁש לגּני' 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ּגם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּומבזּבז
עקבתא  ׁשל החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו הּללּו האֹוצרֹות נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), החדׁש מברכים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּבת

הּׁשלמה. ּבּגאּלה הּמחלט הּנּצחֹון את להביא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻּדמׁשיחא,

(åë)zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà äk åéìà¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlL-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨
:íéòcøôöa Eìeáb§«§−©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑,הּמפעל ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן אּתה. סרּבן ׁשלו ואם ּכמֹו: ¿ƒ»≈«»ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
וזעף סר כ)וׁשקט, א EÏe·b.(מלכים Ïk ˙‡ Û‚∑,מּכה לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון אינֹו מּגפה לׁשֹון ּכל וכן מּכה, ְְֵֵָָָ…≈∆»¿¿ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

כא)וכן: וכן:(שמות מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה יג)"ונגפּו רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו צא)"ּובטרם ּתּגף (תהלים "ּפן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
,"רגל ח)ּבאבן נגף"(ישעיה ."ּולאבן ְְֶֶֶֶֶֶֶַָ

dÏכו  ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿≈«≈
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙כז  ÈÁÓ ‡‡ ‡‰ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»»»¬»»≈»
:‡iÚc¯Úa CÓeÁz Ïk»¿»¿À¿¿»«»

dxezd lr eheytk i"yx

(dk).àìniå`Ed 'mini'W iR lr s` ©¦¨¥©©¦¤¨¦
zraW 'E`lnIe' xn`p `l ,miAx oFWl§©¦Ÿ¤¡©©¦§§¦§©
oFWNdW itl ,'`lOIe' `N` ,minï¦¤¨©¦¨¥§¦¤©¨

lr aQEnmini zraW 'oipn'`EdW ¨©¦§©¦§©¨¦¤
xRqn mlWpe mY :xnFlkE .cigi oFWl§¨¦§©¨§¦§©¦§©

mini draWxF`id aW `NW ¦§¨¨¦¤Ÿ¨©§
.FzEncwl,cOln '`lOIe' oFWlE §©§§©¦¨¥§©¥

aEvw didW onGd `Ed df mini oipOW¤¦§©¨¦¤©§©¤¨¨¨
,dMnE dMn lkldMOd dzidW §¨©¨©¨¤¨§¨©©¨

DnvrWcFg riax zWOWndraWM) ©§¨§©¤¤§¦©¤§¦§¨

,(WcFgd lW mipFxg` miniEKWna ¨¦©£¦¤©¤§¤¤
miwlg dWlWirax zWlWM) §Ÿ¨£¨¦¦§¤¦§¥

Fdl mcFw (WcFgd,dMOd zrtdid ©¤¤§¨©©©¨¨¨
dWnmda dxznE cirnDz`iA lr ¤¥¦©§¤¨¤©¦¨¨

(`negpz)(i"`a):ek dxez
(fk).äzà ïàî íàåoFWl `Ed oE`in §¦¨¥©¨¥§

:o`M FWExitE ,aExiq.dY` oaxq m`e ¥¥¨§¦¨§¨©¨
:i"yx x`aneoFWl'o`n'FzErnWn §¨¥©§¨

mpn`,'o`nn' FnMxnFlM,'axqn' ¨§¨§§¨¥§©§¨¥
`N`zNErR lr dxFn 'o`nn' oFWNW ¤¨¤§§¨¥¤©§©

iEPike x`FY `Ed 'o`n' ENi`e ,oE`iOd©¥§¦¨¥©§¦
x`FY znbEcM ,o`nnd mc`d lr©¨¨¨©§¨¥§§©©

KkaE ,axqnd lr 'oaxq'dpiMz` ©§¨©©§¨¥§¨¦¨¤
lrtOd mW lr mc`dmW lr) ¨¨¨©¥©¦§¨©¥

.(FzNErR'elW' FnM(ai ,fh aei`)'hwW' , §¨§¨¥Ÿ¥
(f ,gi mihtey),mW lr mc`l iEPiM `EdW¤¦§¨¨©¥

oke ,dhwXd F` delXd FzEbdpzdxq' ¦§©£©§¥¨©§¥¨§¥©
'srfe(bn ,k `Îmikln)FzFid mW lr §¨¥©¥¡

oFaSre srfA bdpzn(d"d): ¦§©¥§©©§¦¨
âð.Eìeáb ìk úà óippddMnlM z` Ÿ¥¤¨§§¦§¦©¤¤¨

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤
iå ähnaäòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiå åéãáò éðéòìe§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ
ì íéøöî eìëéícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¨«§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦

(áë)-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt: ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים.(סנהדרין מע ׂשה ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּכׁשפים  מעׂשה Ú¯t‰.ּבלהטיהם, ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: אּתם (מנחות ּתבן ְְֲֲִֵֵֶַַָ«∆¡«≈«¿…ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? ׁשּכּלּה עיר לעפרים, .מכניסין ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ

(âë)-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©
:úàæì̈«Ÿ

i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין, ׁשּנהפ הּמּטה .למֹופת «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåúBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®
ì eìëé àì ék:øàéä éîénî úzL ¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë)-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤
:øàéä©§«Ÿ

ÈÈכ  „È˜Ùc ‡Ók Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈…∆¿«¬…¿»ƒ«ƒ¿»
‡¯‰· Èc ‡iÓ ˙È ‡ÁÓe ‡¯ËÁa ÌÈ¯‡Â«¬≈¿À¿»¿»»«»ƒ¿«¬»
Ïk eÎÈÙ‰˙‡Â È‰Bc·Ú ÈÈÚÏe ‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ¿≈≈«¿…¿≈≈«¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ»

:‡Ó„Ï ‡¯‰· Èc ‡iÓ«»ƒ¿«¬»ƒ¿»

ÏÂ‡כא  ‡¯‰ È¯Òe e˙ÈÓ ‡¯‰· È„ ÈeÂ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ«¬»¿»
‰Â‰Â ‡¯‰ ÔÓ ‡iÓ ÈzLÓÏ È‡¯ˆÓ eÏÈÎÈ¿ƒƒ¿»≈¿ƒ¿≈«»ƒ«¬»«¬»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡Ó„¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈLÁÏaכב  ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»≈ƒ¿«ƒ¿«¬≈
‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«≈ƒ¿¿»

:ÈÈ ÏÈlÓcƒ«ƒ¿»

daÏכג  ÈeL ‡ÏÂ d˙È·Ï ÏÚÂ ‰Ú¯Ù Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿…¿«¿≈≈¿»«ƒƒ≈
:‡„Ï Û‡«¿»

iÓ‡כד  ‡¯‰ ˙e¯ÁÒ È‡¯ˆÓ ÏÎ e¯ÙÁÂ«¬»»ƒ¿»≈«¬»«¬»«»
‡inÓ ÈzLÓÏ eÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¬≈»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»

:‡¯‰c¿«¬»

È˙כה  ÈÈ ‡ÁÓc ¯˙a ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÌÏL‡Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»
:‡¯‰«¬»

dxezd lr eheytk i"yx

:FWExiRoiraFp opi`W min zvEaw ¥§©©¦¤¥¨§¦
,FkFzl rtFXd miIg min xFwOn¦§©¦©¦©¥©§

eFAW miOdoikWFn opi`,miklFde §©©¦¤¥¨§¦§§¦
`N`mdcg` mFwnA oicnFrEPOnE] ¤¨¥§¦§¨¤¨¦¤

milkA miOd z` mia`FWe milFC¦§£¦¤©©¦§¥¦
in oi`W ,mipFilrd zFcVd z`wWdl§©§¨©©¨¨¤§¦¤¥¥

,[mWl miriBn zFxitgdFl oixFwe ©£¦©¦¦§¨§¦
(w"phy`:

.íéøöî õøà ìëaxnFl cEnlY dn §¨¤¤¦§¨¦©©§©
miOd wx `NW ?'mixvn ux` lkA'§¨¤¤¦§©¦¤Ÿ©©©¦

`N` ,mcl Ektdp uEgAWs`miOd ¤©¤¤§§¨¤¨©©©¦
miqPEkndzF`HAn`aE zF`vgxOA ©§¨¦©¤§£¨¨©§©¨

WzFiEpA md,miYAAmcl Ektdp ¤¥§©¨¦¤¤§§¨
(l"kyn):

.íéðáàáe íéöòáezFAxlmin ¨¥¦¨£¨¦§©©¦

WoFbM ,milMAoa` ilkaE ur ilkA ¤©¥¦§¦§¥¥¦§¥¨¤
mcl KRdp lMd ,milhlHOd(l"kyn): ©¦©§§¦©Ÿ¤§©§¨

k dxez
(ak).íäéèìa'mdihdlA' FnM `Ed §¨¥¤§§©£¥¤

dlrnl xEn`d(`i weqt)o`M mbe , ¨¨§©§¨§©¨
FWExiRWglmiOEhxgd EidW ¥©©¤¨©©§¦

oFWlE ,mdNW sEXiM ikxvl miWgFl£¦§¨§¥¦¤¨¤§
mW lr `Ed 'hdl'e 'hl'oixnF`W ¨§©©©¥¤§¦

i`WgaE hNA FzF`lFwaE xzQA) ©¨©£©©¥¤§
.(KEnp,Exn` EpizFAxemzF` oiA dn ¨§©¥¨§©¥¨

EN`l 'mdihl' miiExTd miWgFNd©£¦©§¦¨¥¤§¥
?'mdihdl' miiExTd- 'mdihlA' ©§¦©£¥¤§¨¥¤

dUrn - 'mdihdlA' ;micW dUrn©£¥¥¦§©£¥¤©£¥
,mitWkWgl ici lr miUrp mdipWE §¨¦§¥¤©£¦©§¥©©

(:fq oixcdpq):(`"eb)

.äòøt áì ÷æçiådrxR d`xW oeiM ©¤¡©¥©§Ÿ¥¨¤¨¨©§Ÿ
cbpM wGgzd ,oM miUFr eiOEhxg s`W¤©©§¨¦¥¦§©¥§¤¤

oxd`e dWnxnFl:mdlriciÎl ¤§©£Ÿ©¨¤©§¥
,oM miUFr mY` zEtXknikeoaY' §©§©¤¦¥§¦¤¤

'miixtrl oiqipkn mY`!?lWn KxC ©¤©§¦¦§¨§©¦¤¤¨¨
lxirmiixtr DnXW,oaY DNEMW §¦¤§¨¨§©¦¤¨¤¤

?xFMnl oaY mW `iadl mrh Wi mElM§¥©©§¨¦¨¤¤¦§
mixvnl zEtXkn oi`ian mY` s ©̀©¤§¦¦§©§§¦§©¦

miOEhxgd ux`:mitWM DNEMWdxez ¤¤©©§¦¤¨§¨¦
bk

(bk).úàæì íbKM lr dxFn 'mB' oFWl ©¨Ÿ§©¤©¨
drxR Fl zW `NW ipXd ztFOd EdGW¤¤©¥©¥¦¤Ÿ¨©§Ÿ

`l ;FAlKRdPW dHOd ztFnl ¦Ÿ§¥©©¤¤¤§©
e ,oiPzlmblW dfl `lmiOd zkitd §©¦§©Ÿ¨¤¤£¦©©©¦

l:mCck dxez §¨



x`e`מח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy
ׁשהּיציאה  ּוכמֹו ". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ע"י ב"ה א"ס אֹור ּביחּוד ליּכלל ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר האלֹוקית ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנפׁש
ּדעׂשר  העבֹודה ע"י הּוא הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ּבעבֹודת הּוא כן ּכמֹו מּכֹות, עׂשר ע"י התחילה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמּמצרים

צפרּדע. ּומּכת ּדם מּכת וראׁשיתם ְְְִֵֵַַַַַַַָָמּכֹות,
והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת וענינֹו לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמּכת
ּבמקֹום  ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי הּנפׁש. הּוא הּדם ׁשּכן חּיּות, על מֹורה ודם ה', ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָהּקרירּות

לקדּׁשה. הּמנּגדים הּדברים ּכל אחר־ּכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה לעניני מהּקרירּות ׁשּכן הראׁשֹונה, היא זֹו ּומּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻהּקרירּות.
הּמים  ּבריאת היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני קרירּות להכניס ה' ּבעבֹודת וענינּה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָלאחר

ג) פ"י, וחמרּיּות.(שמו"ר ּבגׁשמּיּות החם ּבתקף קרירּות להכניס והינּו "ּבתּנּורי" ׁשּנכנסה ועד הּמצרּיים ּבבּתי נכנסה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהיא
ׁשּלֹו. ּוגבּולים מהּמיצרים האדם יצא ׁשעל־ידם העבֹודה ּתחּלת הם אּלּו ענינים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוב'

(á)ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ
à-úà ñëzå òcøôvä:íéøöî õø ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה מדרׁשֹו.(שמות זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז, גדוליר"א הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, לׁשֹון קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּופׁשּוטֹו

ּבלע"ז  גרינוליר"א הּצפרּדע", "וּתעל .ואף ְְְְֵַַַַַַַַַ

(â)-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¸̈©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´
äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ

:ýåýéì eçaæéå íòä-úà¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´
éãáòìå EìEnî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−

ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø E ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨
i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו וניט"ר (ישעיה ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ולֹומר  ּגדֹול ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר וכן: לעׂשֹותֹוּבלע"ז, אּוכל ˙ÓÏÈ.ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»«

„È‡¯ˆÓב  ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡iÚc¯Ú ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙ג  e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡iÚc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»

ÈÏה  ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰a¿«¬»ƒ¿»»»

dxezd lr eheytk i"yx

ç(a).òcøôvä ìòzåxn`p `l ©©©©§©§¥©Ÿ¤¡©
m` iM ,'mirCxtvd ElrIe' miAx oFWlA¦§©¦©©£©§©§§¦¦¦
fFnxl .'rCxtvd lrYe' :cigi oFWlA¦§¨¦©©©©§©§¥©¦§

dNigYA iMzg` rCxtvcalA ¦©§¦¨§©§¥©©©¦§¨
dzid,EidemixvOdDzF` oiMnicM ¨§¨§¨©¦§¦©¦¨§¥

,zEnYW`idedzidzfYnDkFYn ¤¨§¦¨§¨©¤¤¦¨
miligp miligplW (zFvEaw zFvEaw) §¦¦§¦¦§§¤
,miAx mirCxtvEdfiR lrFWxcn §©§§¦©¦¤©¦¦§¨

(:fq oixcdpq)E .itlFhEWt`xwn lWWi §¦§¤¦§¨¥
,xnFl,cigi oFWlA aEzMd hwp KkNW ©¤§¨¨©©¨¦§¨¦

iMmirCxtvd uExWlr mzWigx) ¦¥©§©§§¦§¦¨¨©
(ux`d`xFwaEzMdA,zEcigi oFWl ¨¨¤¥©¨¦§§¦

:FWExiR 'rCxtvd lrYe' aEzMd oFWlE§©¨©©©©§©§¥©¥
rCxtvd oin lW dvxWdd lrYeoke . ©©©©©§¨¨¤¦©§©§¥©§¥

FznbEC Epivn'mPMd idYe' :weqt onwl) ¨¦§¨©§¦©¦¨
(ci,`N` ,'miPMd EidIe' xn`p `NW¤Ÿ¤¡©©¦§©¦¦¤¨

lr aQEn oFWNddWigxd(dvixXd) ©¨¨©¨§¦¨©§¦¨
lrYe :xn`p ENi`kE ,miPMd lW¤©¦¦§¦¤¡©©©©

,miPMd oin lW dWigxd`"xilect ¨§¦¨¤¦©¦¦
f"rlA.[miPiM zvEaw]FznbEckEs` §©©§©¦¦§§¨©
,o`M'rCxtSd lrYe'`"xilepixb , ¨©©©©§©§¥©

f"rlA[mirCxtv zvEaw](miyxtn): §©©§©§©§§¦
b dxez

(d).éìò øàtúäR' oFWlxEn`d 'x` ¦§¨¥¨©§§¥¨¨

`N` ,itFie iFp oiprn FrnWn oi` o`M̈¥©§¨¥¦§©§¦¤¨
,de`be zE`Xpzd oFWlx`Rzid' FnM §¦§©§§©£¨§£¦§¨¥

'FA avFgd lr ofxBd(eh ,i diryi), ©©§¤©©¥
ofxBdW zrCd lr dlri ike :FWExiRW¤¥§¦©£¤©©©©¤©©§¤

didixnFl gAYWnavFgd mc`d l` ¦§¤¦§©¥©©¤¨¨¨©¥
FALOn lFcb ip`!?f"rlA x"ihpe £¦¨¦§§©©

;[Fnvr z` gAWnE `Vpzn]oke ¦§©¥§©¥©¤©§§¥
oFWl WExiR'ilr x`Rzd'xEn`d ¥§¦§¨¥¨©¨¨

:drxtl dWn xnF` KMW ,o`M̈¤¨¥¤§©§Ÿ
gAYWdLgM z` dQpemMgzdlilr ¦§©©§©¥¤Ÿ£§¦§©¥¨©
lF`WleiPOn (WTal)lFcB xaC §¦§§©¥¦¤¦¨¨¨
,dWwe:FzFUrl lkE` `NW xnFle §¨¤§©¤Ÿ©©£

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

(çë)àéä õøLåEúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLî øãçáeEnòáe E ©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½

éøepúáeéúBøàLîáe E:E §©¤−§¦§£¤«
i"yx£eÏÚÂ∑ היאר ּומּמּנּו∑E˙È·a.מן עּמֹו", אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ּכ ואחר ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּפרענּות רבה)התחילה ושמות יא. .(סוטה ְְִִַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 123 'nr ,` wlg zegiy ihewl)

כח)ּוּוּוּובתבתבתבתּנּנּנּנּוּוּוּורררר (ז, ְְְְֶֶֶֶַַַַ
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

התּבּטאה  מצרים ּתּנּורי לתֹו הּצפרּדעים ׁשּנכנסּו ּובזה צפרּדעים". הּיאֹור "וׁשרץ ּכּכתּוב הּמים, מן נבראּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָהּצפרּדעים
האׁש... לתֹו קפצּו הּמים ּברּואי ּביֹותר: ּגדֹולה נפׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמסירּות

* * *
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

מצרים, ּתּנּורי את ׁשּצּננה צפרּדע, מּכת הּזה. עֹולם ּבעניני וההתלהבּות החמימּות – ּדקליּפה האש סמל הם מצרים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָּתּנּורי
.ההפּו הּתהלי לאחר הּבא הּׁשני, הּצעד זה וׁשויֹון־נפׁש. קרירּות ׁשל ּביחס והחלפתּה זֹו, חמימּות ּבּטּול ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָמסּמלת

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם ּומקרקרין ן ּבתֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ç(à)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³
-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa Eãé-úà¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä-úà ìòäå íénâàä̈«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr `"g y"ewl t"r)

mc`d zcFarA "rCxtv"E "mC"¨§©§¥©©£©¨¨¨

ּבּתניא ּבזה ּומבאר מּמצרים יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו יציאת (פמ"ז)הּנה "והיא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ÔeÏÚÈÂכח  Ôe˜qÈÂ ‡iÚc¯Ú ‡¯‰ Èa¯ÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒ¯Ú ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·e CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

Ôe˜qÈכט  CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e C·e»¿«»¿»«¿»ƒ¿
:‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»

C„Èא  ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰ ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr eheytk i"yx

oMW .mirCxtvA Lvx` iagxn¤§£¥©§§©§©§§¦¤¥
,'d`Md' DWExiR 'dtibp'lM oke §¦¨¥¨©¨¨§¥¨

Fpi` dtBn oFWl`weeCoFWl §©¥¨¥©§¨§
dzin,`N`lM FrnWnA WioFWl ¦¨¤¨¥§©§¨¨§
,dMnznbEcMo`M xEn`d 'sbp' ©¨§§©Ÿ¥¨¨¨

.dzin oFWl Fpi`WokecFr Epivn ¤¥§¦¨§¥¨¦
:FA `vFIM zF`xwndX` Etbpe' ¦§¨©¥§¨§¦¨

'dxd(ak ,`k onwl),Wdzin oFWl Fpi` ¨¨¤¥§¦¨
aEzMd ixdW] d`Md oFWl `N ¤̀¨§©¨¨¤£¥©¨

,['oFq` didi `le' mW miIqnoke §©¥¨§Ÿ¦§¤¨§¥
'mkilbx EtBpzi mxhaE'(fh ,bi dinxi) §¤¤¦§©§©§¥¤

:l`xUil xqEn zgkFzA `iaPd]©¨¦§©©¨§¦§¨¥
mkilbx ElWMi mxhA ,'d l` EaEW¤§¤¤¦¨§©§¥¤
dlFBA EklYWM lFWkn ipa`A§©§¥¦§§¤¥§©¨

(c"evn):oke ,['Llbx oa`A sFBY oR' §¥¤¦¨¤¤©§¤

(ai ,`v mildz),lMn xEnXW ,wiCSd]©©¦¤¨¦¨
lr `ViPW inM dnFC `Ed ixd rbR¤©£¥¤§¦¤¦¨©
oa`A Flbx lWMY `NW miiRM©©¦¤Ÿ¦¨¥©§§¤¤

(c"evn)oke ;['sbp oa`lE'(ci ,g diryi) §¥§¤¤¤¤
,mc`l zpYiPd drx dvrl lWn]¨¨§¥¨¨¨©¦¤¤§¨¨
ixd ,[FMxcA lFWkn oa`M `idW¤¦§¤¤¦§§©§£¥
mrnWOW dtibp lW zFpFWl WIW¤¥§¤§¦¨¤©§¨¨

'dzin' `le 'd`Md'(i"`a):gk dxez ©¨¨§Ÿ¦¨
(gk)eìòåmirCxtvd,xF`id on §¨©§©§§¦¦©§

,mixvn ux`A KEnPd mFwOA `EdW¤©¨©¨§¤¤¦§©¦
EPOn ddFaBd dWAId l`(`"eb): ¤©©¨¨©§¨¦¤

EúéáaaEzMd hwp `l .jicar ziaaE §¥¤§¥£¨¤Ÿ¨©©¨
`N` 'mixvn lk iYaA' :dxvw oFWl̈§¨¨§¨¥¨¦§©¦¤¨

'LziaA' xn`e hxiRziaA' KMÎxg`e ¥¥§¨©§¥¤§©©¨§¥
,'LicarmEXnW`Ed(drxR)ligzd £¨¤¦¤©§Ÿ¦§¦

,dNgz dvrAlW mdiIg z` xxnl §¥¨§¦¨§¨¥¤©¥¤¤
xn`PW FnM ,l`xUiFOr l` xn`Ie' ¦§¨¥§¤¤¡©©Ÿ¤¤©

'ebe 'Fl dnMgzp dad 'ebe(h ,` lirl), ¨¨¦§©§¨
EKkl,zEprxERd dligzd EPOn §¨¦¤¦§¦¨©§¨

dNigY FziA l` mirCxtvd EriBdW¤¦¦©§©§§¦¤¥§¦¨
mrd x`W iYal KM xg`e(.`i dheq) §©©¨§¨¥§¨¨¨

(`"eb):hk dxez
(hk).Enòáe äëáexn`p xaM §¨§©§§¨¤¡©

...LaMWn xcgaE LziaA' dlrnl§©§¨§¥¤©£©¦§¨§
dkaE' siqFdl aEzMd `A dnE ,'LOraE§©¤©¨©¨§¦§¨

xnFl `N` ?'LOraEiMmdirn KFzA §©§¤¨©¦§¥¥¤
EidmirCxtvdoixwxwnE oiqpkp ¨©§©§§¦¦§¨¦§©§§¦

olFw rnWp dide' ,(lFw mirinWn)©§¦¦§¨¨¦§¨¨
'miIxvn lW oqixM KFYnedil` iac `pz) ¦§¥¨¤¦§¦¦

(f"t:` dxez



מט `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy
ׁשהּיציאה  ּוכמֹו ". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ע"י ב"ה א"ס אֹור ּביחּוד ליּכלל ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר האלֹוקית ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנפׁש
ּדעׂשר  העבֹודה ע"י הּוא הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ּבעבֹודת הּוא כן ּכמֹו מּכֹות, עׂשר ע"י התחילה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמּמצרים

צפרּדע. ּומּכת ּדם מּכת וראׁשיתם ְְְִֵֵַַַַַַַָָמּכֹות,
והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת וענינֹו לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמּכת
ּבמקֹום  ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי הּנפׁש. הּוא הּדם ׁשּכן חּיּות, על מֹורה ודם ה', ּבעבֹודת ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָהּקרירּות

לקדּׁשה. הּמנּגדים הּדברים ּכל אחר־ּכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה לעניני מהּקרירּות ׁשּכן הראׁשֹונה, היא זֹו ּומּכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻהּקרירּות.
הּמים  ּבריאת היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני קרירּות להכניס ה' ּבעבֹודת וענינּה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָלאחר

ג) פ"י, וחמרּיּות.(שמו"ר ּבגׁשמּיּות החם ּבתקף קרירּות להכניס והינּו "ּבתּנּורי" ׁשּנכנסה ועד הּמצרּיים ּבבּתי נכנסה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהיא
ׁשּלֹו. ּוגבּולים מהּמיצרים האדם יצא ׁשעל־ידם העבֹודה ּתחּלת הם אּלּו ענינים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוב'

(á)ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ
à-úà ñëzå òcøôvä:íéøöî õø ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה מדרׁשֹו.(שמות זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז, גדוליר"א הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, לׁשֹון קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּופׁשּוטֹו

ּבלע"ז  גרינוליר"א הּצפרּדע", "וּתעל .ואף ְְְְֵַַַַַַַַַ

(â)-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¸̈©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´
äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ

:ýåýéì eçaæéå íòä-úà¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´
éãáòìå EìEnî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−

ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø E ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨
i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו וניט"ר (ישעיה ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

ולֹומר  ּגדֹול ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר וכן: לעׂשֹותֹוּבלע"ז, אּוכל ˙ÓÏÈ.ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»«

„È‡¯ˆÓב  ‡iÓ ÏÚ d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â«¬≈«¬…»¿≈««»¿ƒ¿»≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È ˙ÙÁÂ ‡iÚc¯Ú ˙˜ÈÏÒe¿≈«À¿¿»«»«¬«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙ג  e˜Èq‡Â ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

ˆBlד  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬««
ÁÏL‡Â ÈnÚÓe ÈpÓ ‡iÚc¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈À¿¿»«»ƒƒ≈«ƒ¿∆¿«

:ÈÈ Ì„˜ ÔeÁa„ÈÂ ‡nÚ ˙È»«»¿ƒ¿¿√»¿»

ÈÏה  ·‰ ‡¯e·b CÏ Ï‡L ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¿…¿«»¿»«ƒ
CnÚ ÏÚÂ CÈ„·Ú ÏÚÂ CÏÚ Èlˆ‡ È˙n‡Ï ÔÓÊ¿«¿ƒ»«¡«≈¬»¿««¿»¿««»
„BÁÏ CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ‰‡ˆÈLÏ¿≈»»À¿¿»«»ƒ»ƒ»»¿

:Ô¯‡zLz ‡¯‰a¿«¬»ƒ¿»»»

dxezd lr eheytk i"yx

ç(a).òcøôvä ìòzåxn`p `l ©©©©§©§¥©Ÿ¤¡©
m` iM ,'mirCxtvd ElrIe' miAx oFWlA¦§©¦©©£©§©§§¦¦¦
fFnxl .'rCxtvd lrYe' :cigi oFWlA¦§¨¦©©©©§©§¥©¦§

dNigYA iMzg` rCxtvcalA ¦©§¦¨§©§¥©©©¦§¨
dzid,EidemixvOdDzF` oiMnicM ¨§¨§¨©¦§¦©¦¨§¥

,zEnYW`idedzidzfYnDkFYn ¤¨§¦¨§¨©¤¤¦¨
miligp miligplW (zFvEaw zFvEaw) §¦¦§¦¦§§¤
,miAx mirCxtvEdfiR lrFWxcn §©§§¦©¦¤©¦¦§¨

(:fq oixcdpq)E .itlFhEWt`xwn lWWi §¦§¤¦§¨¥
,xnFl,cigi oFWlA aEzMd hwp KkNW ©¤§¨¨©©¨¦§¨¦

iMmirCxtvd uExWlr mzWigx) ¦¥©§©§§¦§¦¨¨©
(ux`d`xFwaEzMdA,zEcigi oFWl ¨¨¤¥©¨¦§§¦

:FWExiR 'rCxtvd lrYe' aEzMd oFWlE§©¨©©©©§©§¥©¥
rCxtvd oin lW dvxWdd lrYeoke . ©©©©©§¨¨¤¦©§©§¥©§¥

FznbEC Epivn'mPMd idYe' :weqt onwl) ¨¦§¨©§¦©¦¨
(ci,`N` ,'miPMd EidIe' xn`p `NW¤Ÿ¤¡©©¦§©¦¦¤¨

lr aQEn oFWNddWigxd(dvixXd) ©¨¨©¨§¦¨©§¦¨
lrYe :xn`p ENi`kE ,miPMd lW¤©¦¦§¦¤¡©©©©

,miPMd oin lW dWigxd`"xilect ¨§¦¨¤¦©¦¦
f"rlA.[miPiM zvEaw]FznbEckEs` §©©§©¦¦§§¨©
,o`M'rCxtSd lrYe'`"xilepixb , ¨©©©©§©§¥©

f"rlA[mirCxtv zvEaw](miyxtn): §©©§©§©§§¦
b dxez

(d).éìò øàtúäR' oFWlxEn`d 'x` ¦§¨¥¨©§§¥¨¨

`N` ,itFie iFp oiprn FrnWn oi` o`M̈¥©§¨¥¦§©§¦¤¨
,de`be zE`Xpzd oFWlx`Rzid' FnM §¦§©§§©£¨§£¦§¨¥

'FA avFgd lr ofxBd(eh ,i diryi), ©©§¤©©¥
ofxBdW zrCd lr dlri ike :FWExiRW¤¥§¦©£¤©©©©¤©©§¤

didixnFl gAYWnavFgd mc`d l` ¦§¤¦§©¥©©¤¨¨¨©¥
FALOn lFcb ip`!?f"rlA x"ihpe £¦¨¦§§©©

;[Fnvr z` gAWnE `Vpzn]oke ¦§©¥§©¥©¤©§§¥
oFWl WExiR'ilr x`Rzd'xEn`d ¥§¦§¨¥¨©¨¨

:drxtl dWn xnF` KMW ,o`M̈¤¨¥¤§©§Ÿ
gAYWdLgM z` dQpemMgzdlilr ¦§©©§©¥¤Ÿ£§¦§©¥¨©
lF`WleiPOn (WTal)lFcB xaC §¦§§©¥¦¤¦¨¨¨
,dWwe:FzFUrl lkE` `NW xnFle §¨¤§©¤Ÿ©©£

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iriax meil inei xeriy

(çë)àéä õøLåEúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLî øãçáeEnòáe E ©«£©¬¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½

éøepúáeéúBøàLîáe E:E §©¤−§¦§£¤«
i"yx£eÏÚÂ∑ היאר ּומּמּנּו∑E˙È·a.מן עּמֹו", אל "וּיאמר ּתחּלה: ּבעצה התחיל הּוא .עבדי בבּתי ּכ ואחר ¿»ְִַֹ¿≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּפרענּות רבה)התחילה ושמות יא. .(סוטה ְְִִַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 123 'nr ,` wlg zegiy ihewl)

כח)ּוּוּוּובתבתבתבתּנּנּנּנּוּוּוּורררר (ז, ְְְְֶֶֶֶַַַַ
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

התּבּטאה  מצרים ּתּנּורי לתֹו הּצפרּדעים ׁשּנכנסּו ּובזה צפרּדעים". הּיאֹור "וׁשרץ ּכּכתּוב הּמים, מן נבראּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָהּצפרּדעים
האׁש... לתֹו קפצּו הּמים ּברּואי ּביֹותר: ּגדֹולה נפׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמסירּות

* * *
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

מצרים, ּתּנּורי את ׁשּצּננה צפרּדע, מּכת הּזה. עֹולם ּבעניני וההתלהבּות החמימּות – ּדקליּפה האש סמל הם מצרים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָּתּנּורי
.ההפּו הּתהלי לאחר הּבא הּׁשני, הּצעד זה וׁשויֹון־נפׁש. קרירּות ׁשל ּביחס והחלפתּה זֹו, חמימּות ּבּטּול ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָמסּמלת

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם ּומקרקרין ן ּבתֹו. ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ç(à)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³
-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa Eãé-úà¤¨«§Æ§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©
:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä-úà ìòäå íénâàä̈«£©¦®§©¬©¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 119 'nr `"g y"ewl t"r)

mc`d zcFarA "rCxtv"E "mC"¨§©§¥©©£©¨¨¨

ּבּתניא ּבזה ּומבאר מּמצרים יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו יציאת (פמ"ז)הּנה "והיא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ÔeÏÚÈÂכח  Ôe˜qÈÂ ‡iÚc¯Ú ‡¯‰ Èa¯ÈÂƒ«≈«¬»À¿¿»«»¿ƒ¿¿∆¡
CÒ¯Ú ÏÚÂ C·kLÓ ˙Èa ÔB¯c‡·e C˙È·a¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿««¿»
:C˙Âˆ‡·e C¯ep˙·e CnÚ·e CÈc·Ú ˙È··e¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

Ôe˜qÈכט  CÈc·Ú ÏÎ·e CnÚ·e C·e»¿«»¿»«¿»ƒ¿
:‡iÚc¯ÚÀ¿¿»«»

C„Èא  ˙È ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»¿»
‡iÓ‚‡ ÏÚÂ ‡iz¯‡ ÏÚ ‡i¯‰ ÏÚ C¯ËÁa¿À¿»««¬«»«¬ƒ«»¿««¿«»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÚc¯Ú ˙È ˜Èq‡Â¿«≈»À¿¿»«»««¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr eheytk i"yx

oMW .mirCxtvA Lvx` iagxn¤§£¥©§§©§©§§¦¤¥
,'d`Md' DWExiR 'dtibp'lM oke §¦¨¥¨©¨¨§¥¨

Fpi` dtBn oFWl`weeCoFWl §©¥¨¥©§¨§
dzin,`N`lM FrnWnA WioFWl ¦¨¤¨¥§©§¨¨§
,dMnznbEcMo`M xEn`d 'sbp' ©¨§§©Ÿ¥¨¨¨

.dzin oFWl Fpi`WokecFr Epivn ¤¥§¦¨§¥¨¦
:FA `vFIM zF`xwndX` Etbpe' ¦§¨©¥§¨§¦¨

'dxd(ak ,`k onwl),Wdzin oFWl Fpi` ¨¨¤¥§¦¨
aEzMd ixdW] d`Md oFWl `N ¤̀¨§©¨¨¤£¥©¨

,['oFq` didi `le' mW miIqnoke §©¥¨§Ÿ¦§¤¨§¥
'mkilbx EtBpzi mxhaE'(fh ,bi dinxi) §¤¤¦§©§©§¥¤

:l`xUil xqEn zgkFzA `iaPd]©¨¦§©©¨§¦§¨¥
mkilbx ElWMi mxhA ,'d l` EaEW¤§¤¤¦¨§©§¥¤
dlFBA EklYWM lFWkn ipa`A§©§¥¦§§¤¥§©¨

(c"evn):oke ,['Llbx oa`A sFBY oR' §¥¤¦¨¤¤©§¤

(ai ,`v mildz),lMn xEnXW ,wiCSd]©©¦¤¨¦¨
lr `ViPW inM dnFC `Ed ixd rbR¤©£¥¤§¦¤¦¨©
oa`A Flbx lWMY `NW miiRM©©¦¤Ÿ¦¨¥©§§¤¤

(c"evn)oke ;['sbp oa`lE'(ci ,g diryi) §¥§¤¤¤¤
,mc`l zpYiPd drx dvrl lWn]¨¨§¥¨¨¨©¦¤¤§¨¨
ixd ,[FMxcA lFWkn oa`M `idW¤¦§¤¤¦§§©§£¥
mrnWOW dtibp lW zFpFWl WIW¤¥§¤§¦¨¤©§¨¨

'dzin' `le 'd`Md'(i"`a):gk dxez ©¨¨§Ÿ¦¨
(gk)eìòåmirCxtvd,xF`id on §¨©§©§§¦¦©§

,mixvn ux`A KEnPd mFwOA `EdW¤©¨©¨§¤¤¦§©¦
EPOn ddFaBd dWAId l`(`"eb): ¤©©¨¨©§¨¦¤

EúéáaaEzMd hwp `l .jicar ziaaE §¥¤§¥£¨¤Ÿ¨©©¨
`N` 'mixvn lk iYaA' :dxvw oFWl̈§¨¨§¨¥¨¦§©¦¤¨

'LziaA' xn`e hxiRziaA' KMÎxg`e ¥¥§¨©§¥¤§©©¨§¥
,'LicarmEXnW`Ed(drxR)ligzd £¨¤¦¤©§Ÿ¦§¦

,dNgz dvrAlW mdiIg z` xxnl §¥¨§¦¨§¨¥¤©¥¤¤
xn`PW FnM ,l`xUiFOr l` xn`Ie' ¦§¨¥§¤¤¡©©Ÿ¤¤©

'ebe 'Fl dnMgzp dad 'ebe(h ,` lirl), ¨¨¦§©§¨
EKkl,zEprxERd dligzd EPOn §¨¦¤¦§¦¨©§¨

dNigY FziA l` mirCxtvd EriBdW¤¦¦©§©§§¦¤¥§¦¨
mrd x`W iYal KM xg`e(.`i dheq) §©©¨§¨¥§¨¨¨

(`"eb):hk dxez
(hk).Enòáe äëáexn`p xaM §¨§©§§¨¤¡©

...LaMWn xcgaE LziaA' dlrnl§©§¨§¥¤©£©¦§¨§
dkaE' siqFdl aEzMd `A dnE ,'LOraE§©¤©¨©¨§¦§¨

xnFl `N` ?'LOraEiMmdirn KFzA §©§¤¨©¦§¥¥¤
EidmirCxtvdoixwxwnE oiqpkp ¨©§©§§¦¦§¨¦§©§§¦

olFw rnWp dide' ,(lFw mirinWn)©§¦¦§¨¨¦§¨¨
'miIxvn lW oqixM KFYnedil` iac `pz) ¦§¥¨¤¦§¦¦

(f"t:` dxez



x`e`נ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy

(é):õøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiå©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯ÓÁ ÌÈ¯ÓÁ∑ ּגּלין ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, .צּבּורים √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

(àé)Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑:וכן ונסֹוע", הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל ג)לׁשֹון ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א (שמואל ¿«¿≈∆ƒְְְְְֵֶַַָָָָֹ
ל  ּבאלהים","וׁשאֹול כ)ֹו א ּופצע"(מלכים ‰'."הּכה ¯ac ¯L‡k∑"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ּדּבר? .והיכן ְִֵֵַַָָֹֹ«¬∆ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´
-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå Ehî-úà¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  ידי על ולקה .ּבחֹול, ְְֲֵַַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiå-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

ÏÚי  e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È eLÎe¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È˙יא  ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¯ ˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈¬«¿«¿»¿ƒ¿««»
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏƒ≈¿»«ƒƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

È˙יב  ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»
‡‰ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»ƒ≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï¿«¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

d¯ËÁaיג  d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד  ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

dxezd lr eheytk i"yx

(i).íéøîç íéøîçmzF` mitqF` Eid ¢¨¦¢¨¦¨§¦¨
mdn micinrnEmixEAv mixEAv ©£¦¦¥¤¦¦¦¦

(mirCxtv ixbR lW zFnixr zFnixr); £¥£¥¤¦§¥§©§§¦
FnEBxzM:qFlwpE`A.'oixFbC' §©§§§§§¦
FrnWOW,'miNB'mBxYW KxckE ¤©§¨©¦§¤¤¤¦§¥
'lb EUrIe'(en ,`l ziy`xa),'`xFbc Ecare' ©©£¨©£¨§¨

'mixEAv'e 'mixng' oFWlM `Ede§¦§¢¨¦§¦¦
deW mNEM zErnWOW(i"gp):`i dxez ¤©§¨¨¨¨

(`i).Baì úà ãaëäålFrR oFWl- §©§¥¤¦§¨
lrFRd xFwn,`Ed (o`M WOWnE §©©§©¥¨

siqFn didW ,KXEnn deFd oFWlM¦§¤§¨¤¨¨¦
.onGd FzF` lM FAl z` ciAknEFnM ©§¦¤¦¨©§©§

'rFqpe KFld'(h ,ai ziy`xa)did mdxa`] ¨§¨©©§¨¨¨¨
ipR lr dkWnPW driqp ,rqFpe KlFd¥§¥©§¦¨¤¦§§¨©§¥

[dMEx` dtEwYz` zFMde' oke , §¨£¨§¥§©¤
'a`Fn(ck ,b aÎmikln)EMd l`xUi ipA] ¨§¥¦§¨¥¦

oke ;[cFr EMde Exfge ,a`Fn z ¤̀¨§¨§§¦§¥
'midl`A Fl lF`We'(bi ,ak `Îl`eny) §¨¥Ÿ¦

mr miklFdd mipdMl lE`W zprh]©£©¨©Ÿ£¦©§¦¦
aEWe aEW FliaWA mil`FW mkPd :ceC̈¦¦§¤£¦¦§¦¨

oke ;[miOEze mixE`A'rFvtE dMd' §¦§¦§¥©¥¨©
(fl ,k `Îmikln)iniA mi`iaPd on cg`]¤¨¦©§¦¦¦¥

dide ,FzFMdl Wi`n WTiAW ,a`g ©̀§¨¤¦¥¥¦§©§¨¨
[dAxd FzF` rvFtE dMn: ©¤¥©©§¥

.'ä øac øLàkxAC okide?oM ©£¤¦¤§¥¨¦¥¥
:dWnl xn`WMmkil` rnWi `le §¤¨©§¤§Ÿ¦§©£¥¤

drxR(c ,f lirl):ai dxez ©§Ÿ
(ai)ïøäà ìà øBîàxtr z` Kde ... ¡¤©£Ÿ§©¤£©

.ux`di`cM xtrd did `l(iE`x) ¨¨¤Ÿ¨¨¤¨¨§©¨
oibdW itl ,dWn iciÎlr zFwll¦§©§¥Ÿ¤§¦¤¥¥
EdpnhIe ixvOd z` bxdWM eilr̈¨§¤¨©¤©¦§¦©¦§§¥

lFgA(ai ,a lirl)mqxRzi `NW icM] ©§¥¤Ÿ¦§©§¥
oEbd df oi` KkitlE ,[Fzbixd xaC§©£¦¨§¦¨¥¤¨

Fnvr `EdWux`d xtr z` dMidwle , ¤©§©¤¤£©¨¨¤§¨¨
`weeCoxd` iciÎlr(x"eny):bi dxez ©§¨©§¥©£Ÿ

(bi).ípkä éäzåEidIe' xn`p `l ©§¦©¦¨Ÿ¤¡©©¦§
'idYe' `N` [miAxe xkf oFWlA] 'miPMd©¦¦¦§¨¨§©¦¤¨©§¦
aQEn oFWNd iM ,[cigie dawp oFWlA]¦§§¥¨§¨¦¦©¨¨

lrdWigxd,mdNW (dvixXd) ©¨§¦¨©§¦¨¤¨¤
oin lW dWigxd idYe' xn`p ENi`kE§¦¤¡©©§¦¨§¦¨¤¦

.'ebe 'mPiMdf"rlA `"xilect(miyxtn): ©¦¨§©©
ci dxez

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy
EÏ ¯ÈzÚ‡∑,ׁשּיּכרתּו ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על הּיֹום ל אעּתיר  אׁשר אׁשלים את אם ותראה «¿ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

"למתי", ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, מתי נאמר: אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדברי
ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן הּצפרּדעים ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמׁשמע:

נאמר: ולא והעּתרּתי, העּתירּו הּוא,אעּתיר, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ׁשּכל מּפני ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
לכּלם: ואב ּדברים, והעּתרּתי העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, יאמר: ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

לה) הרּביתם (יחזקאל ּדבריכם, עלי .העּתרּתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

(å)ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
ìà ýåýéký:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּיֹום למחר התּפּלל .ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß zah b"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåáòîe EéãEnòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®
:äðøàMz øàéa ÷ø©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨

(ç)äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî àöiå©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ
:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

i"yx£˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑ למחר ׁשּיּכרתּו .מּיד, «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

(è)-ïî íéòcøôöä eúîiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦
:úãOä-ïîe úøöçä-ïî íézaä©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ

Úc˙cו  ÏÈ„a CÓb˙Ùk ¯Ó‡Â ¯ÁÓÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«¬«¿ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«
:‡‰Ï‡ ÈÈk ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«»¡»»»

CÈc·ÚÓeז  CÈzaÓe CpÓ ‡iÚc¯Ú ÔecÚÈÂ¿∆¿À¿¿»«»ƒ»ƒ»»≈«¿»
:Ô¯‡zLÈ ‡¯‰a „BÁÏ CnÚÓe≈«»¿¿«¬»ƒ¿»»»

LÓ‰ח  ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«¬…ƒ¿»«¿…¿«ƒ…∆
:‰Ú¯ÙÏ ÈeL Èc ‡iÚc¯Ú ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈«À¿¿»«»ƒ«ƒ¿«¿…

iÚc¯Ú‡ט  e˙ÈÓe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆ƒÀ¿¿»«»
:‡˙Ï˜Á ÔÓe ‡˙¯c ÔÓ ‡iza ÔÓƒ»«»ƒ»»»ƒ«¿»»

dxezd lr eheytk i"yx

Eì øézòà éúîìdWn lW Fzl`W . §¨©©§¦§§¥¨¤¤
(lNRzi) xiYri izni`' dzid `lŸ¨§¨¥¨©©§¦¦§©¥
mFId z`f dUri i`CeA iM ,'eilr̈¨¦§©©©£¤Ÿ©
l`W KM `N` ,EPOn Fz`v xg`l§©©¥¦¤¤¨¨¨©

:dWnmFId Ll xiYr` xW` z` ¤¥£¤©§¦§©
'd iptNn WTa`ezzxkd lr ©£©¥¦¦§¥©©§¨©

,mirCxtvdLzF` l`FW ipixdiznl ©§©§§¦£¥¦¥§§¨©
;EzxMIW dvxYmIEqn onf Ll xgA ¦§¤¤¦¨§§©§§©§¨

,ixaC milW` m` d`xze§¦§¤¦©§¦§¨¦
miIwzY dzxkddWrAwYW crFOl ¤©©§¨¨¦§©¥©¥¤¦§©

.iliM ,oM gikFn `xwOd oFWlEENi` ¦§©¦§¨¦©¥¦¦
didrnWn did ,xiYr` 'izn' xn`p ¨¨¤¡©¨©©§¦¨¨©§©
izne cFnr`;lNRz`la`eiWkr ¨©¤¡§¤§©¥£¨©§¨

mFId ip` rnWn ,'iznl' xn`PW¤¤¡©§¨©©§©£¦©
Rz`mirCxtvd EzxMIW Lilr lN ¤§©¥¨¤¤¦¨§©§©§§¦
onGlmIEqnd:`"q) il rAwYW ©§©©§¨¤¦§©¦
,(ilroklxFn`izNtz iptl dYr il ¨©¨¥¡¦©¨¦§¥§¦¨¦

.EzxMiW dvxY mFi dfi`lsiqene §¥¤¦§¤¤¦¨¥
:i"yxFf dWxtAW 'dxizr' oFWlA¦§£¦¨¤§¨¨¨

zFpFWl Epivn'xiYr`'[lNRz` ip`] ¨¦§©§¦£¦¤§©¥
'ExiYrd'EllRzd mY`](c weqt lirl)[ ©§¦©¤¦§©§

'iYxYrde'lNRz` ip`e]weqt oldl) §©§©§¦©£¦¤§©¥
(dk['Exzr' 'xYr`' xn`p `le ,§Ÿ¤¡©¤§©¦§

'iYxzre'znbEcM ,lrR oFWlA] §¨©§¦¦§¨©§§©
,['iYcnle' ,'Ecnl' ,'cnl`'lMW ipRn ¤§©¦§§¨©§¦¦§¥¤¨

llR zFAxd 'xzr' oFWliEAix) §¨Ÿ©§¤¤¦
(dNtY,`EdmixaC iEAix zFpFWlE §¦¨§¦§¨¦

,(mixg` 'lirtn' oFWlA cinY mi`Ä¦¨¦¦§©§¦£¥¦
FWExiR 'dNitY iEAix' ,o`M oFbkE§¨¦§¦¨¥
,zFAExn zFidl zFNtYl minxFBW¤§¦©§¦¦§§

xn`i xW`ke:iEAix zFpFWlA'EAxd' §©£¤¥¨¥¦§¦©§
'lirtn' oFWl ,'iziAxde' 'dAx`'©§¤§¦§¥¦§©§¦
oFWl ,'iziaxe' 'dAx`' 'Eax' `le]§Ÿ§¤§¤§¨¦¦§
`id zEqgiizddW mEXn ,['lrR'¨©¦¤©¦§©£¦

,xg` xaC ziAxdlxn`i KM §©§¨©¨¨©¥¨¥¨¥
'iYxYrde' 'ExiYrd' 'xiYr`'©§¦©§¦§©§©§¦

,mixac(zFNtYl) mixaCl minxFBW §¨¦¤§¦©§¨¦©§¦
.miAExnE mixYrp zFidla`exFwn) ¦§¤§¨¦§¦§¨¨

(cOlndmNkldGd `xwOd `Ed: ©§©¥§ª¨©¦§¨©¤
'mkixac ilr mYxYrde'(bi ,dl l`wfgi) §©§©§¤¨©¦§¥¤

mziAxd -xnFlM ,mixaC ilr ¦§¥¤¨©§¨¦§©
xzFi mixaC iptl mYcAkde mYprhd¦§©§¤§¦§©§¤§¨©§¨¦¥

iCn:e dxez ¦©
(e).øçîì øîàiålr FaiWn drxR ©Ÿ¤§¨¨©§Ÿ§¦©

:Fzl`WEzxMIW ,mFId lNRzd §¥¨¦§©¥©¤¦¨§
mirCxtvd:xgnlf dxez ©§©§§¦§¨¨

(g).÷òöiå ,àöiåz` aEzMd xiMfd ©¥¥©¦§©¦§¦©¨¤
Fkinqdl icM ,drxR mrn Fz`ivi§¦¨¥¦©§Ÿ§¥§©§¦

xnFl ,''d l` dWn wrvIe'lWcIn §©¦§©Ÿ¤¤©¤¦¨
lNRzdl fxCfd ,EPOn Fz`v xg`l§©©¥¦¤¦§¨¥§¦§©¥

xgnl EzxMIW(i"gp):h dxez ¤¦¨§§¨¨



ני `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy

(é):õøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiå©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯ÓÁ ÌÈ¯ÓÁ∑ ּגּלין ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, .צּבּורים √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

(àé)Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑:וכן ונסֹוע", הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל ג)לׁשֹון ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א (שמואל ¿«¿≈∆ƒְְְְְֵֶַַָָָָֹ
ל  ּבאלהים","וׁשאֹול כ)ֹו א ּופצע"(מלכים ‰'."הּכה ¯ac ¯L‡k∑"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ּדּבר? .והיכן ְִֵֵַַָָֹֹ«¬∆ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´
-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå Ehî-úà¤©§½§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן  ידי על ולקה .ּבחֹול, ְְֲֵַַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiå-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤
øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôò£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä̈¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א .הרחיׁשה, «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé àìå íépkä©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

ÏÚי  e‡È¯Òe ÔÈ¯B‚c ÔÈ¯B‚c ÔB‰˙È eLÎe¿»»¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

È˙יא  ¯wÈ˙ÈÂ ‡zÁÂ¯ ˙Â‰ È¯‡ ‰Ú¯Ù ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈¬«¿«¿»¿ƒ¿««»
:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ daÏƒ≈¿»«ƒƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

È˙יב  ÌÈ¯‡ Ô¯‰‡Ï ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿«¬…¬≈»
‡‰ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe C¯ËÁÀ¿»¿»»«¿»¿«¿»ƒ≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ˜Ï¿«¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

d¯ËÁaיג  d„È ˙È Ô¯‰‡ ÌÈ¯‡Â ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈«¬≈«¬…»¿≈¿À¿≈
‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ ˙È ‡ÁÓe¿»»«¿»¿«¿»«¬««¿¿»
˙Â‰ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚ Ïk ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a«¬»»ƒ¿ƒ»»«¿»¿«¿»¬«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

È˙יד  ‡˜t‡Ï ÔB‰ÈLÁÏa ‡iL¯Á ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈»»«»¿«¬≈¿«»»»
‡L‡a ‡˙ÓÏ˜ ˙Â‰Â eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ‡˙ÓÏ«̃¿¿»¿»¿ƒ«¬««¿¿»«¬»»

:‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»

dxezd lr eheytk i"yx

(i).íéøîç íéøîçmzF` mitqF` Eid ¢¨¦¢¨¦¨§¦¨
mdn micinrnEmixEAv mixEAv ©£¦¦¥¤¦¦¦¦

(mirCxtv ixbR lW zFnixr zFnixr); £¥£¥¤¦§¥§©§§¦
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`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy
EÏ ¯ÈzÚ‡∑,ׁשּיּכרתּו ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על הּיֹום ל אעּתיר  אׁשר אׁשלים את אם ותראה «¿ƒ¿ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

"למתי", ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, מתי נאמר: אּלּו לי. ׁשּתקּבע לּמֹועד ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּדברי
ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן הּצפרּדעים ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמׁשמע:

נאמר: ולא והעּתרּתי, העּתירּו הּוא,אעּתיר, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ׁשּכל מּפני ועתרּתי, עתרּו אעּתר, ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
לכּלם: ואב ּדברים, והעּתרּתי העּתירּו אעּתיר, יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, יאמר: ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוכאׁשר

לה) הרּביתם (יחזקאל ּדבריכם, עלי .העּתרּתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

(å)ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−
ìà ýåýéký:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּיֹום למחר התּפּלל .ׁשּיּכרתּו «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß zah b"k iying mei ß
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x`e`נב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i zegiy ihewl)

רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת חחחחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת מינימינימינימיני יז)ּכּכּכּכלללל ח, א(רש"י ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות "ּדּבים  ׁשהיּו דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּכתב ּוּוּוּונמריםנמריםנמריםנמריםרׁש"י אריאריאריאריֹוֹוֹוֹותתתת ּבּתאר ּדּדּדּדּבּבּבּביםיםיםים אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר הכרח אין מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ויויויויּתּתּתּתּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןהּכללי -צרעיןצרעיןצרעיןצרעין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י מעֹורם.(פסוק הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו לא ׁשהּמצרים ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(çé)énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîòŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

:õøàä áø÷a ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, וכן:(לקמן ה'", ל)"והפלה מבּדלת (דברים לא – "מּמ היא נפלאת "לא ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֻ

מּמ היא ‰‡¯ı.ּומפרׁשת ·¯˜a '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ∑ מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי אףֿעלּֿפי ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 'nr `"ig y"ewl t"r)

oWB ux`A mB zFpFW`xd zFMn 'b Eid m`d©¦¨©¨¦©§¤¤Ÿ¤

ערבערבערבערב היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי עליהעליהעליהעליה עמדעמדעמדעמד עעעעּמּמּמּמיייי אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת־־־־ארץארץארץארץ ההההההההּוּוּוּואאאא בבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם יח)והפליתיוהפליתיוהפליתיוהפליתי (ח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
האּבן  גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ּגׁשן, ּבארץ היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם ּבאם הראׁשֹונים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹנחלקּו

ּכתב כט)עזרא שם, וראה כד. הרדב"ז(ז, ּבׁשּו"ת א והעברים". הּמצרּיים ּכֹוללת היתה והּכּנים והצפרּדעים הּדם (ח"א "מּכת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
תתיג) יׂשראל"סי' את ׁשּיׁשלח לפרעה ּבּה יׁש ראיה מה ליׂשראל ּגם היתה הּמּכה ּד"אם והקׁשה עליו לדעת חלק הּוא (וכן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

יג) ח, יז. ז, וארא בתו"ש הּובאּו ראׁשֹונים, .הרּבה ְְִִֵַ

ׁשרק  ּכתּובים, ׁשל מּפׁשּוטם ׁשּנראה ּכפי הּדברים היּו ׁשּלדעּתֹו מׁשמע ּכלּום, ּכתב לא עה"ת ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוהּנה
ּגׁשן ּבארץ ּגם היּו הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' משא"כ ּגׁשן, ּבארץ היתה לא גֹו'" "והפליתי נאמר ׁשּבּה ערֹוב דאי'מּכת (והא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(וש"נ) י. פ"ט, ׁשֹותה בשמו"ר ויׂשראל ּדם מלאה מֹוציאּה כּו' ּומצרי מים מלאה והּגיגית אחד ּבבית ויׂשראל ּד"מצרי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָועֹוד,
הרדּב"ז? לקׁשיית רׁש"י חׁש לא אמאי וצ"ב ּכלל). עה"ת רׁש"י ּבפרּוׁש הּובא לא כּו'" ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹֻמים

פעּלתם. לפעל ּבכדי ּגׁשן, ּבארץ ּגם להיֹות הראׁשֹונֹות מּכֹות ג' הצרכּו ּכתּובים, ׁשל ּפׁשּוטם ׁשּלפי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻוי"ל,
לּיאֹור קׁשּורֹות ׁשהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבב' צפרדעים")ּדהּנה היאור "ושרץ כח ושם, ביאור", אשר המים את "ויך כ ז, פרשתנו (ראה ְְְְִִֵֶַַָָ

הּכּונה ה'"היתה אני "ּכי ּפרעה ידע ידן יז)ׁשעל שם, יראתם"(פרשתנו את ׁש"הלקה שם), הּקּב"ה (רש"י היה לא ּבאם וא"כ . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ח"ו, עליו לׁשלט ה'" ּב"יכלת אין ׁשם ׁשּנמצא הע"ז ׁשחלק חֹוׁשב ּפרעה היה ּגׁשן, ּבארץ אׁשר הּיאֹור חלק את ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּכה

מתמּלאת. היתה לא ה'" אני "ּכי ּפרעה ׁשּידע הּקּב"ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹוכּונת
היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה ׁשהּמּכה להראֹות היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת טו)ועד"ז ח, היתה (פרשתנו , ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יכלּו ׁשּלא ּדאף חֹוׁשבים החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק הּמּכה היתה ּבאם ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות צריכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּמּכה
מגּבלים, הם ׁשּגם ראי' זה הרי  מסּים, חלק על רק להעלֹותם יכֹולים היּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה א ּכלל, הּכּנים להעלֹות ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻהם

אלקים". "אצּבע זה ְְֱִֵֶֶַֹואין
הרי  זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי אבל ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

ּבּיֹום "והפליתי הּנה ואיל ּבנ"י.ההּוא מּכאן ׁשל מֹוׁשבם ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה עֹומד עּמי אׁשר ּגׁשן ארץ את ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

„‚ÔLיח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿

:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

z` mdilrmirCxtvdmdW £¥¤¤©§©§§¦¤¥
minFde mixwxwnznbEcM ,mlFwA §©§§¦§¦§¨§§©
zFxtFXd zFrExY`zi`cM ,'Eke §©¨§¦§¦¨

`nEgpY iAx WxcnA(`a zyxt):dxez §¦§©©¦©§¨
gi

(gi).éúéìôäåFrnWn,iYWxtde §¦§¥¦©§¨§¦§©§¦
x`Xn oWFB ux` z` d"awd WixtIW¤©§¦¤¤¤¤¦§¨

,aFxr mW `di `NW ux`doke`Ed ¨¨¤¤Ÿ§¥¨¨§¥

:xnF`'d dltde'l`xUi dpwn oiA ¥§¦§¨¥¦§¥¦§¨¥
'mixvn dpwn oiaE(c ,h onwl)zMnA] ¥¦§¥¦§¨¦§©©

,xaCl`xUi lW mYndA oiA 'd Wixti ¤¤©§¦¥§¤§¨¤¦§¨¥
EzEni `NW mixvn lW mYndal¦§¤§¨¤¦§©¦¤Ÿ¨

;[mdFnM xaCAoke:df oFWl EpivniM' ©¤¤§¤§¥¨¦¨¤¦
...z`Gd devOdLOn `ed z`ltp `l ©¦§¨©ŸŸ¦§¥¦¦§

'`id dwgx `le(`i ,l mixac)`l - §Ÿ§Ÿ¨¦Ÿ
.LOn `id zWxtEnE zNcaEnixd §¤¤§¤¤¦¦§£¥

dWxtde dlCad oFWl mNEMW,`"eb) ¤¨§©§¨¨§©§¨¨
(m"`x:

.õøàä áø÷a 'ä éðà ék òãz ïòîì§©©¥©¦£¦§¤¤¨¨¤
,xnFlMizpikXW iRÎlrÎs` §©©©¦¤§¦¨¦

zniIwzn izxfB ,minXas` ©¨©¦§¥¨¦¦§©¤¤©
mipFYgYAENi`kE ,(ux`d iaWFi) ©©§¦§¥¨¨¤§¦

'ux`d axwA mB 'd ip` iM' :xn`p¤¡©¦£¦©§¤¤¨¨¤
(m"`x):hi dxez

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑(ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֵֶַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה ּברּיה .על ְְְִִַַָָָ

(åè)àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, ידי על אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַֹ

ּפרעה" .אליכם ְֲֵֶַֹ

(æè)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ
äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô éðôì¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ

:éðãáòéå énò çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eéza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà íéøöî¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה לׁשֹו(דברים ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז "וׁשןּֿבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, ‡˙.ן «¿ƒ«¿ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ∆

·¯Ú‰∑ ּבאּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּבכל ּכל ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבתחּלה  עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָמּכה
מקרקרים  הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ואחר מעינֹותיה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמקלקל

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', .והֹומים ְְְְְְִִִִִַַַָָ

˜„Ìטו  ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

zÚ˙‡Â„טז  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡‡יז  ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

dxezd lr eheytk i"yx

(ci).íépkä úà àéöBäìdpeEMd oi` §¦¤©¦¦¥©©¨¨
xiqdlE `ivFdl miOEhxgd Elki `NW¤Ÿ¨§©©§¦§¦§¨¦
Elki `NW `N` ,mdilrn miPMd z ¤̀©¦¦¥£¥¤¤¨¤Ÿ¨§

,(m`ivFdlE :`"p) mzF`xalwx `le ¦§¨§¦¨§Ÿ©
o`kl m`iadl s` `N` ,mzF`xal¦§¨¤¨©©£¦¨§¨

xg` mFwOnoFWlE] mYlFkiA did `l ¦¨©¥Ÿ¨¨¦§¨§
EUrIe' xn`p ixdW ,oM gikFn `xwOd©¦§¨¦©¥¤£¥¤¡©©©£
zFUrl EWwiAW ,'miOEhxgd oM¥©©§¦¤¦§©£
[m`iadl F` mzF`xal oxd`e dWnM§¤§©£Ÿ¦§¨©£¦¨

(i"gp):
.eìëé àìåitloi`WgMcXdgke §Ÿ¨Ÿ§¦¤¥Ÿ©©¥§Ÿ©

sEXiMddIxA lr hlFWdPhw ©¦¥©§¦¨§©¨
DzCiOW,dxFrUMn dzEgtoFbM ¤¦¨¨§¨¦¦§¨§

dPiM(:fq oixcdpq)(`"yxdn):eh dxez ¦¨
(eh).àéä íéäìà òaöà,`Ed lWn ¤§©¡Ÿ¦¦¨¨

:xnFl mzpeEkeiciÎlr Dpi` Ef dMn §©¨¨¨©©¨¥¨©§¥
,mitWk`N`,`id mFwOd z`n §¨¦¤¨¥¥©¨¦

EQip xaM ixdWdlr `le sEXikA ¤£¥§¨¦§¦§Ÿ¨¨
rAv`' dawPd oFWlE] dnE`n mciA§¨¨§¨§©§¥¨¤§©

'miPMd' lr aQEn Fpi` ,`id midl ¡̀Ÿ¦¦¥¨©©¦¦
['dMOd' lr `N`(i"gp)(x"eny): ¤¨©©©¨

.'ä øac øLàk?oM xAiC okide ©£¤¦¤§¥¨¦¥¥
:dWnl xn`WMmkil` rnWi `le §¤¨©§¤§Ÿ¦§©£¥¤

drxR(c ,f lirl):fh dxez ©§Ÿ
(fi).Ea çéìLîoFWl df oi` ©§¦©§¥¤§

xnFl Fl did oM m`W ,'zEgilW'§¦¤¦¥¨¨©
oFWl `Ed `N` ,'Ll' F` 'Lil`'¥¤§¤¨§

:FWExitE ,'dglWd'.La dxbn,xnFlM ©§¨¨¥§¨¤§§©
Lilr E`FaIW mxxFrnE mfiBxn ippd. ¦§¦©§¦¨§§¨¤¨¨¤

okeFznbEC `xwOA WizFndA oWe' : §¥¥©¦§¨§¨§¤§¥
'mA gNW`(ck ,al mixac)zgkFYn] £©©¨¦©©

l`xUi ExnWi `l m` :Epif`d zxiW¦©©£¦¦Ÿ¦§§¦§¨¥
zkiWp z` mdA gNW` dxFYd z ¤̀©¨£©©¨¤¤§¦©

`Ed df s`W ,[zFndAd iPiWoFWl ¦¥©§¥¤©¤§
iEQWgNW` xn`p `l ixdW] iExibe ¦§¥¤£¥Ÿ¤¡©£©©

.['mA' `N` 'mdil`' F` ,'mdl'¨¤£¥¤¤¨¨
f"rlA x"hivpi`(`"eb): §©©

.áBøòä úàEtq`PW ,'`iaEAxr' oFWl ¤¤¨§¦§§¨¤¤¤§

mdil` E`aEzFrx zFIg ipin lM ¨£¥¤¨¦¥©¨
Eide ,`iaEAxrA miAxwre miWgpE§¨¦§©§©¦§¦§§¨§¨

mizigWn(mibxFde miwiGn).mdA ©§¦¦©¦¦§§¦¨¤
:i"yx siqenexaCA mrh WiedOl §¥©©©¨¨¨¨

zFMn `le ,`weeC ElNd zFMOd Exgap¦§£©©©¨©§¨§Ÿ©
x`FanM ,zFxg`AiWxcnlkA dcB` £¥©§¨§¦§§¥©¨¨§¨

,EG dOle EG dOl dMnE dMnExn`e ©¨©¨¨¨§¨¨§¨§
cg` xcq zFMOd xUr lM iM ,cFr¦¨¤¤©©¥¤¤¨
z` ripkdl d"awd `AWM iM ,mdl̈¤¦§¤¨§©§¦©¤

,mixvniqiqkhA(ibdpnA)ÎzFngln ¦§©¦§©§¦¥§¦§£¥¦§£
,mdilr `A mikln,xnFlMxcqM §¨¦¨£¥¤§©§¥¤

dxSWM zEkln(xEvl d`Ad)lr ©§§¤¨¨©¨¨¨©
xir:DWakl icMlwlwn dNigYAF` ¦§¥§¨§¨©§¦¨§©§¥

mzFqz`,dizFpiirnEriBi `NW ¥¤©§§¤¨¤Ÿ©¦
,diaWFi l` miOdoirwFY KMÎxg`e ©©¦¤§¤¨§©©¨§¦

zFxtFWA oirixnE mdilricM £¥¤§¦¦§¨§¥
m`xil(mcigtdl),mldalEdf oirkE §¨§¨§©§¦¨§©£¨§¥¤

dMd dpFW`xAW ,d"awd mdl dUr̈¨¨¤¤¨¦¨¦¨
einin z` lwlwe xF`id z`oke`iad ¤©§§¦§¥¤¥¨§¥¥¦



נג `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i zegiy ihewl)

רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת חחחחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת מינימינימינימיני יז)ּכּכּכּכלללל ח, א(רש"י ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות "ּדּבים  ׁשהיּו דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּכתב ּוּוּוּונמריםנמריםנמריםנמריםרׁש"י אריאריאריאריֹוֹוֹוֹותתתת ּבּתאר ּדּדּדּדּבּבּבּביםיםיםים אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר הכרח אין מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ּגם ּומה רעֹות". "חּיֹות ויויויויּתּתּתּתּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןהּכללי -צרעיןצרעיןצרעיןצרעין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
להּלן ּפרׁש כז)רׁש"י מעֹורם.(פסוק הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו לא ׁשהּמצרים ּכדי מתּו לא ׁשהערֹוב ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

(çé)énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦Æ
ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò ãîòŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²

:õøàä áø÷a ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, וכן:(לקמן ה'", ל)"והפלה מבּדלת (דברים לא – "מּמ היא נפלאת "לא ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֻ

מּמ היא ‰‡¯ı.ּומפרׁשת ·¯˜a '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ∑ מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי אףֿעלּֿפי ְְִִֶֶֻ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 'nr `"ig y"ewl t"r)

oWB ux`A mB zFpFW`xd zFMn 'b Eid m`d©¦¨©¨¦©§¤¤Ÿ¤

ערבערבערבערב היהיהיהיֹוֹוֹוֹותתתת־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם לבללבללבללבלּתּתּתּתיייי עליהעליהעליהעליה עמדעמדעמדעמד עעעעּמּמּמּמיייי אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת־־־־ארץארץארץארץ ההההההההּוּוּוּואאאא בבבבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם יח)והפליתיוהפליתיוהפליתיוהפליתי (ח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
האּבן  גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ּגׁשן, ּבארץ היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם ּבאם הראׁשֹונים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹנחלקּו

ּכתב כט)עזרא שם, וראה כד. הרדב"ז(ז, ּבׁשּו"ת א והעברים". הּמצרּיים ּכֹוללת היתה והּכּנים והצפרּדעים הּדם (ח"א "מּכת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
תתיג) יׂשראל"סי' את ׁשּיׁשלח לפרעה ּבּה יׁש ראיה מה ליׂשראל ּגם היתה הּמּכה ּד"אם והקׁשה עליו לדעת חלק הּוא (וכן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

יג) ח, יז. ז, וארא בתו"ש הּובאּו ראׁשֹונים, .הרּבה ְְִִֵַ

ׁשרק  ּכתּובים, ׁשל מּפׁשּוטם ׁשּנראה ּכפי הּדברים היּו ׁשּלדעּתֹו מׁשמע ּכלּום, ּכתב לא עה"ת ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י מּזה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוהּנה
ּגׁשן ּבארץ ּגם היּו הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' משא"כ ּגׁשן, ּבארץ היתה לא גֹו'" "והפליתי נאמר ׁשּבּה ערֹוב דאי'מּכת (והא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(וש"נ) י. פ"ט, ׁשֹותה בשמו"ר ויׂשראל ּדם מלאה מֹוציאּה כּו' ּומצרי מים מלאה והּגיגית אחד ּבבית ויׂשראל ּד"מצרי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָועֹוד,
הרדּב"ז? לקׁשיית רׁש"י חׁש לא אמאי וצ"ב ּכלל). עה"ת רׁש"י ּבפרּוׁש הּובא לא כּו'" ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹֹֻמים

פעּלתם. לפעל ּבכדי ּגׁשן, ּבארץ ּגם להיֹות הראׁשֹונֹות מּכֹות ג' הצרכּו ּכתּובים, ׁשל ּפׁשּוטם ׁשּלפי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻוי"ל,
לּיאֹור קׁשּורֹות ׁשהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבב' צפרדעים")ּדהּנה היאור "ושרץ כח ושם, ביאור", אשר המים את "ויך כ ז, פרשתנו (ראה ְְְְִִֵֶַַָָ

הּכּונה ה'"היתה אני "ּכי ּפרעה ידע ידן יז)ׁשעל שם, יראתם"(פרשתנו את ׁש"הלקה שם), הּקּב"ה (רש"י היה לא ּבאם וא"כ . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ח"ו, עליו לׁשלט ה'" ּב"יכלת אין ׁשם ׁשּנמצא הע"ז ׁשחלק חֹוׁשב ּפרעה היה ּגׁשן, ּבארץ אׁשר הּיאֹור חלק את ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּכה

מתמּלאת. היתה לא ה'" אני "ּכי ּפרעה ׁשּידע הּקּב"ה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹוכּונת
היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה ׁשהּמּכה להראֹות היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת טו)ועד"ז ח, היתה (פרשתנו , ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יכלּו ׁשּלא ּדאף חֹוׁשבים החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק הּמּכה היתה ּבאם ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות צריכה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּמּכה
מגּבלים, הם ׁשּגם ראי' זה הרי  מסּים, חלק על רק להעלֹותם יכֹולים היּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה א ּכלל, הּכּנים להעלֹות ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻהם

אלקים". "אצּבע זה ְְֱִֵֶֶַֹואין
הרי  זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי אבל ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

ּבּיֹום "והפליתי הּנה ואיל ּבנ"י.ההּוא מּכאן ׁשל מֹוׁשבם ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה עֹומד עּמי אׁשר ּגׁשן ארץ את ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

„‚ÔLיח  ‡Ú¯‡ ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»«»«¿»¿∆
Ôn˙ ÈÂ‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a dÏÚ ÌÈ‡˜ ÈnÚcƒ«ƒ»ƒ¬«¿ƒ¿»¿∆¡≈«»
B‚a ËÈlL ÈÈ ‡‡ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¬»¿»«ƒ¿
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i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑(ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֵֶַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה ּברּיה .על ְְְִִַַָָָ

(åè)àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, ידי על אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְִַֹ

ּפרעה" .אליכם ְֲֵֶַֹ

(æè)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ
äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô éðôì¦§¥´©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ

:éðãáòéå énò çlL ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eéza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà íéøöî¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה לׁשֹו(דברים ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז "וׁשןּֿבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, ‡˙.ן «¿ƒ«¿ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ∆

·¯Ú‰∑ ּבאּגדה ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּבכל ּכל ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבתחּלה  עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו לּמה ּומּכה: ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָמּכה
מקרקרים  הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ואחר מעינֹותיה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָמקלקל

ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', .והֹומים ְְְְְְִִִִִַַַָָ

˜„Ìטו  ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ‡iL¯Á e¯Ó‡Â«¬»»»«»¿«¿…»»»ƒ√»
ÏÈa˜ ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â ‡È‰ ÈÈ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»«ƒ

:ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»

zÚ˙‡Â„טז  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡iÓÏ ˜Ù ‡‰ ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…»»≈¿«»¿≈«≈ƒ¿«

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ÁlL ÈÈ ¯Ó‡¬«¿»«««ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡‡יז  ‡‰ ÈnÚ ˙È ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡ È¯‡¬≈ƒ≈»¿««»«ƒ»¬»
˙È CÈz··e CnÚ·e CÈc·Ú·e Ca ÁÏLÓ«¿«»¿«¿»¿«»¿»»»
Û‡Â ‡·B¯Ú ˙È ÌÈ¯ˆÓ Èza ÔeÏÓÈÂ ‡·B¯Ú»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ»»»¿«

:dÏÚ Ôep‡c ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¬«

dxezd lr eheytk i"yx

(ci).íépkä úà àéöBäìdpeEMd oi` §¦¤©¦¦¥©©¨¨
xiqdlE `ivFdl miOEhxgd Elki `NW¤Ÿ¨§©©§¦§¦§¨¦
Elki `NW `N` ,mdilrn miPMd z ¤̀©¦¦¥£¥¤¤¨¤Ÿ¨§

,(m`ivFdlE :`"p) mzF`xalwx `le ¦§¨§¦¨§Ÿ©
o`kl m`iadl s` `N` ,mzF`xal¦§¨¤¨©©£¦¨§¨

xg` mFwOnoFWlE] mYlFkiA did `l ¦¨©¥Ÿ¨¨¦§¨§
EUrIe' xn`p ixdW ,oM gikFn `xwOd©¦§¨¦©¥¤£¥¤¡©©©£
zFUrl EWwiAW ,'miOEhxgd oM¥©©§¦¤¦§©£
[m`iadl F` mzF`xal oxd`e dWnM§¤§©£Ÿ¦§¨©£¦¨

(i"gp):
.eìëé àìåitloi`WgMcXdgke §Ÿ¨Ÿ§¦¤¥Ÿ©©¥§Ÿ©

sEXiMddIxA lr hlFWdPhw ©¦¥©§¦¨§©¨
DzCiOW,dxFrUMn dzEgtoFbM ¤¦¨¨§¨¦¦§¨§

dPiM(:fq oixcdpq)(`"yxdn):eh dxez ¦¨
(eh).àéä íéäìà òaöà,`Ed lWn ¤§©¡Ÿ¦¦¨¨

:xnFl mzpeEkeiciÎlr Dpi` Ef dMn §©¨¨¨©©¨¥¨©§¥
,mitWk`N`,`id mFwOd z`n §¨¦¤¨¥¥©¨¦

EQip xaM ixdWdlr `le sEXikA ¤£¥§¨¦§¦§Ÿ¨¨
rAv`' dawPd oFWlE] dnE`n mciA§¨¨§¨§©§¥¨¤§©

'miPMd' lr aQEn Fpi` ,`id midl ¡̀Ÿ¦¦¥¨©©¦¦
['dMOd' lr `N`(i"gp)(x"eny): ¤¨©©©¨

.'ä øac øLàk?oM xAiC okide ©£¤¦¤§¥¨¦¥¥
:dWnl xn`WMmkil` rnWi `le §¤¨©§¤§Ÿ¦§©£¥¤

drxR(c ,f lirl):fh dxez ©§Ÿ
(fi).Ea çéìLîoFWl df oi` ©§¦©§¥¤§

xnFl Fl did oM m`W ,'zEgilW'§¦¤¦¥¨¨©
oFWl `Ed `N` ,'Ll' F` 'Lil`'¥¤§¤¨§

:FWExitE ,'dglWd'.La dxbn,xnFlM ©§¨¨¥§¨¤§§©
Lilr E`FaIW mxxFrnE mfiBxn ippd. ¦§¦©§¦¨§§¨¤¨¨¤

okeFznbEC `xwOA WizFndA oWe' : §¥¥©¦§¨§¨§¤§¥
'mA gNW`(ck ,al mixac)zgkFYn] £©©¨¦©©

l`xUi ExnWi `l m` :Epif`d zxiW¦©©£¦¦Ÿ¦§§¦§¨¥
zkiWp z` mdA gNW` dxFYd z ¤̀©¨£©©¨¤¤§¦©

`Ed df s`W ,[zFndAd iPiWoFWl ¦¥©§¥¤©¤§
iEQWgNW` xn`p `l ixdW] iExibe ¦§¥¤£¥Ÿ¤¡©£©©

.['mA' `N` 'mdil`' F` ,'mdl'¨¤£¥¤¤¨¨
f"rlA x"hivpi`(`"eb): §©©

.áBøòä úàEtq`PW ,'`iaEAxr' oFWl ¤¤¨§¦§§¨¤¤¤§

mdil` E`aEzFrx zFIg ipin lM ¨£¥¤¨¦¥©¨
Eide ,`iaEAxrA miAxwre miWgpE§¨¦§©§©¦§¦§§¨§¨

mizigWn(mibxFde miwiGn).mdA ©§¦¦©¦¦§§¦¨¤
:i"yx siqenexaCA mrh WiedOl §¥©©©¨¨¨¨

zFMn `le ,`weeC ElNd zFMOd Exgap¦§£©©©¨©§¨§Ÿ©
x`FanM ,zFxg`AiWxcnlkA dcB` £¥©§¨§¦§§¥©¨¨§¨

,EG dOle EG dOl dMnE dMnExn`e ©¨©¨¨¨§¨¨§¨§
cg` xcq zFMOd xUr lM iM ,cFr¦¨¤¤©©¥¤¤¨
z` ripkdl d"awd `AWM iM ,mdl̈¤¦§¤¨§©§¦©¤

,mixvniqiqkhA(ibdpnA)ÎzFngln ¦§©¦§©§¦¥§¦§£¥¦§£
,mdilr `A mikln,xnFlMxcqM §¨¦¨£¥¤§©§¥¤

dxSWM zEkln(xEvl d`Ad)lr ©§§¤¨¨©¨¨¨©
xir:DWakl icMlwlwn dNigYAF` ¦§¥§¨§¨©§¦¨§©§¥

mzFqz`,dizFpiirnEriBi `NW ¥¤©§§¤¨¤Ÿ©¦
,diaWFi l` miOdoirwFY KMÎxg`e ©©¦¤§¤¨§©©¨§¦

zFxtFWA oirixnE mdilricM £¥¤§¦¦§¨§¥
m`xil(mcigtdl),mldalEdf oirkE §¨§¨§©§¦¨§©£¨§¥¤

dMd dpFW`xAW ,d"awd mdl dUr̈¨¨¤¤¨¦¨¦¨
einin z` lwlwe xF`id z`oke`iad ¤©§§¦§¥¤¥¨§¥¥¦



x`e`נד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
ìà ýåýéìýe÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

:éãòa eøézòä úëìì̈¤®¤©§¦−©«£¦«

(äë)ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

:ýåýéì çaæì¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£Ï˙‰∑ להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑.ּבתפּלה וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, לֹומר ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

להתּפּלל  וּירּבה מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר ּכׁשהּוא .עכׁשו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו .ולא «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
:íòä-úà çlL¦©−¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: .אףֿעלּֿפי «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

B¯Ú·‡כז  ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

dxezd lr eheytk i"yx

(dk).ìúäFWExiR 'lEYid' oFWl ¨¥§¦¥
`Ed 'lzd' WExitE ,xwWe wxq ixEAC¦¥§¨¨¤¤¥¨¥

FnM'lzdl' FnMdrxR siqFi l`] §§§¨¥©¦©§Ÿ
Kxce ,[eixaC xtdlE Epl xTWl§©¥¨§¨¥§¨¨§¤¤
c"nl zF`d xQgl minrtl `xwOd©¦§¨¦§¨¦§©¥¨¨¤
z` gNW sqIe' :oFbM EN`M zFaizA§¥¨¥§©Ÿ¤©©¤

'daYd on dpFId(i ,g ziy`xa)FWExiRW ©¨¦©¥¨¤¥
m` iM' oke ,dpFId z` 'gNWl' FnM§§©¥©¤©¨§¥¦¦

'hRWn zFUr(g ,e dkin)'zFUrl' FnM . £¦§¨§©£
hRWn(i"`a):ek dxez ¦§¨

(ek).'ä ìà øzòiåFWExiR oi` ©¤§©¤¥¥
xnFlkE ,zFNtY dAxdW wiIEcnd©§¨¤¦§¨§¦§©
FWExiR `N` ,zFAExn Eid zFNtYdW¤©§¦¨§¤¨¥

dNtzA uO`zpzEllRzdd zNErR - ¦§©¥¦§¦¨§©©¦§©§

dAExn dzid`A m` oke .aEzMd ¨§¨§¨§¥¦¨©¨
xnFl lFki did ,'xiYrIe' xnFl,oM ©©©§¦¨¨¨©¥

edid df oFWl mlE`dAxIe' rnWn §¨¨¤¨¨©§©©©§¤
'dNtza(d weqt lirl d`x)eiWkr ; ¦§¦¨©§¨

rnWn ,lrtIe oFWlA xnF` `EdWM§¤¥¦§©¦§©©§©
,'lNRzdl dAxIe'lr aQEn `EdW ©¦§¤§¦§©¥¤¨©

zNErtA dAxn didW ,lNRzOd©¦§©¥¤¨¨©§¤¦§©
dNtYd:fk dxez ©§¦¨

k)(f.áBøòä øñiåxn`p `NW KFYn ©¨©¤¨¦¤Ÿ¤¡©
wx zFIgdW cFnll Wi ,'EzEnIe' o`M̈©¨¥¦§¤©©©

,mdl Eklde ExqFnM Ezn `le ¨§¨§¨¤§Ÿ¥§
mirCxtvd EzOW(h weqt lirl d`x), ¤¥©§©§§¦

mEXn ,`Ed xaCd mrhe,Ezn m`W §©©©¨¨¦¤¦¥
d`pd mdl didiWEOiXd ici lr ¦§¤¨¤£¨¨©§¥©¦

mzFxFraziIUrl ,zFIgd lW §¨¤©©©£¦©
mipFW milke micbA(`negpz)(`"eb): §¨¦§¥¦¦

gk dxez
(gk).úàfä íòta íb`NW mWM ©©©©©Ÿ§¥¤Ÿ

mrRA oM xn`WM eixaC z` miIw¦¥¤§¨¨§¤¨©¥©©©
mirCxtvd zMnA] dpFW`xd,g lirl) ¨¦¨§©©©§©§§¦

(c,z`Gd mrRA mB KM ,[iRÎlrÎs` ¨©©©©©Ÿ©©¦
miIw `l ,mkz` gNW` ikp` xn`W¤¨©¨Ÿ¦£©©¤§¤Ÿ¦¥

FzghadmrRA mB' Wxtl oi` la`] ©§¨¨£¨¥§¨¥©©©©
Ff ixdW ,z`Gd dMOA mB - 'z`Gd©Ÿ©©©¨©Ÿ¤£¥
mB oM xnFl Fl dide ,ziriaxd dMOd©©¨¨§¦¦§¨¨©¥©
mrRd'W o`Mn `N` .zFncFTd zFMOA©©©§¤¨¦¨¤©©©
lr `le zFghadd lr aQEn 'z`Gd©Ÿ¨©©©§¨§Ÿ©

[zFMOd(`"eb):` dxez ©©

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

ß zah c"k iyiy mei ß

(èé)äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàä̈¬Ÿ©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין .ׁשּיבּדיל ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

(ë)úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

:áøòä¤¨«Ÿ
i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑,הארץ ארעא נׁשחתה .אתחּבלת ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
ìàì eçáæý:õøàa íëé ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑ ּבּמדּבר ּבמקֹומכם ּתלכּו .ולא ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

(áë)úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´
ìà ýåýéì çaæð íéøöîýúáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì íéøöî¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב אֹותם (מלכים קֹורא יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת "ּולמלּכם ¬«ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים", "ּתֹועבת אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש ועֹוד ׁשהרי ּתֹועבה. זֹובחים, ׁשאנּו זביחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
זֹובחים  אנּו eÏ˜ÒÈ.יראתם ‡ÏÂ∑ ּבתמיהה. ְְִִָָָ¿…ƒ¿¿Àְִִָ

(âë)ìL Cøcýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úL ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
ìàý:eðéìà øîàé øLàk eðé ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

ÁÓ‡יט  È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

È·Ï˙כ  ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe ‰Ú¯t«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡·B¯Ú Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

‡¯Èכב  Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡Á‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„ ‡‰ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

Áa„eכג  ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

dxezd lr eheytk i"yx

(hi).úeãô ézîNådlSd oFWl §©§¦§§©¨¨
:aEzMd WExiR Kke .daFhl dWxtde§©§¨¨§¨§¨¥©¨
,aFxrd zMnA l`xUil zEcR miU`̈¦§§¦§¨¥§©©¤¨

liCaIWWixtieLOr oiaE iOr oiA ¤©§¦§©§¦¥©¦¥©¤
(i"gp):k dxez
(k).õøàä úçMzs` ,'zgXY' zaiY ¦¨¥¨¨¤¥©¦¨¥©

o`M ixd ,cizr oFWl DrnWOW¤©§¨¨§¨¦£¥¨
,xar oFWlA oiprd itl DWExiR¥¨§¦¨¦§¨¦§¨¨

:xnFlkEux`d dzgWp,aFxrd ipRn §©¦§¨¨¨¨¤¦§¥¤¨
:qFlwpE`A FnEBxzkEzlAgz`' §©§§§§¦§©¨©

'`rx`[ux`d dzgWp]:`k dxez ©§¨¦§£¨¨¨¤
(`k).õøàa íëéäìàì eçáæxnFlM ¦§¥Ÿ¥¤¨¨¤§©

,mknFwnA;oWFB ux`AEklz `le ¦§§¤§¤¤¤§Ÿ¥§

xAcOa`P dklp'] mYxn` xW`M ©¦§¨©£¤£©§¤¥£¨¨
'dl dgAfpe xAcOA mini zWlW KxC¤¤§Ÿ¤¨¦©¦§¨§¦§§¨©

'Epidl`(b ,d lirl)[(m"`x):ak dxez ¡Ÿ¥
(ak).íéøöî úáòBz:xnFlMz`xi £©¦§©¦§©¦§©

mixvnEidW] mdNW dxf dcFard - ¦§©¦¨£¨¨¨¤¨¤¤¨
oFWlA aEzMd F`xwE ,[o`Sl micaFr§¦©Ÿ§¨©¨¦§

.i`pB mWl 'darFY'FnMEpivOW ¥¨§¥§©§¤¨¦
:`xwOA FznbECzarFY mMlnlE' §¨©¦§¨§¦§Ÿ£©

'oFOr ipA(bi ,bk aÎmikln),EdIW`i] §¥©Ÿ¦¨
dcFard zFgAfn z` qxde uzp KlOd©¤¤¨©§¨©¤¦§§¨£¨

,[milWExiA xW` ,'mMln' dxfemlE` ¨¨¦§Ÿ£¤¦¨©¦§¨
wx:`"q) DzF` `xFw l`xUi lv` ©¥¤¦§¨¥¥¨

'darFY' (mzF`xAcn didWM] ¨¥¨§¤¨¨§©¥

mixMfEn mixaCdWM oke ,l`xUil§¦§¨¥§¥§¤©§¨¦§¨¦
xnF` did Fnvr drxtl la` ,[dxFYA©¨£¨§©§Ÿ©§¨¨¥

,'mixvn z`xi'oFWlA xnFl Wi cFre ¦§©¦§©¦§¥©§¨
,xg`iMmixvn zarFYo`M dxEn`d ©¥¦£©¦§©¦¨£¨¨

Exn` KM `N` ,mz`xil iEPiM Dpi ¥̀¨¦§¦§¨¨¤¨¨¨§
ixd :Flmixvnl `Ed iE`pU xaC £¥¨¨¨§¦§©¦

mz`xi ixdW ,migaFf Ep`W dgiaf§¦¨¤¨§¦¤£¥¦§¨¨
,migaFf Ep`darFY z`Gd dgiaGde ¨§¦§©§¦¨©Ÿ¥¨

mB ,oFxg`d WExiR itlE .mdl `id¦¨¤§¦¥¨©£©
'darFY' oFWl xnF` did drxtl,`"ry) §©§Ÿ¨¨¥§¥¨

(h"ac:
å.eðì÷ñé àì,dInzAxWt` mElM §Ÿ¦§§ª¦§¦¨§¤§¨

!?KM lr mipa`A EpEnBxi `NWbk dxez ¤Ÿ¦§§©£¨¦©¨



נה `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

(ãë)ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º
ìà ýåýéìýe÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−

:éãòa eøézòä úëìì̈¤®¤©§¦−©«£¦«

(äë)ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´
øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®
íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈

:ýåýéì çaæì¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£Ï˙‰∑ להתל .ּכמֹו »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑.ּבתפּלה וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, לֹומר ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

להתּפּלל  וּירּבה מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר ּכׁשהּוא .עכׁשו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

(æë)äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ
:ãçà øàLð àì Bnòîe åéãáòî¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו .ולא «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ
:íòä-úà çlL¦©−¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: .אףֿעלּֿפי «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ÔeÁa„˙Âכד  ÔBÎ˙È ÁlL‡ ‡‡ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¬»¬««»¿¿ƒ¿¿
‡Ï ‡˜Á¯‡ „BÁÏ ‡¯a„Óa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬¿«¿¿»¿«¿»»»

:ÈÏÚ Û‡ Blˆ ÏÊÈÓÏ Ôe˜Á¯¿̇«¬¿≈»««»»

Èlˆ‡Âכה  CnÚÓ ˜Ù ‡‡ ‡‰ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»¬»»≈≈ƒ»∆¡«≈
È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓ ‡·B¯Ú ÈcÚÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿≈»»ƒ«¿…≈«¿ƒ
‡¯wLÏ ‰Ú¯t ÛÒBÈ ‡Ï „BÁÏ ¯ÁÓ dnÚÓe≈«≈¿»¿»≈«¿…¿«»»
Ì„˜ ‡Áa„Ï ‡nÚ ˙È ‡ÁlLÏ ‡Ïc ÏÈ„a¿ƒ¿»¿«»»»«»¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ√»«¿…¿«ƒ√»¿»

B¯Ú·‡כז  ÈcÚ‡Â ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¿ƒ¿»»¿…∆¿«¿ƒ»»
:„Á ¯‡zL‡ ‡Ï dnÚÓe È‰Bc·ÚÓ ‰Ú¯tÓƒ«¿…≈«¿ƒ≈«≈»ƒ¿»«»

ÏÂ‡כח  ‡„‰ ‡ÓÊa Û‡ daÏ ˙È ‰Ú¯t ¯wÈÂ¿«««¿…»ƒ≈«¿ƒ¿»»»¿»
:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

dxezd lr eheytk i"yx

(dk).ìúäFWExiR 'lEYid' oFWl ¨¥§¦¥
`Ed 'lzd' WExitE ,xwWe wxq ixEAC¦¥§¨¨¤¤¥¨¥

FnM'lzdl' FnMdrxR siqFi l`] §§§¨¥©¦©§Ÿ
Kxce ,[eixaC xtdlE Epl xTWl§©¥¨§¨¥§¨¨§¤¤
c"nl zF`d xQgl minrtl `xwOd©¦§¨¦§¨¦§©¥¨¨¤
z` gNW sqIe' :oFbM EN`M zFaizA§¥¨¥§©Ÿ¤©©¤

'daYd on dpFId(i ,g ziy`xa)FWExiRW ©¨¦©¥¨¤¥
m` iM' oke ,dpFId z` 'gNWl' FnM§§©¥©¤©¨§¥¦¦

'hRWn zFUr(g ,e dkin)'zFUrl' FnM . £¦§¨§©£
hRWn(i"`a):ek dxez ¦§¨

(ek).'ä ìà øzòiåFWExiR oi` ©¤§©¤¥¥
xnFlkE ,zFNtY dAxdW wiIEcnd©§¨¤¦§¨§¦§©
FWExiR `N` ,zFAExn Eid zFNtYdW¤©§¦¨§¤¨¥

dNtzA uO`zpzEllRzdd zNErR - ¦§©¥¦§¦¨§©©¦§©§

dAExn dzid`A m` oke .aEzMd ¨§¨§¨§¥¦¨©¨
xnFl lFki did ,'xiYrIe' xnFl,oM ©©©§¦¨¨¨©¥

edid df oFWl mlE`dAxIe' rnWn §¨¨¤¨¨©§©©©§¤
'dNtza(d weqt lirl d`x)eiWkr ; ¦§¦¨©§¨

rnWn ,lrtIe oFWlA xnF` `EdWM§¤¥¦§©¦§©©§©
,'lNRzdl dAxIe'lr aQEn `EdW ©¦§¤§¦§©¥¤¨©

zNErtA dAxn didW ,lNRzOd©¦§©¥¤¨¨©§¤¦§©
dNtYd:fk dxez ©§¦¨

k)(f.áBøòä øñiåxn`p `NW KFYn ©¨©¤¨¦¤Ÿ¤¡©
wx zFIgdW cFnll Wi ,'EzEnIe' o`M̈©¨¥¦§¤©©©

,mdl Eklde ExqFnM Ezn `le ¨§¨§¨¤§Ÿ¥§
mirCxtvd EzOW(h weqt lirl d`x), ¤¥©§©§§¦

mEXn ,`Ed xaCd mrhe,Ezn m`W §©©©¨¨¦¤¦¥
d`pd mdl didiWEOiXd ici lr ¦§¤¨¤£¨¨©§¥©¦

mzFxFraziIUrl ,zFIgd lW §¨¤©©©£¦©
mipFW milke micbA(`negpz)(`"eb): §¨¦§¥¦¦

gk dxez
(gk).úàfä íòta íb`NW mWM ©©©©©Ÿ§¥¤Ÿ

mrRA oM xn`WM eixaC z` miIw¦¥¤§¨¨§¤¨©¥©©©
mirCxtvd zMnA] dpFW`xd,g lirl) ¨¦¨§©©©§©§§¦

(c,z`Gd mrRA mB KM ,[iRÎlrÎs` ¨©©©©©Ÿ©©¦
miIw `l ,mkz` gNW` ikp` xn`W¤¨©¨Ÿ¦£©©¤§¤Ÿ¦¥

FzghadmrRA mB' Wxtl oi` la`] ©§¨¨£¨¥§¨¥©©©©
Ff ixdW ,z`Gd dMOA mB - 'z`Gd©Ÿ©©©¨©Ÿ¤£¥
mB oM xnFl Fl dide ,ziriaxd dMOd©©¨¨§¦¦§¨¨©¥©
mrRd'W o`Mn `N` .zFncFTd zFMOA©©©§¤¨¦¨¤©©©
lr `le zFghadd lr aQEn 'z`Gd©Ÿ¨©©©§¨§Ÿ©

[zFMOd(`"eb):` dxez ©©

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

ß zah c"k iyiy mei ß

(èé)äéäé øçîì Enò ïéáe énò ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàä̈¬Ÿ©¤«

i"yx£˙„Ù ÈzÓNÂ∑עּמ ּובין עּמי ּבין .ׁשּיבּדיל ¿«¿ƒ¿Àְִִֵֵֶֶַַַ

(ë)úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´
éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe åéãáò£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬

:áøòä¤¨«Ÿ
i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑,הארץ ארעא נׁשחתה .אתחּבלת ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²
ìàì eçáæý:õøàa íëé ¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑ ּבּמדּבר ּבמקֹומכם ּתלכּו .ולא ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

(áë)úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´
ìà ýåýéì çaæð íéøöîýúáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì íéøöî¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב אֹותם (מלכים קֹורא יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת "ּולמלּכם ¬«ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים", "ּתֹועבת אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש ועֹוד ׁשהרי ּתֹועבה. זֹובחים, ׁשאנּו זביחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
זֹובחים  אנּו eÏ˜ÒÈ.יראתם ‡ÏÂ∑ ּבתמיהה. ְְִִָָָ¿…ƒ¿¿Àְִִָ

(âë)ìL Cøcýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úL ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
ìàý:eðéìà øîàé øLàk eðé ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

ÁÓ‡יט  È˙È‡ CnÚ ÏÚÂ ÈnÚÏ Ô˜¯eÙ ÈÂL‡Â∆¡«ƒ¿«¿«ƒ¿««»«¿ƒ»»
:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈

È·Ï˙כ  ÛÈw˙ ‡·B¯Ú ‡˙‡Â Ôk ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»≈«¬»»»«ƒ¿≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎ·e È‰Bc·Ú ˙È·Ïe ‰Ú¯t«¿…¿≈«¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡·B¯Ú Ì„˜ ÔÓ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡ƒ¿«»««¿»ƒ√»»»

‡eÏÈÊכא  ¯Ó‡Â Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆¿«¬…«¬«¡ƒ
:‡Ú¯‡a ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ eÁac«»√»¡»¬¿«¿»

‡¯Èכב  Ôk „aÚÓÏ Ôw˙ ‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿∆¿«≈¬≈
‡Á‡ dpÓ dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ≈¬«¿»
˙È Áa„ ‡‰ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ï ÔÈ·Ò»¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»»»¿««»
ÔÊÁ ÔB‰È Ôep‡Â dÏ ÔÈÏÁc È‡¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈¿ƒ¿»»

:‡Ób¯ÓÏ Ôe¯ÓÈÈ ‡Ï‰¬»≈¿¿ƒ¿¿»»

Áa„eכג  ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

dxezd lr eheytk i"yx

(hi).úeãô ézîNådlSd oFWl §©§¦§§©¨¨
:aEzMd WExiR Kke .daFhl dWxtde§©§¨¨§¨§¨¥©¨
,aFxrd zMnA l`xUil zEcR miU`̈¦§§¦§¨¥§©©¤¨

liCaIWWixtieLOr oiaE iOr oiA ¤©§¦§©§¦¥©¦¥©¤
(i"gp):k dxez
(k).õøàä úçMzs` ,'zgXY' zaiY ¦¨¥¨¨¤¥©¦¨¥©

o`M ixd ,cizr oFWl DrnWOW¤©§¨¨§¨¦£¥¨
,xar oFWlA oiprd itl DWExiR¥¨§¦¨¦§¨¦§¨¨

:xnFlkEux`d dzgWp,aFxrd ipRn §©¦§¨¨¨¨¤¦§¥¤¨
:qFlwpE`A FnEBxzkEzlAgz`' §©§§§§¦§©¨©

'`rx`[ux`d dzgWp]:`k dxez ©§¨¦§£¨¨¨¤
(`k).õøàa íëéäìàì eçáæxnFlM ¦§¥Ÿ¥¤¨¨¤§©

,mknFwnA;oWFB ux`AEklz `le ¦§§¤§¤¤¤§Ÿ¥§

xAcOa`P dklp'] mYxn` xW`M ©¦§¨©£¤£©§¤¥£¨¨
'dl dgAfpe xAcOA mini zWlW KxC¤¤§Ÿ¤¨¦©¦§¨§¦§§¨©

'Epidl`(b ,d lirl)[(m"`x):ak dxez ¡Ÿ¥
(ak).íéøöî úáòBz:xnFlMz`xi £©¦§©¦§©¦§©

mixvnEidW] mdNW dxf dcFard - ¦§©¦¨£¨¨¨¤¨¤¤¨
oFWlA aEzMd F`xwE ,[o`Sl micaFr§¦©Ÿ§¨©¨¦§

.i`pB mWl 'darFY'FnMEpivOW ¥¨§¥§©§¤¨¦
:`xwOA FznbECzarFY mMlnlE' §¨©¦§¨§¦§Ÿ£©

'oFOr ipA(bi ,bk aÎmikln),EdIW`i] §¥©Ÿ¦¨
dcFard zFgAfn z` qxde uzp KlOd©¤¤¨©§¨©¤¦§§¨£¨

,[milWExiA xW` ,'mMln' dxfemlE` ¨¨¦§Ÿ£¤¦¨©¦§¨
wx:`"q) DzF` `xFw l`xUi lv` ©¥¤¦§¨¥¥¨

'darFY' (mzF`xAcn didWM] ¨¥¨§¤¨¨§©¥

mixMfEn mixaCdWM oke ,l`xUil§¦§¨¥§¥§¤©§¨¦§¨¦
xnF` did Fnvr drxtl la` ,[dxFYA©¨£¨§©§Ÿ©§¨¨¥

,'mixvn z`xi'oFWlA xnFl Wi cFre ¦§©¦§©¦§¥©§¨
,xg`iMmixvn zarFYo`M dxEn`d ©¥¦£©¦§©¦¨£¨¨

Exn` KM `N` ,mz`xil iEPiM Dpi ¥̀¨¦§¦§¨¨¤¨¨¨§
ixd :Flmixvnl `Ed iE`pU xaC £¥¨¨¨§¦§©¦

mz`xi ixdW ,migaFf Ep`W dgiaf§¦¨¤¨§¦¤£¥¦§¨¨
,migaFf Ep`darFY z`Gd dgiaGde ¨§¦§©§¦¨©Ÿ¥¨

mB ,oFxg`d WExiR itlE .mdl `id¦¨¤§¦¥¨©£©
'darFY' oFWl xnF` did drxtl,`"ry) §©§Ÿ¨¨¥§¥¨

(h"ac:
å.eðì÷ñé àì,dInzAxWt` mElM §Ÿ¦§§ª¦§¦¨§¤§¨

!?KM lr mipa`A EpEnBxi `NWbk dxez ¤Ÿ¦§§©£¨¦©¨



x`e`נו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע"ז ÔL·k.ילוייניי"ש ÁÈt∑,ּבּכבׁשן הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ¿…»¿≈∆ְַַƒ«ƒ¿»ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּומפריחן  מפיחן ׁשהרּוח הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. LÓ‰.ּובלע"ז B˜¯Êe∑אינֹו ּבכח, הּנזרק ּדבר וכל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ¿»…∆ְְְִֵַַָָָָֹ

אחת. ּביד אּלא ואחד,נזרק אהרן. וׁשל ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק אחד, הרּבה: נּסים הרי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
על ׁשה  האבק מצרים ל ארץ .ּכל ְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(è)-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©
ì äîäaä-ìòå íãàä-ìëa úòaòáà çøt ïéçL ¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ ּבּועֹות צֹומחין ידֹו ׁשעל אבעּבעין, סגי לׁשיחנא לׁשֹון ∑ÔÈÁL.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻ¿ƒְ

ׁשחּונה חמימּות. ׁשנה מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש .והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el zegiy ihewl)

חמימחמימחמימחמימּוּוּוּותתתת ט)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, הּמּכה,(רש"י ּגּוף זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּמׁשה  מּזה אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה והּנס טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, (החמימּות) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּׁשחין
(החמימּות) הּמּכה ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ּפיח החזיקּו ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻואהרן

נס. ּבּדר ֵֶֶַָָהיה

(é)÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî BúàŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

:äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑?"מצרים מקנה ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הניס  ה' ּדבר  את והּירא ּבּׂשדה אׁשר  ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על אּלא ּגזרה, נגזרה לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבחּור" רכב ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּב'ּמכילּתא' ׁשנּויה וכן הּבּתים". אל מקנהּו יד)את .(לקמן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

È‰ÈÂט  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú¯t‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

dxezd lr eheytk i"yx

(g).íëéðôç àìîz` z`Nnnd dCn §Ÿ¨§¥¤¦¨©§©¥¤
oxd`e dWn lW mdici zFRM iYW, §¥©§¥¤¤¤§©£Ÿ

:f"rlA y"ipiieli§©©
.ïLák çétiExTd ,oale wC xt` `Ed ¦©¦§¨¥¤©§¨¨©¨

`EdW mW lr 'oWaM giR'gRPd xaC ¦©¦§¨©¥¤¨¨©¦¨
xie`A `Vipe gxFR -milgBd on ¥©§¦¨¨£¦¦©¤¨¦

dminEnr(miake miklFdd) ¨£¦©§¦§¨¦
.y"ale` ,f"rlaE .oWakA mitxUPd©¦§¨¦§¦§¨§©©

'giR'`EdgExdW ,dgtd oFWl ¦©§£¨¨¤¨©
tnogixtnE ogixie`A,`hef `zwiqt) §¦¨©§¦¨¨£¦

(`"y:
.äLî B÷øæexn`p `NW KFYn §¨Ÿ¤¦¤Ÿ¤¡©

micnl Ep` 'FwxfE' `N` 'FkilWde'§¦§¦¤¨§¨¨§¥¦
,gkA Fwxfl eilr didWxaC lke ¤¨¨¨¨§¨§§Ÿ©§¨¨¨
wxfp Fpi` gkA wxfPddti`N` ©¦§©§Ÿ©¥¦§¨¨¤¤¨

FzF` miwxFGWMixd .zg` cia §¤§¦§¨©©£¥
o`M EidW ,micnl Epivnp,dAxd miQp ¦§¥§¥¦¤¨¨¦¦©§¥
FvnEw wifgdW - cg`ci otFg `ln) ¤¨¤¤¡¦§§Ÿ¤¨

(zg`dWn lWxt`d zCn lM z` ©©¤Ÿ¤¤¨¦©¨¥¤
dNigYA dzidWFNW miptg `ln ¤¨§¨©§¦¨§Ÿ¨§©¦¤

oxd` lWeEgw' xn`p dNigY ixdW] §¤©£Ÿ¤£¥§¦¨¤¡©§
FwxfE' KM xg`e ,'mkiptg `ln mkl̈¤§Ÿ¨§¥¤§©©¨§¨

;[FCal 'dWneqp cFrKldW - cg` ¤§©§¥¤¨¤¨©
wa`dxGRzpe,mixvn ux` lM lr ¨¨¨§¦§©¥©¨¤¤¦§¨¦

xn`PW FnM(h weqt)lM lr wa`l dide' §¤¤¡©§¨¨§¨¨©¨
'mixvn ux`(`negpz)(`"eb):h dxez ¤¤¦§¨¦

(h)ì.úòaòáà çøBt ïéçLoFWl ¦§¦¥©£©§ªŸ§
,dlicbE dginv FWExiR 'gxFR'¥©¥§¦¨§¦¨

EFnEBxzM:qFlwpE`AiBq `pgiWl' §©§§§§§¦£¨©¦
'oirEAra`lCbOW oigWl] £©§¦¦§¦¤§©¥

dfM oigW ,xnFlM ,[zFrEAra`lrW £©§§©§¦¨¤¤©
odA oignFv FcimiIxvn lW otEbA - ¨§¦¨¤§¨¤¦§¦¦

zFrEA(oexkfd):
.ïéçL.zEning oFWliEPiM `Ede §¦§£¦§¦

,DOg mW lr oigXd zlgnldAxde §©£©©§¦©¥ª¨§©§¥
dpWn oFWlA WioFbM ,df oirMdpW' ¥¦§¦§¨§¥¤§¨¨

'dpEgWdOg dpW -(:bp `nei):i dxez §¨¨¨©¨
(i).äîäaáe íãàaoi`n xn`Y m`e ¨¨¨©§¥¨§¦Ÿ©¥©¦

xn`p xak `lde ,zFndAd mdl Eid̈¨¤©§¥©£Ÿ§¨¤¡©
xaC zMnA(e weqt lirl)dpwn lM znIe' §©©¤¤©¨¨Ÿ¦§¥

'mixvndxfb dxfbp `l `N` ?lW Ff ¦§¨¦¤¨Ÿ¦§§¨§¥¨¤
zFndAd zzinozF` lr `N` ¦©©§¥¤¨©¨

xn`PW ,calA zFcVAW(b weqt lirl) ¤©¨¦§©¤¤¡©
diFd 'd ci dPd''dcVA xW` LpwnA, ¦¥©¨§¦§§£¤©¨¤

elkqipd 'd xaC z` `xId(gixad) §¨©¨¥¤§©¥¦¦§¦©
Edpwn z`zFcVd on,miYAd l` ¤¦§¥¦©¨¤©¨¦

zMnA xn`PW mWM] xaCA Ezn `le§Ÿ¥©¤¤§¥¤¤¡©§©©
cxAd(k weqt oldl)'d xaC z` `xId' ©¨¨©¨¥¤§©

.['ebe qipd drxR icarndiEpW oke ¥©§¥©§Ÿ¥¦§¥§¨
dGd oiprMlv` `YliknaxEn`d ¨¦§¨©¤¦§¦§¨¥¤¨¨

sEq mi zrixwAakx zF`n WW gTIe' ¦§¦©©©¦©¥¥¤¤
'xEgA(f ,ci oldl)zF`n WW gwl drxR] ¨©§Ÿ¨©¥¥

ixg` sFCxl miqEql zFnEzx zFaMxn¤§¨§§¦¦§©£¥
[l`xUi;lW zFndAd Eid in lXn ¦§¨¥¦¤¦¨©§¥¤

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

è(à)zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå§©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, העֹומד לׁשֹון ועל ּתהיה, העתיד ועל היתה, ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
רֹועה  רֹוצה, עֹוׂשה, ּכמֹו: .הֹויה, ְָָָָ

(ã)äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
-ìkî úeîé àìå íéøöî:øác ìàøNé éðáì ¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑ והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²
:õøàa äfä øácä©¨¨¬©¤−¨¨«¤

(å)ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî äð÷î¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå ãçà-ãò©¤¨®©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç àìî§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨

:äòøô éðéòì§¥¥¬©§«Ÿ

ÏlÓ˙eא  ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈ·eד  Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ÈÈה  „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז  ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח  ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

dxezd lr eheytk i"yx

è(a).ía ÷éæçî:FWExiR.mA fgF` ©£¦¨¥¥¨
'eiWEanA dwifgde' FnM(`i ,dk mixac) §§¤¡¦¨¦§¨

cnFrd crA rFpnl d`AW dX`d]¨¦¨¤¨¨¦§©§©¨¥
FA dfg`W ici lr DlrA z` zFMdl§©¤©§¨©§¥¤¨£¨
,[zWFa inC znNWn - oFiGA KxcA§¤¤¦¨§©¤¤§¥¤
z`vl mdl giPn Fpi`W KFYOW¤¦¤¥©¦©¨¤¨¥

mdA fgF` ENi`M df ixd Fvx`n(m"`x): ¥©§£¥¤§¦¥¨¤
b dxez

(b).äéBä 'ä ãé äpä'diFd' zNin ¦¥©¨¦©¨
'didY' F` xarA 'dzid' DWExiR oi ¥̀¥¨¨§¨¤¨¨¦§¤

`Ed `N` ,cizrA,ded oFWloke ¤¨¦¤¨§Ÿ¤§¥
z` x`zl minrtl aEzMd KxC¤¤©¨¦§¨¦§¨¥¤
:FnM] deFd oFWlA ,zFidl cizrd¤¨¦¦§¦§¤§
LlEaB lM z` sbp ikp` dPd'¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥¤¨§§

'mirCxtvA(gk ,f lirl)oFkp oi`e .[ ©§©§§¦§¥¨
FnM ,lFBqA 'diFd 'd ci dPd' xnFl©¦¥©¤§¤§

,'dvFx' F` 'dUFr'xn`i ok iM ¤¤¦¥¥¨¥
,'dzid' xarW lr ,dawp oFWlA¦§§¥¨©¤¨©¨§¨
cnFrd lre ,'didY' cizrd lre§©¤¨¦¦§¤§©¨¥

(deFdd)'diFd',u"nwA'dUFr' FnM ©¤¨§¨©§¨
.'drFx' 'dvFx'dawp oFWl 'ci' zaize ¨¨§¥©¨§§¥¨

`id(i"`a):c dxez ¦
(c).äìôäåliCadelirl i"yx d`x] §¦§¨§¦§¦§¥§¥

(gi ,g)['iziltde':d dxez §¦§¥¦



נז `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע"ז ÔL·k.ילוייניי"ש ÁÈt∑,ּבּכבׁשן הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ¿…»¿≈∆ְַַƒ«ƒ¿»ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּומפריחן  מפיחן ׁשהרּוח הפחה, לׁשֹון ּפיח, אולב"ש. LÓ‰.ּובלע"ז B˜¯Êe∑אינֹו ּבכח, הּנזרק ּדבר וכל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ¿»…∆ְְְִֵַַָָָָֹ

אחת. ּביד אּלא ואחד,נזרק אהרן. וׁשל ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק אחד, הרּבה: נּסים הרי ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
על ׁשה  האבק מצרים ל ארץ .ּכל ְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(è)-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©
ì äîäaä-ìòå íãàä-ìëa úòaòáà çøt ïéçL ¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ ּבּועֹות צֹומחין ידֹו ׁשעל אבעּבעין, סגי לׁשיחנא לׁשֹון ∑ÔÈÁL.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻ¿ƒְ

ׁשחּונה חמימּות. ׁשנה מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש .והרּבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el zegiy ihewl)

חמימחמימחמימחמימּוּוּוּותתתת ט)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, הּמּכה,(רש"י ּגּוף זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ׁשּמׁשה  מּזה אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה והּנס טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, (החמימּות) ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּׁשחין
(החמימּות) הּמּכה ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשּלא מכרח ּבידם, זה ּפיח החזיקּו ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻואהרן

נס. ּבּדר ֵֶֶַָָהיה

(é)÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬Ÿ
çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî BúàŸ²¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©

:äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑?"מצרים מקנה ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הניס  ה' ּדבר  את והּירא ּבּׂשדה אׁשר  ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על אּלא ּגזרה, נגזרה לא ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא
ּבחּור" רכב ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּב'ּמכילּתא' ׁשנּויה וכן הּבּתים". אל מקנהּו יד)את .(לקמן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

È‰ÈÂט  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡˜·‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¿»«»«¿»¿ƒ¿»ƒƒ≈
ÈbÒ ‡ÁÈLÏ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡ ÏÚ«¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¬»«ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú¯t‰י  Ì„˜ eÓ˜Â ‡ez‡„ ‡ÁÈt ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ»¿«»¿»√»«¿…
‡ÁÈL ‰Â‰Â ‡iÓL ˙ÈˆÏ ‰LÓ d˙È ˜¯Êe¿«»≈…∆¿≈¿«»«¬»ƒ¬»

:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a È‚Ò ÔÈÚaÚ·‡¬«¿Àƒ»≈«¬»»ƒ¿ƒ»

dxezd lr eheytk i"yx

(g).íëéðôç àìîz` z`Nnnd dCn §Ÿ¨§¥¤¦¨©§©¥¤
oxd`e dWn lW mdici zFRM iYW, §¥©§¥¤¤¤§©£Ÿ

:f"rlA y"ipiieli§©©
.ïLák çétiExTd ,oale wC xt` `Ed ¦©¦§¨¥¤©§¨¨©¨

`EdW mW lr 'oWaM giR'gRPd xaC ¦©¦§¨©¥¤¨¨©¦¨
xie`A `Vipe gxFR -milgBd on ¥©§¦¨¨£¦¦©¤¨¦

dminEnr(miake miklFdd) ¨£¦©§¦§¨¦
.y"ale` ,f"rlaE .oWakA mitxUPd©¦§¨¦§¦§¨§©©

'giR'`EdgExdW ,dgtd oFWl ¦©§£¨¨¤¨©
tnogixtnE ogixie`A,`hef `zwiqt) §¦¨©§¦¨¨£¦

(`"y:
.äLî B÷øæexn`p `NW KFYn §¨Ÿ¤¦¤Ÿ¤¡©

micnl Ep` 'FwxfE' `N` 'FkilWde'§¦§¦¤¨§¨¨§¥¦
,gkA Fwxfl eilr didWxaC lke ¤¨¨¨¨§¨§§Ÿ©§¨¨¨
wxfp Fpi` gkA wxfPddti`N` ©¦§©§Ÿ©¥¦§¨¨¤¤¨

FzF` miwxFGWMixd .zg` cia §¤§¦§¨©©£¥
o`M EidW ,micnl Epivnp,dAxd miQp ¦§¥§¥¦¤¨¨¦¦©§¥
FvnEw wifgdW - cg`ci otFg `ln) ¤¨¤¤¡¦§§Ÿ¤¨

(zg`dWn lWxt`d zCn lM z` ©©¤Ÿ¤¤¨¦©¨¥¤
dNigYA dzidWFNW miptg `ln ¤¨§¨©§¦¨§Ÿ¨§©¦¤

oxd` lWeEgw' xn`p dNigY ixdW] §¤©£Ÿ¤£¥§¦¨¤¡©§
FwxfE' KM xg`e ,'mkiptg `ln mkl̈¤§Ÿ¨§¥¤§©©¨§¨

;[FCal 'dWneqp cFrKldW - cg` ¤§©§¥¤¨¤¨©
wa`dxGRzpe,mixvn ux` lM lr ¨¨¨§¦§©¥©¨¤¤¦§¨¦

xn`PW FnM(h weqt)lM lr wa`l dide' §¤¤¡©§¨¨§¨¨©¨
'mixvn ux`(`negpz)(`"eb):h dxez ¤¤¦§¨¦

(h)ì.úòaòáà çøBt ïéçLoFWl ¦§¦¥©£©§ªŸ§
,dlicbE dginv FWExiR 'gxFR'¥©¥§¦¨§¦¨

EFnEBxzM:qFlwpE`AiBq `pgiWl' §©§§§§§¦£¨©¦
'oirEAra`lCbOW oigWl] £©§¦¦§¦¤§©¥

dfM oigW ,xnFlM ,[zFrEAra`lrW £©§§©§¦¨¤¤©
odA oignFv FcimiIxvn lW otEbA - ¨§¦¨¤§¨¤¦§¦¦

zFrEA(oexkfd):
.ïéçL.zEning oFWliEPiM `Ede §¦§£¦§¦

,DOg mW lr oigXd zlgnldAxde §©£©©§¦©¥ª¨§©§¥
dpWn oFWlA WioFbM ,df oirMdpW' ¥¦§¦§¨§¥¤§¨¨

'dpEgWdOg dpW -(:bp `nei):i dxez §¨¨¨©¨
(i).äîäaáe íãàaoi`n xn`Y m`e ¨¨¨©§¥¨§¦Ÿ©¥©¦

xn`p xak `lde ,zFndAd mdl Eid̈¨¤©§¥©£Ÿ§¨¤¡©
xaC zMnA(e weqt lirl)dpwn lM znIe' §©©¤¤©¨¨Ÿ¦§¥

'mixvndxfb dxfbp `l `N` ?lW Ff ¦§¨¦¤¨Ÿ¦§§¨§¥¨¤
zFndAd zzinozF` lr `N` ¦©©§¥¤¨©¨

xn`PW ,calA zFcVAW(b weqt lirl) ¤©¨¦§©¤¤¡©
diFd 'd ci dPd''dcVA xW` LpwnA, ¦¥©¨§¦§§£¤©¨¤

elkqipd 'd xaC z` `xId(gixad) §¨©¨¥¤§©¥¦¦§¦©
Edpwn z`zFcVd on,miYAd l` ¤¦§¥¦©¨¤©¨¦

zMnA xn`PW mWM] xaCA Ezn `le§Ÿ¥©¤¤§¥¤¤¡©§©©
cxAd(k weqt oldl)'d xaC z` `xId' ©¨¨©¨¥¤§©

.['ebe qipd drxR icarndiEpW oke ¥©§¥©§Ÿ¥¦§¥§¨
dGd oiprMlv` `YliknaxEn`d ¨¦§¨©¤¦§¦§¨¥¤¨¨

sEq mi zrixwAakx zF`n WW gTIe' ¦§¦©©©¦©¥¥¤¤
'xEgA(f ,ci oldl)zF`n WW gwl drxR] ¨©§Ÿ¨©¥¥

ixg` sFCxl miqEql zFnEzx zFaMxn¤§¨§§¦¦§©£¥
[l`xUi;lW zFndAd Eid in lXn ¦§¨¥¦¤¦¨©§¥¤

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k iyiy meil inei xeriy

è(à)zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå§©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים ."והחזיקה «¬ƒ»ְְְֱִִֵֶָָָֻ

(â)ð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpäíéñeqa äãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ

i"yx£‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰∑ ּבלׁשֹון יאמר ּכן ּכי הוה, העֹומד לׁשֹון ועל ּתהיה, העתיד ועל היתה, ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
רֹועה  רֹוצה, עֹוׂשה, ּכמֹו: .הֹויה, ְָָָָ

(ã)äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´
-ìkî úeîé àìå íéøöî:øác ìàøNé éðáì ¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑ והבּדיל. ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²
:õøàa äfä øácä©¨¨¬©¤−¨¨«¤

(å)ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî äð÷î¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå ãçà-ãò©¤¨®©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ
äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç àìî§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨

:äòøô éðéòì§¥¥¬©§«Ÿ

ÏlÓ˙eא  ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¿«≈
˙È ÁlL È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dnÚƒ≈ƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈««»

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ«ƒ¿ƒ¿¿√»»

‡zב  ÔÚk „ÚÂ ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»¿«¿««¿
:ÔB‰a Û˜˙Ó«¿≈¿

C¯ÈÚ·aג  ‡ÈÂ‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ ‡‰»»»ƒ√»¿»»¿»ƒ¿ƒ»
È¯B˙a ÈÏÓ‚a È¯ÓÁa ‡˙ÂÒeÒa ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿»»»«¬»≈¿«¿≈¿≈

:‡„ÁÏ ÛÈwz ‡˙BÓ ‡Ú·e¿»»»«ƒ«¬»

ÔÈ·eד  Ï‡¯NÈ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈
È·Ï ÏkÓ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈

:ÌÚcÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«

ÈÈה  „aÚÈ ¯ÁÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊ ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿««¿≈¿»
:‡Ú¯‡a ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿«¿»

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈa ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿ƒ
È·„ ‡¯ÈÚaÓe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯ÈÚa Ïk ˙ÈÓeƒ…¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿≈

:„Á ˙ÈÓ ‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»

ÈÚaÓ¯‡ז  ˙ÈÓ ‡Ï ‡‰Â ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ¯wÈ˙‡Â „Á „Ú Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈«»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿…¿»

:‡nÚ ˙È ÁlL««»«»

ÈÏÓח  ÔBÎÏ e·ÈÒ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…ƒ¿¿≈
˙ÈˆÏ ‰LÓ dp˜¯ÊÈÂ ‡ez‡„ ‡ÁÈt ÔBÎÈÙÁ»¿≈ƒ»¿«»¿ƒ¿¿ƒ≈…∆¿≈

:‰Ú¯Ù ÈÈÚÏ ‡iÓL¿«»¿≈≈«¿…

dxezd lr eheytk i"yx

è(a).ía ÷éæçî:FWExiR.mA fgF` ©£¦¨¥¥¨
'eiWEanA dwifgde' FnM(`i ,dk mixac) §§¤¡¦¨¦§¨

cnFrd crA rFpnl d`AW dX`d]¨¦¨¤¨¨¦§©§©¨¥
FA dfg`W ici lr DlrA z` zFMdl§©¤©§¨©§¥¤¨£¨
,[zWFa inC znNWn - oFiGA KxcA§¤¤¦¨§©¤¤§¥¤
z`vl mdl giPn Fpi`W KFYOW¤¦¤¥©¦©¨¤¨¥

mdA fgF` ENi`M df ixd Fvx`n(m"`x): ¥©§£¥¤§¦¥¨¤
b dxez

(b).äéBä 'ä ãé äpä'diFd' zNin ¦¥©¨¦©¨
'didY' F` xarA 'dzid' DWExiR oi ¥̀¥¨¨§¨¤¨¨¦§¤

`Ed `N` ,cizrA,ded oFWloke ¤¨¦¤¨§Ÿ¤§¥
z` x`zl minrtl aEzMd KxC¤¤©¨¦§¨¦§¨¥¤
:FnM] deFd oFWlA ,zFidl cizrd¤¨¦¦§¦§¤§
LlEaB lM z` sbp ikp` dPd'¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥¤¨§§

'mirCxtvA(gk ,f lirl)oFkp oi`e .[ ©§©§§¦§¥¨
FnM ,lFBqA 'diFd 'd ci dPd' xnFl©¦¥©¤§¤§

,'dvFx' F` 'dUFr'xn`i ok iM ¤¤¦¥¥¨¥
,'dzid' xarW lr ,dawp oFWlA¦§§¥¨©¤¨©¨§¨
cnFrd lre ,'didY' cizrd lre§©¤¨¦¦§¤§©¨¥

(deFdd)'diFd',u"nwA'dUFr' FnM ©¤¨§¨©§¨
.'drFx' 'dvFx'dawp oFWl 'ci' zaize ¨¨§¥©¨§§¥¨

`id(i"`a):c dxez ¦
(c).äìôäåliCadelirl i"yx d`x] §¦§¨§¦§¦§¥§¥

(gi ,g)['iziltde':d dxez §¦§¥¦



x`e`נח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
ּבלׁשֹון  לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר קלקי"ר. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובלע"ז

ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן יב)מתּפעל, מּגזרת (קהלת החגב" "וּיסּתּבל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
טז)סבל, וכן:(במדבר ונגיד, ׂשר מּגזרת עלינּו" תׂשּתרר ח)"ּכי ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

(çé)øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©

:äzò̈«¨
i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ה ּכעת ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ׂשריטה לֹו .ּברד ׂשרט »≈»»ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

‰„Òe‰∑ ּתבא מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יֹו"ד, יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום כט)הּוי"ו עבד"(משלי יּוסר לא ."ּבדברים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ הּוא הכנסה לׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

ÁÓ¯יח  ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

CÏיט  Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LBk ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï Lk˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

dxezd lr eheytk i"yx

FWExiR 'llFYqn'FnEBxzM:qFlwpE`A ¦§¥¥§©§§§§
'iOrA DiA zWiaM'KxFC) WaFM] §¥©¥§©¦¥¥

[iOrA (qnFxee ,df oFWlzxfBn `Ed §¥§©¦§¨¤¦¦§©
zaiY lW WxFXd FzF`n -'dNqn', ¥©¤¤¥©§¦¨

'`WiaM gxF`' opinBxznCKxC] ¦§©§§¦¨©§¦¨¤¤
[miklFdd ilbxA dlElqE dWEaMd`x) §¨§¨§©§¥©§¦

(hi ,k xacna.x"iwlw f"rlaEsiqene §©©
zaiza oeyld wecwc x`al i"yx

'llezqn'sFqA iYWxiR xakE :zWxR §¨¥©§¦§¨¨©
uTn idie(fh ,cn ziy`xa),WdaiY lM ©§¦¦¥¤¨¥¨

d`a `ide K"nq DcFqi zNgYW¤§¦©§¨¨¤§¦¨¨
lrRzn oFWlA xAcldaiY lM - §©¥¦§¦§©¥¨¥¨

`id DNW dpFW`xd ziWxXd zF`dW¤¨©¨§¦¨¦¨¤¨¦
`idWM ,['aaq' ,'xbq' ,'llq' oFbM] 'q§¨©¨©¨©§¤¦

`Ed ixd ,'lrRzn' zxEvA d`ApozF ¨¨§©¦§©¥£¥¥
rvn`A WEOW lW e"iYddzFIzF` ©¨¤¦§¤§©¨¦

xTir lWzaiY FnM `l ;daiYd ¤¦¨©¥¨Ÿ§¥©
zFIzF`l mcFw e"iYdW 'lrRzn'¦§©¥¤©¨¥§¦
zF`d oiA `N` ,'lrt' WxFXd©¤¤¨¥¨

,dIpXd oial dpFW`xdEf oFbM- ¨¦¨§¥©§¦¨§
qpkp e"iYde 'llq' FWxXW ,'llFYqn'¦§¥¤¨§§©¨¦§¨
xn`p `NW ,c"nNl K"nQd oiA¥©¨¤©¨¤¤Ÿ¤¡©

,'llFYqn' `N` 'llFqzn'oFbkE ¦§¥¤¨¦§¥§
'abgd lAYqie'(d ,ai zldw)`EdW §¦§©¥¤¨¨¤

,'laq' zxfBn'lAqzie' xn`p `le ¦¦§©¨¨§Ÿ¤¡©§¦§©¥
oke ;'lAYqie' `N`'Epilr xxYUz iM' ¤¨§¦§©¥§¥¦¦§¨¥¨¥

(bi ,fh xacna)`EdW,'cibpe xU' zxfBn ¤¦¦§©©§¨¦
,'xxUzY' xn`p `lelMYUn' oke §Ÿ¤¡©¦§¨¥§¥¦§©©

'zied(g ,f l`ipc),'lMUzn' xn`p `NW £¥¤Ÿ¤¡©¦§©¥
(lMYqn) 'lMYUn' `N`:gi dxez ¤¨¦§©¥¦§©¥

(gi).øçî úòk:xnFlMz`Gd zrM ¨¥¨¨§©¨¥©Ÿ
lzFMA dhixU Fl hxU .xgnlwwg) §¨¨¨©§¦¨©¤¨©

eilr zgxFf dOgdW mFwOA (oniql FA§¦¨©¨¤©©¨©©¨¨
:Fl xn`edOg riBYWM xgnlaEW §¨©§¨¨§¤©¦©©¨

,o`klwIEcnd onGd FzF`A:cxAd cxi §¨§©§©©§¨¥¥©¨¨
.äãñeämFIne .dcQizPWxn`p `l ¦¨§¨¦¤¦§©§¨§Ÿ¤¡©

oMW ,(c"EiA) 'dcqId'daiY lk ¦¨§¨§¤¥¨¥¨
DcFqi zNgYWdpFW`xd zF`dW - ¤§¦©§¨¤¨¨¦¨
`id WxFXd lW'cli' 'cqi' oFbM ,c"Ei ¤©¤¦§¨Ÿ¨Ÿ

,'xqi' 'rci'if`zlrRzn `idWM- ¨Ÿ©¨Ÿ£©§¤¦¦§©¤¤
' zxEvA zxn`p `idWM'lrRzd`aY , §¤¦¤¡¤¤§©¦§©¥¨Ÿ

'dcqEd' FnM ,c"EId mFwnA e"iEd©¨¦§©§¦¨§¨
[dcQizp] o`M xEn`d'DclEd' ,ryed) ¨¨¨¦§©§¨¦¨§¨

(d ,a[dclFp]'rcEIe' ,(ak ,a xzq`),rcFp] §¨©¦¨©©
[Fzricil `aEd'sqFil clEIe' ,ziy`xa) ¨¦¦¨©¦¨¥§¥

(k ,en[sqFil clFp]xqEi `l mixacA' , ©§¥¦§¨¦Ÿ¦¨¤
'car(hi ,hk ilyn)`l ,calA mixEAcA] ¨¤§¦¦¦§¨Ÿ

[card xQizi:hi dxez ¦§©¥¨¤¤

(hi).æòä çìL,o`M dxEn`d 'dfrd' §©¨¥¤¨¨¨£¨¨
dtiq` oFWl `id,FnEBxzM ¦§£¦¨§©§

:qFlwpE`A'WFpM glW'.[sFq`e glW] §§§§©§§©¤¡
mqipkde Lpwn z` sFq` ,xnFlM§©¡¤¦§§§©§¦¥

,cxAd ipRn dqgn mFwnlokeEpivn ¦§©£¤¦§¥©¨¨§¥¨¦
:Ff zErnWnA 'frd' oFWl `xwOA cFr©¦§¨§¨¥§©§¨

'Efird miaBd iaWFi'lW diaWFY] §¥©¥¦¥¦¨¤¨¤
gFxal Etq`p ,dcEdiAW miaB xird̈¦¥¦¤¦¨¤¤§¦§©
mci lr xaFrd xEX` Kln ipRn¦§¥¤¤©¨¥©¨¨

oke ;[milWExi lr xEvl FMxcA,i diryi) §©§¨©§¨©¦§¥
(`loinipa ipA Efird''milWExi axTn ¨¦§¥¦§¨¦¦¤¤§¨©¦

mxh l`xUi z` xidfn `iaPd]©¨¦©§¦¤¦§¨¥¤¤
milWExi iaWFi oinipa ipA :oAxEgd©§¨§¥¦§¨¦§¥§¨©¦

[xvan mFwn l` EhlOde Etq`ddinxi) ¥¨§§¦¨§¤§¦§¨
(` ,e:

.äúéaä óñàé àìådtiq` oFWl §Ÿ¥¨¥©©§¨§£¦¨
aFxaM FrnWn oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥©§¨¦§
aEzMd ixdW] 'cgi mvAwl' zFnFwOd©§§©§¨©©¤£¥©¨
dcigi dndA F` ,cigi mc` lkA xAcn§©¥§¨¨¨¨¦§¥¨§¦¨

`N` ,[dcVA`Ed dqpkd oFWl, ©¨¤¤¨§©§¨¨
`id s` ,xEnWe iE`x mFwnl dqpkdde§©©§¨¨§¨¨§¨©¦
KFY l` FYtq`e' :oFbM] dtiq` diExw§¨£¦¨§©£©§¤

'LziA(a ,ak mixac)dcia` zaWdAW ¥¤¤©£¨©£¥¨
(hk ,hn ziy`xa i"yx d`xe)[(n"eviw):k dxez

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(àé)éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôìýé ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
éãáòáe Eaì-ìàïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

:õøàä-ìëa éðîk̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øáca©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמ ואת הּבהמֹות אֹות ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את ְְְְִֵֶַַ«ƒ»≈ƒ»»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàåEúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk-úà¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß zah d"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑,ּכביׁשא ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

È˙טו  ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז  ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז  ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

dxezd lr eheytk i"yx

Ezn mNEM `lde ,akxd zF`n WW¥¥¨¤¤©£Ÿ¨¥
'd xaC z` mi`xid lXn `N` ?xaCA©¤¤¤¨¦¤©§¥¦¤§©
miYAd l` mdizFndA z` EqipkdW¤¦§¦¤§¥¥¤¤©¨¦

(oexkfd):`i dxez
(ci).éúôbî ìk úàz` dPiM ¤¨©¥Ÿ©¦¨¤

mdilr `al zcnFrd zEprxERd©§¨¨¤¤¨Ÿ£¥¤
ixd ,'izFtBn lM' oFWlAo`Mn Epcnl ¦§¨©¥©£¥¨©§¦¨

zxFSA zMOWxvFPW oFfnA xFqgOd] ¤©©©¤©©£§¨¤¨
,[dAx`de cxAd zFawrAdlEwW §¦§©¨¨§¨©§¤§¨

DzxnEgAzFMOd lM cbpMzFncFTd §§¨¨§¤¤¨©©©§

lM EzgWEd mdAW itl ,dYr cr EidW¤¨©©¨§¦¤¨¤§£¨
lW mziign dzxkpe dnc`d gnv¤©¨£¨¨§¦§§¨¦§¨¨¤

zFIxAd(i"yxa y"`xd zqxib i"tr)mlE`e] ©§¦§¨
xUr lMn dxEngd `id zFxFkA zMn©©§¦©£¨¦¨¤¤
dzin DA WIW itl ,ollkA zFMOd©©¦§¨¨§¦¤¥¨¦¨

WOn(bk ,c lirl i"yxa yxetnk)(yeal)[:dxez ©¨
eh

(eh).'Bâå éãé úà ézçìL äzò ék¦©¨¨©§¦¤¨¦§
:FWExiR Kke ,oFWl xESiw df ixdiM £¥¤¦¨§¨¥¦

izivx ENi`f` ixd ,KbxdldzidWM ¦¨¦¦§¨§¨£¥¨§¤¨§¨

,Lpwna iciMxaCA miziMdWFnM] ¨¦§¦§§§¤¦¦¦©¤¤§
xn`PW(b weqt lirl)diFd 'd ci dPd ¤¤¡©¦¥©¨

,['ebe LpwnAdiYglWcId z`) §¦§§§©§¦¨¤©¨
(z`GdiziMdemBLOr z`e LzF`, ©Ÿ§¦¥¦©§§¤©§
cgiux`d on cgMYe' ,zFndAd mr'; ©©¦©§¥©¦¨¥¦¨¨¤

la``N` ,oM zFUrl izivx `l £¨Ÿ¨¦¦©£¥¤¨
'LiYcnrd z`f xEarA''FbeicM ©£Ÿ¤¡©§¦§§¥

z` mqxtlE ,igFM z` Ll zF`xdl§©§§¤¦§¨§¥¤
ux`d lkA inW(`"eb):fh dxez §¦§¨¨¨¤

(fi).énòa ììBzñî EãBòoFWl §¦§¥§©¦§



נט `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
ּבלׁשֹון  לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר קלקי"ר. ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּובלע"ז

ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל הּתי"ו נֹותן יב)מתּפעל, מּגזרת (קהלת החגב" "וּיסּתּבל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
טז)סבל, וכן:(במדבר ונגיד, ׂשר מּגזרת עלינּו" תׂשּתרר ח)"ּכי ז הוית"(דניאל ."מׂשּתּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

(çé)øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧
-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©

:äzò̈«¨
i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ה ּכעת ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ׂשריטה לֹו .ּברד ׂשרט »≈»»ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

‰„Òe‰∑ ּתבא מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יֹו"ד, יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ׁשּנתיּסדה, ƒ»¿»ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, ּכמֹו: הּיֹו"ד ּבמקֹום כט)הּוי"ו עבד"(משלי יּוסר לא ."ּבדברים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä óñàé àìå§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«
i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ."העזּו ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ

‰˙Èa‰ ÛÒ‡È ‡ÏÂ∑ הּוא הכנסה לׁשֹון -. ¿…≈»≈««¿»ְְַָָ

ÁÓ¯יח  ÔÈ„‰ ‡cÚa ‡¯ËÓ ˙ÈÁÓ ‡‡ ‡‰»¬»»≈ƒ¿»¿ƒ»»»≈¿«
d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯a«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈
:ÔÚk „ÚÂ ˙ÏÏÎzL‡„ ‡ÓBÈ ÔÓÏ ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«¿»

CÏיט  Èc Ïk ˙ÈÂ C¯ÈÚa ˙È LBk ÁÏL ÔÚÎe¿«¿«¿»¿ƒ»¿»»ƒ»
ÁÎzL‡c ‡¯ÈÚ·e ‡L‡ Ïk ‡Ï˜Áa¿«¿»»¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«
ÔB‰ÈÏÚ ˙BÁÈÂ ‡˙È·Ï Lk˙È ‡ÏÂ ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»ƒ¿¿≈¿≈»¿≈¬≈

:Ôe˙eÓÈÂ ‡c¯a«¿»ƒ

dxezd lr eheytk i"yx

FWExiR 'llFYqn'FnEBxzM:qFlwpE`A ¦§¥¥§©§§§§
'iOrA DiA zWiaM'KxFC) WaFM] §¥©¥§©¦¥¥

[iOrA (qnFxee ,df oFWlzxfBn `Ed §¥§©¦§¨¤¦¦§©
zaiY lW WxFXd FzF`n -'dNqn', ¥©¤¤¥©§¦¨

'`WiaM gxF`' opinBxznCKxC] ¦§©§§¦¨©§¦¨¤¤
[miklFdd ilbxA dlElqE dWEaMd`x) §¨§¨§©§¥©§¦

(hi ,k xacna.x"iwlw f"rlaEsiqene §©©
zaiza oeyld wecwc x`al i"yx

'llezqn'sFqA iYWxiR xakE :zWxR §¨¥©§¦§¨¨©
uTn idie(fh ,cn ziy`xa),WdaiY lM ©§¦¦¥¤¨¥¨

d`a `ide K"nq DcFqi zNgYW¤§¦©§¨¨¤§¦¨¨
lrRzn oFWlA xAcldaiY lM - §©¥¦§¦§©¥¨¥¨

`id DNW dpFW`xd ziWxXd zF`dW¤¨©¨§¦¨¦¨¤¨¦
`idWM ,['aaq' ,'xbq' ,'llq' oFbM] 'q§¨©¨©¨©§¤¦

`Ed ixd ,'lrRzn' zxEvA d`ApozF ¨¨§©¦§©¥£¥¥
rvn`A WEOW lW e"iYddzFIzF` ©¨¤¦§¤§©¨¦

xTir lWzaiY FnM `l ;daiYd ¤¦¨©¥¨Ÿ§¥©
zFIzF`l mcFw e"iYdW 'lrRzn'¦§©¥¤©¨¥§¦
zF`d oiA `N` ,'lrt' WxFXd©¤¤¨¥¨

,dIpXd oial dpFW`xdEf oFbM- ¨¦¨§¥©§¦¨§
qpkp e"iYde 'llq' FWxXW ,'llFYqn'¦§¥¤¨§§©¨¦§¨
xn`p `NW ,c"nNl K"nQd oiA¥©¨¤©¨¤¤Ÿ¤¡©

,'llFYqn' `N` 'llFqzn'oFbkE ¦§¥¤¨¦§¥§
'abgd lAYqie'(d ,ai zldw)`EdW §¦§©¥¤¨¨¤

,'laq' zxfBn'lAqzie' xn`p `le ¦¦§©¨¨§Ÿ¤¡©§¦§©¥
oke ;'lAYqie' `N`'Epilr xxYUz iM' ¤¨§¦§©¥§¥¦¦§¨¥¨¥

(bi ,fh xacna)`EdW,'cibpe xU' zxfBn ¤¦¦§©©§¨¦
,'xxUzY' xn`p `lelMYUn' oke §Ÿ¤¡©¦§¨¥§¥¦§©©

'zied(g ,f l`ipc),'lMUzn' xn`p `NW £¥¤Ÿ¤¡©¦§©¥
(lMYqn) 'lMYUn' `N`:gi dxez ¤¨¦§©¥¦§©¥

(gi).øçî úòk:xnFlMz`Gd zrM ¨¥¨¨§©¨¥©Ÿ
lzFMA dhixU Fl hxU .xgnlwwg) §¨¨¨©§¦¨©¤¨©

eilr zgxFf dOgdW mFwOA (oniql FA§¦¨©¨¤©©¨©©¨¨
:Fl xn`edOg riBYWM xgnlaEW §¨©§¨¨§¤©¦©©¨

,o`klwIEcnd onGd FzF`A:cxAd cxi §¨§©§©©§¨¥¥©¨¨
.äãñeämFIne .dcQizPWxn`p `l ¦¨§¨¦¤¦§©§¨§Ÿ¤¡©

oMW ,(c"EiA) 'dcqId'daiY lk ¦¨§¨§¤¥¨¥¨
DcFqi zNgYWdpFW`xd zF`dW - ¤§¦©§¨¤¨¨¦¨
`id WxFXd lW'cli' 'cqi' oFbM ,c"Ei ¤©¤¦§¨Ÿ¨Ÿ

,'xqi' 'rci'if`zlrRzn `idWM- ¨Ÿ©¨Ÿ£©§¤¦¦§©¤¤
' zxEvA zxn`p `idWM'lrRzd`aY , §¤¦¤¡¤¤§©¦§©¥¨Ÿ

'dcqEd' FnM ,c"EId mFwnA e"iEd©¨¦§©§¦¨§¨
[dcQizp] o`M xEn`d'DclEd' ,ryed) ¨¨¨¦§©§¨¦¨§¨

(d ,a[dclFp]'rcEIe' ,(ak ,a xzq`),rcFp] §¨©¦¨©©
[Fzricil `aEd'sqFil clEIe' ,ziy`xa) ¨¦¦¨©¦¨¥§¥

(k ,en[sqFil clFp]xqEi `l mixacA' , ©§¥¦§¨¦Ÿ¦¨¤
'car(hi ,hk ilyn)`l ,calA mixEAcA] ¨¤§¦¦¦§¨Ÿ

[card xQizi:hi dxez ¦§©¥¨¤¤

(hi).æòä çìL,o`M dxEn`d 'dfrd' §©¨¥¤¨¨¨£¨¨
dtiq` oFWl `id,FnEBxzM ¦§£¦¨§©§

:qFlwpE`A'WFpM glW'.[sFq`e glW] §§§§©§§©¤¡
mqipkde Lpwn z` sFq` ,xnFlM§©¡¤¦§§§©§¦¥

,cxAd ipRn dqgn mFwnlokeEpivn ¦§©£¤¦§¥©¨¨§¥¨¦
:Ff zErnWnA 'frd' oFWl `xwOA cFr©¦§¨§¨¥§©§¨

'Efird miaBd iaWFi'lW diaWFY] §¥©¥¦¥¦¨¤¨¤
gFxal Etq`p ,dcEdiAW miaB xird̈¦¥¦¤¦¨¤¤§¦§©
mci lr xaFrd xEX` Kln ipRn¦§¥¤¤©¨¥©¨¨

oke ;[milWExi lr xEvl FMxcA,i diryi) §©§¨©§¨©¦§¥
(`loinipa ipA Efird''milWExi axTn ¨¦§¥¦§¨¦¦¤¤§¨©¦

mxh l`xUi z` xidfn `iaPd]©¨¦©§¦¤¦§¨¥¤¤
milWExi iaWFi oinipa ipA :oAxEgd©§¨§¥¦§¨¦§¥§¨©¦

[xvan mFwn l` EhlOde Etq`ddinxi) ¥¨§§¦¨§¤§¦§¨
(` ,e:

.äúéaä óñàé àìådtiq` oFWl §Ÿ¥¨¥©©§¨§£¦¨
aFxaM FrnWn oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥©§¨¦§
aEzMd ixdW] 'cgi mvAwl' zFnFwOd©§§©§¨©©¤£¥©¨
dcigi dndA F` ,cigi mc` lkA xAcn§©¥§¨¨¨¨¦§¥¨§¦¨

`N` ,[dcVA`Ed dqpkd oFWl, ©¨¤¤¨§©§¨¨
`id s` ,xEnWe iE`x mFwnl dqpkdde§©©§¨¨§¨¨§¨©¦
KFY l` FYtq`e' :oFbM] dtiq` diExw§¨£¦¨§©£©§¤

'LziA(a ,ak mixac)dcia` zaWdAW ¥¤¤©£¨©£¥¨
(hk ,hn ziy`xa i"yx d`xe)[(n"eviw):k dxez

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(àé)éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôìýé ¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáòéå énò-úà çlL íéøáòä̈«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(ãé)ék|éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ
éãáòáe Eaì-ìàïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ¤¦§½©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬

:õøàä-ìëa éðîk̈−Ÿ¦§¨¨¨«¤
i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד .ׁשקּולה ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−
:õøàä-ïî ãçkzå øáca©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים ּבמקנ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עּמ ואת הּבהמֹות אֹות ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ ז ּבעבּור וגֹו'אבל העמדּתי .את ְְְְִֵֶַַ«ƒ»≈ƒ»»∆ְְֱֲֲִֶַַָֹ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàåEúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk-úà¤Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß zah d"k ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑,ּכביׁשא ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

ÔÓיא  ‰LÓ Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ‡iL¯Á eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»«»¿≈»√»…∆ƒ
‡iL¯Áa ‡ÁÈL ‰Â‰ È¯‡ ‡ÁÈL Ì„√̃»ƒ¬»¬≈¬»ƒ¬»¿»»«»

:È‡¯ˆÓ ÏÎ·e¿»ƒ¿»≈

˜ÏÈaיב  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙Â¿«ƒ¿»»ƒ»¿«¿…¿»«ƒ
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓc ‡Ók ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

zÚ˙‡Â„יג  ‡¯Ùˆa Ìc˜‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«¿»¿ƒ¿««
‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k dÏ ¯ÓÈ˙Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿≈«≈ƒ¿«¬«¿»¡»»
:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ÈnÚ ˙È ÁlL È‡„e‰È„ƒ»≈««»«ƒ¿ƒ¿¿√»»

È˙ÁÓיד  Ïk ˙È ÁÏL ‡‡ ‡„‰ ‡ÓÊa È¯‡¬≈¿ƒ¿»»»¬»»«»»»»«
˙ÈÏ È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a CnÚ·e CÈc·Ú·e CaÏÏ¿ƒ»¿«¿»¿«»¿ƒ¿ƒ«¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL È˙ÂÎcƒ¿»ƒ«ƒ¿»«¿»

È˙טו  ÔBt ÁÏL‡c ÈÓ„˜ ·È¯˜ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«¿≈√»«¿∆¿«»
‡˙BÓa CnÚ ˙ÈÂ C˙È ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ««¿À¿ƒ¿∆¿≈»»¿»«»¿»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«ƒ«¿»

C˙eÈÊÁ‡Ïטז  ÏÈ„a CzÓi˜ ‡c ÏÈ„a Ì¯·e¿«¿ƒ»«≈ƒ»¿ƒ¿«¬»»
ÈÓL ˙¯e·b ÔÚzLÓ ÔB‰Èc ÏÈ„·e ÈÏÈÁ ˙È»≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÎa¿»«¿»

Ïc‡יז  ÏÈ„a ÈnÚa da ˙LÈ·k z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿¿≈«≈¿«ƒ¿ƒ¿»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

dxezd lr eheytk i"yx

Ezn mNEM `lde ,akxd zF`n WW¥¥¨¤¤©£Ÿ¨¥
'd xaC z` mi`xid lXn `N` ?xaCA©¤¤¤¨¦¤©§¥¦¤§©
miYAd l` mdizFndA z` EqipkdW¤¦§¦¤§¥¥¤¤©¨¦

(oexkfd):`i dxez
(ci).éúôbî ìk úàz` dPiM ¤¨©¥Ÿ©¦¨¤

mdilr `al zcnFrd zEprxERd©§¨¨¤¤¨Ÿ£¥¤
ixd ,'izFtBn lM' oFWlAo`Mn Epcnl ¦§¨©¥©£¥¨©§¦¨

zxFSA zMOWxvFPW oFfnA xFqgOd] ¤©©©¤©©£§¨¤¨
,[dAx`de cxAd zFawrAdlEwW §¦§©¨¨§¨©§¤§¨

DzxnEgAzFMOd lM cbpMzFncFTd §§¨¨§¤¤¨©©©§

lM EzgWEd mdAW itl ,dYr cr EidW¤¨©©¨§¦¤¨¤§£¨
lW mziign dzxkpe dnc`d gnv¤©¨£¨¨§¦§§¨¦§¨¨¤

zFIxAd(i"yxa y"`xd zqxib i"tr)mlE`e] ©§¦§¨
xUr lMn dxEngd `id zFxFkA zMn©©§¦©£¨¦¨¤¤
dzin DA WIW itl ,ollkA zFMOd©©¦§¨¨§¦¤¥¨¦¨

WOn(bk ,c lirl i"yxa yxetnk)(yeal)[:dxez ©¨
eh

(eh).'Bâå éãé úà ézçìL äzò ék¦©¨¨©§¦¤¨¦§
:FWExiR Kke ,oFWl xESiw df ixdiM £¥¤¦¨§¨¥¦

izivx ENi`f` ixd ,KbxdldzidWM ¦¨¦¦§¨§¨£¥¨§¤¨§¨

,Lpwna iciMxaCA miziMdWFnM] ¨¦§¦§§§¤¦¦¦©¤¤§
xn`PW(b weqt lirl)diFd 'd ci dPd ¤¤¡©¦¥©¨

,['ebe LpwnAdiYglWcId z`) §¦§§§©§¦¨¤©¨
(z`GdiziMdemBLOr z`e LzF`, ©Ÿ§¦¥¦©§§¤©§
cgiux`d on cgMYe' ,zFndAd mr'; ©©¦©§¥©¦¨¥¦¨¨¤

la``N` ,oM zFUrl izivx `l £¨Ÿ¨¦¦©£¥¤¨
'LiYcnrd z`f xEarA''FbeicM ©£Ÿ¤¡©§¦§§¥

z` mqxtlE ,igFM z` Ll zF`xdl§©§§¤¦§¨§¥¤
ux`d lkA inW(`"eb):fh dxez §¦§¨¨¨¤

(fi).énòa ììBzñî EãBòoFWl §¦§¥§©¦§



x`e`ס zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
ּדרך  רגׁש.והּנה ּובלי ּבקרירּות מתנהג ה"ה ּולזּולתֹו עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעל־ּגאוה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

היא  האמת א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא הּבעל־ּגאוה ׁשּטבע מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיכֹולים
עם  מתנהג ה"ה לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ואֹוהב ׁשּמרּגיׁש ּדמּכיון חמימּות. היא סּבתּה זּו ׁשּקרירּות ,ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהפ

ּבקרירּות. ְֲִִֵחברֹו
מערבין  ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את הלקה ׁשהּקּב"ה מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוזהּו

ּביחד. וחמימּות קרירּות ְְֲִִַַַזב"ז,

(äë)iåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä äkä¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë)äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈
:ãøä¨«

(æë)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íéòLøä̈«§¨¦«

(çë)íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(èë)Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ

:õøàä ýåýéì ék òãz ïòîì ãBò-äéäé¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)מן .(שמות ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéäìû ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑:ּכמֹו קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ּתיראּון, לא עדין ∆∆ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
יט) ׁשכיבּו,(בראשית לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם ּכי (שם ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – יצמח" "טרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבקלקּולכם  ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם .עדין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

Ïkכה  ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו  Èa Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

Ó‡Â¯כז  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח  ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

‡NB¯Ùכט  ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

Ï‡ל  ÔÚk „Ú È¯‡ ‡Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚk˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

dxezd lr eheytk i"yx

(gk).áøå,xnFlMFl iCd"awdldnA §©§©©§§©
xaM cixFdXKxFv oi`e ,dYr cr ¤¦§¨©©¨§¥¤

dgNW`' iM ,cxaE zFlFw cFr siqFdl§¦¨¨¦£©§¨
'ebe 'mkz`(i"`a):hk dxez ¤§¤

(hk).øéòä úà éúàökiz`vMon §¥¦¤¨¦§¥¦¦

xirdFnM FWExiRW 'z`' oFWl Wie] ¨¦§¥§¤¤¥§
`xwOd znbEcM ,'on'(bi ,e ziy`xa)ippde' ¦§§©©¦§¨§¦§¦

.[ux`d on - 'ux`d z` mzigWn©§¦¨¤¨¨¤¦¨¨¤
,lNRzd xird on Fz`vA `weecela` §©§¨§¥¦¨¦¦§©¥£¨

dzidW itl ,lNRzd `l xird KFzA§¨¦Ÿ¦§©¥§¦¤¨§¨

milENb d`lndxf dcFar lW(x"eny): §¥¨¦¦¤£¨¨¨
l dxez

(l).ïeàøéz íøè:FWExiR`l oiicr ¤¤¦§¥£©¦Ÿ
oE`xiz'd z`'mxh' lM oke . ¦§§¥¨¤¤

`xwOAWFnMFpi`e ,`Ed '`l oiicr' ¤©¦§¨§£©¦Ÿ§¥

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(ë)-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
÷î-úàå åéãáò:íézaä-ìà eäð £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
:äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

(áë)-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים לצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈

:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãë)ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéä̈«§¨¬§«
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑:נס ּבתֹו קֹונם,נס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מערבין, והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx t"r)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

ההההּבּבּבּברד רד רד רד  ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו מתלמתלמתלמתלּקּקּקּקחתחתחתחת ואואואואׁשׁשׁשׁש ברדברדברדברד ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויהיויהיויהיויהי
מעורבין והּברד האׁש נס, ּבתֹו ובפרש"י)נס כד. (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּכלל? רגיל ׁשאינֹו ּדבר זב"ז, מערבין יהיּו והּברד ׁשהאׁש ּכזה, ּבאפן הּמצרּיים את הּקּב"ה הלקה טעם לאיזה לעּין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

עׂשיתני" ואני יאֹורי לי אמר "אׁשר ּפרעה על ּפרׁשתנּו ּבהפטרת כמ"ש הּגאוה, ענין היתה והּמצרּיים ּדפרעה ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּקלּפה
ג) כט, .(יחזקאל

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

B‚aכד  ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

(k).ñéðä'qpIe' oFWl .gixad,c lirl) ¥¦¦§¦©§©¨¨
(b,mixg`l mxBW ,'lirtd' oFWl `Ede§§¦§¦¤¨©©£¥¦

qEpl:`k dxez ¨
(ak).íéîMä ìòoi` ,FhEWt itl ©©¨©¦§¦§¥

l`' `N` 'minXd lrn' dpeEMd©©¨¨¥©©¨©¦¤¨¤
,xnFlM ,'minXdminXd cvliRlM ©¨©¦§©§©©¨©¦§©¥

FnM FWExiRW 'lr' oFWl Wie] dlrn©§¨§¥§©¤¥§

`xwOd znbEcM ,'l`'(`i ,a `Îl`eny) ¤§§©©¦§¨
l`' - 'FziA lr dznxd dpwl` KlIe'©¥¤¤§¨¨¨¨¨¨©¥¤

['FziAdcB`ÎWxcnE'lr' oFWl WxFC ¥¦§©©¨¨¥§©
,FrnWnMWÎKExAÎWFcTd FdiAbd §©§¨¤¦§¦©¨¨

,minXd on dlrnl dWnl `Ed§Ÿ¤§©§¨¦©¨¨¦
Fci z` dhp mdilre(m"`x):bk dxez ©£¥¤¨¨¤¨

(ck).ãøaä CBúa úçwìúîEdfqp ¦§©©©§©¨¨¤¥

,qp KFzAmvrA qPd caNn xW`M §¥©£¤¦§©©¥§¤¤
o`M sqFp ,'EdFnk did `l xW`' cxAd©¨¨£¤Ÿ¨¨¨©¨

W cgEin qpcxAde W`dEidoiaxFrn ¥§¨¤¨¥§©¨¨¨§¨¦
,cgicxAdeixd,`Ed minFrahe ©©§©¨¨£¥©¦§¦§

W`d z` zFAklE ,ickaoFvx zFUrl §©¤¨¥¦§¥©£§
EUr mpFwo`M,mdipiA mFlWW`de ¨¨¨¨¥¥¤§¨¥

cxAd KFzA zxrFA dzid(`"eb):dk dxez ¨§¨¤¤§©¨¨



סי `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
ּדרך  רגׁש.והּנה ּובלי ּבקרירּות מתנהג ה"ה ּולזּולתֹו עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעל־ּגאוה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

היא  האמת א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא הּבעל־ּגאוה ׁשּטבע מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיכֹולים
עם  מתנהג ה"ה לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ואֹוהב ׁשּמרּגיׁש ּדמּכיון חמימּות. היא סּבתּה זּו ׁשּקרירּות ,ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלהפ

ּבקרירּות. ְֲִִֵחברֹו
מערבין  ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את הלקה ׁשהּקּב"ה מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוזהּו

ּביחד. וחמימּות קרירּות ְְֲִִַַַזב"ז,

(äë)iåøLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´
äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî äãOa©¨¤½¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ

:øaL äãOä õò-ìk-úàå ãøaä äkä¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë)äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈
:ãøä¨«

(æë)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íéòLøä̈«§¨¦«

(çë)íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe¨¨®©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו .ּדי ¿«ְְִֶַַָ

(èë)Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ

:õøàä ýåýéì ék òãz ïòîì ãBò-äéäé¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)מן .(שמות ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéäìû ýåýé§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑:ּכמֹו קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ּתיראּון, לא עדין ∆∆ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
יט) ׁשכיבּו,(בראשית לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם ּכי (שם ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – יצמח" "טרם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבקלקּולכם  ּתעמדּו הרוחה ּומּׁשּתהיה יראים, אינכם .עדין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

Ïkכה  ˙È ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· ‡ÁÓe¿»«¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»»
Ïk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó ‡Ï˜Á· Ècƒ¿«¿»≈¬»»¿«¿ƒ»¿»»

‡c¯· ‡ÁÓ ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚÔÏÈ‡ Ïk ˙ÈÂ ∆¿»¿«¿»¿»«¿»¿»»ƒ«
:¯·z ‡Ï˜Á·cƒ¿«¿»¿«

Ï‡¯NÈכו  Èa Ôn˙ Èc ÔL‚„ ‡Ú¯‡a „BÁÏ¿¿«¿»¿∆ƒ«»¿≈ƒ¿»≈
:‡c¯a ‡Â‰ ‡Ï»¬»«¿»

Ó‡Â¯כז  Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»¿…∆¿«¬…«¬«
ÈnÚÂ ‡‡Â ‰‡kÊ ÈÈ ‡„‰ ‡ÓÊ ˙È·Á ÔB‰Ï¿»ƒƒ¿»»»¿»«»»«¬»¿«ƒ

:ÔÈ·iÁ«»ƒ

ÔB‰Èכח  ‡Ïc ÁÂ¯ È‰BÓ„˜ ÈbÒÂ ÈÈ Ì„˜ Bl«̂√»¿»¿«ƒ√»ƒ¿«¿»¿
‡c¯·e ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈl‡k ËÂÏc ÔÈÏ˜ ‡ÏÚ¬»»»ƒƒ¿«¿ƒ≈ƒ√»¿»«¿»
:‡·kÚ˙‡Ï ÔeÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È ÁÏL‡Â¿∆¿«»¿¿»¿¿ƒ¿«»»

‡NB¯Ùכט  ‡z¯˜ ÔÓ È˜tÓa ‰LÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈…∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»∆¿
‡Ï ‡c¯·e ÔeÚpÓ˙È ‡iÏ˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È„È¿«ƒ¿√»¿»»«»ƒ¿«¿«¿»»

:‡Ú¯‡ ÈÈc È¯‡ Úc˙c ÏÈ„a „BÚ È‰È¿≈¿ƒ¿ƒ«¬≈«¿»«¿»

Ï‡ל  ÔÚk „Ú È¯‡ ‡Ú„È CÈc·ÚÂ z‡Â¿«¿¿«¿»¿«¿»¬≈«¿«»
:ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔezÚk˙‡ƒ¿¿«¿ƒ√»¿»¡…ƒ

dxezd lr eheytk i"yx

(gk).áøå,xnFlMFl iCd"awdldnA §©§©©§§©
xaM cixFdXKxFv oi`e ,dYr cr ¤¦§¨©©¨§¥¤

dgNW`' iM ,cxaE zFlFw cFr siqFdl§¦¨¨¦£©§¨
'ebe 'mkz`(i"`a):hk dxez ¤§¤

(hk).øéòä úà éúàökiz`vMon §¥¦¤¨¦§¥¦¦

xirdFnM FWExiRW 'z`' oFWl Wie] ¨¦§¥§¤¤¥§
`xwOd znbEcM ,'on'(bi ,e ziy`xa)ippde' ¦§§©©¦§¨§¦§¦

.[ux`d on - 'ux`d z` mzigWn©§¦¨¤¨¨¤¦¨¨¤
,lNRzd xird on Fz`vA `weecela` §©§¨§¥¦¨¦¦§©¥£¨

dzidW itl ,lNRzd `l xird KFzA§¨¦Ÿ¦§©¥§¦¤¨§¨

milENb d`lndxf dcFar lW(x"eny): §¥¨¦¦¤£¨¨¨
l dxez

(l).ïeàøéz íøè:FWExiR`l oiicr ¤¤¦§¥£©¦Ÿ
oE`xiz'd z`'mxh' lM oke . ¦§§¥¨¤¤

`xwOAWFnMFpi`e ,`Ed '`l oiicr' ¤©¦§¨§£©¦Ÿ§¥

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(ë)-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤
÷î-úàå åéãáò:íézaä-ìà eäð £¨¨¬§¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון .הבריח, ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ
:äãOa eäð÷î-úàå åéãáò-úà¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

(áë)-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk ìòå äîäaä-ìòå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים לצד .מן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³
ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈

:íéøöî õøà-ìò©¤¬¤¦§¨«¦

(ãë)ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´
æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈

:éBâì äúéä̈«§¨¬§«
i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑:נס ּבתֹו קֹונם,נס רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מערבין, והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹ

ּביניהם ׁשלֹום רבה)עׂשּו .(שמות ֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - fk zxaeg zeniyx ,"a"yz `x`e" zniyx t"r)

uEg iAbl "xw"e Fnvrl "mg"©§©§§©§©¥

ההההּבּבּבּברד רד רד רד  ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו מתלמתלמתלמתלּקּקּקּקחתחתחתחת ואואואואׁשׁשׁשׁש ברדברדברדברד ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויהיויהיויהיויהי
מעורבין והּברד האׁש נס, ּבתֹו ובפרש"י)נס כד. (ט, ְְְִֵֵֵַָָָָֹ

ּכלל? רגיל ׁשאינֹו ּדבר זב"ז, מערבין יהיּו והּברד ׁשהאׁש ּכזה, ּבאפן הּמצרּיים את הּקּב"ה הלקה טעם לאיזה לעּין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹיׁש
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

עׂשיתני" ואני יאֹורי לי אמר "אׁשר ּפרעה על ּפרׁשתנּו ּבהפטרת כמ"ש הּגאוה, ענין היתה והּמצרּיים ּדפרעה ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּקלּפה
ג) כט, .(יחזקאל

„ÈÈכ  ‡Ób˙tÓ ÏÈÁ„cLk ‰Ú¯t È„·ÚÓ ƒ»≈ƒƒ¿»»«¿»≈«¿≈«¿…¿«
:‡iz·Ï È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú ˙È»«¿ƒ¿»≈ƒ¿»«»

È˙כא  ˜·L ÈÈ„ ‡Ób˙ÙÏ daÏ ÈeL ‡Ï È„Â¿ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ¿»»«¿»¿«»
:‡Ï˜Áa È‰B˙Èb ˙ÈÂ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»

ˆÈ˙כב  ÏÚ C„È ˙È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈»¿»«≈
ÏÚ È‡¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡c¯· È‰ÈÂ ‡iÓL¿«»ƒ≈«¿»¿»«¿»¿ƒ¿»≈«
‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ Ïk ÏÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÚÂ ‡L‡¬»»¿«¿ƒ»¿«»∆¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÈÂכג  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈«≈¿«»«»
ÏÚ ‡˙M‡ ‡Îl‰Óe ‡c¯·e ÔÈÏ˜ ·‰È¿«»ƒ«¿»¿«¿»∆»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡c¯a ÈÈ ¯ËÓ‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿«¿«¿»«¿»««¿»¿ƒ¿»ƒ

B‚aכד  ˙·‰ÏzLÓ ‡˙M‡Â ‡c¯· ‰Â‰Â«¬»«¿»¿∆»»ƒ¿«¿»«¿
ÏÎa d˙ÂÎ„ ‰Â‰ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡c¯·«¿»«ƒ«¬»ƒ»¬»ƒ¿»≈¿»

:ÌÚÏ ˙Â‰c ÔcÚÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬«¿»

dxezd lr eheytk i"yx

(k).ñéðä'qpIe' oFWl .gixad,c lirl) ¥¦¦§¦©§©¨¨
(b,mixg`l mxBW ,'lirtd' oFWl `Ede§§¦§¦¤¨©©£¥¦

qEpl:`k dxez ¨
(ak).íéîMä ìòoi` ,FhEWt itl ©©¨©¦§¦§¥

l`' `N` 'minXd lrn' dpeEMd©©¨¨¥©©¨©¦¤¨¤
,xnFlM ,'minXdminXd cvliRlM ©¨©¦§©§©©¨©¦§©¥

FnM FWExiRW 'lr' oFWl Wie] dlrn©§¨§¥§©¤¥§

`xwOd znbEcM ,'l`'(`i ,a `Îl`eny) ¤§§©©¦§¨
l`' - 'FziA lr dznxd dpwl` KlIe'©¥¤¤§¨¨¨¨¨¨©¥¤

['FziAdcB`ÎWxcnE'lr' oFWl WxFC ¥¦§©©¨¨¥§©
,FrnWnMWÎKExAÎWFcTd FdiAbd §©§¨¤¦§¦©¨¨

,minXd on dlrnl dWnl `Ed§Ÿ¤§©§¨¦©¨¨¦
Fci z` dhp mdilre(m"`x):bk dxez ©£¥¤¨¨¤¨

(ck).ãøaä CBúa úçwìúîEdfqp ¦§©©©§©¨¨¤¥

,qp KFzAmvrA qPd caNn xW`M §¥©£¤¦§©©¥§¤¤
o`M sqFp ,'EdFnk did `l xW`' cxAd©¨¨£¤Ÿ¨¨¨©¨

W cgEin qpcxAde W`dEidoiaxFrn ¥§¨¤¨¥§©¨¨¨§¨¦
,cgicxAdeixd,`Ed minFrahe ©©§©¨¨£¥©¦§¦§

W`d z` zFAklE ,ickaoFvx zFUrl §©¤¨¥¦§¥©£§
EUr mpFwo`M,mdipiA mFlWW`de ¨¨¨¨¥¥¤§¨¥

cxAd KFzA zxrFA dzid(`"eb):dk dxez ¨§¨¤¤§©¨¨



x`e`סב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£Cz ‡Ï∑:לֹו ודֹומה לארץ, הּגיעּו לא ּבאויר, ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, ט)לא האלה (דניאל עלינּו וּתּת" …ƒ«ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבחלק חּברֹו סרּוק ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, כב)והּׁשבּועה" מּתכת,(יחזקאל יציקת לׁשֹון ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
"וּיּצק" ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני לז)ורֹואה "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי לארץ"(שמות נּת "לא זה: אף לאּתכא, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ארצה  הּצק לא –. ְַָָֹֻ

(ãì)úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
å àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå:åéãáò ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

(äì)ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

סימן. יעיא"ל סימן. גיבעו"ל פסוקים, וארא קכ"א פרשת חסלת

c¯·e‡לד  ‡¯ËÓ ÚÓ˙‡ È¯‡ ‰Ú¯t ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«ƒ¿»«¿»
‡e‰ daÏÏ d¯wÈÂ ÈËÁÓÏ ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â¿»«»¿≈¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰Bc·ÚÂ¿«¿ƒ

Èaלה  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

äð÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àøàå úùøôì äøèôä

dxezd lr eheytk i"yx

(bl)Czð àì:FWExiR .dvx``l Ÿ¦©¨§¨¥Ÿ
riBd.ux`leiM cOln aEzMds` ¦¦©¨¨¤§©¨§©¥¦©
ozF`cxa iWEBxie`A EidWDzF`A ¨¥¨¨¤¨¨£¦§¨

,cxAd wqtEdW zrdEriBd `l ¨¥¤§©©¨¨Ÿ¦¦
ux`l.xie`A miiElY Ex`WpednFce ¨¨¤§¦§£§¦¨£¦§¤

Fl:`xwOA df oFWll'Epilr KYYe §¨¤©¦§¨©¦©¨¥
drEaXde dl`d'Fl Ep`hg iM ... ¨¨¨§©§¨¦¨¨

`xfrc(`i ,h l`ipc),FWExiR mW s`W §¤§¨¤©¨¥
:FnM'Epilr riBYe'FzPigzA l`IpC] §©©¦©¨¥¨¦¥¦§¦¨

Epi`hg xEarA iM Eprci :'d l`driBd ¤¨©§¦©££¨¥¦¦¨

EpYrAWdW dllTd zgkFY lM Epilr̈¥¨©©©§¨¨¤¦§©§¨
.[dilr̈¤¨

oeyl yexita zxg` dhiy `ian i"yx
:'KYp'wExq oA mgpnExtqA] ¦©§©¥¤¨§¥¤

zFpFWl xAgn `Ed FA ,'zxAgOd'©©§¤¤§©¥§
[Ffl Ff dnFC mzxfBWA FxAgFzF` ¤¦§¨¨¨¨¦§§

wlg:oFWNd mr (zg` dwlgnA) ¥¤§©§¨¨©©¦©¨
sqM KEYdM''xEM KFzA(ak ,ak l`wfgi), §¦¤¤§

`EdWd`Fxe ,zkYn zwivi oFWl ¤§§¦©©¤¤§¤
ip`(ip` lAwn)eixaC z`mgpn lW £¦§©¥£¦¤§¨¨¤§©¥
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i"yx£Cz ‡Ï∑:לֹו ודֹומה לארץ, הּגיעּו לא ּבאויר, ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, ט)לא האלה (דניאל עלינּו וּתּת" …ƒ«ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבחלק חּברֹו סרּוק ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, כב)והּׁשבּועה" מּתכת,(יחזקאל יציקת לׁשֹון ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
"וּיּצק" ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני לז)ורֹואה "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי לארץ"(שמות נּת "לא זה: אף לאּתכא, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
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wlg:oFWNd mr (zg` dwlgnA) ¥¤§©§¨¨©©¦©¨
sqM KEYdM''xEM KFzA(ak ,ak l`wfgi), §¦¤¤§

`EdWd`Fxe ,zkYn zwivi oFWl ¤§§¦©©¤¤§¤
ip`(ip` lAwn)eixaC z`mgpn lW £¦§©¥£¦¤§¨¨¤§©¥

`EdW itl ,dwivi oFWl `Ed jEYdW¤¦§§¦¨§¦¤
FnEBxzM:qFlwpE`A'wSIe''KiY`e' - §©§§§§©¦Ÿ§©¦

(d ,gl onwl),oke'zwvl'mBxY - §¥¨¤¤¦§¥
:qFlwpE`'`kY`l'(fk weqt my); §§§©¨¨

,EN` znbEckEs`wEqtA xEn`ddf §§©¥©¨¨§¨¤
- 'ux`l KYp `l'FnM FWxtl Wi Ÿ¦©¨¨¤¥§¨§§

,'ux`l wvEd `l'`l xhOd xnFlM Ÿ©¨¨¤§©©¨¨Ÿ
ux`l KRWp:cl dxez ¦§©¨¨¤

`x`e zyxt zlqg

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו. לא וכן נכאים, נכה", "ּפרעה לׁשֹון: נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹֹֻ
ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו נּכתה לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻֻֻלׁשֹון

מּגזרת הּוא לג)והרי עצמֹותיו"(איוב ‡·È·."וׁשּפּו ‰¯ÚO‰ Èk∑ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר ְְְֲִִֵַַַָֻƒ«¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבגבעֹוליה  לעמד והּקׁשה ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ‡·È·.ונפלּו, ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, השירים ׁשֹוןעמדה (שיר ְְְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ

הּנחל ו) .""ּבאּבי ְִֵַַַ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨
i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ ואת" ׁשּנאמר: ואףֿעלּֿפי קׁשה. ּבפני לעמד ויכֹולֹות רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

ללקֹות  הראּויים  ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּכל
נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלק ּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא, רּבי ּומדרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבברד.

לקּו: ׁשּלא ֶֶָָֹלהם
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סג `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£Cz ‡Ï∑:לֹו ודֹומה לארץ, הּגיעּו לא ּבאויר, ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, ט)לא האלה (דניאל עלינּו וּתּת" …ƒ«ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבחלק חּברֹו סרּוק ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, כב)והּׁשבּועה" מּתכת,(יחזקאל יציקת לׁשֹון ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
"וּיּצק" ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני לז)ורֹואה "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי לארץ"(שמות נּת "לא זה: אף לאּתכא, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
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drEaXde dl`d'Fl Ep`hg iM ... ¨¨¨§©§¨¦¨¨

`xfrc(`i ,h l`ipc),FWExiR mW s`W §¤§¨¤©¨¥
:FnM'Epilr riBYe'FzPigzA l`IpC] §©©¦©¨¥¨¦¥¦§¦¨

Epi`hg xEarA iM Eprci :'d l`driBd ¤¨©§¦©££¨¥¦¦¨

EpYrAWdW dllTd zgkFY lM Epilr̈¥¨©©©§¨¨¤¦§©§¨
.[dilr̈¤¨

oeyl yexita zxg` dhiy `ian i"yx
:'KYp'wExq oA mgpnExtqA] ¦©§©¥¤¨§¥¤

zFpFWl xAgn `Ed FA ,'zxAgOd'©©§¤¤§©¥§
[Ffl Ff dnFC mzxfBWA FxAgFzF` ¤¦§¨¨¨¨¦§§

wlg:oFWNd mr (zg` dwlgnA) ¥¤§©§¨¨©©¦©¨
sqM KEYdM''xEM KFzA(ak ,ak l`wfgi), §¦¤¤§

`EdWd`Fxe ,zkYn zwivi oFWl ¤§§¦©©¤¤§¤
ip`(ip` lAwn)eixaC z`mgpn lW £¦§©¥£¦¤§¨¨¤§©¥

`EdW itl ,dwivi oFWl `Ed jEYdW¤¦§§¦¨§¦¤
FnEBxzM:qFlwpE`A'wSIe''KiY`e' - §©§§§§©¦Ÿ§©¦

(d ,gl onwl),oke'zwvl'mBxY - §¥¨¤¤¦§¥
:qFlwpE`'`kY`l'(fk weqt my); §§§©¨¨

,EN` znbEckEs`wEqtA xEn`ddf §§©¥©¨¨§¨¤
- 'ux`l KYp `l'FnM FWxtl Wi Ÿ¦©¨¨¤¥§¨§§

,'ux`l wvEd `l'`l xhOd xnFlM Ÿ©¨¨¤§©©¨¨Ÿ
ux`l KRWp:cl dxez ¦§©¨¨¤

`x`e zyxt zlqg

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£Cz ‡Ï∑:לֹו ודֹומה לארץ, הּגיעּו לא ּבאויר, ׁשהיּו אֹותן ואף הּגיע, ט)לא האלה (דניאל עלינּו וּתּת" …ƒ«ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּבחלק חּברֹו סרּוק ּבן ּומנחם עלינּו. וּתּגיע ּדעזרא, כב)והּׁשבּועה" מּתכת,(יחזקאל יציקת לׁשֹון ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
"וּיּצק" ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את אני לז)ורֹואה "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי לארץ"(שמות נּת "לא זה: אף לאּתכא, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ארצה  הּצק לא –. ְַָָֹֻ

(ãì)úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
å àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå:åéãáò ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

(äì)ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

סימן. יעיא"ל סימן. גיבעו"ל פסוקים, וארא קכ"א פרשת חסלת

c¯·e‡לד  ‡¯ËÓ ÚÓ˙‡ È¯‡ ‰Ú¯t ‡ÊÁÂ«¬»«¿…¬≈ƒ¿¿«ƒ¿»«¿»
‡e‰ daÏÏ d¯wÈÂ ÈËÁÓÏ ÛÒB‡Â ‡iÏ˜Â¿»«»¿≈¿∆¡≈¿«¿≈¿ƒ≈

:È‰Bc·ÚÂ¿«¿ƒ

Èaלה  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ Ûwz‡Â¿ƒ««ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:‰LÓc ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

Ù Ù Ù

äð÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì àøàå úùøôì äøèôä

dxezd lr eheytk i"yx

(bl)Czð àì:FWExiR .dvx``l Ÿ¦©¨§¨¥Ÿ
riBd.ux`leiM cOln aEzMds` ¦¦©¨¨¤§©¨§©¥¦©
ozF`cxa iWEBxie`A EidWDzF`A ¨¥¨¨¤¨¨£¦§¨

,cxAd wqtEdW zrdEriBd `l ¨¥¤§©©¨¨Ÿ¦¦
ux`l.xie`A miiElY Ex`WpednFce ¨¨¤§¦§£§¦¨£¦§¤

Fl:`xwOA df oFWll'Epilr KYYe §¨¤©¦§¨©¦©¨¥
drEaXde dl`d'Fl Ep`hg iM ... ¨¨¨§©§¨¦¨¨

`xfrc(`i ,h l`ipc),FWExiR mW s`W §¤§¨¤©¨¥
:FnM'Epilr riBYe'FzPigzA l`IpC] §©©¦©¨¥¨¦¥¦§¦¨

Epi`hg xEarA iM Eprci :'d l`driBd ¤¨©§¦©££¨¥¦¦¨

EpYrAWdW dllTd zgkFY lM Epilr̈¥¨©©©§¨¨¤¦§©§¨
.[dilr̈¤¨

oeyl yexita zxg` dhiy `ian i"yx
:'KYp'wExq oA mgpnExtqA] ¦©§©¥¤¨§¥¤

zFpFWl xAgn `Ed FA ,'zxAgOd'©©§¤¤§©¥§
[Ffl Ff dnFC mzxfBWA FxAgFzF` ¤¦§¨¨¨¨¦§§

wlg:oFWNd mr (zg` dwlgnA) ¥¤§©§¨¨©©¦©¨
sqM KEYdM''xEM KFzA(ak ,ak l`wfgi), §¦¤¤§

`EdWd`Fxe ,zkYn zwivi oFWl ¤§§¦©©¤¤§¤
ip`(ip` lAwn)eixaC z`mgpn lW £¦§©¥£¦¤§¨¨¤§©¥

`EdW itl ,dwivi oFWl `Ed jEYdW¤¦§§¦¨§¦¤
FnEBxzM:qFlwpE`A'wSIe''KiY`e' - §©§§§§©¦Ÿ§©¦

(d ,gl onwl),oke'zwvl'mBxY - §¥¨¤¤¦§¥
:qFlwpE`'`kY`l'(fk weqt my); §§§©¨¨

,EN` znbEckEs`wEqtA xEn`ddf §§©¥©¨¨§¨¤
- 'ux`l KYp `l'FnM FWxtl Wi Ÿ¦©¨¨¤¥§¨§§

,'ux`l wvEd `l'`l xhOd xnFlM Ÿ©¨¨¤§©©¨¨Ÿ
ux`l KRWp:cl dxez ¦§©¨¨¤

`x`e zyxt zlqg

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ycew zayl inei xeriy

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו. לא וכן נכאים, נכה", "ּפרעה לׁשֹון: נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹֹֹֻ
ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו נּכתה לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן ׁשאין הּכאה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻֻֻלׁשֹון

מּגזרת הּוא לג)והרי עצמֹותיו"(איוב ‡·È·."וׁשּפּו ‰¯ÚO‰ Èk∑ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר ְְְֲִִֵַַַָֻƒ«¿…»»ƒְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבגבעֹוליה  לעמד והּקׁשה ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ‡·È·.ונפלּו, ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, השירים ׁשֹוןעמדה (שיר ְְְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ«¿…»»ƒְְְִֶָָָ

הּנחל ו) .""ּבאּבי ְִֵַַַ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨
i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ ואת" ׁשּנאמר: ואףֿעלּֿפי קׁשה. ּבפני לעמד ויכֹולֹות רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

ללקֹות  הראּויים  ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה הּׂשדה עׂשב ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּכל
נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלק ּו מרּבֹותינּו יׁש ּתנחּומא, רּבי ּומדרׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבברד.

לקּו: ׁשּלא ֶֶָָֹלהם

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬

:äöøà̈«§¨

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

‡ÏÈÙ˙‡לב  È¯‡ B˜Ï ‡Ï ‡izÎÂ ‰‡hÁÂ¿ƒ»»¿À¿«»»¿¬≈¬ƒ»»
:Ôep‡ƒ

N¯Ùeלג  ‡z¯˜ ˙È ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆ƒ¿»«¿…»«¿»¿«
‡c¯·e ‡iÏ˜ eÚÈÓ˙‡Â ÈÈ Ì„˜ BÏˆa È‰B„È¿ƒƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ»«»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ËÓ ‡Ï ˙ÈÁ ‰Â‰„ ‡¯ËÓeƒ¿»«¬»»ƒ»¿»««¿»

dxezd lr eheytk i"yx

'mcFw' oFWl:onf oEIv df oi` ,xnFlM - §¤§©¥¤¦§©
aEzMd did oM m`W] 'mz`xIW mcFw'¤¤§¥¤¤¦¥¨¨©¨
mcFw mdl did dn ,KlFde Wxtn§¨¥§¥¤¨¨¨¤¤
Fnvr iptA oipr `N` ,['d z` E`xIW¤¨§¤¤¨¦§¨¦§¥©§

.'d z` mi`xi mkpi` oiicr :`EdFnM £©¦¥§¤§¥¦¤§
'EaMWi mxh'(c ,hi ziy`xa),mBxEznd ¤¤¦§¨©§§¨

:qFlwpE`A'EaikW `l cr'`l oiicr] §§§©¨§¦£©¦Ÿ
oke ,[EakW'gnvi mxh'(d ,a my)- ¨§§¥¤¤¦§¨

mBxEzn'gnv `l cr'`l oiicr] §§¨©¨§©£©¦Ÿ
.[gnvs`'mxh',`Ed oM dfKMW ¨©©¤¤¤¥¤¨

:mdl xn`iM iYrcidYr s`oiicr ¨©¨¤¨©§¦¦©©¨£©¦
mi`xi mkpi``N` ,zn`A 'd z` ¥§¤§¥¦¤¤¡¤¤¨

lkA mY` migihan zFMOd cgRn¦©©©©©§¦¦©¤§¨
mgNWl mrRdidYXnE ,mkldgexd ©©§©§¨¦¤¦§¤¨¤¨§¨¨

,dMOd xEqYW xg`lEcnrYaEW §©©¤¨©©¨©©§
mklEwlwa(m"`x):`l dxez §¦§§¤

(`l).äúkð äøBòOäå äzLtäå§©¦§¨§©§¨ª¨¨
dxAWp`Ed 'dzMp' oMW .(cxAd on) ¦§§¨¦©¨¨¤¥ª¨¨

,dxiaW oFWNnke'dkp drxR' oFWl ¦§§¦¨§¦§©§Ÿ§Ÿ
(hk ,bk aÎmikln)ÎxEaW ,xBigd drxR]©§Ÿ©¦¥§

oFWlE ;[milbxd'mi`kp'(f ,fh diryi) ¨©§©¦§§¨¦
[aNd ixEaW]oke ;oNdl Wxtl Wiweqt) §¥©¥§¥¥§¨¥§©¨

(alznQMde dHgde''EMp `l`l - §©¦¨§©ª¤¤ŸªŸ
.ExAWpoFWl FWxtl okYi `le ¦§§§Ÿ¦¨¥§¨§§

,d`MddxFrVde dYWRdW xnFlkE ©¨¨§©¤©¦§¨§©§¨
,cxAd zMn ici lr dzMEdo"Ep oi`W §¨©§¥©©©¨¨¤¥

sNgzn,`"d mFwnAmFwn didIW ¦§©¥¦§¥¤¦§¤¨
'dzMp' Wxtl,'dzMEd' FnMF`'EMp' §¨¥ª¨¨§¨¨ª

`N` ,'EMEd' FnMFnvr iptA cFqi §¤¨§¦§¥©§
oFWNn `N` 'dMn' oFWNn Fpi`W ,`Ed¤¥¦§©¨¤¨¦§

e ,'zEkp'o"EPd`Ed,daiYA WxFWs`e ¥§©¤©¥¨§©
,dNErR `le x`FY `id zEkPdW iR lr©¦¤©¥¦©§Ÿ§¨
oFWlA o`M xnFl Kixv did oM m`e§¦¥¨¨¨¦©¨¦§
,'dlCbEd' FnM] 'dzMpEd' :lrtEd§©§§¨§§§¨
df oFbkA mB mFwn lMn ,['dwgxEd'§£¨¦¨¨©¦§¤

,'lrR' oipA EpivnzxfBn `Ed ixde ¨¦¦§©ª©©£¥¦¦§©
'eizFnvr ERWe'(`k ,bl aei`)EwYpzi] §ª©§¨¦§©§

eizFnvr Exrxrzie(i"yx)[(g"eyl): §¦§©§§©§¨
.áéáà äøBòOä ékmrh ozFp aEzMd ¦©§¨¨¦©¨¥©©

iM :dYWRde dxFrVd ExAWp dOl̈¨¦§§©§¨§©¦§¨¦
dxFrVddxMiA xaMDlECiB xnbp - ©§¨§¨¦§¨¦§©¦¨
zcnFref`,diXwAdMx dPpi`e §¤¤¨§©¤¨§¥¤¨©¨
,aUrMeoklExAYWpcxAd on,Eltpe §¥¤§¨¥¦§©§¦©¨¨§¨§

dYWRd oke,'lFraB' f` dzid xaM §¥©¦§¨§¨¨§¨¨¦§
xnFlMdWwEde ,xak dlcbdzUrp) §©¨§¨§¨§§¨¤¤§¨
(dWw,dilFrabA cFnrldgFpe ¨¨©£§¦§¤¨§¨

xAYydl(m"`x)WExitE ,dxFrVd' §¦§©¥¥©§¨
'aia`W -diA`a dcnrmiXTA) ¨¦¤¨§¨§¦¤¨©©¦

,miTC mivr oirM EUrpe (DNW¤¨§©£§¥¥¦©¦
keoFWl`xwOd'lgPd iA`A'Îxiy) §¦§©¦§¨§¦¥©¨©

(`i ,e mixiyd[miTCd lgPd ivrA](`"y): ©£¥©©©©©¦
al dxez

(al).äpä úBìéôà ékiMzFxgE`n ¦£¦¥¨¦§¨
dHgd lW mlEXiA xnBW ,md¥¤§©¦¨¤©¦¨
dxFrVd on xgE`n znQEMde§©¤¤§¨¦©§¨

,dYWRdeEid oiicref`,zFMx §©¦§¨©£©¦¨¨©
iptA cFnrl zFlFkiexaCdWwilAn ¦©£¦§¥¨¨¨¤¦§¦

.xaXdlxn`PW iRÎlrÎs`eweqt lirl) §¦¨¥§©©¦¤¤¡©
(dkdMd dcVd aUr lM z`e'§¤¨¥¤©¨¤¦¨

,'cxAdEMd miaUrd lMW rnWnE ©¨¨©§©¤¨¨£¨¦ª
,ExAYWpeWiEpllW FhEWR Wxtl §¦§©§¥¨§¨¥§¤

`xwnmixaCd iMwx mixEn` ElNd ¦§¨¦©§¨¦©¨£¦©
mglwA micnFrd miaUrAmdipwA) ©£¨¦¨§¦§¦§¨¦§¥¤

(miWTdzFwll miiE`xdxaXdlE ©¨¦¨§¦¦§§¦¨¥
,cxAA.mNEM EMd ok` ElNd miaUrde ©¨¨§¨£¨¦©¨¨¥ª¨

EpizFAxn Wi `nEgpz iAx WxcnaE§¦§©©¦©§¨¥¥©¥
iM' EWxce ,z`f lr EwlgPW¤¤§§©Ÿ§¨§¦

'zFlit`,mdl EUrp zF`lR i`lR - £¦¦§¥§¨©£¨¤
df did miQp dWrOWEwl `NW ¤©£¥¦¦¨¨¤¤Ÿ¨

x`W ENi`e ,znQEMde dHgd©¦¨§©¤¤§¦§¨
FwFGp mdAW miMxd ENit` ,miaUrd̈£¨¦£¦¨©¦¤¨¤¦

cxAd wfFgn(m"`x):bl dxez ¥¤©¨¨

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשט"ו

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

לפלא שעד עתה לא נתעוררו בירושלים עיה"ק ת"ו לארגן באופן המתאים נשי ובנות חב"ד, 

וכבר מלתי אמורה בכמה פעמים ובכמה מכתבים שבכגון דא, כשכותבים חב"ד אין לדייק ולהקפיד 

ח"ו, ואדרבה להמשיך לחוג זה ככל האפשרי ובפרט שהרי סו"ס יקוים היעוד ומלאה הארץ דעה את 

ה', שזהו ענין תורת החסידות חב"ד דוקא, וכיון שלכל עת, הנה כדאי לעוררו ולנצל את ההזדמנות 

דיום ההילולא דיו"ד שבט הבע"ל )או היום שלפניו ואחריו כו' כפי המתאים לתנאי המקום( שביום 

ההילולא בעל ההילולא מתעלה לעולם עליון יותר וכל המקושרים וההולכים בעקבותיו בדרך ממילא 

יודע על מי  וכיון שאינני  מתעלים ג"כ, ויה"ר שיהי' זה גם בגלוי ובהרגש הלב ועכ"פ בהבנת המוח, 

להטעין ההתחלה בענין זה, ובטח התנאים בעיה"ק ירושלים שונים הם מאשר במקום אחר שבאה"ק 

ת"ו כותב הנני אליו בזה, ויתייעץ עם אלו שימצא לנכון בכגון דא וחפץ ד' בידם יצליח להביא הדבר 

מהכח אל הפועל בהקדם ובהרחבה.

ומוסג"פ המכתב כללי לסניפי ארגון נשי ובנות חב"ד שיוכל לפרסמו באופן המתאים.

המחכה לבשו"ט ובברכת הצלחה בכלל ובהנ"ל בפרט.



zahסד h"i oey`x mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ט ראשון יום
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לשבוע פרשת וארא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ט טבת
מפרק צ

עד סוף פרק צו 

יום רביעי - כ"ב טבת
מפרק קו 

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' טבת
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג טבת
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א טבת
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה טבת
פרק כ, פרק קיט מתחילת הפרק 

עד סוף פסוק פט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 
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øøBòìe,zeppeazd iciÎlr -ììça Là étLøk äáäàä úà §¥¤¨©£¨§¦§¥¥¤¨¨
,BaìaL éðîéäiciÎlry ,mincewd miwxta xaqedy itk - ©§¨¦¤§¦

zxxerzn ,d"awd zlecba daygnd zewnrzde zeppeazd
,eil` dad` ealaäéúBöîe äøBzä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¨¦§¤¨

,äáäàîdxez miiwl eze` zxxern d"awdl ezad` - ¥©£¨
mr cg`zne ezti`y z` `lnn `ed jkÎiciÎlr ,oky .zeevne

,d"awdeäfLiciÎlr d"awdl dad`d z` ripdle xxerl - ¤¤
`ed ,zeevne dxez miiwl ef dad`ae ,myd zlecba zeppeazd

,àúéøBàc òîL úàéø÷a øàáîä ïéðòon devn `idy - ¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©§©§©§¨
,dxezdïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨§©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥

úàéøwä íei÷ì äðëä£¨¨§¦©§¦©
,òîLzekxa od - §©

l"f epinkg epwizy
ly dpkez meiwl dpkdk

,rny z`ixwBîk§
øçà íB÷îa øàaúpL1; ¤¦§¨¥§¨©¥

æàå,dltzd zrya - §¨
`vnp "ipepia"dyk
zadlyÎadl zad`a

,'dlììçaL òøä̈©¤§¨¨
éìàîOä,alay - ©§¨¦

ytpd ly iy`xd dnewin
,zindadìèáe óeôk̈¨¥

ììça èMtúnä áBhì©©¦§©¥¤¨¨
éðîéädnewin ,alay - ©§¨¦

ytpd ly iy`xd
,df "aeh" .ziwl`d
miraep ,'dl ef ezad`
óBñ-ïéà úlãâa íéøM÷îä çnaL úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ©©§ª¨¦¦§ª©¥

;àeä-Ceøa,zegekd zyly lka 'd zlecba ezeppeazdn - ¨
ipnid "llg"dn zhytzne zxxerzn ,zrce dpia ,dnkg
zindad ytpd ly rxdy rityn dfe ,z"iydl dad` ,alay
oi` `linne ,ziwl`d ytpd ly aehl ,dyrn zrya ,lha didi
,xen`d lk - dnecke mlerd ipiprl de`z f` el didzy mewn

,dltzd zrya ,zcgein zelrzd ly onfa xaecnøçà ìáà£¨©©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçnä úe÷lzñäa ,älôzä- ©§¦¨§¦§©§©Ÿ¦§©§¥¨

dpi` ,dltzd zrya dxi`nd zcgeind ziwl`d zelbzdd
,xzei dxi`näeàúîe ,éìàîOä ììça øBòðå øæBç òøä éøä£¥¨©¥§¥¤¨¨©§¨¦¦§©¤

.åéâeðòúå äfä íìBò úBåàúì äåàz,`id jkl daiqd - ©£¨§©£¨©¤§©£¨
y rxdyala,dltzd ixg` mb etwz lka mvra `ed ,"ipepia"d

.de`z zee`zdl leki `ed okle ,oldl xiaqiy itk
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íéøîà éèå÷éì
äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà

äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá
àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá

úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì
÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä

úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à
äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà

äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî
ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã

ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä
éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî

ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á
úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä

.åéâåðòúå æ"äåò
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מצוה,1. כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על לברך
ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של
- שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי, מובנת בציצית"; "להתעטף או
המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי שמע,לבבך", קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים
- לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל

zah `"k iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"א שלישי יום
,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åì àìù éðôî ÷ø,fi 'nr cr.ì"ðë äøåúä úåöî

Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,zindad ytpd ly "rx"l -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©
øéòa äìLînäå äëeìnäziwl`d ytpd ly "aeh"l ,ik - ©§¨§©¤§¨¨¨¦

yi genayok mb,xnel dnçkî Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©
äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä ìà¤©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨

,Lnî"ynn daygn" - ©¨
:epiid -÷éîòäì§©£¦

íìBò éâeðòúa BzáLçî©£©§§©£¥¨
éà äfäúåàz úàlîì C ©¤¥§©Ÿ©£©

,Baìzernynd idef - ¦
- "ynn daygn" ly

winrdl.jka ezaygn
zeaygn eli`ezeltepd
jxca epeirxa`linn,

de`z eala dpyiy llba
el` oi` ,xac eze`l
zeaygn ."ynn daygn"
zlekia oi` ,el` zetleg
zniiw oiicry ,mc`d
,mxa .repnl ,eala de`z
- "ynn daygn" lr
oze`a zewnrzdd
ezlkia - zeaygn
xiaqiy itk ,hlzydl
okzi ,ok` ,cvik .oldl
zniiwy zexnly ,xacd

`l ef eze`zy ,envr lr hlzydl leki `ed ,eala de`z
lr - ?daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,lreta rveaz

:"`ipz"d xne` jkáeúkL Bîk] álä ìò èélL çnä ék2 ¦©Ÿ©©¦©©¥§¤¨
,Búøéöé òáèå BzãìBúa [ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§©§§¤©§¦¨
BçîaL BðBöøa ìBëé íãà ìkL ,BzãìBúa íãàä øöBð CkL¤¨©¨¨¨§©§¤¨¨¨¨¦§¤§Ÿ

eilry oian mc`d z` ripnd egenay oevxd -÷tàúäì§¦§©¥
Baì úBìàLî úàlîì àlL ,BaìaL Búåàz çeøa ìLîìå§¦§Ÿ§©©£¨¤§¦¤Ÿ§©Ÿ¦§£¦

,äáLçîe øeac äNòîa,mc` ly eala de`z dpyiyk mb - §©£¤¦©£¨¨
xvep - eze`z z` `lnl el l`y egena oian `edy iptn `l`
lr helyl gekd egenay df oevxa yi - jkn wt`zdl oevxd ea

:efn dxizie .eal ze`z ixg` `lnl `le ,aldBzòc çéqäìe§©¦©©§
,éøîâì Côää ìà Baì úåàzî éøîâìz` wzpl ezlkia - §©§¥¦©£©¦¤©¥¤§©§¥

z`fe ,de`zdn jtidd `edy xacl ezehdle ,de`za xedxdd
`l` ,dyecwn raep epi` de`zdn ezerpnidl mrhdyk mb
,ef eal ze`z ixg` zedpl el xeq`y oian iyep`d lkydy iptn
xedxdd z` zehdle de`zdn rpnidl lkyd geka yi f` mb

.de`zdn iktd oipra,äMãwä ãö ìà èøôáeyi cgeina - ¦§¨¤©©§ª¨
- zee`zn envr z` zehdl jixv icediyk ,z`f zeyrl egeka

y `ed jkl wenipdyk ;dyecwlxeq`e dxiar xearl eljixv

z`xiae dxeza ,dyecw ly mipipra eizepeirx z` riwydl
.xacd z` rval micgein zegek icedil yi f` - miny

áéúëãk3ïBøúék ,úeìëqä ïî äîëçì ïBøúé LiL éúéàøå" : §¦§¦§¨¦¦¤¥¦§©¨§¨¦©¦§¦§
,Leøt ;"CLçä ïî øBàäac zxaqdl lyn mi`ianyk -,x ¨¦©Ÿ¤¥

`ed lynpdy iptn df ixd
,lyndn daxda wenr
mipian lynd zervn`ae
.lynpd z` xzei zelwa
xe`d lyna ,o`k eli`e
dnkgd lr jyegde
lynpd oaen ,zelkqde
myk :lynd oaeny enk
aeh xe`y mipiany
mipian mb jk ,jyegn
;zelkqn daeh dnkgy
lr xaecnyk o`k s`
ly xzei iniptd dpkez

dnkg"dyecw"l zfnexd
`xwp aehÎxvidy enk)4

okqn cli"mkge("zelkqe
itk) "dtilw"l zfnex
jln" `xwp rxdÎxvidy

owfliqkeahid oaen - ,("
daehe deey dyecwy
,licadl ,xy`n xzei
`a epi` lynd ,`l` ?lynd epze` cnln ,`eti` ,dn .dtilw
z` mb epl zexedl `a lynd ,aeh xzei dfy epl xnel wx
myk :dyecwd ly dzeticr z`hazn jxc efi`ae cvik ,dxevd
"dgec" xe`d on hrny jka `hazn ,jyegd lr xe`d "oexzi"y
d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd on daxd
envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn ,`linn jxca
ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d "oexzi"a mb jk -
on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd on hrny ,dtilwd

:oldl xacd xaqen jke - dtilwdïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§
äaøä äçBc éîLb øBà èònL ,CLçä ìò äìLîîe äèéìLe§¦¨¤§¨¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¤©§¥

,CLçä ïî- ?jyegd dgcp cvike -åéìàî epnî äçãpL ¦©Ÿ¤¤¦§¤¦¤¥¥¨
,àìénîe,jyegd mr mglidl xe`d lr oi` -äçãð Ck ¦¥¨¨¦§¤

ììçaL àøçà àøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤§¨¨
éìàîOäzindad ytpd ly "`xg` `xhq"de dtilwd - ©§¨¦

.alay il`nyd "llg"a dnewnyì"æø øîàîk]5:mc` oi` - §©£©©©
dxiar xaer,['eëå "úeèL çeø Ba ñðëð ïk íà àlà"- ¤¨¦¥¦§©©§§

l ixd mi`xew l"f epizeax- "zehy" mya zindad ytpd ze`z
,`linne eil`n dgcp df - "zehy"e "zelkq" edfy xg`neéðtî¦§¥

dðBöø øLà ,çnaL úéäìàä LôpaL äîëçäytpd ly - ©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©£¤§¨
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íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
äáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä
úàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë åáì úåàú
íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá
úåìàùî úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì
äùåã÷ä ãö ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúî
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë
äèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù åîë 'éô êùåçä ïî øåàä
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå
àìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî äçãðù êùçä
éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ
['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø øîàîë]
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
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א.2. רכד, ח"ג יג.3.זהר ב, יג.4.קהלת ד, א.5.קהלת ג, סוטה



סז zah 'k ipy mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ' שני יום
,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen..úåîöòå úåäî êà,32 'nr cr.åéâåðòúå æ"äåò

äéúBðéça øNò ïäL ,úéäìàä Lôð úeîöòå úeäî Cà- ©¨§©§¤¤¨¡Ÿ¦¤¥¤¤§¦¤¨
ytpd "mvr" mi`xwp zecnd rahe lkyd zegek dylyy dn
,dyrne xeaic ,daygnd iyeall d`eeyda wx df ,ziwl`d

,ziwl`d ytpd ly reviaÎilke mizxynk miynyndïäì àìŸ¨¤
äëeìnä ïcáì§©¨©§¨
,äpè÷ øéòa äìLînäå§©¤§¨¨¨¦§©¨
,oldl xiaqiy itk ,oky -
ytpd zegekl mb yi
zniieqn dhily zindad
mdy jka ,sebd lr
de`z eala mixxern
z`lrdl znxebd

,egena mixedxdíà ék¦¦
,íéðnæî íézòayi - §¦¦§ª¨¦

ziwl`d ytpd zegekl
lr zhlgend dhilyd
zegekl f` oi`e ,sebd
lk zindad ytpd

,eilr drtydBîk§
òîL úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©
úòL àéäL ,älôúe§¦¨¤¦§©

,äìòîì úeìãâc ïéçî- Ÿ¦§©§§©§¨
zenlera dxi`n dry dze`a :xnelk .mipeilrd zenlera

,xzei dpeilr ziwl` zelbzd ,mipeilrd miipgexdähîì íâå§©§©¨
dÎmlera -,df,íãà ìëì øLkä úòL àéäzelrzdl - ¦§©©Ÿ¤§¨¨¨

,xzei zilrp dbixcnlæàL,dltze rny z`ixw zrya - ¤¨
øM÷îzegek z` "ipepia"d -,'äì BlL úòc-äðéa-äîëç §©¥¨§¨¦¨©©¤©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäìwnrzn `ed - §©£¦©§¦§ª©¥¨
,d"awd ly ezelcb yibxne oian `ed epnn oipra ezaygna

øøBòìe,zeppeazd iciÎlr -ììça Là étLøk äáäàä úà §¥¤¨©£¨§¦§¥¥¤¨¨
,BaìaL éðîéäiciÎlry ,mincewd miwxta xaqedy itk - ©§¨¦¤§¦

zxxerzn ,d"awd zlecba daygnd zewnrzde zeppeazd
,eil` dad` ealaäéúBöîe äøBzä íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦©¨¦§¤¨

,äáäàîdxez miiwl eze` zxxern d"awdl ezad` - ¥©£¨
mr cg`zne ezti`y z` `lnn `ed jkÎiciÎlr ,oky .zeevne

,d"awdeäfLiciÎlr d"awdl dad`d z` ripdle xxerl - ¤¤
`ed ,zeevne dxez miiwl ef dad`ae ,myd zlecba zeppeazd

,àúéøBàc òîL úàéø÷a øàáîä ïéðòon devn `idy - ¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©§©§©§¨
,dxezdïä ¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨§©£¤¨¤¥¦§©¨¨¥

úàéøwä íei÷ì äðëä£¨¨§¦©§¦©
,òîLzekxa od - §©

l"f epinkg epwizy
ly dpkez meiwl dpkdk

,rny z`ixwBîk§
øçà íB÷îa øàaúpL1; ¤¦§¨¥§¨©¥

æàå,dltzd zrya - §¨
`vnp "ipepia"dyk
zadlyÎadl zad`a

,'dlììçaL òøä̈©¤§¨¨
éìàîOä,alay - ©§¨¦

ytpd ly iy`xd dnewin
,zindadìèáe óeôk̈¨¥

ììça èMtúnä áBhì©©¦§©¥¤¨¨
éðîéädnewin ,alay - ©§¨¦

ytpd ly iy`xd
,df "aeh" .ziwl`d
miraep ,'dl ef ezad`
óBñ-ïéà úlãâa íéøM÷îä çnaL úòc-äðéa-äîëçî¥¨§¨¦¨©©¤©Ÿ©©§ª¨¦¦§ª©¥

;àeä-Ceøa,zegekd zyly lka 'd zlecba ezeppeazdn - ¨
ipnid "llg"dn zhytzne zxxerzn ,zrce dpia ,dnkg
zindad ytpd ly rxdy rityn dfe ,z"iydl dad` ,alay
oi` `linne ,ziwl`d ytpd ly aehl ,dyrn zrya ,lha didi
,xen`d lk - dnecke mlerd ipiprl de`z f` el didzy mewn

,dltzd zrya ,zcgein zelrzd ly onfa xaecnøçà ìáà£¨©©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçnä úe÷lzñäa ,älôzä- ©§¦¨§¦§©§©Ÿ¦§©§¥¨

dpi` ,dltzd zrya dxi`nd zcgeind ziwl`d zelbzdd
,xzei dxi`näeàúîe ,éìàîOä ììça øBòðå øæBç òøä éøä£¥¨©¥§¥¤¨¨©§¨¦¦§©¤

.åéâeðòúå äfä íìBò úBåàúì äåàz,`id jkl daiqd - ©£¨§©£¨©¤§©£¨
y rxdyala,dltzd ixg` mb etwz lka mvra `ed ,"ipepia"d

.de`z zee`zdl leki `ed okle ,oldl xiaqiy itk
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íéøîà éèå÷éì
äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà

äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá
àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá

úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì
÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä

úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à
äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà

äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî
ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã

ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä
éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî

ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á
úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä

.åéâåðòúå æ"äåò
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מצוה,1. כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על לברך
ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של
- שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי, מובנת בציצית"; "להתעטף או
המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,

להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי שמע,לבבך", קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים
- לגמרי מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
נכונה, הכנה משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל

zah `"k iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"א שלישי יום
,32 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åì àìù éðôî ÷ø,fi 'nr cr.ì"ðë äøåúä úåöî

Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,zindad ytpd ly "rx"l -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©
øéòa äìLînäå äëeìnäziwl`d ytpd ly "aeh"l ,ik - ©§¨§©¤§¨¨¨¦

yi genayok mb,xnel dnçkî Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©
äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä ìà¤©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨

,Lnî"ynn daygn" - ©¨
:epiid -÷éîòäì§©£¦

íìBò éâeðòúa BzáLçî©£©§§©£¥¨
éà äfäúåàz úàlîì C ©¤¥§©Ÿ©£©

,Baìzernynd idef - ¦
- "ynn daygn" ly

winrdl.jka ezaygn
zeaygn eli`ezeltepd
jxca epeirxa`linn,

de`z eala dpyiy llba
el` oi` ,xac eze`l
zeaygn ."ynn daygn"
zlekia oi` ,el` zetleg
zniiw oiicry ,mc`d
,mxa .repnl ,eala de`z
- "ynn daygn" lr
oze`a zewnrzdd
ezlkia - zeaygn
xiaqiy itk ,hlzydl
okzi ,ok` ,cvik .oldl
zniiwy zexnly ,xacd

`l ef eze`zy ,envr lr hlzydl leki `ed ,eala de`z
lr - ?daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,lreta rveaz

:"`ipz"d xne` jkáeúkL Bîk] álä ìò èélL çnä ék2 ¦©Ÿ©©¦©©¥§¤¨
,Búøéöé òáèå BzãìBúa [ñçðét úLøt àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§©§§¤©§¦¨
BçîaL BðBöøa ìBëé íãà ìkL ,BzãìBúa íãàä øöBð CkL¤¨©¨¨¨§©§¤¨¨¨¨¦§¤§Ÿ

eilry oian mc`d z` ripnd egenay oevxd -÷tàúäì§¦§©¥
Baì úBìàLî úàlîì àlL ,BaìaL Búåàz çeøa ìLîìå§¦§Ÿ§©©£¨¤§¦¤Ÿ§©Ÿ¦§£¦

,äáLçîe øeac äNòîa,mc` ly eala de`z dpyiyk mb - §©£¤¦©£¨¨
xvep - eze`z z` `lnl el l`y egena oian `edy iptn `l`
lr helyl gekd egenay df oevxa yi - jkn wt`zdl oevxd ea

:efn dxizie .eal ze`z ixg` `lnl `le ,aldBzòc çéqäìe§©¦©©§
,éøîâì Côää ìà Baì úåàzî éøîâìz` wzpl ezlkia - §©§¥¦©£©¦¤©¥¤§©§¥

z`fe ,de`zdn jtidd `edy xacl ezehdle ,de`za xedxdd
`l` ,dyecwn raep epi` de`zdn ezerpnidl mrhdyk mb
,ef eal ze`z ixg` zedpl el xeq`y oian iyep`d lkydy iptn
xedxdd z` zehdle de`zdn rpnidl lkyd geka yi f` mb

.de`zdn iktd oipra,äMãwä ãö ìà èøôáeyi cgeina - ¦§¨¤©©§ª¨
- zee`zn envr z` zehdl jixv icediyk ,z`f zeyrl egeka

y `ed jkl wenipdyk ;dyecwlxeq`e dxiar xearl eljixv

z`xiae dxeza ,dyecw ly mipipra eizepeirx z` riwydl
.xacd z` rval micgein zegek icedil yi f` - miny

áéúëãk3ïBøúék ,úeìëqä ïî äîëçì ïBøúé LiL éúéàøå" : §¦§¦§¨¦¦¤¥¦§©¨§¨¦©¦§¦§
,Leøt ;"CLçä ïî øBàäac zxaqdl lyn mi`ianyk -,x ¨¦©Ÿ¤¥

`ed lynpdy iptn df ixd
,lyndn daxda wenr
mipian lynd zervn`ae
.lynpd z` xzei zelwa
xe`d lyna ,o`k eli`e
dnkgd lr jyegde
lynpd oaen ,zelkqde
myk :lynd oaeny enk
aeh xe`y mipiany
mipian mb jk ,jyegn
;zelkqn daeh dnkgy
lr xaecnyk o`k s`
ly xzei iniptd dpkez

dnkg"dyecw"l zfnexd
`xwp aehÎxvidy enk)4

okqn cli"mkge("zelkqe
itk) "dtilw"l zfnex
jln" `xwp rxdÎxvidy

owfliqkeahid oaen - ,("
daehe deey dyecwy
,licadl ,xy`n xzei
`a epi` lynd ,`l` ?lynd epze` cnln ,`eti` ,dn .dtilw
z` mb epl zexedl `a lynd ,aeh xzei dfy epl xnel wx
myk :dyecwd ly dzeticr z`hazn jxc efi`ae cvik ,dxevd
"dgec" xe`d on hrny jka `hazn ,jyegd lr xe`d "oexzi"y
d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd on daxd
envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn ,`linn jxca
ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d "oexzi"a mb jk -
on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd on hrny ,dtilwd

:oldl xacd xaqen jke - dtilwdïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§
äaøä äçBc éîLb øBà èònL ,CLçä ìò äìLîîe äèéìLe§¦¨¤§¨¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¤©§¥

,CLçä ïî- ?jyegd dgcp cvike -åéìàî epnî äçãpL ¦©Ÿ¤¤¦§¤¦¤¥¥¨
,àìénîe,jyegd mr mglidl xe`d lr oi` -äçãð Ck ¦¥¨¨¦§¤

ììçaL àøçà àøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤§¨¨
éìàîOäzindad ytpd ly "`xg` `xhq"de dtilwd - ©§¨¦

.alay il`nyd "llg"a dnewnyì"æø øîàîk]5:mc` oi` - §©£©©©
dxiar xaer,['eëå "úeèL çeø Ba ñðëð ïk íà àlà"- ¤¨¦¥¦§©©§§

l ixd mi`xew l"f epizeax- "zehy" mya zindad ytpd ze`z
,`linne eil`n dgcp df - "zehy"e "zelkq" edfy xg`neéðtî¦§¥

dðBöø øLà ,çnaL úéäìàä LôpaL äîëçäytpd ly - ©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤©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

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
äáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä
úàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë åáì úåàú
íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá
úåìàùî úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì
äùåã÷ä ãö ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúî
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë
äèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù åîë 'éô êùåçä ïî øåàä
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå
àìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî äçãðù êùçä
éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ
['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø øîàîë]
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
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א.2. רכד, ח"ג יג.3.זהר ב, יג.4.קהלת ד, א.5.קהלת ג, סוטה



zahסח a"k iriax mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ב רביעי יום
,fi 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenàø÷ð åðéà ë"ôòàå...,34 'nr cr.'åë äìôú ïåéòå

:ixd `ed ziwl`dìLîì¦§Ÿ
,øéòa dcáìxir"a - §©¨¨¦

,sebd `id "dphw
ìLa LaìúäìeäL §¦§©¥¦§Ÿ¨

ìéòì íéøkæpä äéLeáì6, §¤¨©¦§¨¦§¥
økæpk Blk óebä ìëa§¨©ª©¦§¨

ìéòì7íäL ,dyly - §¥¤¥
,ziwl`d ytpd iyeal

:mdøeac äáLçî©£¨¨¦
äNòîelyúBöî â"éøz ©£¤©§©¦§

.ìéòì økæpk ,äøBzä- ©¨©¦§¨§¥
.c wxta

diyealy ,genay ziwl`d ytpd ly df dpevxcalaeyiali
zweyzy ,zindad ytpdn zraepd de`za hley - sebd z`
`l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,lreta ynenz `l ald
ely ziwl`d ytply ,xacd `ed jk m` ,mxa .daygna

ytpd lr "oexzi"
zhleyd `ide ,zindad
eixeaic ,eizeaygn lka
,mc`d ly eiyrne
dpigan eteb lka ,xnelk
,`eti` ,recn - ziyrn

- ?"wicv" `xwp `ed oi`
Bðéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥

,ììk "÷écö" àø÷ð- ¦§¨©¦§¨
,"ipepia" `xwp `ed `l`
øLà äfä ïBøúiL éðtî¦§¥¤¦§©¤£¤
ìò úéäìàä Lôð øBàì§¤¤¨¡Ÿ¦©
ìL úeìëñå CLçä©Ÿ¤§¦§¤
àìénî äçãpä ätìwä©§¦¨©¦§¤¦¥¨

ìLa àlà Bðéà ¯äL ¥¤¨¦§Ÿ¨
,ìéòì íéøkæpä äéLeáì§¤¨©¦§¨¦§¥
,daygna ;xnelk -
,cala dyrne xeaic
ziwl`d ytpd xzei dwfg

,zindad ytpdnàìå§Ÿ
dúeîöòå dúeäîa- §¨¨§©§¨

,ziwl`d ytpd lyätìwä ìL dúeîöòå dúeäî ìò- ©¨¨§©§¨¤©§¦¨
,zindad ytpdeúéîäaä Lôð ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤¤¤©§¥¦

éìàîOä ììçaL ätìwänLytpd ly dze`ivn mvr - ¤¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
,zindad,älôzä øçà éðBðéáa BîB÷nî ììk äçãð àìŸ¦§¤§¨¦§§¥¦©©©§¦¨

ïéàL,f` -ììça Baì úelbúäa 'ä úáäà Là étLø ¤¥¦§¥¥©£©§¦§©¦¤¨¨
,éðîéäzad`y ,lirl xen`k ,ezltz zrya xacdy enk - ©§¨¦

,dad`d z` eala yibxn `ed ,zelbzda `id f` elv` 'dék¦
BëBz íà,ealay iniptd wlgd -,"úøzñî äáäà" óeöø ¦¨©£¨§ª¤¤

,dad`d z` yibxn `ed oi` ielba eli`e -äáäà àéäL¤¦©£¨
.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,úéäìàä LôpaL úéòáhäwxta - ©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§©¨

.d"awl zxzeqn dad` dpyi icedi lkay ,g"iéæàåixg` - ©£©
,eala zelbzda dpi` dad`dyk ,ezlitzúBéäì ìBëé̈¦§

òøä ìéñkä úeìëñ- ¦§©§¦¨©
,zindad ytpd ly
ììça Baì úelbúäa§¦§©¦¤¨¨
úBeàúäì ,éìàîOä©§¨¦§¦§©
éðéðò ìëì äåàz©£¨§¨¦§§¥
ïéa ,äfä íìBò úeiîLb©§¦¨©¤¥

øzäamixaca mb - §¤¥
`l` ,mzeyrl xzeny
myl mzeyrl oi`y
,miny myl m` ik de`z
mdl de`zn `ed eli`e

,mday beprzd llbaïéa¥
,íBìLå-ñç øeqàamb - §¦©§¨

on mixeq` mdy mixaca
,dxezdàì elàk§¦Ÿ

àlà .ììk ìltúä¦§©¥§¨¤¨
Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥
úBNòì Bzòãa äìBò¤§©§©£
Lnî ìòôa øeqàä̈¦§Ÿ©©¨

,íBìLå-ñçoi` jkl - ©§¨
.llk zekiiy "ipepia"l

äøáòî íéLwä äøáò éøeäøä àlàwxta xaqedy itk - ¤¨¦§¥£¥¨©¨¦¥£¥¨
,mcewdäøBzî Bìaìáìe Bçîì úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£§Ÿ§©§§¦¨

ì"æø øîàîëe ,äãBáòå8ïäî ìBvð íãà ïéà úBøáò 'â" : ©£¨§©£©©©£¥¥¨¨¦¥¤
,íBé ìëa:mde ,mdilr xearln lvpidl c`n dyw ,oky - §¨

."'eë älôz ïeiòå äøáò øeäøä"dxiar ixedxd"y ixd - ¦§£¥¨§¦§¦¨
Împexkf epinkgyke ,mdn lvpidl xzeia dywy mixacdn md
."ipepia"d lr fnex df ,mzq "mc`" x`eza miynzyn dkxal

,dxiar ixedxdn levip epi` "ipepia"dy ixd
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â"éøú äùòîå øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëá

ì"ðë äøåúä úåöî
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טבת  כ"ג חמישי יום
,34 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenìéòåî äæìù ÷ø...,34 'nr cråéçà íò óñåéî.

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷øea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
zrya 'd zlecba ezaygn zewnrzdn ,dlitzd ixg` mb
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Bì úBéäì àlL ,äåàz©£¨¤Ÿ¦§
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dhily rxl didz `ly

,seba dlynneàéöBäì§¦
ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

¯.ynn lretaLaìúäì§¦§©¥
elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦
øäøäì ,Bcáì çna©Ÿ©§©§©§¥
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-ñç øäøäì äìLîîe¤§¨¨§©§¥©
,BçîaL BðBöøa íBìLå§¨¦§¤§Ÿ
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m` ik ,mda aeygl dvex
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,"ipepia"d jiiy `ly i`cea¯ øäøäîä ék,dxiar ixedxd ¦©§©§¥
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ח"א



סט zah a"k iriax mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ב רביעי יום
,fi 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenàø÷ð åðéà ë"ôòàå...,34 'nr cr.'åë äìôú ïåéòå
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,ìéòì íéøkæpä äéLeáì§¤¨©¦§¨¦§¥
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ïéàL,f` -ììça Baì úelbúäa 'ä úáäà Là étLø ¤¥¦§¥¥©£©§¦§©¦¤¨¨
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,dad`d z` eala yibxn `ed ,zelbzda `id f` elv` 'dék¦
BëBz íà,ealay iniptd wlgd -,"úøzñî äáäà" óeöø ¦¨©£¨§ª¤¤
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òøä ìéñkä úeìëñ- ¦§©§¦¨©
,zindad ytpd ly
ììça Baì úelbúäa§¦§©¦¤¨¨
úBeàúäì ,éìàîOä©§¨¦§¦§©
éðéðò ìëì äåàz©£¨§¨¦§§¥
ïéa ,äfä íìBò úeiîLb©§¦¨©¤¥

øzäamixaca mb - §¤¥
`l` ,mzeyrl xzeny
myl mzeyrl oi`y
,miny myl m` ik de`z
mdl de`zn `ed eli`e

,mday beprzd llbaïéa¥
,íBìLå-ñç øeqàamb - §¦©§¨

on mixeq` mdy mixaca
,dxezdàì elàk§¦Ÿ

àlà .ììk ìltúä¦§©¥§¨¤¨
Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥
úBNòì Bzòãa äìBò¤§©§©£
Lnî ìòôa øeqàä̈¦§Ÿ©©¨

,íBìLå-ñçoi` jkl - ©§¨
.llk zekiiy "ipepia"l
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,mcewdäøBzî Bìaìáìe Bçîì úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£§Ÿ§©§§¦¨

ì"æø øîàîëe ,äãBáòå8ïäî ìBvð íãà ïéà úBøáò 'â" : ©£¨§©£©©©£¥¥¨¨¦¥¤
,íBé ìëa:mde ,mdilr xearln lvpidl c`n dyw ,oky - §¨

."'eë älôz ïeiòå äøáò øeäøä"dxiar ixedxd"y ixd - ¦§£¥¨§¦§¦¨
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ì"ðë äøåúä úåöî
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'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
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úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä
äøéáò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòì
åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
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ד.6. ט.7.פרק ב.8.פרק קסד, בתרא בבא

zah b"k iying mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ג חמישי יום
,34 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenìéòåî äæìù ÷ø...,34 'nr cråéçà íò óñåéî.

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷øea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
zrya 'd zlecba ezaygn zewnrzdn ,dlitzd ixg` mb

,dlitzd¯ ,éðîéä ììça úøzñîä Búáäàå 'ä úàøéå§¦§©§©£¨©§ª¤¤¤¨¨©§¨¦
,el zexfer od ,ealayìå øabúäì¯ äfä òøä ìò èìLly §¦§©¥§¦§Ÿ©¨©©¤
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¯ øéòa äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨¨¦
dhily rxl didz `ly

,seba dlynneàéöBäì§¦
ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

¯.ynn lretaLaìúäì§¦§©¥
elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦
øäøäì ,Bcáì çna©Ÿ©§©§©§¥
äèéìL Bì ïéà ,òøa§©¥§¦¨
-ñç øäøäì äìLîîe¤§¨¨§©§¥©
,BçîaL BðBöøa íBìLå§¨¦§¤§Ÿ

¯mixedxd ea milery dn
`edy iptn df oi` ,mirx
m` ik ,mda aeygl dvex
oiicr ddep ealy iptn
,mlerd ibeprz ixg`
egena `linn zeltep
,dl` dee`zÎzeaygn

y`l,epevxaìa÷iL¤§©¥
íBìLå-ñç ïBöøa§¨©§¨
äìBòä òøä äæ øeäøä¦§¤¨©¨¤
çnì áläî åéìàî¥¥¨¥©¥©Ÿ©

ìéòì økæpk9¯ ,,ixd ©¦§¨§¥
,zindad ytpd ly "rx"l dhily oi` ,cala gend lr mby

ì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL,egena xedxdd dleryneäçBc ¤¨¦¨©£¦¨§¨¥
¯ ,íéãé ézLaozep epi`e egek `elna xedxdd z` dgec `ed ¦§¥¨©¦

,egena llk mewn eløeäøä àeäL økæpL ãiî Bzòc çéqîe©¦©©§¦¨¤¦§¨¤¦§
¯ ,ïBöøa Ba øäøäì elôà ïBöøa Bìa÷î Bðéàå ,òøwx `l ©§¥§©§§¨£¦§©§¥§¨

rval zevxl ezrca dler epi`ymb `l` ,ef drx daygn
,"ipepia"a jiiy epi` - jka xdxdl oevxdBúBìòäì ïkL-ìëå§¨¤¥§©£

¯ ,Ba øaãì elôà Bà ,íBìLå-ñç BúBNòì úòcä ìòjkl ©©©©©£©§¨£¦§©¥
,"ipepia"d jiiy `ly i`cea¯ øäøäîä ék,dxiar ixedxd ¦©§©§¥

¯ ,äòL dúBàa òLø àø÷ð ïBöøa,eli`eBðéà éðBðéaäå §¨¦§¨¨¨§¨¨¨§©¥¦¥
¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLøxnel gxkdd ony ,ixd ¨¨£¦¨¨©©§¨

oi`y ,xaec o`k cr .dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly
mixacl qgia `edy iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed

,d"awdl mc` oia ,"mewnl mc` oia" ly beqd on mdy¯ ïëå§¥
,xacd jk¯ ,Bøáçì íãà ïéaL íéøáãadcny ozep `ed oi` ¦§¨¦¤¥¨¨©£¥

iygen iehia icil `eaz ,ipy icedil qgia ,ealay drx

`l` ,dyrna `ly i`cee ,xeaica e` ,daygnaäìBòL ãiî¦¨¤¤
¯ ,íBìLå-ñç äàðNå àðéè Bæéà çnì áläî Bì,zleflBà ¥©¥©Ÿ©¥¦¨§¦§¨©§¨

ììk ïìa÷î Bðéà ¯ ïäéîBãå àãéô÷ Bà ñòk Bà äàð÷ Bæéà¥¦§¨©©§¥¨§¥¤¥§©§¨§¨
¯ .BðBöøáe Bçîa,oda xdxdl dvxiyèélL çnä ,äaøcàå §Ÿ¦§§©§©¨©Ÿ©©¦

BaìaL çeøa ìLBîe¥¨©¤§¦
¯ ,Lnî Côää úBNòì©£©¥¤©¨
ybxd yxecy dnn

:ealayíò âäðúäì§¦§©¥¦
¯ ,ãñç úcîa Bøáç£¥§¦©¤¤
ybxl cebipa z`fe
raepd - qrkd e` d`pyd
yiy - "dxeab"d zcnn
qgizi - zlefd itlk eala

,cqgd zcna eil`äaçå§¦¨
¯ Bì úòãeî äøúé§¥¨©©
dad` el ze`xdl

cr ,zcgeinepnî ìañì¦§Ÿ¦¤
àìå ,ïBøçàä äö÷ ãò©¨¤¨©£§Ÿ

¯ ,íBìLå-ñç ñòëìlr ¦§Ÿ©§¨
,epnn laeq `edy iníâå§©

ì àlLBìòôk Bì ílL ¤Ÿ§©¥§¨¢
¯ ,íBìLå ñç`l mb ©§¨

jezn `ly z`f zeyrl
,qrkìîâì äaøcà àlà¤¨©§©¨¦§Ÿ

¯ íéáiçì,ecbpk,úBáBè §©¨¦
øäfa áeúkL Bîk10, §¤¨©Ÿ©

:åéçà íò óñBiî ãîìì¦§Ÿ¦¥¦¤¨
¯mixeqid mewnay

mc` oia"y mixaca mby ,ixd .zeaeha mdl mliy - el enxby
iehia icil `eal ealay rxl ozep "ipepia"d oi` ,"exiagl

.dyrna `ly i`ceae xeaica ,daygna
ytpl yi ,lretle dyrnl xeywd lkay ,oaen df wxtn
`ed oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a ziwl`d
miiwn m` ik ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn epi` ,dyer
,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza xdxdne xacne zeevn
zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd ly zecnde lkyd zegeka
dnl xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae ,wfg ic cnrn
- zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd zryy ,epcnly
xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy dn siqedl i`ck
yibxn `ed - dxez cnel icediy drya - :eizegiyn zg`a
cnel cinlzy myk .eax iptl cinlzk ,d"awd itlk envr z`
;dxez `idy dnkg d"awdn cnel `ed jk ,eaxn dnkg
,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - lltzn icediy dryae

.eia` iptl oak
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íéøîà éèå÷éì
ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ח"א



zahע c"k iyiy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ד שישי יום
פרק יג  ,g"i 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå .âé ÷øô,g"i 'nr cr.ì"ðë êùåçä ïî

.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

mihlyp ,dl` miyeal dyly .daygna e` xeaica ,dyrna ynenz `l

dxez ixac xacle aeygl - cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a

.zeevn miiwle

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

øöé ,Leøt] "ïèôBL§¨¥¥¤
¯ ,[òøä øöéå áBèÎxvid §¥¤¨©

rxdÎxvide aehd
mdipy miynyn
mirinyne ,mihteyk
`xnbde ."ipepia"a mzrc
:jkl di`x d`ian

áéúëc2ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ
òéLBäì ïBéáà ïéîéì¦¦¤§§¦©
¯ ,"BLôð éèôBMî¦§¥©§
ipy ,miax oeyl "ihtey"
Îxvid ,mc`a mihtey
Îlr .rxdÎxvide aehd
"mipepia"l qgia ,miptÎlk
l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-
äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå-ñç "íéìLBî§¦©§¨
yexitk yxtp m` ,oky
in `ed "ipepia"y ,heytd

mb ,mdipyy ixd ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy
,rxdÎxvid mbe aehdÎxvidmilyenly etebaf`e - "ipepia"d

xearl ick ik ,"milyen" iehiaa ynzydl l"f epinkg lr did
helyl rxdÎxvid lr ,dxiarleynledn itl ,mxa .seba

- "milyen" xnel xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn lr xaqedy
:oldl xaqeiy itkòøä øöiì äìLîîe äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨¤§¨¨©¥¤¨©
¯ ,"äpè÷ øéò"aoia wa`nd ldpzn eilr dhilyd lry ,sebd ¨¦§©¨

,rxdÎxvil aehÎxvid¯ äl÷ äòL éôì elôàonf dfi`ae £¦§¦¨¨©¨
,daygna e` xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykp ,`edy

¯ .äòL dúBàa òLø àø÷ð`le "ipepia"a o`k xaecn ixde ¦§¨¨¨§¨¨¨
,"ryx"aèôBL Bîk ìLî-Cøc-ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä àlà¤¨©¥¤¨©¥©©¤¤¨¨§¥

¯ ,ètLna Bzòc øîBàä ïiãå,sebd lr dhily el yiy `le §©¨¨¥©§©¦§¨
Ck äëìä ÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëé ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦§¤Ÿ¦§¤§©£¨¨¨

¯ ,äNòîì,df htey ly ezrckïiãå èôBL ãBò LiL éðtî §©£¤¦§¥¤¥¥§©¨
éøöå ,åéìò ÷ìBçäéøáãk äëìäå ,íäéðéa òéøëäì C ©¥¨¨§¨¦§©§¦©¥¥¤©£¨¨§¦§¥

¯ Ck .òéøënäoial aehdÎxvid oia ldpznd wa`na xac eze` ©©§¦©©
:"ipepia"a rxdÎxvidéìàîOä ììça Bzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§¤¨¨©§¨¦

¯ ,álaLxxern `ed ¤©¥
n jka ,ala de`zz`haz

lr cvik "ezrc" zrnyd
,bdpzdl sebdáläîe¥©¥

¯ ,Ba øäøäì çnì äìBò¤©Ÿ©§©§¥
d`a genl aldn ef dilr
,oky .`linn jxca
,ala de`z zxxerznyk
mixedxd `linn mieedzn

,gena¯ ãiîeziilr mr ¦¨
,gena mixedxdd÷ìBç¥

éðMä èôBMä åéìò̈¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§
¯ ,áBè øöiä ïkLî¦§©©¥¤
,alay ipnid "llg"a
,aehdÎxvid dlbzn
ytpd ly zecnd
aehdÎxvid .ziwl`d
,rxdÎxvid mr wa`p
mewn zzl `ly
,de`zd ly dyeninl
,sebd ly mixai`de zegekd lky ,`id aehdÎxvid ly "ezrc"

.cala dyecw ly mipipra lvpidl mikixvéøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥
¯ ,áBè øöiäì BøæBòä àeä-Ceøa-LBãwä àeä ,òéøënä©©§¦©©¨¨¨§§©¥¤

,rxdÎxvid lr xabzdl egeka didiyì"æø øîàîk3: §©£©©©
¯ BøæBò àeä-Ceøa-LBãwä àìîìà",aehdÎxvilìBëé ïéà ¦§¨¥©¨¨§¥¨

¯ ."Bì.mei icn mc`a xabznd rxdÎxvil¯ ,øæòäåd"awdy §¨¥¤
:`ed ,aehdÎxvil xferLôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää àéä¦©¤¨¨¤¥¦©¤¤

øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe ïBøúé dì úBéäì ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¦§¨¦§§¦¨©¦§©§¦§¥¤
¯ .ìéòì økæpk ,CLçä ïî øBàä ïBøúék ,òøä,a"i wxta ¨©§¦§¨¦©Ÿ¤©¦§¨§¥

beqp jyegde ,jyegd on daxd dgec xe`d on zvwy myky
jyegdne "zelkq"dn daxd dgcp jk ,mlrpe xe`dn `linn
ytpdn xi`nd dyecwd xe`n hrn znerl ,rxdÎxvid ly

aehdÎxvil d"awd ly ezxfr z`hazn jka - ziwl`d4.
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íéøîà éèå÷éì
äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé

[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì

.ì"ðë êùåçä ïî øåàä
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, שה"מוח 4.קדושין מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
בתאוה ומושל שולט שכלו הלב", על מתרץ שליט כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש  ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על טעם "זה בהערה: שליט"א אדמו"ר ש ·ÁÂÓכ"ק הימני שבחלל ב) ;·Ï· שלא (אם השמאלי חלל על
שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי בפי"ב משא"כ במוח), אמירת „‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏיתבונן אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -
לשמה". תמידי ההגיון מפני (ע"ב) לקמן ועד"ז במוח, היצה"ר דעת

zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת יום  כ"ה קודש שבת
,g"i 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenòøäù øçàî êà...,38 'nr cr[ïìåë ãâðë úåéçä

zligza dywd xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca
dn lr ,oey`xd wxtdmlerd lk elit`e" zxne` `xnbdy

dpynd ixd - "ryxk jipira did ,dz` wicv jl mixne` elek
m` :mbe" ?"jnvr ipta ryx idz l`e" :zxne` zea` zkqna

rxi ryxk eipira didi
lkei `le avr didie eaal
aehae dgnya 'd cearl
owfd epax xiaqn - ?"aal
ewiic l"f epinkg :oldl
,"ryxk" exn`e mpeyla
,"ryx" envr aeygiy `l
aeygiy ,"ryxk" `l`
mixacay inl envr
dnec `ed miniieqn
`id dpeekde ,ryxl
mb ,oky ."ipepia"l
eytpay "rx"d "ipepia"a
okzie ,etwza oiicr
,ala de`z ea xexyzy

."ryx" lv` dfy enkCà©
ììçaL òøäL øçàî¥©©¤¨©¤§¨¨
àeä éðBðéáa éìàîOä©§¨¦§¥¦
,BzãìBúk Bt÷úa§¨§§©§
ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨
àìå ,äfä íìBò éâeðòz©£¥¨©¤§Ÿ
éaâì èeòîa ìhaúð¦§©¥§¦§©¥

¯ ,áBhäytpd ly ©
xacdy enk ,ziwl`d

,"wicv"a¯ Bì ïéàL ÷ø ,ììk BîB÷nî äçãð àìå,"rx"l §Ÿ¦§¤¦§§¨©¤¥
¯ ,óebä éøáàa èMtúäì äìLîîe äèéìL"rx"l oi` §¦¨¤§¨¨§¦§©¥§¥§¥©

aeygl e` xacl ,zeyrl ,sebd ixa` lr drtyde dhily
.mirx mixac:xirn iaxd- rxd zehytzd zripna - dfa mb"

epi` zehytzdd xcrd ik ,etweza rxde ,ezclezn dpzyp `l
:"m` ik ,mc`ay aehd iptnãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä éðtî¦§¥©¨¨¨¥

¯ úéäìàä Lôpì øéàîe øæBòå ïBéáà ïéîéìcenrl lkezy ¦¦¤§§¥¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦
ixa` lr dhily zindad ytpl oi` ,okle ,zindad ytpd cbp
etwza `ed - zindad ytpd ly envr "rx"d la` .sebd

.ezclezk¯ àø÷ð ïëì,"ipepia"d¯ ,"òLøk",ryx enk ¨¥¦§¨§¨¨
÷écö Eì íéøîBà Blk íìBòä ìk elôà" :ì"æø øîàîk§©£©©©£¦¨¨¨ª§¦§©¦

éðéòa äéä ,äzà¯ ,Lnî òLø àìå ,"òLøk Edpynd ,oky5 ©¨¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ¨¨©¨
etna zxne` ixd,xen`k ,mbe ,"jnvr ipta ryx idz l`e" :yx

,dgnya z"iyd z` cearl lkei `l ,eipira ryx didi m`a
íìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéáì Bîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨
úâéøãî BfL ,áBhä éaâì ìhaúð BaL òøäL íéøîBàL¤§¦¤¨©¤¦§©¥§©¥©¤©§¥©

¯ ,÷écö,"aeh"l jtde envr "rx"d lhazp cala "wicv"a ©¦
- `idy efi` dxiar xaer epi`y - eiyrn xe`ly ,`ed eli`e

"rx" xak oi` ea mby "mler"d ayegmxebdel l` - zexiarl
,lha `l oiicr eay rxd ,oky ,ef dric lawlåéðéòa äéäé àlà¤¨¦§¤§¥¨

Búeîöòå Búeäî elàk§¦¨§©§
Bt÷úa àeä òøä ìL¤¨©§¨§
ììça Búøeáâáe¦§¨¤¨¨
àìå ,BzãìBúk éìàîOä©§¨¦§©§§Ÿ
¯ epnî Cìäå óìç̈©§¨©¦¤

,"rx"däaøcàå ,äîeàî§¨§©§©¨
CLîäa øúBé ÷fçúð¦§©¥¥§¤§¥
¯ Ba LnzLpL ,ïîfä©§©¤¦§©¥
"llg"ny "rx"a

,il`nydäìéëàa äaøä©§¥©£¦¨
éðéðò øàLe äiúLe§¦¨§¨¦§§¥
¯ .äfä íìBò¨©¤
zcnznd zeynzydd
ipiprl zindad ytpa
z` zwfgn ,dfdÎmlerd
`ed xy`n xzei dgek
ep`y itk ,ezclezn raha
eraha df xac mi`ven
wfgzn `edy ,yeg lk ly
iciÎlr ccgzne
,epcnl .ea zeynzydd
yxtn owfd epaxy ,ixd
did" :`xnbd xn`n
dpeekd - "ryxk jipira
dpeilr dbixcna ecnrny in s`e ."ipepia"l envr z` wifgiy
z` wifgi m` ,oky ,"ipepia"l envr z` wifgdl el uegpe aeh -
wiqti - "aeh"l lha xak ely "rx"dy aeygie "wicv"l envr
"wicv" `ed oi` oiicr m`ae ,zindad ytpd mr ezngln z`
dzr cr ."ipepia"n dhnly dbxcl ezbixcnn letil lelr `ed
dk`lna e` xgqna mb wqery ,wqr lra "ipepia" zece` epcnl
zece` cnlp oldl .dceard lre dxezd lr meid lk ayei epi`e

:dxezd wqra elek cinz oezpy ,"lde` ayei" - "ipepia"óàå§©
ì äìéìå íîBé da äbäéå Böôç 'ä úøBúaL éîïéà ¯ dîL ¦¤§©¤§§¤§¤¨¨¨©§¨¦§¨¥

úBéäì ìBëé àlà ,BîB÷nî òøä äçãpL ììk äçëBä Bæ¨¨§¨¤¦§¤¨©¦§¤¨¨¦§
¯ Búeîöòå BúeänL,rxd lyBúøeáâáe Bt÷úa àeä ¤¨§©§§¨§¦§¨

¯ ,éìàîOä ììça BîB÷îa,alayíäL ,åéLeálL ÷ø ¦§¤¨¨©§¨¦©¤§¨¤¥
íéLaìúî ïðéà ,úéîäaä Lôð ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤¤¤©§¥¦¥¨¦§©§¦

¯ ,óebä éøáà øàLe íéãiäå ätäå çnaxacl ,aeygl ©Ÿ©§©¤§©¨©¦§¨¥§¥©
,xeq`y dn z` zeyrleäìLîîe äèéìL ïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©§¦¨¤§¨¨

øéò"a úìLBî çnaL úéäìàä Lôð ïëìå .álä ìò çnì©Ÿ©©©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤¤¨¦
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íéøîà éèå÷éì
ììçáù òøäù øçàî êà
äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå
úøåúáù éî óàå æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
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יג.5. ב, אבות



עי zah c"k iyiy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ד שישי יום
פרק יג  ,g"i 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå .âé ÷øô,g"i 'nr cr.ì"ðë êùåçä ïî

.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

mihlyp ,dl` miyeal dyly .daygna e` xeaica ,dyrna ynenz `l

dxez ixac xacle aeygl - cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a

.zeevn miiwle

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

øöé ,Leøt] "ïèôBL§¨¥¥¤
¯ ,[òøä øöéå áBèÎxvid §¥¤¨©

rxdÎxvide aehd
mdipy miynyn
mirinyne ,mihteyk
`xnbde ."ipepia"a mzrc
:jkl di`x d`ian

áéúëc2ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ
òéLBäì ïBéáà ïéîéì¦¦¤§§¦©
¯ ,"BLôð éèôBMî¦§¥©§
ipy ,miax oeyl "ihtey"
Îxvid ,mc`a mihtey
Îlr .rxdÎxvide aehd
"mipepia"l qgia ,miptÎlk
l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-
äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå-ñç "íéìLBî§¦©§¨
yexitk yxtp m` ,oky
in `ed "ipepia"y ,heytd

mb ,mdipyy ixd ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy
,rxdÎxvid mbe aehdÎxvidmilyenly etebaf`e - "ipepia"d

xearl ick ik ,"milyen" iehiaa ynzydl l"f epinkg lr did
helyl rxdÎxvid lr ,dxiarleynledn itl ,mxa .seba

- "milyen" xnel xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn lr xaqedy
:oldl xaqeiy itkòøä øöiì äìLîîe äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨¤§¨¨©¥¤¨©
¯ ,"äpè÷ øéò"aoia wa`nd ldpzn eilr dhilyd lry ,sebd ¨¦§©¨

,rxdÎxvil aehÎxvid¯ äl÷ äòL éôì elôàonf dfi`ae £¦§¦¨¨©¨
,daygna e` xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykp ,`edy

¯ .äòL dúBàa òLø àø÷ð`le "ipepia"a o`k xaecn ixde ¦§¨¨¨§¨¨¨
,"ryx"aèôBL Bîk ìLî-Cøc-ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä àlà¤¨©¥¤¨©¥©©¤¤¨¨§¥

¯ ,ètLna Bzòc øîBàä ïiãå,sebd lr dhily el yiy `le §©¨¨¥©§©¦§¨
Ck äëìä ÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëé ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦§¤Ÿ¦§¤§©£¨¨¨

¯ ,äNòîì,df htey ly ezrckïiãå èôBL ãBò LiL éðtî §©£¤¦§¥¤¥¥§©¨
éøöå ,åéìò ÷ìBçäéøáãk äëìäå ,íäéðéa òéøëäì C ©¥¨¨§¨¦§©§¦©¥¥¤©£¨¨§¦§¥

¯ Ck .òéøënäoial aehdÎxvid oia ldpznd wa`na xac eze` ©©§¦©©
:"ipepia"a rxdÎxvidéìàîOä ììça Bzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§¤¨¨©§¨¦

¯ ,álaLxxern `ed ¤©¥
n jka ,ala de`zz`haz

lr cvik "ezrc" zrnyd
,bdpzdl sebdáläîe¥©¥

¯ ,Ba øäøäì çnì äìBò¤©Ÿ©§©§¥
d`a genl aldn ef dilr
,oky .`linn jxca
,ala de`z zxxerznyk
mixedxd `linn mieedzn

,gena¯ ãiîeziilr mr ¦¨
,gena mixedxdd÷ìBç¥

éðMä èôBMä åéìò̈¨©¥©¥¦
úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦
ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§
¯ ,áBè øöiä ïkLî¦§©©¥¤
,alay ipnid "llg"a
,aehdÎxvid dlbzn
ytpd ly zecnd
aehdÎxvid .ziwl`d
,rxdÎxvid mr wa`p
mewn zzl `ly
,de`zd ly dyeninl
,sebd ly mixai`de zegekd lky ,`id aehdÎxvid ly "ezrc"

.cala dyecw ly mipipra lvpidl mikixvéøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥
¯ ,áBè øöiäì BøæBòä àeä-Ceøa-LBãwä àeä ,òéøënä©©§¦©©¨¨¨§§©¥¤

,rxdÎxvid lr xabzdl egeka didiyì"æø øîàîk3: §©£©©©
¯ BøæBò àeä-Ceøa-LBãwä àìîìà",aehdÎxvilìBëé ïéà ¦§¨¥©¨¨§¥¨

¯ ."Bì.mei icn mc`a xabznd rxdÎxvil¯ ,øæòäåd"awdy §¨¥¤
:`ed ,aehdÎxvil xferLôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää àéä¦©¤¨¨¤¥¦©¤¤

øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe ïBøúé dì úBéäì ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¦§¨¦§§¦¨©¦§©§¦§¥¤
¯ .ìéòì økæpk ,CLçä ïî øBàä ïBøúék ,òøä,a"i wxta ¨©§¦§¨¦©Ÿ¤©¦§¨§¥

beqp jyegde ,jyegd on daxd dgec xe`d on zvwy myky
jyegdne "zelkq"dn daxd dgcp jk ,mlrpe xe`dn `linn
ytpdn xi`nd dyecwd xe`n hrn znerl ,rxdÎxvid ly

aehdÎxvil d"awd ly ezxfr z`hazn jka - ziwl`d4.
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íéøîà éèå÷éì
äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé

[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì

.ì"ðë êùåçä ïî øåàä
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, שה"מוח 4.קדושין מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
בתאוה ומושל שולט שכלו הלב", על מתרץ שליט כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש  ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על טעם "זה בהערה: שליט"א אדמו"ר ש ·ÁÂÓכ"ק הימני שבחלל ב) ;·Ï· שלא (אם השמאלי חלל על
שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי בפי"ב משא"כ במוח), אמירת „‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏיתבונן אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -
לשמה". תמידי ההגיון מפני (ע"ב) לקמן ועד"ז במוח, היצה"ר דעת

zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת יום  כ"ה קודש שבת
,g"i 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenòøäù øçàî êà...,38 'nr cr[ïìåë ãâðë úåéçä

zligza dywd xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca
dn lr ,oey`xd wxtdmlerd lk elit`e" zxne` `xnbdy

dpynd ixd - "ryxk jipira did ,dz` wicv jl mixne` elek
m` :mbe" ?"jnvr ipta ryx idz l`e" :zxne` zea` zkqna

rxi ryxk eipira didi
lkei `le avr didie eaal
aehae dgnya 'd cearl
owfd epax xiaqn - ?"aal
ewiic l"f epinkg :oldl
,"ryxk" exn`e mpeyla
,"ryx" envr aeygiy `l
aeygiy ,"ryxk" `l`
mixacay inl envr
dnec `ed miniieqn
`id dpeekde ,ryxl
mb ,oky ."ipepia"l
eytpay "rx"d "ipepia"a
okzie ,etwza oiicr
,ala de`z ea xexyzy

."ryx" lv` dfy enkCà©
ììçaL òøäL øçàî¥©©¤¨©¤§¨¨
àeä éðBðéáa éìàîOä©§¨¦§¥¦
,BzãìBúk Bt÷úa§¨§§©§
ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨
àìå ,äfä íìBò éâeðòz©£¥¨©¤§Ÿ
éaâì èeòîa ìhaúð¦§©¥§¦§©¥

¯ ,áBhäytpd ly ©
xacdy enk ,ziwl`d

,"wicv"a¯ Bì ïéàL ÷ø ,ììk BîB÷nî äçãð àìå,"rx"l §Ÿ¦§¤¦§§¨©¤¥
¯ ,óebä éøáàa èMtúäì äìLîîe äèéìL"rx"l oi` §¦¨¤§¨¨§¦§©¥§¥§¥©

aeygl e` xacl ,zeyrl ,sebd ixa` lr drtyde dhily
.mirx mixac:xirn iaxd- rxd zehytzd zripna - dfa mb"

epi` zehytzdd xcrd ik ,etweza rxde ,ezclezn dpzyp `l
:"m` ik ,mc`ay aehd iptnãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä éðtî¦§¥©¨¨¨¥

¯ úéäìàä Lôpì øéàîe øæBòå ïBéáà ïéîéìcenrl lkezy ¦¦¤§§¥¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦
ixa` lr dhily zindad ytpl oi` ,okle ,zindad ytpd cbp
etwza `ed - zindad ytpd ly envr "rx"d la` .sebd

.ezclezk¯ àø÷ð ïëì,"ipepia"d¯ ,"òLøk",ryx enk ¨¥¦§¨§¨¨
÷écö Eì íéøîBà Blk íìBòä ìk elôà" :ì"æø øîàîk§©£©©©£¦¨¨¨ª§¦§©¦

éðéòa äéä ,äzà¯ ,Lnî òLø àìå ,"òLøk Edpynd ,oky5 ©¨¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ¨¨©¨
etna zxne` ixd,xen`k ,mbe ,"jnvr ipta ryx idz l`e" :yx

,dgnya z"iyd z` cearl lkei `l ,eipira ryx didi m`a
íìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéáì Bîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨
úâéøãî BfL ,áBhä éaâì ìhaúð BaL òøäL íéøîBàL¤§¦¤¨©¤¦§©¥§©¥©¤©§¥©

¯ ,÷écö,"aeh"l jtde envr "rx"d lhazp cala "wicv"a ©¦
- `idy efi` dxiar xaer epi`y - eiyrn xe`ly ,`ed eli`e

"rx" xak oi` ea mby "mler"d ayegmxebdel l` - zexiarl
,lha `l oiicr eay rxd ,oky ,ef dric lawlåéðéòa äéäé àlà¤¨¦§¤§¥¨

Búeîöòå Búeäî elàk§¦¨§©§
Bt÷úa àeä òøä ìL¤¨©§¨§
ììça Búøeáâáe¦§¨¤¨¨
àìå ,BzãìBúk éìàîOä©§¨¦§©§§Ÿ
¯ epnî Cìäå óìç̈©§¨©¦¤

,"rx"däaøcàå ,äîeàî§¨§©§©¨
CLîäa øúBé ÷fçúð¦§©¥¥§¤§¥
¯ Ba LnzLpL ,ïîfä©§©¤¦§©¥
"llg"ny "rx"a

,il`nydäìéëàa äaøä©§¥©£¦¨
éðéðò øàLe äiúLe§¦¨§¨¦§§¥
¯ .äfä íìBò¨©¤
zcnznd zeynzydd
ipiprl zindad ytpa
z` zwfgn ,dfdÎmlerd
`ed xy`n xzei dgek
ep`y itk ,ezclezn raha
eraha df xac mi`ven
wfgzn `edy ,yeg lk ly
iciÎlr ccgzne
,epcnl .ea zeynzydd
yxtn owfd epaxy ,ixd
did" :`xnbd xn`n
dpeekd - "ryxk jipira
dpeilr dbixcna ecnrny in s`e ."ipepia"l envr z` wifgiy
z` wifgi m` ,oky ,"ipepia"l envr z` wifgdl el uegpe aeh -
wiqti - "aeh"l lha xak ely "rx"dy aeygie "wicv"l envr
"wicv" `ed oi` oiicr m`ae ,zindad ytpd mr ezngln z`
dzr cr ."ipepia"n dhnly dbxcl ezbixcnn letil lelr `ed
dk`lna e` xgqna mb wqery ,wqr lra "ipepia" zece` epcnl
zece` cnlp oldl .dceard lre dxezd lr meid lk ayei epi`e

:dxezd wqra elek cinz oezpy ,"lde` ayei" - "ipepia"óàå§©
ì äìéìå íîBé da äbäéå Böôç 'ä úøBúaL éîïéà ¯ dîL ¦¤§©¤§§¤§¤¨¨¨©§¨¦§¨¥

úBéäì ìBëé àlà ,BîB÷nî òøä äçãpL ììk äçëBä Bæ¨¨§¨¤¦§¤¨©¦§¤¨¨¦§
¯ Búeîöòå BúeänL,rxd lyBúøeáâáe Bt÷úa àeä ¤¨§©§§¨§¦§¨

¯ ,éìàîOä ììça BîB÷îa,alayíäL ,åéLeálL ÷ø ¦§¤¨¨©§¨¦©¤§¨¤¥
íéLaìúî ïðéà ,úéîäaä Lôð ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤¤¤©§¥¦¥¨¦§©§¦

¯ ,óebä éøáà øàLe íéãiäå ätäå çnaxacl ,aeygl ©Ÿ©§©¤§©¨©¦§¨¥§¥©
,xeq`y dn z` zeyrleäìLîîe äèéìL ïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©§¦¨¤§¨¨

øéò"a úìLBî çnaL úéäìàä Lôð ïëìå .álä ìò çnì©Ÿ©©©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤¤¨¦
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íéøîà éèå÷éì
ììçáù òøäù øçàî êà
äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå
úøåúáù éî óàå æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
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יג.5. ב, אבות



zahעב d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì äákøîe Leáì eéäiL ,ílk óebä éøáà ,"äpè÷ìLäL §©¨¥§¥©ª¨¤¦§§¤§¨¨¦§Ÿ¨
¯ äéLeáìytpd iyeal zylya miyeal eidi sebd ixa`y §¤¨

,dilr "akex"d iabl "dakxn"k mdl milha eidie ziwl`d
¯ ,íäa eLaìúiL,sebd ixa`aäNòîe øeac äáLçî íäL ¤¦§©§¨¤¤¥©£¨¨¦©£¤

úBöî â"éøz ìL¤©§©¦§
¯ .äøBzälkay ,ixd ©¨

xeaicle daygnl xeywd
- zeevn ziiyrle ,dxeza
- ziwl`d ytpd zhley
lr - d"awd ly ezxfra
lr zepeilrd dciae ,sebd

.zindad ytpdìáà£¨
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¥¨
ìò äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
,éðBðéáa úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦§¥¦
úáäàL äòLa íà ék¦¦§¨¨¤©£©
Baì úelbúäa àeä 'ä§¦§©¦

¯ ,íéðnæî íézòa,cala §¦¦§ª¨¦
älôzä úòLa Bîk§¦§©©§¦¨

¯ .da àöBiëåitk ,f`y §©¥¨
oezp ,mcewd wxta xkfpy
Îadl zad`a "ipepia"d
xac ,d"awdl zadly
ly "rx"d lr ritynd
didiy ,zindad ytpd
ytpd ly "aeh"l lha

.ziwl`dúàæ íb óàå§©©Ÿ
¯ ,íòtäytpd lr zxabzn ziwl`d ytpdyk ,aewpd onfa mb ©©©
,zindad¯ ,ãáì äìLîîe äèéìL ÷ø dðéàziwl`d ytpd ¥¨©§¦¨¤§¨¨§©

mvr lr drityn `id oi` la` ,zindad ytpd lr zhley
ipta ixnbl lhazz dnvr `idy ,zindad ytpd ly dzedn

,ziwl`d ytpdkáéúëã6¯ "õîàé íàlî íàìe" :df weqt §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
oiay wa`nd lr fnex xacd "dcear"ae ,eyre awri lr xn`p
,cala "un`i" df ixd - zindad ytpl ziwl`d ytpd

"awri"ywfgznl"f epinkgy enke ,"eyr" znerl cala
:z`f mixicbn"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨

yi "ipepia"a ziwl`d ytplydhilyote`a z`f mbe - cala
.zindad ytpd lr - cala ipnfúönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤

ìò úøabúîe,äðéa àéäL úBøeábä øB÷îa ,úéîäaä Lôð ¦§©¤¤©¤¤©§¥¦¦§©§¤¦¦¨
¯xewn `id "dpia"d zxitqy ,dlawd zxeza `aeny itk

ytpd zxeabl xewndy ,ytpl qgia mb jk ."zexeab"d

ly ezlecb z` oian `ed ea ,"dpia"d gek `ed ,ziwl`d
,d"awdãéìBäìe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©¥¨§¦

¯ æàå ,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk 'äì äfò äáäà©£¨©¨©§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦§¨
efk dwfge dielb dad`a dnvr z` z`han ziwl`d ytpdyk

,d"awdlàéôkúà¦§©§¨
ììçaL àøçà-àøèñ¦§¨¨¢¨¤§¨¨

¯ .éìàîOä`xhq"d ©§¨¦
il`nyd llgay "`xg`
zhlype zttkp ,alay
,ziwl`d ytpd iciÎlr

¯ ìáà,"rx"dàì £¨Ÿ
,éðBðéáa éøîâì ìhaúð¦§©¥§©§¥§¥¦

¯ ,÷écöa àlà"wicv"a ¤¨§©¦
ytpd ly rxd lha cala
ly "aeh"l lilk zindad

,ziwl`d ytpdøîàpL¤¤¡©
Ba8¯ :,"wicv"aéaìå"§¦¦

ììç9¯ ,"éaø÷aenewn ¨¨§¦§¦
ly eala rxdÎxvid ly

,wix - "wicv"d¯ àeäå§
,"wicv"dòøa ñàBî¥¨©

äàðOä úéìëúa BàðBNå§§§©§¦©¦§¨
¯ ,ñeànäåxacd jk §©¦

,"xenb wicv"aàlL Bà¤Ÿ
¯ ,äàðOä úéìëúajk §©§¦©¦§¨

epi`y wicv"a xacd
,"xenb¯ .ìéòì økæpk©¦§¨§¥

`ed xen`d lk .i wxta
eli`e ,"wicv"l qgia

,"ipepia"a¯ àeä éðBðéáa ìáà,zindad eytp ly "rx"d £¨§¥¦
¯ ,BúðMî øBòéìå øæçì ìBëiL ,ïLiL íãàk ìLî-Cøc¤¤¨¨§¨¨¤¨¥¤¨©£Ÿ§¥¦§¨
lk lelr `ed la` ,milret mc`d ly eizegek oi` ezpiy zrya

,milirte mixr miyrp eizegeke ,ezpiyn xxerzdl rbxCk̈
¯ éìàîOä ììça ïLék àeä éðBðéáa òøäepi`e ,alay ¨©§¥¦§¨¥¤¨¨©§¨¦
edfe - ala de`z zexxerzd lr `l mb ritynúàéø÷ úòLa¦§©§¦©

¯ ,'ä úáäàa øòBa BalL ,älôúe òîLrxdy rityn dfe §©§¦¨¤¦¥§©£©
,mxa .dpiya oezp eli`k didi ,zindad ytpd ly¯ Ck øçàå§©©¨

,dltzd ixg`¯ ìBëé,"rx"d¯ .øBòéðå øæBç úBéäìo`k ¨¦§¥§¥
"ipepia"a xzei dpeilr dbxc zniiwy ,xiaqdl owfd epax ligzn

oezp `edyk -meid lk,dltzd zrya enk d"awdl dad`a
epl xaqei jka - dpiya eli`k "cinz" oezp eay "rx"d okle
wxta ."ipepia" `edy envr lr xnel dax did leki cvik
in `ed "ipepia"y ,zehyta xnel xyt` i`y epcnl oey`xd
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íéøîà éèå÷éì
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä

ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá
äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות 8."שיכול

כב. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר -˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו
יותר נעלית מדרי' למיעוטי ˘‰ÂÎÙהוא Ì‰¯·‡„.(למעליותא - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י אבל

zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

did cvik - ok m` ,oky ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy
ea dzid `ly drya ,"ipepia" `edy envra zerhl dax leki

itl mb ,mxa ?dxez lehia ly dxiard elit`xaqedy dn
de`z eala minrtl dlery `l` ,llk zexiar oi` "ipepia"ly

,oiadl dyw oiicr - rxl
z` dax wifgd cvik
xg`n ,"ipepia"l envr
"wicv" did ixd `edy
eala oi`y ahid rcie
,`l` ?rxl de`z llk
,oldl xaqeiy itk
ztqep dbixcn zniiwy

dler `ly "ipepia"aeala
oaei - rxl de`z mrt s`

.ahid xacd epläéä ïëìå§¨¥¨¨
Bîöò ÷éæçî äaø©¨©£¦©§
÷éñt àìc óà ,éðBðéák§¥¦©§Ÿ¨¦

¯ ,àñøbî déîets` ¥¦¦§¨
ceniln eit wqt `ly

,dxezBöôç 'ä úøBúáe§©¤§
äöéôça ,äìéìå íîBé¨¨¨§¨©£¦¨
Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤
äáäàa 'äì ä÷÷BL¥¨©§©£¨
úàéø÷ úòLák äaø©¨§¦§©§¦©

¯ ,älôúe òîLekeza "ipepia"d f` xxern ,xak xaqedy itke §©§¦¨
il`nyd llga "rx"a yibxn epi`y cr ,z"iydl dad`

y - dax .ealaymeid lkdzid `le ,z"iydl dad` ea dxra
elmrt s`,aeygl did leki - mlerd zee`zl zekiiy lk

meyn ,"ipepia"l envr z` ,jk llba¯ åéðéòa äîãðå,dax ly §¦§¤§¥¨
¯ ,íBiä ìk ìltúnä éðBðéákdbixcn dze`a meid lk oezpy §¥¦©¦§©¥¨©

,meid lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya enk
`ed oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay "rx"d `linne

,`idy efi` de`zl mrt s` jiiyì"æø øîàîëe10éàåìä" : §©£©©©©§©
¯ :"Blk íBiä ìk íãà ìltúiLdax xak did leki `linn ¤¦§©¥¨¨¨©ª

z`xwpd "ipepia"a efk dbixcn - "ipepia"l envr z` aeygl
enk avn eze`a oezp `ed meid lky ,"meid lk lltznd ipepia"
ezbixcnl qgia xaqed ixd ,miptÎlkÎlr .dltzd zrya

ad` dlbzn f`y ,ezltz zrya mby ,"ipepia" ly zillkdez
ytpd lr ziwl`d ytpd zexabzd m` ik df oi` ,z"iydl
ytpd aey xxerzz dltzd ixg`y xacd okzi okle ,zindad
zbixcn iabl zizin`d dceard ef oi` - jky oeikne ,zindad
Îi`e zecinz ly dbixcn `id "zn`" ,oky - "miwicv"d
zaygp ,z`f zexnly ,oldl xiaqn owfd epaxe ,zepzyd
dcearl ,zizin`l "mipepia" xeza "mipepia"d ly mzad`

.zicinzúòLa ,íéðBðéáa äøeîàä ,Bæ äáäà úcî ,äpäå§¦¥¦©©£¨¨£¨§¥¦¦§©
¯ úeøabúä éãé ìò älôzä,ly zipnfd,'eë úéäìàä Lôpä ©§¦¨©§¥¦§©§©¤¤¨¡Ÿ¦

¯,zindad ytpd lr'ä éãáBò íé÷écvä úâøãî éaâì äpä¦¥§©¥©§¥©©©¦¦§¥
¯ Bæ äáäà úðéça ïéà ¯ Bzîàì úîàa,"mipepia"aúàø÷ð ¤¡¤©£¦¥§¦©©£¨¦§¥

øçà úøáBòå úôìBçL øçàî ,ììk "úîà úãBáò" íLa§¥£©¡¤§¨¥©©¤¤¤§¤¤©©
áéúëe ,älôzä11äòébøà ãòå ,ãòì ïBkz úîà úôN" : ©§¦¨§¦§©¡¤¦¨©§©©§¦¨

ì."ø÷L ïBL¯x`ezd §¨¤
xac lr wx lg "zn`"
eli`e ,icinz meiw ea yiy
`ed xacd ly eneiwyk
df oi` - cala ipnf
mb jk .zizin` ze`ivn
"ipepia"dy xg`n ,eppipra
ef dad`a yge yibxn
,cala ezltz zrya
dad` oi` dltzd ixg`e
ixd - eala zelbzda ef
"ipepia"d ly ezceary
zn`d zcna dpi`
;"miwicv" ly zizin`d
éaâì ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§©¥
¯ íéðBðéaä úâøãî©§¥©©¥¦
"änz äãBáò" úàø÷ð¦§¥£¨©¨
¯ ,íälL Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨¤

,"mipepia"d lyLéà Léà¦¦
úâøãîa Búâøãî éôk§¦©§¥¨§©§¥©

¯ ,íéðBðéaä."mipepia"a zepey zebxc zeniiwy epcnly itk ©¥¦
úîà úôN" ¯ ïk íb íúlôúaL íúáäàa àøB÷ éðéøäå©£¥¦¥§©£¨¨¤¦§¦¨¨©¥§©¡¤

¯ ,"ãòì ïBkzzizin` `id "mipepia"d ly mzad`zicinze ¦¨©
,oky ,cala dltzd zrya iehia icil d`a `idy zexnl
äáäà úðéça øøBòìe øæçì úéäìàä íLôð çëáe ìéàBä¦§Ÿ©©§¨¨¡Ÿ¦©£Ÿ§¥§¦©©£¨

¯ ,íìBòì Bæ,ycgn¯ dúeøabúäa,ziwl`d ytpd ly §¨§¦§©§¨
ìëì äéeàøä äðëä éãé ìò ,íBéa íBé écî älôzä úòLa¦§©©§¦¨¦¥§©§¥£¨¨¨§¨§¨

¯ .dúâøãîe dkøò éôk Lôðdbixcna `idy ytp ,oky ¤¤§¦¤§¨©§¥¨¨
da xxerl ick jk lk dlecb dpkdl dwewf dpi` ,xzei dpeilr
dpkdl dwewf ,ytpa xzei dkenp dbixcn eli`e ,z"iydl dad`
cinz `ed leki dni`zn dpkd ixg`l - mipt lk lr .xzei dax
dad`dy ,ixd .z"iydl dad` ,ezlitz zrya ,ekeza xxerl
dxeva m` ,cinz ea z`vnp `id oky ,elv` mb zicinz `id
zlekid el yi cinzy ,il`ivphet ote`a e` ,dlirtÎziyrn
lk lltzdl" - lirl xen`ke) ielb iehial ef dad` `iadl

a zegtl el didzy ,leki "ipepia" ,"elek meidgekdad`d ,
.(meid lk jyna ,dltz ly dbixcndew"k ly yecwd epeylae

:dxrda epiaxote`a gka e` lreta"lekiylreta d`iadl
cinzxacd oerh oiicr ,mxa ."(elek meid lk lltzdl l"pke)

"miwicv"d zbixcn iably okzi cvik :xaqddpi`zaygp
"mipepia" iabl eli`e ,"zn`"l ef dcearok`dze` zaygp

jk zeidl dilr - "zn`" ef m` :dxe`kl ?"zn`"l dcearlka
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íéøîà éèå÷éì
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá
åæ äáäà úãî äðäå :åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù
ùôðä úåøáâúä é"ò äìôúä úòùá íéðåðéáá äøåîàä
úîàá 'ä éãáåò íé÷éãöä úâøãî éáâì äðä 'åë úéäìàä
úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì
áéúëå äìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî ììë
ë"ôòàå ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù
úîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî éáâì
úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä
øåæçì úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîà
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå
éôë ùôð ìëì äéåàøä äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúä
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò
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עג zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì äákøîe Leáì eéäiL ,ílk óebä éøáà ,"äpè÷ìLäL §©¨¥§¥©ª¨¤¦§§¤§¨¨¦§Ÿ¨
¯ äéLeáìytpd iyeal zylya miyeal eidi sebd ixa`y §¤¨

,dilr "akex"d iabl "dakxn"k mdl milha eidie ziwl`d
¯ ,íäa eLaìúiL,sebd ixa`aäNòîe øeac äáLçî íäL ¤¦§©§¨¤¤¥©£¨¨¦©£¤

úBöî â"éøz ìL¤©§©¦§
¯ .äøBzälkay ,ixd ©¨

xeaicle daygnl xeywd
- zeevn ziiyrle ,dxeza
- ziwl`d ytpd zhley
lr - d"awd ly ezxfra
lr zepeilrd dciae ,sebd

.zindad ytpdìáà£¨
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦¥¨
ìò äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©
ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
,éðBðéáa úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦§¥¦
úáäàL äòLa íà ék¦¦§¨¨¤©£©
Baì úelbúäa àeä 'ä§¦§©¦

¯ ,íéðnæî íézòa,cala §¦¦§ª¨¦
älôzä úòLa Bîk§¦§©©§¦¨

¯ .da àöBiëåitk ,f`y §©¥¨
oezp ,mcewd wxta xkfpy
Îadl zad`a "ipepia"d
xac ,d"awdl zadly
ly "rx"d lr ritynd
didiy ,zindad ytpd
ytpd ly "aeh"l lha

.ziwl`dúàæ íb óàå§©©Ÿ
¯ ,íòtäytpd lr zxabzn ziwl`d ytpdyk ,aewpd onfa mb ©©©
,zindad¯ ,ãáì äìLîîe äèéìL ÷ø dðéàziwl`d ytpd ¥¨©§¦¨¤§¨¨§©

mvr lr drityn `id oi` la` ,zindad ytpd lr zhley
ipta ixnbl lhazz dnvr `idy ,zindad ytpd ly dzedn

,ziwl`d ytpdkáéúëã6¯ "õîàé íàlî íàìe" :df weqt §¦§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
oiay wa`nd lr fnex xacd "dcear"ae ,eyre awri lr xn`p
,cala "un`i" df ixd - zindad ytpl ziwl`d ytpd

"awri"ywfgznl"f epinkgy enke ,"eyr" znerl cala
:z`f mixicbn"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨

yi "ipepia"a ziwl`d ytplydhilyote`a z`f mbe - cala
.zindad ytpd lr - cala ipnfúönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤

ìò úøabúîe,äðéa àéäL úBøeábä øB÷îa ,úéîäaä Lôð ¦§©¤¤©¤¤©§¥¦¦§©§¤¦¦¨
¯xewn `id "dpia"d zxitqy ,dlawd zxeza `aeny itk

ytpd zxeabl xewndy ,ytpl qgia mb jk ."zexeab"d

ly ezlecb z` oian `ed ea ,"dpia"d gek `ed ,ziwl`d
,d"awdãéìBäìe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©¥¨§¦

¯ æàå ,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk 'äì äfò äáäà©£¨©¨©§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦§¨
efk dwfge dielb dad`a dnvr z` z`han ziwl`d ytpdyk

,d"awdlàéôkúà¦§©§¨
ììçaL àøçà-àøèñ¦§¨¨¢¨¤§¨¨

¯ .éìàîOä`xhq"d ©§¨¦
il`nyd llgay "`xg`
zhlype zttkp ,alay
,ziwl`d ytpd iciÎlr

¯ ìáà,"rx"dàì £¨Ÿ
,éðBðéáa éøîâì ìhaúð¦§©¥§©§¥§¥¦

¯ ,÷écöa àlà"wicv"a ¤¨§©¦
ytpd ly rxd lha cala
ly "aeh"l lilk zindad

,ziwl`d ytpdøîàpL¤¤¡©
Ba8¯ :,"wicv"aéaìå"§¦¦

ììç9¯ ,"éaø÷aenewn ¨¨§¦§¦
ly eala rxdÎxvid ly

,wix - "wicv"d¯ àeäå§
,"wicv"dòøa ñàBî¥¨©

äàðOä úéìëúa BàðBNå§§§©§¦©¦§¨
¯ ,ñeànäåxacd jk §©¦

,"xenb wicv"aàlL Bà¤Ÿ
¯ ,äàðOä úéìëúajk §©§¦©¦§¨

epi`y wicv"a xacd
,"xenb¯ .ìéòì økæpk©¦§¨§¥

`ed xen`d lk .i wxta
eli`e ,"wicv"l qgia

,"ipepia"a¯ àeä éðBðéáa ìáà,zindad eytp ly "rx"d £¨§¥¦
¯ ,BúðMî øBòéìå øæçì ìBëiL ,ïLiL íãàk ìLî-Cøc¤¤¨¨§¨¨¤¨¥¤¨©£Ÿ§¥¦§¨
lk lelr `ed la` ,milret mc`d ly eizegek oi` ezpiy zrya

,milirte mixr miyrp eizegeke ,ezpiyn xxerzdl rbxCk̈
¯ éìàîOä ììça ïLék àeä éðBðéáa òøäepi`e ,alay ¨©§¥¦§¨¥¤¨¨©§¨¦
edfe - ala de`z zexxerzd lr `l mb ritynúàéø÷ úòLa¦§©§¦©

¯ ,'ä úáäàa øòBa BalL ,älôúe òîLrxdy rityn dfe §©§¦¨¤¦¥§©£©
,mxa .dpiya oezp eli`k didi ,zindad ytpd ly¯ Ck øçàå§©©¨

,dltzd ixg`¯ ìBëé,"rx"d¯ .øBòéðå øæBç úBéäìo`k ¨¦§¥§¥
"ipepia"a xzei dpeilr dbxc zniiwy ,xiaqdl owfd epax ligzn

oezp `edyk -meid lk,dltzd zrya enk d"awdl dad`a
epl xaqei jka - dpiya eli`k "cinz" oezp eay "rx"d okle
wxta ."ipepia" `edy envr lr xnel dax did leki cvik
in `ed "ipepia"y ,zehyta xnel xyt` i`y epcnl oey`xd
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íéøîà éèå÷éì
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä

ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá
äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות 8."שיכול

כב. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר -˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו
יותר נעלית מדרי' למיעוטי ˘‰ÂÎÙהוא Ì‰¯·‡„.(למעליותא - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י אבל

zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

did cvik - ok m` ,oky ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy
ea dzid `ly drya ,"ipepia" `edy envra zerhl dax leki

itl mb ,mxa ?dxez lehia ly dxiard elit`xaqedy dn
de`z eala minrtl dlery `l` ,llk zexiar oi` "ipepia"ly

,oiadl dyw oiicr - rxl
z` dax wifgd cvik
xg`n ,"ipepia"l envr
"wicv" did ixd `edy
eala oi`y ahid rcie
,`l` ?rxl de`z llk
,oldl xaqeiy itk
ztqep dbixcn zniiwy

dler `ly "ipepia"aeala
oaei - rxl de`z mrt s`

.ahid xacd epläéä ïëìå§¨¥¨¨
Bîöò ÷éæçî äaø©¨©£¦©§
÷éñt àìc óà ,éðBðéák§¥¦©§Ÿ¨¦

¯ ,àñøbî déîets` ¥¦¦§¨
ceniln eit wqt `ly

,dxezBöôç 'ä úøBúáe§©¤§
äöéôça ,äìéìå íîBé¨¨¨§¨©£¦¨
Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå©£¦¨§¨§¤¤
äáäàa 'äì ä÷÷BL¥¨©§©£¨
úàéø÷ úòLák äaø©¨§¦§©§¦©

¯ ,älôúe òîLekeza "ipepia"d f` xxern ,xak xaqedy itke §©§¦¨
il`nyd llga "rx"a yibxn epi`y cr ,z"iydl dad`

y - dax .ealaymeid lkdzid `le ,z"iydl dad` ea dxra
elmrt s`,aeygl did leki - mlerd zee`zl zekiiy lk

meyn ,"ipepia"l envr z` ,jk llba¯ åéðéòa äîãðå,dax ly §¦§¤§¥¨
¯ ,íBiä ìk ìltúnä éðBðéákdbixcn dze`a meid lk oezpy §¥¦©¦§©¥¨©

,meid lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya enk
`ed oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay "rx"d `linne

,`idy efi` de`zl mrt s` jiiyì"æø øîàîëe10éàåìä" : §©£©©©©§©
¯ :"Blk íBiä ìk íãà ìltúiLdax xak did leki `linn ¤¦§©¥¨¨¨©ª

z`xwpd "ipepia"a efk dbixcn - "ipepia"l envr z` aeygl
enk avn eze`a oezp `ed meid lky ,"meid lk lltznd ipepia"
ezbixcnl qgia xaqed ixd ,miptÎlkÎlr .dltzd zrya

ad` dlbzn f`y ,ezltz zrya mby ,"ipepia" ly zillkdez
ytpd lr ziwl`d ytpd zexabzd m` ik df oi` ,z"iydl
ytpd aey xxerzz dltzd ixg`y xacd okzi okle ,zindad
zbixcn iabl zizin`d dceard ef oi` - jky oeikne ,zindad
Îi`e zecinz ly dbixcn `id "zn`" ,oky - "miwicv"d
zaygp ,z`f zexnly ,oldl xiaqn owfd epaxe ,zepzyd
dcearl ,zizin`l "mipepia" xeza "mipepia"d ly mzad`

.zicinzúòLa ,íéðBðéáa äøeîàä ,Bæ äáäà úcî ,äpäå§¦¥¦©©£¨¨£¨§¥¦¦§©
¯ úeøabúä éãé ìò älôzä,ly zipnfd,'eë úéäìàä Lôpä ©§¦¨©§¥¦§©§©¤¤¨¡Ÿ¦

¯,zindad ytpd lr'ä éãáBò íé÷écvä úâøãî éaâì äpä¦¥§©¥©§¥©©©¦¦§¥
¯ Bæ äáäà úðéça ïéà ¯ Bzîàì úîàa,"mipepia"aúàø÷ð ¤¡¤©£¦¥§¦©©£¨¦§¥

øçà úøáBòå úôìBçL øçàî ,ììk "úîà úãBáò" íLa§¥£©¡¤§¨¥©©¤¤¤§¤¤©©
áéúëe ,älôzä11äòébøà ãòå ,ãòì ïBkz úîà úôN" : ©§¦¨§¦§©¡¤¦¨©§©©§¦¨

ì."ø÷L ïBL¯x`ezd §¨¤
xac lr wx lg "zn`"
eli`e ,icinz meiw ea yiy
`ed xacd ly eneiwyk
df oi` - cala ipnf
mb jk .zizin` ze`ivn
"ipepia"dy xg`n ,eppipra
ef dad`a yge yibxn
,cala ezltz zrya
dad` oi` dltzd ixg`e
ixd - eala zelbzda ef
"ipepia"d ly ezceary
zn`d zcna dpi`
;"miwicv" ly zizin`d
éaâì ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§©¥
¯ íéðBðéaä úâøãî©§¥©©¥¦
"änz äãBáò" úàø÷ð¦§¥£¨©¨
¯ ,íälL Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¤¨¤

,"mipepia"d lyLéà Léà¦¦
úâøãîa Búâøãî éôk§¦©§¥¨§©§¥©

¯ ,íéðBðéaä."mipepia"a zepey zebxc zeniiwy epcnly itk ©¥¦
úîà úôN" ¯ ïk íb íúlôúaL íúáäàa àøB÷ éðéøäå©£¥¦¥§©£¨¨¤¦§¦¨¨©¥§©¡¤

¯ ,"ãòì ïBkzzizin` `id "mipepia"d ly mzad`zicinze ¦¨©
,oky ,cala dltzd zrya iehia icil d`a `idy zexnl
äáäà úðéça øøBòìe øæçì úéäìàä íLôð çëáe ìéàBä¦§Ÿ©©§¨¨¡Ÿ¦©£Ÿ§¥§¦©©£¨

¯ ,íìBòì Bæ,ycgn¯ dúeøabúäa,ziwl`d ytpd ly §¨§¦§©§¨
ìëì äéeàøä äðëä éãé ìò ,íBéa íBé écî älôzä úòLa¦§©©§¦¨¦¥§©§¥£¨¨¨§¨§¨

¯ .dúâøãîe dkøò éôk Lôðdbixcna `idy ytp ,oky ¤¤§¦¤§¨©§¥¨¨
da xxerl ick jk lk dlecb dpkdl dwewf dpi` ,xzei dpeilr
dpkdl dwewf ,ytpa xzei dkenp dbixcn eli`e ,z"iydl dad`
cinz `ed leki dni`zn dpkd ixg`l - mipt lk lr .xzei dax
dad`dy ,ixd .z"iydl dad` ,ezlitz zrya ,ekeza xxerl
dxeva m` ,cinz ea z`vnp `id oky ,elv` mb zicinz `id
zlekid el yi cinzy ,il`ivphet ote`a e` ,dlirtÎziyrn
lk lltzdl" - lirl xen`ke) ielb iehial ef dad` `iadl

a zegtl el didzy ,leki "ipepia" ,"elek meidgekdad`d ,
.(meid lk jyna ,dltz ly dbixcndew"k ly yecwd epeylae

:dxrda epiaxote`a gka e` lreta"lekiylreta d`iadl
cinzxacd oerh oiicr ,mxa ."(elek meid lk lltzdl l"pke)

"miwicv"d zbixcn iably okzi cvik :xaqddpi`zaygp
"mipepia" iabl eli`e ,"zn`"l ef dcearok`dze` zaygp

jk zeidl dilr - "zn`" ef m` :dxe`kl ?"zn`"l dcearlka
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íéøîà éèå÷éì
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá
åæ äáäà úãî äðäå :åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù
ùôðä úåøáâúä é"ò äìôúä úòùá íéðåðéáá äøåîàä
úîàá 'ä éãáåò íé÷éãöä úâøãî éáâì äðä 'åë úéäìàä
úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì
áéúëå äìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî ììë
ë"ôòàå ø÷ù ïåùì äòéâøà ãòå ãòì ïåëú úîà úôù
úîàá äîú äãåáò úàø÷ð íéðåðéáä úâøãî éáâì
úâøãîá åúâøãî éôë ùéà ùéà íäìù åúéîàì
úôù ë"â íúìôúáù íúáäàá àøå÷ éðéøäå íéðåðéáä
øåæçì úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîà
úòùá äúåøáâúäá íìåòì åæ äáäà 'éçá øøåòìå
éôë ùôð ìëì äéåàøä äðëä é"ò íåéá íåé éãî äìôúä
á÷òé ìù åúãî àéä úîà úãî äðä éë 'úâøãîå äëøò
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zahעד d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"zn`"d zcny ,"`ipz"a oldl exaqei mixacd - !zebixcnd
lk ly zinvrd dzedn z` z`han `id ,dbixcn lka zniiw
jk .dbixcn dze`l m`zda `id "zn`"d `linne ,dbixcn
xzeia dpeilrdn ,dlrnl zenlerd ly zebixcnd lka xacd

.xzeia dpezgzl cr
zebixcnl oi`y xg`ne
,jxr lk xzei zepezgzd
iabl ,zeniiw opi` eli`ke
- zepeilrd zebixcnd
oze` zeleki ,`eti` ,cvik
zepezgz zebixcn
d`eeyda "zn`" `xwidl
- ?zepeilrd zebixcnl
lk :`ed xaqdd j`
zcewp dl yi dbixcn

zn`ddlyjxrd itl ,
.dly¯ ,á÷òé ìL Búcî àéä úîà úcî ,äpä ékenk ¦¦¥¦©¡¤¦¦¨¤©£Ÿ

aezky12,"awril zn` ozz" :ïBëézä çéøa" :àø÷pä©¦§¨¨¦©©¦
¯ "äöwä ìà äöwä ïî çéøánä:zeipgexa xnelkíeøî ©©§¦©¦©¨¤¤©¨¤¥

¯ ,ïébøc ìk óBñ ãò úBâøãîe úBìònälk seq cr ©©£©§¥©¨©§¦
,zebixcndäc÷ð CBz çéøáî äâøãîe äìòî ìëáe§¨©£¨©§¥¨©§¦©§ª¨

¯ ,úéòöîàä,dbixcn dze` lyúcî úðéçáe úc÷ð àéäL ¨¤§¨¦¤¦§ª©§¦©¦©
¯ .dlL úîàzn`d zcn ,dl yi dbixcn lky dgkededly: ¡¤¤¨

øeòL dì ïéàå ,"íéøöî éìa äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨§¦§¨¦§¥¨¦
ähîlL úBâøãîe úBìòî ìëå ,úBìònä íeø ãò äìòîì§©§¨©©©£§¨©£©§¥¤§©¨

¯ ïäî äìòîlL úBâøãîe úBìòî éaâì ïéàk íäzexnle ¥§©¦§©¥©£©§¥¤§©§¨¥¤
- dlrnly zebixcnd iabl oi`k od dhnly zebixcndy ,z`f
lk jxc zxceg `idy xg`n ,zn`d zcn oda mb zniiw
owfd epax .dly zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd
`id dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl `ian

:dpeilrd dbixcnd iabl "oi`k"¯ ,ïç éòãBéì òeãik]zxez ©¨©§§¥¥

,dlawdïä úBðBzçz úBâøãî ìL ïéçîe Làø úðéçaL¤§¦©ŸŸ¦¤©§¥©§¥
,ïäî úBðBéìò úBâøãî éìâøå íéá÷ò úðéçaî ähîì§©¨¦§¦©£¥©¦§©§¥©§¥¤§¥¤

ì"æ eðéúBaøøîàîëe13¯ :["ïlkãâðkúBiçä éìâø" :zcny,ixd §©£©©¥©§¥©©§¤¤ª¨
mleqa dnewne davnl m`zda ,dbixcn lka zccnp ,zn`d
,jk m` ,oaen .zebxcd
`id "mipepia"d zceary
m`zda ,zizin` dcear

dbixcnlmdlys` ,
zbixcn iably
`id oi` "miwicv"d
.zn` zcear z`xwp
epcnly dnl xywda
zece` ,df wxta
aehdÎxvid ly dnglnd
,"ipepia"a rxdÎxvide
xn`y dn ,siqedl ie`x

ly oexg` zecreezda) epiax w"kizy :(`"kyz zpya gqt
:"yak mr a`f xbe" giynd zenil xywa `iapd ixaca zeric
lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd) zg` dric
,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa licadle ,mlerd inr
xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq ('eke o"anxd
zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly rahd ik ,zeigd oia
myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde ,dipyd drick zxaeq
ly dzilkze dxwir mdy dl` oia melyd f` xexyiy
- mz` mc`" mi`xwpy dl` oia cgeinae ,mc`d - d`ixad
iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi ipa ,"mc` miiexw mz`
ytpd oial ziwl`d ytpd oia l`xyi ipaa xexyiy melyd
on xiar` d`nehd gex z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad
mda mby ,d`ixad iwlg x`y lr mb xacd rityi - "ux`d
mr zg` melya dpiigz zeigd mby cr .melyd xexyi

.dipyd
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íéøîà éèå÷éì
çéøáîä ïåëéúä çéøá àø÷ðäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî

äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå
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כ.12. ז, א.13.מיכה יג, חגיגה



עה היום יום . . .  zah d"k ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"zn`"d zcny ,"`ipz"a oldl exaqei mixacd - !zebixcnd
lk ly zinvrd dzedn z` z`han `id ,dbixcn lka zniiw
jk .dbixcn dze`l m`zda `id "zn`"d `linne ,dbixcn
xzeia dpeilrdn ,dlrnl zenlerd ly zebixcnd lka xacd

.xzeia dpezgzl cr
zebixcnl oi`y xg`ne
,jxr lk xzei zepezgzd
iabl ,zeniiw opi` eli`ke
- zepeilrd zebixcnd
oze` zeleki ,`eti` ,cvik
zepezgz zebixcn
d`eeyda "zn`" `xwidl
- ?zepeilrd zebixcnl
lk :`ed xaqdd j`
zcewp dl yi dbixcn

zn`ddlyjxrd itl ,
.dly¯ ,á÷òé ìL Búcî àéä úîà úcî ,äpä ékenk ¦¦¥¦©¡¤¦¦¨¤©£Ÿ

aezky12,"awril zn` ozz" :ïBëézä çéøa" :àø÷pä©¦§¨¨¦©©¦
¯ "äöwä ìà äöwä ïî çéøánä:zeipgexa xnelkíeøî ©©§¦©¦©¨¤¤©¨¤¥

¯ ,ïébøc ìk óBñ ãò úBâøãîe úBìònälk seq cr ©©£©§¥©¨©§¦
,zebixcndäc÷ð CBz çéøáî äâøãîe äìòî ìëáe§¨©£¨©§¥¨©§¦©§ª¨

¯ ,úéòöîàä,dbixcn dze` lyúcî úðéçáe úc÷ð àéäL ¨¤§¨¦¤¦§ª©§¦©¦©
¯ .dlL úîàzn`d zcn ,dl yi dbixcn lky dgkededly: ¡¤¤¨

øeòL dì ïéàå ,"íéøöî éìa äìçð" àéä úîà úcîe¦©¡¤¦©£¨§¦§¨¦§¥¨¦
ähîlL úBâøãîe úBìòî ìëå ,úBìònä íeø ãò äìòîì§©§¨©©©£§¨©£©§¥¤§©¨

¯ ïäî äìòîlL úBâøãîe úBìòî éaâì ïéàk íäzexnle ¥§©¦§©¥©£©§¥¤§©§¨¥¤
- dlrnly zebixcnd iabl oi`k od dhnly zebixcndy ,z`f
lk jxc zxceg `idy xg`n ,zn`d zcn oda mb zniiw
owfd epax .dly zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd
`id dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl `ian

:dpeilrd dbixcnd iabl "oi`k"¯ ,ïç éòãBéì òeãik]zxez ©¨©§§¥¥

,dlawdïä úBðBzçz úBâøãî ìL ïéçîe Làø úðéçaL¤§¦©ŸŸ¦¤©§¥©§¥
,ïäî úBðBéìò úBâøãî éìâøå íéá÷ò úðéçaî ähîì§©¨¦§¦©£¥©¦§©§¥©§¥¤§¥¤

ì"æ eðéúBaøøîàîëe13¯ :["ïlkãâðkúBiçä éìâø" :zcny,ixd §©£©©¥©§¥©©§¤¤ª¨
mleqa dnewne davnl m`zda ,dbixcn lka zccnp ,zn`d
,jk m` ,oaen .zebxcd
`id "mipepia"d zceary
m`zda ,zizin` dcear

dbixcnlmdlys` ,
zbixcn iably
`id oi` "miwicv"d
.zn` zcear z`xwp
epcnly dnl xywda
zece` ,df wxta
aehdÎxvid ly dnglnd
,"ipepia"a rxdÎxvide
xn`y dn ,siqedl ie`x

ly oexg` zecreezda) epiax w"kizy :(`"kyz zpya gqt
:"yak mr a`f xbe" giynd zenil xywa `iapd ixaca zeric
lr lyn wx md mixacdy zxaeq ('eke m"anxd) zg` dric
,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa licadle ,mlerd inr
xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq ('eke o"anxd
zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly rahd ik ,zeigd oia
myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde ,dipyd drick zxaeq
ly dzilkze dxwir mdy dl` oia melyd f` xexyiy
- mz` mc`" mi`xwpy dl` oia cgeinae ,mc`d - d`ixad
iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi ipa ,"mc` miiexw mz`
ytpd oial ziwl`d ytpd oia l`xyi ipaa xexyiy melyd
on xiar` d`nehd gex z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad
mda mby ,d`ixad iwlg x`y lr mb xacd rityi - "ux`d
mr zg` melya dpiigz zeigd mby cr .melyd xexyi
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íéøîà éèå÷éì
çéøáîä ïåëéúä çéøá àø÷ðäíåøî äö÷ä ìà äö÷ä ïî

äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå
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כ.12. ז, א.13.מיכה יג, חגיגה

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג 
זָאל מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך 

אויך נוהג געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית 

אויף איין נפש הטבעית.

ה',  ֲעבֹוַדת  ִעְנְיֵני  ּבְ זּוָלתֹו  ִעם  ְמׂשֹוֵחַח  ֶאָחד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יִחידּות:  ּבִ ְלֶאָחד  ָעָנה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ְולֹוְמִדים ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט 
וואסער זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם 

זָאגט, ַאז דָאס איז א סימן ברכה.

ְמֵלִאים  ָלִיים  ּדְ א  נֹוׂשֵ ַגׁש  ּפָ ָמתֹו-ֵעֶדן[  ִנְשׁ ְמהֹוַרַיי"צ  ]=ַאְדמֹו"ר   ִליָט"א  ׁשְ ַאְדמֹו"ר  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  )ּכְ
ם  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ׁשֶ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ ַמִים  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ם-טֹוב:  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ אֹוֵמר  ַמִים  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ַוּיֹאַמר:(  ַמִים. 

ָרָכה. הּו ִסיָמן ּבְ ּזֶ אֹוֵמר ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . עו

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען 
דעם חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, 
זעהן פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי 

מדריך.

ָכל  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ֲהָנַחת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ַהִהְתַוֲעדּויֹות:  ַאַחת  ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַהְכָרַזת 
ְך  ּכָ ׁשּוט,  ּפָ ִאיׁש  אֹו  ּתֹוָרה,  ּבַ דֹול  ּגָ הּוא  ִאם  ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ְיהּוִדי,  ל  ּכָ ַעל  אֹוַרְייָתא  ּדְ ִמְצָוה  ִהיא  יֹום 
ֹכחֹו  ּבְ ֶ ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשׁ ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ מּור ַעל ּכָ חֹוב ּגָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר ִמּכְ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת  ּבְ ֵיׁש  י  "ּכִ יּוָבן":  ל  ְמׁשָ "ְוַהּנִ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  ה"  ּפֶ ם  ׂשָ "ִמי  ְתִחיל  ַהּמַ ּבּור  ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ַמֲעָלה", ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ב ְוִלְפֹקַח  ִתיָחה[ ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּלֵ ְנעּול' ]=ָיִדית ַהּפְ ת ַהּמַ ּפַ ע. ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק 'ּכַ ׁשַ ֲאָנחֹות ְלַבד לֹא ִנּוָ ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ַכְסּפֹו. ְנאּומֹו ְוֶזה ּבְ ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ּבְ

ה'תש"גכד טבתיום ששי

חומש: שמות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: יג. ובזה . . . החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי ש"ק פ' שמות תקע"ג. ומ"כ בעיר 
האדיץ.

אאזמו"ר שאל את הצ"צ: ווָאס הָאט דער זיידע געווָאלט מיט דרכי החסידות, און 
ווָאס הָאט ער געווָאלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים 
זָאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטרָאגען א 
חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זָאל וויסען פון דעם אייגענעם רע 

ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.

בֹוד  מֹות תקע"ג. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ת ׁשְ ָרׁשַ ת ֹקֶדׁש ּפָ ּבַ מֹוָצֵאי ׁשַ יֶעָנא ּבְ ְכַפר ּפְ ֵקן ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



עז היום יום . . . 

ָבא  ַהּסָ ל  ׁשֶ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ֶמה  ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ַאל  ׁשָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
 – ֵהן  ַהֲחִסידּות'  ְרֵכי  'ּדַ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֲעֵנהּו  ַוּיַ ֲחִסידּות?  ּבַ ַמְטָרתֹו  ָהְיָתה  ּוֶמה  ַהֲחִסידּות',  'ַדְרֵכי  ּבְ
ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ַחּיּות,  ִהיא  'ֲחִסידּות'  ַאֲהָבה.  ּבְ ּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ַאַחת,  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּכְ ִיְהיּו  ַהֲחִסיִדים  ל  ּכָ ׁשֶ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ם ֶאת ַה"ּלֹא-טֹוב", ׁשֶ ּוְלָהִאיר ֶאת ַהּכֹל, ּגַ

ה'תש"גכה טבתשבת
ָמה, יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָבט, ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ׁשְ

ֵרׁש. ִאים ַיׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַהּבָ
חומש: שמות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: אך מאחר . . . כנגד כולן.

און  וגבולים,  מצרים  פון  ארויסגעהן  דער  איז  מצרים  יציאת  אאמו"ר:  משיחות 
חסידות איז אויף ארויסגעהן פון די מצרים און גבולים פון וועלט. עס איז פאראן א 
הפרש: יצי"מ איז א ענין פון שבירה און עזיבה, דערפאר איז מען אוועק פון מצרים. 
יצי"מ פון חסידות איז בירור און תקון, יציאה פון מצרים און גבולים פון וועלט ָאבער 
אין וועלט. ד. ה. זייענדיג אין וועלט באדארפען זיין אין א יציאה פון מיצר וגבול 
פון וועלט. ארָאּפנעהמען דעם מיצר וגבול און דערהערען דעם אמת, אז וועלט אליין 

איז באמת גוט, ווייל דָאס איז דָאך רצונו ית', איז דָאס דורך עבודה פון חסידות.

לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא  ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ֵדי ְלֵצאת ֵמַהּמֵ ּכְ

ְיִציַאת  ְצַרִים;  ִמּמִ ּגְֹרׁשּו  ָלֵכן  ַוֲעִזיָבה,  ִביָרה  ׁשְ ל  ׁשֶ ְתנּוָעה  ּבִ ִהיא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ל:  ֶהְבּדֵ נֹו  ֶיׁשְ
לֹוַמר:  תֹוְך ָהעֹוָלם. ּכְ לֹות ָהעֹוָלם, ַאְך ּבְ ְצֵרי ּוִמְגּבְ רּור ְוִתּקּון – ְיִציָאה ִמּמֵ ל ֲחִסידּות ִהיא ּבֵ ִמְצַרִים ׁשֶ
בּול ְוִלְקלֹט  ַצר ְוַהּגְ ַצר ּוְגבּול ָהעֹוָלם. ְלָהִסיר ֶאת ַהּמֵ יִציָאה ִמּמֵ עֹוָלם, ֵיׁש ִלְהיֹות ּבִ ְצאּות ּבָ ִעם ַהִהּמָ
ְיֵדי  ַעל  ג[  ]ֻמּשָׂ ֶזה  ֲהֵרי  ֵרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוב,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ַעְצמֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת,  ֶאת 

ֲעבֹוַדת ַהֲחִסידּות.

שבת 
קודש

אגרות קודש

]כ"ו טבת, תשט"ו[

...מ"ש אודות אי ההתקדמות כדבעי בלימוד הנגלה, ותולה זה בסיבה אשר כו', הנה בתור כזה 

שיש לו חוש בחינוך, הרי יכול הי' לשנות היחס בלתי רצוי, אודותו כותב במכתבו, ע"י התמדה ושקידה 

והשפעה בכיוון זה על חבריו. ותועלת וזכות הרבים תלוי בו. ובפרט שזכות מייסד המוסד הוא כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מסייעתו.

בהנוגע לשאלתו בהנוגע למסיבות שבת, הרי תקותי כשיבקר בבי"ס אחד פעם ושתים, יוכל 

לייסד ולבסס את המסיבות שבת באופן כזה שיתנהג מכאן ולהבא גם בלעדו. ובפרט אם יתדבר עם 

ממלא מקומו שימצא על אתר ויעמוד עמדו בקישור מכתבים. ולאחר שיבסס במקום אחד יעשה כזה 

גם במקום השני.

בברכת הצלחה להתקדם בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, וכן בקיום המצות בהידור, 

ותמשיכה  ההצלחה  תגדיל  בסביבתו  שיעשה  הרוחנית  וצדקה  התפלה.  עבודת  היא   - זה  כל  וביסוד 

למטה.

בברכה המחכה לבשו"ט.
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ה'תשע"ד  טבת י"ט ראשון יום עדות  הגדת מצוות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úéáa ãéòäì äeöî ãòä̈¥§ª¤§¨¦§¥
íà òãé Bà äàø Bà ãò àeäå :øîàpL ...òãBiL úeãò ìëa ïéc¦§¨¥¤¥©¤¤¡©§¥¨¨¨¨¦

.BðBò àOðå ãébé àìŸ©¦§¨¨£
להעיד. חייב אחד עד שאפילו משמע הרמב"ם מלשון
מחייבת  עדותו הרי אחד, עד פי על ממון מוציאין שאין ואף
לא  שכדי ויתכן מתשלום, להפטר כדי להישבע הנתבע את

וישלם יודה לשקר אלא)להישבע ד"ה א נו, קמא בבא .(רש"י
מהגמרא הרי משנה': ה'כסף א)והקשה נו, מובן (ב"ק

אבל  עדים, בשני רק נאמר עונו' ונשא יגיד לא 'אם שהלאו
שמים בדיני לשלם שחייב אף אחד ה"ז)בעד פי"ז להלן (ראה

מעיד? אינו אם הלאו על עובר אינו
כל  עדים, שני יש שאם היא הרמב"ם כוונת אכן, ותירץ:
אבל  יגיד..." לא "אם על עובר מעיד שאינו מהם אחד

להלן דינו מבואר מעיד, אינו אחד עד ה"ז)כאשר שפטור (פי"ז
שמים. בדיני וחייב אדם מדיני

יוסף' כח)וב'בית סי' יוסף',(חו"מ ה'נמוקי בשם כתב

בדיני  חייב אינו עדים, שני יש כאשר גם עדותו שהכובש
היא  לחברו להעיד החובה כי שגרם, הנזק את לשלם אדם

הב"ח עליו ותמה חסדים'. 'גמילות אי (שם):משום הלא
התורה מן איסור היא עדות עונו')הגדת ונשא יגיד לא ('אם

מצותֿעשה גם היא המצוות,והעדות וספר כאן רדב"ז ראה עד', ('והוא

קעח) אדם?עשה מדיני לשלם חייב אינו ומדוע
ידיד' של 'חלקו בספר כח)ותירץ סי' :(חו"מ

יגיד  לא ו'אם התורה מן מצוה היא עדות שהגדת וודאי
חסד  גמילות לעשות "כדי הוא המצוה טעם אך עונו', נשא
שמתן  מצותֿעשה שכל והיות ממונו". יפסיד שלא לחברו

קיומה על כופים דין בית אין בצידה ב)שכרה קי, ועל (חולין ,
חז"ל אמרו חסדים מ"א)גמילות פ"א אוכל (פאה שאדם

לשלם  חייב אינו עדותו הכובש לכן - הזה בעולם פירותיהם
שנגרם הנזק על את כופים אם הראשונים במחלוקת תלוי שהדבר (אלא

רמח). סי' יו"ד יוסף בית ראה הצדקה.

ה'תשע"ד  טבת כ' שני יום אחת  עדות שערות, ארבע

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úçàä äãéòä íà ìáà£¨¦¥¦¨¨©©
ézL äúàøL äiðMä äãéòäå ,ïéîé ãöa úBøòO ézL äúàøL¤¨£¨§¥§¨§©¨¦§¥¦¨©§¦¨¤¨£¨§¥

.ïéôøèöî Z ìàîO ãöa úBøòO§¨§©§Ÿ¦§¨§¦
ולפי  עדים, שני של אחת כת היינו האחת", "העידה
שתי  שראו המעידים עדים בשני מדובר שלפנינו הגרסא
בצד  שערות שתי שראו המעידים ושניים ימין, בצד שערות

שמאל.
והרי  צירוף, כאן נדרש מה לשם משנה': ה'כסף ומקשה
צריכה  ואינה שערות) (שתי שלם דבר על מעידה כת כל
ספרים  כגרסת נוקט הוא ולכן האחרים? העדים לסיוע כלל

אם "אבל cg`dאחרים: cird ימין בצד שערות שתי שראה
ipyd cirde שיש היינו שמאל", בצד שערות שתי שראה

על  לעדות העדויות שתי את ומצרפים בלבד עדים שני כאן
שערות. שתי

והרי  העדים, שני מצטרפים אכן מדוע קשה: זה לפי אך
ממונות  בדיני רק הכשרה מיוחדת' כ'עדות נחשבת זו עדות

אחד (כגון ביום שנעשתה הלוואה על מעיד אחד שעד

בדיני  לא אך אחר), ביום שנעשתה הלוואה על מעיד והשני
שתי  הביא שאם נפשות, לדיני שייכת זו ועדות נפשות,

שעבר? עבירות על מיתה מתחייב גדול והוא שערות
רק  אמורים הרמב"ם דברי אכן, משנה': ה'כסף ומיישב
תוקף  נתינת כגון מגדלות, הנובעות ממוניות השלכות לגבי

מועילה. העדות אין נפשות לדיני אך וממכר, למקח
כי  נפשות, לדיני גם תועיל זו שעדות כתב שמח' וה'אור
על  מעידים הם אין כי מיתה, מחייבת אינה עצמה העדות
ואם  דעת, ובן גדול שנחשב כך על אלא שעשה עבירה
לדברי  דומה זה והרי מתחייב. ממילא עבירה יעשה
באכילה  שאסורה חתיכה על המעיד אחד עד לגבי הרמב"ם
לוקה  אותה והאוכל באיסורים', נאמן אחד 'עד מדין שנאמן
מחייבת  לא העד עדות כי עדים, שני צריך שלמלקות אף
והוא  הדבר, של טיבו על רק מעיד והוא ישירות מלקות
אינה  ולכן האדם, של גדלותו על היא שהעדות כאן הדין
לדיני  השלכות להיות שיכולות אף על נפשות דיני נחשבת

נפשות.

ה'תשע"ד  טבת כ"א שלישי יום קטן  של ו'הכרה' ראיה

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéðîàpL íéøácî elàå§¥¦§¨¦¤¤¡¨¦
øîBì íãà ïîàð :íðè÷a eàøM äî íìãâa ãéòäì íéìBãbä©§¦§¨¦§¨§¨©¤¨§¨§¨¤¡¨¨¨©

...éáà ìL Bãé áúk eäæ :ìBãâ àeäLk§¤¨¤§©¨¤¨¦
הכירוהו  הם – הים על הקב"ה "כשנגלה בגמרא: אמרו

ב)תחילה" יא, פרעה (סוטה שהיה אותן "התינוקות, ובמדרש: .
והם  להקב"ה מכירין שהם [בגלל] ליאור להשליך מבקש
אותו  זה לאבותיהם: אומרים והתחילו בים להקב"ה ראו

הדברים" אותן כל לנו עושה פכ"ג)שהיה .(שמו"ר
החלו  פרעה מידי הילדים הצלת של ניסים אותם והנה,
שהיו  אלה כן ואם מצרים, יציאת לפני שנה שמונים
היו  סוף ים בקריעת הרי פרעה, גזירת בימי 'תינוקות'

'תינוקות'!גדולים  נקראו זאת ובכל שמונים בני וחלקם
מעיד  שאדם כאן הרמב"ם דברי פי על הרבי ומבאר

בילדות: שראה דברים על בבגרות
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של  הים' 'שירת את ועוררו תחילה" הכירוהו "הם דווקא
בקריעת  בקב"ה הללו ה'תינוקות' של ההכרה כי ישראל בני
בקרבם  שהייתה בהקב"ה ההכרה אותה הייתה סוף ים
להרגם. שרצה פרעה של לזעמו הובילה ואשר בילדותם
והייתה  סוף ים בקריעת בפניהם שהתגלתה ההכרה היינו,
היא  במצרים, להם שארעו הניסים לנוכח להכרתם זהה
העם  ידי על לה' השירה אמירת את לעורר להם שגרמה

כולו.
הכרה  אותה 'תינוקות': בביטוי כאן משתמשים ולכן
לכך  שהובילה זו היא בקטנותם, להם שהייתה בהקב"ה
את  סוף ים בקריעת בזהותם שכן תחילה". הכירוהו ש"הם
נקבעה  במצרים, ההם בימים בהם שהייתה ההכרה אותה

שוב. בה' הזו ההכרה בהם
(121 'rd ,325 'nr ,`"g ,f"nyz zegiyd xtq d`x

ה'תשע"ד יום  טבת כ"ב רביעי תשובה  שהרהר רשע עד

:· ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰øáòL ìk ?òLø eäæ éà¥¤¨¨Ÿ¤¨©
.úeãòì ìeñôe ,òLø eäæ ...äøáò£¥¨¤¨¨¨§¥

משנה' ה'לחם ה"ה)הקשה פ"ח אישות פסול (הל' רשע מדוע :
הרמב"ם פסק והרי מנת (שם)לעדות, "על אשה שהמקדש

שמא  מספק מקודשת זו הרי גמור, רשע אפילו צדיק, שאני
הרהר  זה עד שמא גם נחשוש כן ואם בלבו", תשובה הרהר

עדותו? את ונכשיר בלבו תשובה
הלחם' 'שתי בשו"ת ולשאול: להוסיף ל)ויש הוכיח (סי'

הגמרא א)מדברי מז, על (סנהדרין התוודה הרשע כאשר שגם
כפרה  לו היתה שלא זמן כל 'רשע', נקרא הוא עדיין חטאו
מנת  על אשה המקדש רשע מדוע כן, ואם יסורים), ידי (על

כ  והרי – תשובה הרהר שמא מספק מקודשת צדיק, ל שהוא
רשע? נקרא עדיין כפרה הייתה שלא זמן

מצ'יבין  הגאון כב):ומבאר סי' א, מישרים (דובב

עוונותיו כל על לו מוחלים חופתו ביום (ירושלמי חתן

ה"ג) פ"ג את ביכורים שמקדש בעת בתשובה מהרהר וכאשר
הקידושין  כי החטא, לו מתכפר בזמן בו הרי האישה

כאחת"). באין וידו "גיטו (בדוגמת יחדיו באים והכפרה
עדות  להכשיר כדי תשובה בהרהור אין עדות לענין אבל

רשע. נקרא כפרה לו היתה שלא זמן כל כי רשע,
התשובה' ב'אגרת אדה"ז מדברי להעיר: ,(פ"א)ויש

הגמרא דברי על ב)המיוסדים כה, לד והשו"ע(סנהדרין סי' (חו"מ

כט) ללא סע' אף החטא, את לעזוב במחשבה שדי משמע ,
בין  ההבדל ולענין לעדות. להכשירו כדי המכפרים, יסורים
משנה' ה'לחם ביאר כבר – רשע לעד אישה המקדש רשע
כיון  בלבו, תשובה הרהר שמא חוששים אישה במקדש שרק

צדיק". שאני מנת "על במפורש שאמר

ה'תש"ע  טבת כ"ג חמישי יום ממונו' אצל קרוב אדם 'אין

:· ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰åéìò ãéòäL ïáeàø§¥¤¥¦¨¨
óà ...úéaøa äåìä éì :øîàå éåì ãéòäå ,úéaøa äåìäL ïBòîL¦§¤¦§¨§¦¦§¥¦¥¦§¨©¦¦§¨§¦¦©
,òLø Bîöò íéOî Bðéà Z úéaøa äålL éåì äãBä éøäL ét ìò©¦¤£¥¨¥¦¤¨¨§¦¦¥¥¦©§¨¨
éøBL úà òáø éðBìt ...Bîöò ìò ïîàð Bðéàå ïáeàø ìò ïîàðå§¤¡¨©§¥§¥¤¡¨©©§§¦¨©¤¦
.BðBîî ìöà áBø÷ íãà ïéàL ;Bâøäì ïéôøèöî øçàå àeä Z§©¥¦§¨§¦§¨§¤¥¨¨¨¥¤¨
העדות  את מחלקים לו, שהלוה ראובן על שהעיד לוי
הלווה  שראובן ונאמן דיבוריה', 'פלגינן מדין לשנים,

שלווה עצמו על נאמן ולא א).בריבית כה, (סנהדרין

הראשונים א)והקשו י, סנהדרין ר"ן. יונה, 'עדות (רבינו הרי :
כולה' בטלה מקצתה ה"ג)שבטלה פ"ה נאמר (לעיל לא ומדוע ,

לגבי  גם תתבטל כך עצמו, לגבי העדות שבטלה שכשם
ראובן?

ותירצו:
בעדים  נאמר כולה' בטלה מקצתה שבטלה 'עדות הכלל
שאם  אלא עדות בגדר שהיא פסול או קרוב בהם שנמצא
אינם  עצמו על אדם דברי אבל בטלה, כולה פסולה מקצתה

הגמרא  כדברי כלל, עדות א)בתורת ו, שנים (מכות פי "על

- דבר יקום רק iniiwnaעדים כלומר, מדבר". הכתוב דבר
יכולים בעלי miiwlזרים ולא עדותם ידי על הדבר את

' זו אין בריבית שלווה המעיד ולכן, שבטלה'zecrהדבר.
כלל  עדות אינם עצמו על שדבריו כך דיבורו, מחלקים אלא

נאמנה. עדות הם ראובן על ודבריו זה, על נאמן ואינו
לגבי  גם עדותו מתקבלת שורי' את רבע 'פלוני ובאומר
אדם  ש'אין כיון כי דיבוריה' 'פלגינן אומרים ואין השור,
בעליו  פי על נסקל השור שאין ואף נאמן. ממונו', אצל קרוב
עליו  העדות שמתקבלת מתוך הרובע, על עדות יש אם –

השור  על הבעלים עדות גם הדר).מתקבלת ד"ה שם, סנהדרין (רש"י

לחלוטין: שונה ההלכה הראב"ד לדעת אך
אבל  כנ"ל, עדות, בגדר אינם אכן עצמו על האדם דברי
אצל  קרוב אדם "אין כי עליה עדות תורת שורו על עדות
עדות  זו אלא דבוריה', 'פלגינן בה אומרים ואין ממונו"
שורו, על נאמן שאינו "וכשם כולה, בטלה מקצתה שבטלה
ולא  שורו לא נהרג "אינו ולכן הרובע" על נאמן אינו כך

פלוני" .(כס"מ)אותו

ה' טבת כ"ד שישי תשע"ד יום לסילוק  הקנאה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰øòøòî àaL øéòä éða§¥¨¦¤¨§©§¥
éìòaî ãçà ïéà Z øéò ìL áBçøa Bà õçøîa íäéìò øòøòì§©§¥£¥¤§¤§¨¦§¤¦¥¤¨¦©£¥

.øeîb ïéð÷a Bîöò ÷lñiL ãò ,ïã àìå äæ øáãa ãéòî øéòä̈¦¥¦§¨¨¤§Ÿ¨©¤§©¥©§§¦§¨¨

להלן הרמב"ם כתב לכך של (ה"ד)בדומה קרקע לגבי
אם  "אלא עליה לשותפו מעיד מהם אחד שאין שותפים

לשותף". שנתנה מידו וקנו ממנה עצמו סילק
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ה'תשע"ד  טבת י"ט ראשון יום עדות  הגדת מצוות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úéáa ãéòäì äeöî ãòä̈¥§ª¤§¨¦§¥
íà òãé Bà äàø Bà ãò àeäå :øîàpL ...òãBiL úeãò ìëa ïéc¦§¨¥¤¥©¤¤¡©§¥¨¨¨¨¦

.BðBò àOðå ãébé àìŸ©¦§¨¨£
להעיד. חייב אחד עד שאפילו משמע הרמב"ם מלשון
מחייבת  עדותו הרי אחד, עד פי על ממון מוציאין שאין ואף
לא  שכדי ויתכן מתשלום, להפטר כדי להישבע הנתבע את

וישלם יודה לשקר אלא)להישבע ד"ה א נו, קמא בבא .(רש"י
מהגמרא הרי משנה': ה'כסף א)והקשה נו, מובן (ב"ק

אבל  עדים, בשני רק נאמר עונו' ונשא יגיד לא 'אם שהלאו
שמים בדיני לשלם שחייב אף אחד ה"ז)בעד פי"ז להלן (ראה

מעיד? אינו אם הלאו על עובר אינו
כל  עדים, שני יש שאם היא הרמב"ם כוונת אכן, ותירץ:
אבל  יגיד..." לא "אם על עובר מעיד שאינו מהם אחד

להלן דינו מבואר מעיד, אינו אחד עד ה"ז)כאשר שפטור (פי"ז
שמים. בדיני וחייב אדם מדיני

יוסף' כח)וב'בית סי' יוסף',(חו"מ ה'נמוקי בשם כתב

בדיני  חייב אינו עדים, שני יש כאשר גם עדותו שהכובש
היא  לחברו להעיד החובה כי שגרם, הנזק את לשלם אדם

הב"ח עליו ותמה חסדים'. 'גמילות אי (שם):משום הלא
התורה מן איסור היא עדות עונו')הגדת ונשא יגיד לא ('אם

מצותֿעשה גם היא המצוות,והעדות וספר כאן רדב"ז ראה עד', ('והוא

קעח) אדם?עשה מדיני לשלם חייב אינו ומדוע
ידיד' של 'חלקו בספר כח)ותירץ סי' :(חו"מ

יגיד  לא ו'אם התורה מן מצוה היא עדות שהגדת וודאי
חסד  גמילות לעשות "כדי הוא המצוה טעם אך עונו', נשא
שמתן  מצותֿעשה שכל והיות ממונו". יפסיד שלא לחברו

קיומה על כופים דין בית אין בצידה ב)שכרה קי, ועל (חולין ,
חז"ל אמרו חסדים מ"א)גמילות פ"א אוכל (פאה שאדם

לשלם  חייב אינו עדותו הכובש לכן - הזה בעולם פירותיהם
שנגרם הנזק על את כופים אם הראשונים במחלוקת תלוי שהדבר (אלא

רמח). סי' יו"ד יוסף בית ראה הצדקה.

ה'תשע"ד  טבת כ' שני יום אחת  עדות שערות, ארבע

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úçàä äãéòä íà ìáà£¨¦¥¦¨¨©©
ézL äúàøL äiðMä äãéòäå ,ïéîé ãöa úBøòO ézL äúàøL¤¨£¨§¥§¨§©¨¦§¥¦¨©§¦¨¤¨£¨§¥

.ïéôøèöî Z ìàîO ãöa úBøòO§¨§©§Ÿ¦§¨§¦
ולפי  עדים, שני של אחת כת היינו האחת", "העידה
שתי  שראו המעידים עדים בשני מדובר שלפנינו הגרסא
בצד  שערות שתי שראו המעידים ושניים ימין, בצד שערות

שמאל.
והרי  צירוף, כאן נדרש מה לשם משנה': ה'כסף ומקשה
צריכה  ואינה שערות) (שתי שלם דבר על מעידה כת כל
ספרים  כגרסת נוקט הוא ולכן האחרים? העדים לסיוע כלל

אם "אבל cg`dאחרים: cird ימין בצד שערות שתי שראה
ipyd cirde שיש היינו שמאל", בצד שערות שתי שראה

על  לעדות העדויות שתי את ומצרפים בלבד עדים שני כאן
שערות. שתי

והרי  העדים, שני מצטרפים אכן מדוע קשה: זה לפי אך
ממונות  בדיני רק הכשרה מיוחדת' כ'עדות נחשבת זו עדות

אחד (כגון ביום שנעשתה הלוואה על מעיד אחד שעד

בדיני  לא אך אחר), ביום שנעשתה הלוואה על מעיד והשני
שתי  הביא שאם נפשות, לדיני שייכת זו ועדות נפשות,

שעבר? עבירות על מיתה מתחייב גדול והוא שערות
רק  אמורים הרמב"ם דברי אכן, משנה': ה'כסף ומיישב
תוקף  נתינת כגון מגדלות, הנובעות ממוניות השלכות לגבי

מועילה. העדות אין נפשות לדיני אך וממכר, למקח
כי  נפשות, לדיני גם תועיל זו שעדות כתב שמח' וה'אור
על  מעידים הם אין כי מיתה, מחייבת אינה עצמה העדות
ואם  דעת, ובן גדול שנחשב כך על אלא שעשה עבירה
לדברי  דומה זה והרי מתחייב. ממילא עבירה יעשה
באכילה  שאסורה חתיכה על המעיד אחד עד לגבי הרמב"ם
לוקה  אותה והאוכל באיסורים', נאמן אחד 'עד מדין שנאמן
מחייבת  לא העד עדות כי עדים, שני צריך שלמלקות אף
והוא  הדבר, של טיבו על רק מעיד והוא ישירות מלקות
אינה  ולכן האדם, של גדלותו על היא שהעדות כאן הדין
לדיני  השלכות להיות שיכולות אף על נפשות דיני נחשבת

נפשות.

ה'תשע"ד  טבת כ"א שלישי יום קטן  של ו'הכרה' ראיה

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéðîàpL íéøácî elàå§¥¦§¨¦¤¤¡¨¦
øîBì íãà ïîàð :íðè÷a eàøM äî íìãâa ãéòäì íéìBãbä©§¦§¨¦§¨§¨©¤¨§¨§¨¤¡¨¨¨©

...éáà ìL Bãé áúk eäæ :ìBãâ àeäLk§¤¨¤§©¨¤¨¦
הכירוהו  הם – הים על הקב"ה "כשנגלה בגמרא: אמרו

ב)תחילה" יא, פרעה (סוטה שהיה אותן "התינוקות, ובמדרש: .
והם  להקב"ה מכירין שהם [בגלל] ליאור להשליך מבקש
אותו  זה לאבותיהם: אומרים והתחילו בים להקב"ה ראו

הדברים" אותן כל לנו עושה פכ"ג)שהיה .(שמו"ר
החלו  פרעה מידי הילדים הצלת של ניסים אותם והנה,
שהיו  אלה כן ואם מצרים, יציאת לפני שנה שמונים
היו  סוף ים בקריעת הרי פרעה, גזירת בימי 'תינוקות'

'תינוקות'!גדולים  נקראו זאת ובכל שמונים בני וחלקם
מעיד  שאדם כאן הרמב"ם דברי פי על הרבי ומבאר

בילדות: שראה דברים על בבגרות

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

של  הים' 'שירת את ועוררו תחילה" הכירוהו "הם דווקא
בקריעת  בקב"ה הללו ה'תינוקות' של ההכרה כי ישראל בני
בקרבם  שהייתה בהקב"ה ההכרה אותה הייתה סוף ים
להרגם. שרצה פרעה של לזעמו הובילה ואשר בילדותם
והייתה  סוף ים בקריעת בפניהם שהתגלתה ההכרה היינו,
היא  במצרים, להם שארעו הניסים לנוכח להכרתם זהה
העם  ידי על לה' השירה אמירת את לעורר להם שגרמה

כולו.
הכרה  אותה 'תינוקות': בביטוי כאן משתמשים ולכן
לכך  שהובילה זו היא בקטנותם, להם שהייתה בהקב"ה
את  סוף ים בקריעת בזהותם שכן תחילה". הכירוהו ש"הם
נקבעה  במצרים, ההם בימים בהם שהייתה ההכרה אותה

שוב. בה' הזו ההכרה בהם
(121 'rd ,325 'nr ,`"g ,f"nyz zegiyd xtq d`x

ה'תשע"ד יום  טבת כ"ב רביעי תשובה  שהרהר רשע עד

:· ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰øáòL ìk ?òLø eäæ éà¥¤¨¨Ÿ¤¨©
.úeãòì ìeñôe ,òLø eäæ ...äøáò£¥¨¤¨¨¨§¥

משנה' ה'לחם ה"ה)הקשה פ"ח אישות פסול (הל' רשע מדוע :
הרמב"ם פסק והרי מנת (שם)לעדות, "על אשה שהמקדש

שמא  מספק מקודשת זו הרי גמור, רשע אפילו צדיק, שאני
הרהר  זה עד שמא גם נחשוש כן ואם בלבו", תשובה הרהר

עדותו? את ונכשיר בלבו תשובה
הלחם' 'שתי בשו"ת ולשאול: להוסיף ל)ויש הוכיח (סי'

הגמרא א)מדברי מז, על (סנהדרין התוודה הרשע כאשר שגם
כפרה  לו היתה שלא זמן כל 'רשע', נקרא הוא עדיין חטאו
מנת  על אשה המקדש רשע מדוע כן, ואם יסורים), ידי (על

כ  והרי – תשובה הרהר שמא מספק מקודשת צדיק, ל שהוא
רשע? נקרא עדיין כפרה הייתה שלא זמן

מצ'יבין  הגאון כב):ומבאר סי' א, מישרים (דובב

עוונותיו כל על לו מוחלים חופתו ביום (ירושלמי חתן

ה"ג) פ"ג את ביכורים שמקדש בעת בתשובה מהרהר וכאשר
הקידושין  כי החטא, לו מתכפר בזמן בו הרי האישה

כאחת"). באין וידו "גיטו (בדוגמת יחדיו באים והכפרה
עדות  להכשיר כדי תשובה בהרהור אין עדות לענין אבל

רשע. נקרא כפרה לו היתה שלא זמן כל כי רשע,
התשובה' ב'אגרת אדה"ז מדברי להעיר: ,(פ"א)ויש

הגמרא דברי על ב)המיוסדים כה, לד והשו"ע(סנהדרין סי' (חו"מ

כט) ללא סע' אף החטא, את לעזוב במחשבה שדי משמע ,
בין  ההבדל ולענין לעדות. להכשירו כדי המכפרים, יסורים
משנה' ה'לחם ביאר כבר – רשע לעד אישה המקדש רשע
כיון  בלבו, תשובה הרהר שמא חוששים אישה במקדש שרק

צדיק". שאני מנת "על במפורש שאמר

ה'תש"ע  טבת כ"ג חמישי יום ממונו' אצל קרוב אדם 'אין

:· ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰åéìò ãéòäL ïáeàø§¥¤¥¦¨¨
óà ...úéaøa äåìä éì :øîàå éåì ãéòäå ,úéaøa äåìäL ïBòîL¦§¤¦§¨§¦¦§¥¦¥¦§¨©¦¦§¨§¦¦©
,òLø Bîöò íéOî Bðéà Z úéaøa äålL éåì äãBä éøäL ét ìò©¦¤£¥¨¥¦¤¨¨§¦¦¥¥¦©§¨¨
éøBL úà òáø éðBìt ...Bîöò ìò ïîàð Bðéàå ïáeàø ìò ïîàðå§¤¡¨©§¥§¥¤¡¨©©§§¦¨©¤¦
.BðBîî ìöà áBø÷ íãà ïéàL ;Bâøäì ïéôøèöî øçàå àeä Z§©¥¦§¨§¦§¨§¤¥¨¨¨¥¤¨
העדות  את מחלקים לו, שהלוה ראובן על שהעיד לוי
הלווה  שראובן ונאמן דיבוריה', 'פלגינן מדין לשנים,

שלווה עצמו על נאמן ולא א).בריבית כה, (סנהדרין

הראשונים א)והקשו י, סנהדרין ר"ן. יונה, 'עדות (רבינו הרי :
כולה' בטלה מקצתה ה"ג)שבטלה פ"ה נאמר (לעיל לא ומדוע ,

לגבי  גם תתבטל כך עצמו, לגבי העדות שבטלה שכשם
ראובן?

ותירצו:
בעדים  נאמר כולה' בטלה מקצתה שבטלה 'עדות הכלל
שאם  אלא עדות בגדר שהיא פסול או קרוב בהם שנמצא
אינם  עצמו על אדם דברי אבל בטלה, כולה פסולה מקצתה

הגמרא  כדברי כלל, עדות א)בתורת ו, שנים (מכות פי "על

- דבר יקום רק iniiwnaעדים כלומר, מדבר". הכתוב דבר
יכולים בעלי miiwlזרים ולא עדותם ידי על הדבר את

' זו אין בריבית שלווה המעיד ולכן, שבטלה'zecrהדבר.
כלל  עדות אינם עצמו על שדבריו כך דיבורו, מחלקים אלא

נאמנה. עדות הם ראובן על ודבריו זה, על נאמן ואינו
לגבי  גם עדותו מתקבלת שורי' את רבע 'פלוני ובאומר
אדם  ש'אין כיון כי דיבוריה' 'פלגינן אומרים ואין השור,
בעליו  פי על נסקל השור שאין ואף נאמן. ממונו', אצל קרוב
עליו  העדות שמתקבלת מתוך הרובע, על עדות יש אם –

השור  על הבעלים עדות גם הדר).מתקבלת ד"ה שם, סנהדרין (רש"י

לחלוטין: שונה ההלכה הראב"ד לדעת אך
אבל  כנ"ל, עדות, בגדר אינם אכן עצמו על האדם דברי
אצל  קרוב אדם "אין כי עליה עדות תורת שורו על עדות
עדות  זו אלא דבוריה', 'פלגינן בה אומרים ואין ממונו"
שורו, על נאמן שאינו "וכשם כולה, בטלה מקצתה שבטלה
ולא  שורו לא נהרג "אינו ולכן הרובע" על נאמן אינו כך

פלוני" .(כס"מ)אותו

ה' טבת כ"ד שישי תשע"ד יום לסילוק  הקנאה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰øòøòî àaL øéòä éða§¥¨¦¤¨§©§¥
éìòaî ãçà ïéà Z øéò ìL áBçøa Bà õçøîa íäéìò øòøòì§©§¥£¥¤§¤§¨¦§¤¦¥¤¨¦©£¥

.øeîb ïéð÷a Bîöò ÷lñiL ãò ,ïã àìå äæ øáãa ãéòî øéòä̈¦¥¦§¨¨¤§Ÿ¨©¤§©¥©§§¦§¨¨

להלן הרמב"ם כתב לכך של (ה"ד)בדומה קרקע לגבי
אם  "אלא עליה לשותפו מעיד מהם אחד שאין שותפים

לשותף". שנתנה מידו וקנו ממנה עצמו סילק
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רּוח ‡. ּובגּסּות הּצּבּור על ּבׂשררה לנהג לּדּין ְְְִִִַַַַַַָָָָֹאסּור
ּפרנס[יהירות] וכל ויראה. ּבענוה אּלא הּמטיל [מנהיג], ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ואינֹואימ  נענׁש, - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על יתרה ה ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אנׁשים; יראּוהּו "לכן ׁשּנאמר: חכמים, ּתלמיד ּבן לֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָרֹואה

לב". חכמי ּכל יראה ְְִֵֵֶַָֹלא
ראׁש·. קּלּות ּבהם לנהג  לֹו אסּור ׁשהם וכן ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

יפסע ולא הארץ, לידרוש]עּמי בגובה]על[כשנכנס -] ְְִֵֶַַַָָֹ
הּקדׁש עם ישראל]ראׁשי הדיֹוטֹות [בני ׁשהם ּפי על אף ; ְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ה' וצבאֹות הם, ויעקב יצחק אברהם ּבני ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹּוׁשפלים,
טרח  וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ּבכח מצרים מארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהֹוציא
יּׂשא  "ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר רּבנּו, ּכמׁשה ּומּׂשאם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּצּבּור
ׁשפטיכם" את "ואצּוה אֹומר: הּוא והרי הּיֹונק". את ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהאמן
האמן  יּׂשא "ּכאׁשר הּצּבּור את ׁשּיסּבל לּדּין, אזהרה זֹו -ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּנביאים  ּכל ׁשל רּבן רּבנּו, מּמׁשה ּולמד וצא הּיֹונק". ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאת
נאמר: ּבמצרים, להם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּׁשלחֹו ּכיון -ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּקּבלה מּפי אמרּו יׂשראל"; ּבני אל מסורת]"ויצּום -], ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
מקּללים  ׁשּיהיּו מנת 'על ּולאהרן: למׁשה להם ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאמר

ּבאבנים'. אתכם וסֹוקלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָאתכם,
הּצּבּור ‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמּדה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר

ּבּדּין  ּכבֹוד אזהרה לנהג זֹו אתכם", "ואצּוה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבפניהם, יתּבּזה ולא עליהם. הּדּין אימת ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלּצּבּור

ּבעצמֹו. ראׁש קּלּות ינהג ְְְְִַַֹֹֹולא
ּבעׂשּית „. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון

ּבפניהם  יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני אם מלאכה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ולׁשּתֹות  לאכל וחמר קל - עליו אסּורה ּברּבים ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּמלאכה

ּובכנסת רּבים, ּבפני הארץ,[אסיפת]ּולהׁשּתּכר עּמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מרעּות חברים]ּובסעּודת הּדּינים [- לאֹותם להם אֹוי . ְְִִֵֵֶַַַָָָ

והׁשּפילּוה  ּדיניה ׁשּבזּו מׁשה, ּתֹורת מעלּבֹון ,ּבכ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנהגּו
ּבניהם, ולבני רעה להם וגרמּו עפר, עד והּגיעּוה ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעד

הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם
ּדין ‰. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג הּׁשליח אסּור והרי ; ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ

הקלני' 'ּפלֹוני אמר: ׁשאם - הּנּדּוי לענין ּכׁשנים ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָנאמן
אותי] 'הקל[ביזה אֹו לבֹוא [ביזה], רצה 'לא אֹו הּדּין', ֵֵַַָָָָֹ

מׁשּמתין - ּכֹותבין [מנדים]לּדין' אין אבל ּפיו. על אֹותֹו ְְְֲִִִִֵַַַָ
ּפיתחא ׁשּנמנע [שטר-נידוי]עליו ויעידּו ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ָלבֹוא.

.Â מּׁשּום אּלּו, ּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָואין
הרע  רׁשּות לׁשֹון ּדין לבית יׁש ּדין, ּבית ׁשליח המצער וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]להּכֹותֹו .[מלקות ְְַַַַ
.Ê מן אחד ּבׁשם ׁשלחני' 'ּפלֹוני ׁשאמר: ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשליח

עליו  ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל רצה ולא ְְִִִֵַַַַָָָָָָֹהּדּינים,
ּבּמה  ׁשלׁשּתם. מּׁשם ׁשּיאמר עד ׁשמּתא; ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפיתחא
ליׁשיבת  ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום הּׁשליח ׁשהל אמּורים? ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדברים
הּכל  לדין, ּבֹו יׁשבּו ׁשהּדּינים הּידּוע ּבּיֹום אבל ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּדּינים.
הּׁשליח  ׁשּבא ּפי על ואף ּבֹו, מקּבצין הּדּינים ׁשּכל ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻיֹודעים

ׁשלׁשּתם  ּבׁשם ּבא ּכאּלּו אחד, .ּבׁשם ְְְְְִֵֵֶָָָָ
.Á,אֹותֹו מנּדין - לּדין ּבא ולא ּדין, ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְִִִִֵֶַַָָֹמי

הּסֹופר  ׂשכר ונֹותן ּפיתחא, עליו ׁשּיבֹוא,וכֹותבין ּובעת ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
מּפני ּפיתחא לֹו ּכתבּו הּפיתחא. -קֹורעין הּדין קּבל ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

לֹו קבעּו נּדּויֹו. קֹורעין הּדין', מקּבל 'הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון
ּכֹותבין  - הּיֹום אֹותֹו ּכל ּבא ולא הּיֹום, ׁשּיבֹוא זמן ּדין ְְְִִֵֶַַַָָָֹּבית
ּבּמדינה  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. ּפיתחא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

בעיר] ונכנס [- ויֹוצא ּבּכפרים, היה אם אבל ּבא. ולא ּומרד ,ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
ולא  ׁשני יֹום ׁשלם ואם וׁשני. וחמיׁשי ׁשני זמן לֹו קֹובעים -ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

למחר. עד ּפיתחא עליו ּכֹותבין אין - ְְְִִֵַָָָָָָּבא
.Ë מּפני ּתׁשרי, ּבימי ולא ניסן ּבימי לא זמן קֹובעין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹאין

יֹום  ּבערב ולא ׁשּבת, ּבערב ולא ּבּמֹועדֹות, טרּודין ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהעם
ׁשּיבֹוא ּבניסן קֹובעין אבל -]טֹוב. דין לבית ניסן,[- אחר ְְֲִִִֶַַָָָָ

ׁשּבת  ּבערב קֹובעין אין אבל ּתׁשרי. אחר ׁשּיבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובתׁשרי
ׁשּבת. ּבערב טרּודין ׁשהּכל מּפני הּׁשּבת, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיבֹוא

.È אין - מצאֹו ולא ּדין ּבית ׁשליח והל ּבּמדינה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמי
לֹו. ויאמר הּׁשליח אֹותֹו ׁשּימצא עד לבֹוא, זמן לֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹקֹובעין
- הּיֹום ּבאֹותֹו לבֹוא ּדרּכֹו אם - לּמדינה חּוץ ּבכפר ְְְְִִִַַַָָָָָהיה
'אם  אּׁשה: אפּלּו הּׁשכנים, מן לאחד אפּלּו הּׁשליח ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹומר
הּיֹום  ׁשּיבֹוא זמן לֹו קבעּו ּדין ׁשּבית הֹודיעּוהּו ּפלֹוני, ְְְִִִֵֶֶַַָָָיבֹוא
ּדברים  ּבּמה לערב. אֹותֹו מנּדין ּבא, לא ואם ּדין'. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
ּדין. ּבית מקֹום על ּבּה ליל ׁשּדרּכֹו הּדר ּבׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאמּורים?
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹותֹו, מנּדין אין - עליהם ּדרּכֹו היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
הם  ׁשהרי הּׁשכנים, לֹו אמרּו לא ׁשּמא ּבעצמֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשליח
וכן  ונפטר'. אליהם, הל ּוכבר ּדין, ּבית על 'ּדרּכֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹומרין:
הּׁשכנים, על סֹומכין אין - למחר עד לּמדינה ּבא לא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאם

לֹו אמרּו ולא הּׁשכנים ׁשכחּו .ׁשּמא ְְְְִֵֶַָָָֹ
.‡Èוהל לׁשּלם, לֹו ואמרּו הּדין, וקּבל ּדין לבית ׁשּבא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

וחמיׁשי  ׁשני ּבֹו ׁשּמתרין עד אֹותֹו, מנּדין אין - ׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹולא
ואם  חּיב. ּׁשהּוא מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו, מנּדין ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוׁשני;

ׁשלׁשי  אֹותֹועמד מחרימין - נּדּויֹו ּתבע ולא יֹום, .ם ְְְִִִִַַַָָֹֹ

כו  ¤¤ּפרק
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - יׂשראל מּדּיני ּדּין המקּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל

אחד  - הּנׂשיא קּלל אם וכן תקּלל". לא "אלהים ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
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עצמו"), שיסלק ("עד סילוק לשון כתב זו בהלכה ומדוע
שנתנה  מידו ("וקנו נתינה לשון כתב שותפים לגבי ואילו

לשותף")?
לבאר: ויש

ואם  מהנכס חצי על בעלות יש שותף לכל בשותפות,
ולכן, ממילא, בו זוכה השני אין חלקו, על מוותר האחד
לא  'סילוק' חלקו, על לוותר רוצה השותפים אחד כאשר
לוותר  רוצה ואם בנכס פרטי חלק יש אחד לכל כי יועיל
הרמב"ם  נקט ולכן להפקירו, או לאחר להקנותו צריך עליו,
אחד  לכל שייך אינו העיר בני של נכס אבל נתינה, לשון
מאנשי  אחד וכאשר משותף, גוף של בעלות זו אלא בפרט
שאר  בבעלות כולו הנכס נשאר מהעיר, יעבור העיר
נשאר  וממילא מזכותו ו'יסתלק' שיוותר די ולכן התושבים

העיר בני שאר בבעלות י)הנכס ב, שכנים האזל .(אבן

נוסף: ענין יתבאר זה לפי
אחד  אין מהעיר, תורה ספר נגנב שאם מבואר ב בהלכה
אחד  כל כי עליו ולדון מחלקו להסתלק יכול העיר מבני
כאן  יועיל לא ולכאורה התורה. קריאת לשמיעת לו זקוק
הבעלים  אין מבעליו הגזול חפץ כי – אחר מטעם סילוק
חסרון  מהווה החפץ על השליטה חסרון כי להקנותו, יכול

בבעלות!
פעולת  שנדרשת במקום רק כי לבאר יש האמור לאור אך
שאין  מה גזול, בחפץ זאת לעשות יכול הבעלים אין הקנאה
חלקו  את להקנות צריך שאין העיר אנשי של בבעלות כן
העיר, בני שאר ברשות יישאר וממילא ב'סילוק' די אלא

בשליטתו אינו כשהחפץ גם זאת לעשות רבי יכול (חידושי

יב) כג, ב"ב .שמואל,

ה'תשע"ד  טבת כ"ה קודש שבת שמים' 'בדיני החיוב מהות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ãéòäì ø÷L éãò øëBOä©¥¥¥¤¤§¨¦
.íéîL éðéãa áiçå ,íãà éðécî øeèt Z Bøáçì©£¥¨¦¦¥¨¨§©¨§¦¥¨©¦

א. הגדרות: שתי קיימות שמים' 'בדיני החיוב במהות
דין  בית ביד כוח שאין אלא הניזק, כלפי ממוני חיוב זהו
כאן  אין ב. בידו. גזל הרי משלם אינו עוד כל אך לכפותו,
שעשה, החטא על שמים בידי עונש חיוב אלא ממוני חיוב

מהעונש. ייפטר ישלם, שאם רק
זו: לחקירה יש השלכות וכמה

מינץ קא)המהר"ם בי"ד (סי' ביד כוח שאין שאע"פ כתב
על  'בדברים', לכפותו יכולים בפועל, זה נזק תשלום לכפות
הכנסת  בבית עליו להכריז (כגון חברתי לחץ הפעלת ידי
ולכן  ממוני חיוב יש שלשיטתו ונראה לשלם). שחייב

המהרש"ל אך לשלם, לו לגרום ו)יכולים סי' פ"ו סובר (ב"ק
חיוב  כאן אין שלדעתו ונראה בדברים. גם לכפותו שאין

כלל. להתערב דין לבית ואין ממוני
מהמזיק, הנזק דמי את ותפס הניזק קם אם נחלקו וכן

לא: או למזיק ומחזירים מידו מוציאים האם

הנזק  דמי את תפס הניזק אם מינץ המהר"ם לדעת
את  והניזק ממוני, חיוב יש כי מידו, מוציאים אין מהמזיק
ממוני  חיוב זה אין כי מוציאים המהרש"ל ולדעת תפס. שלו
לתפוס  רשאי הניזק ואין שמיא, כלפי המזיק של חיוב אלא

מידו מוציאים תפס א)ואם פרט ט כלל תורה שערי .(ראה
התוספות אלא)והנה, ד"ה א נו, שרק(ב"ק עדי xkeydכתבו,

אמר  רק אם אך שמים, בדיני חייב לחברו להעיד שקר
על  שילם ולא כן לעשות שמים.לשלוחו בדיני גם פטור כך,

הש"ך סק"ג):והקשה לב סי' בגמרא(חו"מ א)מפורש מב, (קידושין

הרי  שמים, בדיני חייב הנפש את להרוג לחברו שהאומר
בלבד! אמירה על גם שחייב

החושן' ה'קצות סק"א)ותירץ שם התוספות,(חו"מ לדעת :
כתבו  כך ועל ממוני, חיוב הוא שמים בידי לצאת החיוב
ואילו  בלבד, באמירה ולא עדים, כששכר רק חל שהחיוב
בדיני  חייב הנפש את להרוג לחברו שהאומר הגמרא דברי
תשלומים, חיוב לא אך החטא על עונש חיוב הם שמים

בלבד. אמירה על גם חל זה וחיוב

אגרות קודש

]ד' שבט, תש"כ[

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מער"ח שבט, וגם בו אינו מבואר סיבת ההפסק בכתיבה. ומה 

שמצער עוד יותר - ההפסק בפעולות וביחוד בשיתוף הפעולות דאגו"ח וצעירי אגו"ח. ובפרט שכנראה 

נפסק תומ"י, כיון שמכתבי הראשון במענה על האמור נשאר בלא מענה תוכני, ורק אישור בלבד.

בכו"כ  חז"ל  ע"י  שנצטוינו  כיון  אבל  בענין האמור  באיחולים  לבוא  כאן  יודע אם מקום  איני 

- שיהי' רצון שעכ"פ מכאן  ועדיין לא הגעתי גם לצ"ט, הנני כותב עוה"פ  מקומות "עד מאה פעמים" 

ולהבא תחול הזזה ממשית ובאופן דהולך ומוסיף.

והרי מכתבו נכתב בער"ח שבט, אשר בעשירי בחדש הוא יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

נשיא דורנו, יה"ר שיבוא זה בפו"מ ובעגלא דידן.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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רּוח ‡. ּובגּסּות הּצּבּור על ּבׂשררה לנהג לּדּין ְְְִִִַַַַַַָָָָֹאסּור
ּפרנס[יהירות] וכל ויראה. ּבענוה אּלא הּמטיל [מנהיג], ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

ואינֹואימ  נענׁש, - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על יתרה ה ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אנׁשים; יראּוהּו "לכן ׁשּנאמר: חכמים, ּתלמיד ּבן לֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָרֹואה

לב". חכמי ּכל יראה ְְִֵֵֶַָֹלא
ראׁש·. קּלּות ּבהם לנהג  לֹו אסּור ׁשהם וכן ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

יפסע ולא הארץ, לידרוש]עּמי בגובה]על[כשנכנס -] ְְִֵֶַַַָָֹ
הּקדׁש עם ישראל]ראׁשי הדיֹוטֹות [בני ׁשהם ּפי על אף ; ְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ה' וצבאֹות הם, ויעקב יצחק אברהם ּבני ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹּוׁשפלים,
טרח  וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ּבכח מצרים מארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהֹוציא
יּׂשא  "ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר רּבנּו, ּכמׁשה ּומּׂשאם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּצּבּור
ׁשפטיכם" את "ואצּוה אֹומר: הּוא והרי הּיֹונק". את ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהאמן
האמן  יּׂשא "ּכאׁשר הּצּבּור את ׁשּיסּבל לּדּין, אזהרה זֹו -ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּנביאים  ּכל ׁשל רּבן רּבנּו, מּמׁשה ּולמד וצא הּיֹונק". ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאת
נאמר: ּבמצרים, להם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּׁשלחֹו ּכיון -ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּקּבלה מּפי אמרּו יׂשראל"; ּבני אל מסורת]"ויצּום -], ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
מקּללים  ׁשּיהיּו מנת 'על ּולאהרן: למׁשה להם ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאמר

ּבאבנים'. אתכם וסֹוקלין ְְְְֲִִֶֶֶֶַָאתכם,
הּצּבּור ‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמּדה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר

ּבּדּין  ּכבֹוד אזהרה לנהג זֹו אתכם", "ואצּוה ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבפניהם, יתּבּזה ולא עליהם. הּדּין אימת ׁשּתהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלּצּבּור

ּבעצמֹו. ראׁש קּלּות ינהג ְְְְִַַֹֹֹולא
ּבעׂשּית „. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון

ּבפניהם  יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני אם מלאכה . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ולׁשּתֹות  לאכל וחמר קל - עליו אסּורה ּברּבים ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּמלאכה

ּובכנסת רּבים, ּבפני הארץ,[אסיפת]ּולהׁשּתּכר עּמי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מרעּות חברים]ּובסעּודת הּדּינים [- לאֹותם להם אֹוי . ְְִִֵֵֶַַַָָָ

והׁשּפילּוה  ּדיניה ׁשּבזּו מׁשה, ּתֹורת מעלּבֹון ,ּבכ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנהגּו
ּבניהם, ולבני רעה להם וגרמּו עפר, עד והּגיעּוה ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעד

הּבא. ולעֹולם הּזה ְֶַַָָָָָּבעֹולם
ּדין ‰. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג הּׁשליח אסּור והרי ; ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹ

הקלני' 'ּפלֹוני אמר: ׁשאם - הּנּדּוי לענין ּכׁשנים ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָנאמן
אותי] 'הקל[ביזה אֹו לבֹוא [ביזה], רצה 'לא אֹו הּדּין', ֵֵַַָָָָֹ

מׁשּמתין - ּכֹותבין [מנדים]לּדין' אין אבל ּפיו. על אֹותֹו ְְְֲִִִִֵַַַָ
ּפיתחא ׁשּנמנע [שטר-נידוי]עליו ויעידּו ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ָלבֹוא.

.Â מּׁשּום אּלּו, ּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָואין
הרע  רׁשּות לׁשֹון ּדין לבית יׁש ּדין, ּבית ׁשליח המצער וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]להּכֹותֹו .[מלקות ְְַַַַ
.Ê מן אחד ּבׁשם ׁשלחני' 'ּפלֹוני ׁשאמר: ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשליח

עליו  ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל רצה ולא ְְִִִֵַַַַָָָָָָֹהּדּינים,
ּבּמה  ׁשלׁשּתם. מּׁשם ׁשּיאמר עד ׁשמּתא; ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפיתחא
ליׁשיבת  ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום הּׁשליח ׁשהל אמּורים? ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדברים
הּכל  לדין, ּבֹו יׁשבּו ׁשהּדּינים הּידּוע ּבּיֹום אבל ְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּדּינים.
הּׁשליח  ׁשּבא ּפי על ואף ּבֹו, מקּבצין הּדּינים ׁשּכל ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻיֹודעים

ׁשלׁשּתם  ּבׁשם ּבא ּכאּלּו אחד, .ּבׁשם ְְְְְִֵֵֶָָָָ
.Á,אֹותֹו מנּדין - לּדין ּבא ולא ּדין, ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְִִִִֵֶַַָָֹמי

הּסֹופר  ׂשכר ונֹותן ּפיתחא, עליו ׁשּיבֹוא,וכֹותבין ּובעת ; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
מּפני ּפיתחא לֹו ּכתבּו הּפיתחא. -קֹורעין הּדין קּבל ׁשּלא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

לֹו קבעּו נּדּויֹו. קֹורעין הּדין', מקּבל 'הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון
ּכֹותבין  - הּיֹום אֹותֹו ּכל ּבא ולא הּיֹום, ׁשּיבֹוא זמן ּדין ְְְִִֵֶַַַָָָֹּבית
ּבּמדינה  ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. ּפיתחא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

בעיר] ונכנס [- ויֹוצא ּבּכפרים, היה אם אבל ּבא. ולא ּומרד ,ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ
ולא  ׁשני יֹום ׁשלם ואם וׁשני. וחמיׁשי ׁשני זמן לֹו קֹובעים -ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

למחר. עד ּפיתחא עליו ּכֹותבין אין - ְְְִִֵַָָָָָָּבא
.Ë מּפני ּתׁשרי, ּבימי ולא ניסן ּבימי לא זמן קֹובעין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹאין

יֹום  ּבערב ולא ׁשּבת, ּבערב ולא ּבּמֹועדֹות, טרּודין ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהעם
ׁשּיבֹוא ּבניסן קֹובעין אבל -]טֹוב. דין לבית ניסן,[- אחר ְְֲִִִֶַַָָָָ

ׁשּבת  ּבערב קֹובעין אין אבל ּתׁשרי. אחר ׁשּיבֹוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובתׁשרי
ׁשּבת. ּבערב טרּודין ׁשהּכל מּפני הּׁשּבת, אחר ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּיבֹוא

.È אין - מצאֹו ולא ּדין ּבית ׁשליח והל ּבּמדינה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמי
לֹו. ויאמר הּׁשליח אֹותֹו ׁשּימצא עד לבֹוא, זמן לֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹקֹובעין
- הּיֹום ּבאֹותֹו לבֹוא ּדרּכֹו אם - לּמדינה חּוץ ּבכפר ְְְְִִִַַַָָָָָהיה
'אם  אּׁשה: אפּלּו הּׁשכנים, מן לאחד אפּלּו הּׁשליח ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹומר
הּיֹום  ׁשּיבֹוא זמן לֹו קבעּו ּדין ׁשּבית הֹודיעּוהּו ּפלֹוני, ְְְִִִֵֶֶַַָָָיבֹוא
ּדברים  ּבּמה לערב. אֹותֹו מנּדין ּבא, לא ואם ּדין'. ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
ּדין. ּבית מקֹום על ּבּה ליל ׁשּדרּכֹו הּדר ּבׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאמּורים?
ׁשּיֹודיעֹו עד אֹותֹו, מנּדין אין - עליהם ּדרּכֹו היה אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
הם  ׁשהרי הּׁשכנים, לֹו אמרּו לא ׁשּמא ּבעצמֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשליח
וכן  ונפטר'. אליהם, הל ּוכבר ּדין, ּבית על 'ּדרּכֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָאֹומרין:
הּׁשכנים, על סֹומכין אין - למחר עד לּמדינה ּבא לא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאם

לֹו אמרּו ולא הּׁשכנים ׁשכחּו .ׁשּמא ְְְְִֵֶַָָָֹ
.‡Èוהל לׁשּלם, לֹו ואמרּו הּדין, וקּבל ּדין לבית ׁשּבא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

וחמיׁשי  ׁשני ּבֹו ׁשּמתרין עד אֹותֹו, מנּדין אין - ׁשּלם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹולא
ואם  חּיב. ּׁשהּוא מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו, מנּדין ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוׁשני;

ׁשלׁשי  אֹותֹועמד מחרימין - נּדּויֹו ּתבע ולא יֹום, .ם ְְְִִִִַַַָָֹֹ

כו  ¤¤ּפרק
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - יׂשראל מּדּיני ּדּין המקּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל

אחד  - הּנׂשיא קּלל אם וכן תקּלל". לא "אלהים ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
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עצמו"), שיסלק ("עד סילוק לשון כתב זו בהלכה ומדוע
שנתנה  מידו ("וקנו נתינה לשון כתב שותפים לגבי ואילו

לשותף")?
לבאר: ויש

ואם  מהנכס חצי על בעלות יש שותף לכל בשותפות,
ולכן, ממילא, בו זוכה השני אין חלקו, על מוותר האחד
לא  'סילוק' חלקו, על לוותר רוצה השותפים אחד כאשר
לוותר  רוצה ואם בנכס פרטי חלק יש אחד לכל כי יועיל
הרמב"ם  נקט ולכן להפקירו, או לאחר להקנותו צריך עליו,
אחד  לכל שייך אינו העיר בני של נכס אבל נתינה, לשון
מאנשי  אחד וכאשר משותף, גוף של בעלות זו אלא בפרט
שאר  בבעלות כולו הנכס נשאר מהעיר, יעבור העיר
נשאר  וממילא מזכותו ו'יסתלק' שיוותר די ולכן התושבים

העיר בני שאר בבעלות י)הנכס ב, שכנים האזל .(אבן

נוסף: ענין יתבאר זה לפי
אחד  אין מהעיר, תורה ספר נגנב שאם מבואר ב בהלכה
אחד  כל כי עליו ולדון מחלקו להסתלק יכול העיר מבני
כאן  יועיל לא ולכאורה התורה. קריאת לשמיעת לו זקוק
הבעלים  אין מבעליו הגזול חפץ כי – אחר מטעם סילוק
חסרון  מהווה החפץ על השליטה חסרון כי להקנותו, יכול

בבעלות!
פעולת  שנדרשת במקום רק כי לבאר יש האמור לאור אך
שאין  מה גזול, בחפץ זאת לעשות יכול הבעלים אין הקנאה
חלקו  את להקנות צריך שאין העיר אנשי של בבעלות כן
העיר, בני שאר ברשות יישאר וממילא ב'סילוק' די אלא

בשליטתו אינו כשהחפץ גם זאת לעשות רבי יכול (חידושי

יב) כג, ב"ב .שמואל,

ה'תשע"ד  טבת כ"ה קודש שבת שמים' 'בדיני החיוב מהות
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א. הגדרות: שתי קיימות שמים' 'בדיני החיוב במהות
דין  בית ביד כוח שאין אלא הניזק, כלפי ממוני חיוב זהו
כאן  אין ב. בידו. גזל הרי משלם אינו עוד כל אך לכפותו,
שעשה, החטא על שמים בידי עונש חיוב אלא ממוני חיוב

מהעונש. ייפטר ישלם, שאם רק
זו: לחקירה יש השלכות וכמה

מינץ קא)המהר"ם בי"ד (סי' ביד כוח שאין שאע"פ כתב
על  'בדברים', לכפותו יכולים בפועל, זה נזק תשלום לכפות
הכנסת  בבית עליו להכריז (כגון חברתי לחץ הפעלת ידי
ולכן  ממוני חיוב יש שלשיטתו ונראה לשלם). שחייב

המהרש"ל אך לשלם, לו לגרום ו)יכולים סי' פ"ו סובר (ב"ק
חיוב  כאן אין שלדעתו ונראה בדברים. גם לכפותו שאין

כלל. להתערב דין לבית ואין ממוני
מהמזיק, הנזק דמי את ותפס הניזק קם אם נחלקו וכן

לא: או למזיק ומחזירים מידו מוציאים האם

הנזק  דמי את תפס הניזק אם מינץ המהר"ם לדעת
את  והניזק ממוני, חיוב יש כי מידו, מוציאים אין מהמזיק
ממוני  חיוב זה אין כי מוציאים המהרש"ל ולדעת תפס. שלו
לתפוס  רשאי הניזק ואין שמיא, כלפי המזיק של חיוב אלא

מידו מוציאים תפס א)ואם פרט ט כלל תורה שערי .(ראה
התוספות אלא)והנה, ד"ה א נו, שרק(ב"ק עדי xkeydכתבו,

אמר  רק אם אך שמים, בדיני חייב לחברו להעיד שקר
על  שילם ולא כן לעשות שמים.לשלוחו בדיני גם פטור כך,

הש"ך סק"ג):והקשה לב סי' בגמרא(חו"מ א)מפורש מב, (קידושין

הרי  שמים, בדיני חייב הנפש את להרוג לחברו שהאומר
בלבד! אמירה על גם שחייב

החושן' ה'קצות סק"א)ותירץ שם התוספות,(חו"מ לדעת :
כתבו  כך ועל ממוני, חיוב הוא שמים בידי לצאת החיוב
ואילו  בלבד, באמירה ולא עדים, כששכר רק חל שהחיוב
בדיני  חייב הנפש את להרוג לחברו שהאומר הגמרא דברי
תשלומים, חיוב לא אך החטא על עונש חיוב הם שמים

בלבד. אמירה על גם חל זה וחיוב
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תעׂשה, ּבלא עֹובר - הּמל אֹו הּגדֹולה, הּסנהדרין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹראׁש
ּבלבד, ונׂשיא ּדּין ולא תאר". לא בעּמ "ונׂשיא ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
"לא  ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּיׂשראל אחד המקּלל ּכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
ׁשאינֹו זה ׁשאפּלּו "חרׁש"? נאמר ולּמה חרׁש". ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָתקּלל
ויראה  קללתֹו. על לֹוקה - זֹו ּבקללה נצטער ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשֹומע,

ּכחרׁש. הּוא הרי לֹוקה; הּקטן, את ׁשהמקּלל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלי,
ּפטּור ·. הּמת, את אדם המקּלל ּכל ּומקּלל הֹואיל . ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לחּיבֹו לּנׂשיא? ולאו לּדּין לאו יחד לּמה חּיב , ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָמּיׂשראל
איׁש ּבין - מּיׂשראל אחד ׁשהמקּלל למד, נמצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּתים.
ּדּין, קּלל ואם אחת. לֹוקה - קטן ּבין ּגדֹול ּבין אּׁשה, ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
ׁשּקּלל  נׂשיא ּובן ׁשלׁש. לֹוקה נׂשיא, קּלל ואם ׁשּתים; ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלֹוקה
אדם, ּכל ׁשל ׁשלׁשה - ׁשמֹות ארּבעה מּׁשּום חּיב ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹאביו,

האב. מּׁשּום ְִַַָָואחת
אחרים ‚. ׁשּקּלל ּכמי לֹוקה - עצמֹו ׁשּנאמר:המקּלל , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

."נפׁש ּוׁשמר ל חברֹו,"הּׁשמר אֹו עצמֹו, המקּלל ואחד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּׁשמֹות, מן ּבׁשם ׁשּיקּלל עד לֹוקה אינֹו - נׂשיא אֹו ּדּין, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
מן  ּבכּנּוי אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ו'אלהים' 'ׁשּדי' אֹו 'יּה' ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּכגֹון
חּיב  והּוא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא ו'קּנא' 'חּנּון' ּכגֹון ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּכּנּויים,
חּיב; לׁשֹון, ּבכל קּלל אם ּכ - הּכּנּויים ּבכל קּלל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָאם
הן  הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש הּגֹויים ּבהם ׁשּקֹוראין ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׁשמֹות

נּדּוי. ּובֹו קללה, ּובֹו ׁשבּועה, ּבֹו ו'ארּור', הּכּנּויין. ְְְְִִִַָָָָָּככל
חּיבי „. ּכל ּכׁשאר עדים, ּבפני ּבֹו ׁשּיתרּו עד לֹוקה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו

ׁשם  ּבלא ׁשּקּלל אֹו התראה, ׁשם היתה לא אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוין.
ּפלֹוני' 'ארּור ּכגֹון: ּכּנּוי, ּבאה ולא הּקללה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹ

אֹו לה'', ּברּו ּפלֹוני יהי 'אל ׁשאמר: ּכגֹון הּדברים, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָמּכלל
לֹוקה. אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ה'', יברכהּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ'אל

חכ ‰. ּתלמיד חרף אם - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על מים,אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מרּדּות מּכת להּכֹותֹו הּדּינים רצּו ואם אֹותֹו. [מלקות מנּדין ְְְְִִִַַַַַַַָָ

ּבזה מדרבנן] ׁשהרי ּׁשּיראּו, מה ּכפי אֹותֹו ועֹונׁשין מּכין; ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
הּזקן חכמה]את שקנה זה עֹונׁשין [- - הארץ עם חרף ואם . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

המחרף  לפי לֹו, צריכה ּׁשהּׁשעה מה ּכפי ּבּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּדּינים
ׁשּמתחרף. זה ְְִִֵֶֶָּולפי

.Âׁשּיׁש ּפי על מותר]אף על [- למחל לּנׂשיא אֹו לּדּין ְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
אף  - העם ׁשאר וכן קללתֹו. על למחל יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹּכבֹודֹו,
חטא  ׁשּכבר המקּלל, את מּכין - קללתֹו על ׁשּמחל ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל

ׁשהפקיר מּפני נּדּוי ׁשּנתחּיב מי אבל [התחצף]ונתחּיב. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
- נּדּוהּו ולא ּכבֹודם, על למחל ּדין ּבית ורצּו ּדין, ְְְְְִִִִֵֵַָָֹֹּבבית
הּבֹורא  ּבכבֹוד הפסד ּבּדבר יהיה ׁשּלא והּוא ּבידם; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהרׁשּות
הֹואיל  ּובּדּינים, ּתֹורה ּבדיני מבעטין העם ׁשהיּו ּכגֹון -ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּׁשּיראה  מה ּכפי ולענש לחּזק צריכין ּבּדבר, העם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּופקרּו

ֶָלהם.
.Êּובערּכאֹות ּגֹוים ּבדּיני הּדן משפט]ּכל אף [בתי - ׁשּלהם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּוכאּלּו רׁשע, זה הרי - יׂשראל ּכדיני ּדיניהם ׁשהיּו ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעל
"ואּלה  ׁשּנאמר: רּבנּו, מׁשה ּבתֹורת יד והרים ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹחרף
ּגֹוים, לפני ולא לפניהם - לפניהם" ּתׂשים אׁשר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמׁשּפטים
ּובעל  ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה הדיֹוטֹות. לפני ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלפניהם
יתּבעּנּו - יׂשראל ּבדיני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו אּלם, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּדינֹו

רׁשּות  נֹוטל - לבֹוא רצה לא אם ּתחּלה; יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹלדיני
ּדינֹו. ּבעל מּיד ּגֹוים ּבדּיני ּומּציל ּדין, ְִִִִִִֵֵַַַַַָמּבית

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥

וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
ּדין  ּבבית להעיד (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ׁשּלא  (ג) העדים; ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹלמי
ׁשּלא  (ד) נפׁשֹות; ּבדיני עליו, ׁשהעיד זה ּבדין העד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹיֹורה
עברה; ּבעל יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיקּום
לעׂשֹות  (ח) ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹֹ(ו)
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור זמם. ּכאׁשר זֹומם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלעד

א  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ׁשּיֹודע, עדּות ּבכל ּדין ּבבית להעיד מצּוה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהעד

והּוא, ּבּה; ׁשּיזּכהּו ּבעדּות ּבין חברֹו, ּבּה ׁשּיחּיב  ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבעדּות
אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: - ממֹונֹות ּבדיני להעיד ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיתּבעּנּו

עֹונֹו". ונׂשא יּגיד, לא אם ידע; אֹו ְֲִִַָָָָָָֹראה
ּבחכמה ·. מּמּנּו ּפחּות ּדין ּבית והיה ּגדֹול, חכם העד ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָהיה

ּתֹורה  ּכבֹוד ׁשל עׂשה - לפניהם ׁשּיל ּכבֹודֹו ואין הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
זקן"] פני "והדרת ּדברים [- ּבּמה להּמנע. לֹו ויׁש ְְְִִִֵֶַַָָָעדיף,

מן  ּבּה ׁשּמפריׁש ּבעדּות אבל ממֹון. ּבעדּות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָאמּורים?
"אין  ּומעיד; הֹול - מּכֹות אֹו נפׁשֹות ּבעדּות וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַָָהאּסּור,
אין  הּׁשם, חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל - ה'" לנגד . . ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחכמה

הרב. ּכבֹוד על ְְִִַַַָמׁשּגיחין
.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד חּיב אינֹו ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

ּבלבד  אבל יׂשראל ּבּה; ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול , ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּפטּור. העדּיֹות, ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות „. אֹותן, ולחקר העדים, לדרׁש עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹמצות
ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין אֹותן [מעבירים]ּבׁשאלתן; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּיׁשּתקּו ּכדי הּׁשאלה, ּבעת לענין מלהעיד]מענין [ימנעו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּדפי ּבעדּותן יׁש אם ּבהן, יחזרּו ׁשּנאמר:[פגם]אֹו , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

להּזהר  הּדּינין ּוצריכין היטב". וׁשאלּת וחקרּת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ"ודרׁשּת
ּבׁשבע  לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכן ׁשּמא העדים, חקירת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבעת

ׁשבּוע ּבאיזֹו העדים: ּבֹודקין ּבאיזֹו[שמיטה]חקירֹות , ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
הּׁשּבת, מימי יֹום ּבאיזה ּבחדׁש, ּבכּמה חדׁש, ּבאיזה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשנה,
'הּיֹום  אמר: אפּלּו מקֹום; ּובאיזה ּבּיֹום, ׁשעֹות ְְֲִֵֶַַַַָָָָּובכּמה
ּבאיזֹו ׁשבּוע, ּבאיזה לֹו ׁשֹואלין - הרגֹו' 'אמׁש אֹו ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַָָָהרגֹו',
ׁשעה. ּבאיזֹו יֹום, ּבאיזה ּבחדׁש, ּבכּמה חדׁש, ּבאיזה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשנה,

ּבּכל הּׁשוֹות הּׁשבע על יתר החקירֹות, עדות]ּומּכלל ,[בכל ְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ
את  להן ׁשֹואלין - זרה עבֹודה ׁשעבד עליו העידּו ֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאם
- הּׁשּבת את ׁשחּלל העידּו עבד; עבֹודה ּובאיזֹו עבד, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה
העידּו עׂשה; והיא עׂשה, מלאכה איזֹו אֹותם ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָׁשֹואלין
אכל, מאכל איזה אֹותם ׁשֹואלין - הּכּפּורים ּביֹום ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאכל
הרגֹו. ּבּמה אֹותם ׁשֹואלין הּנפׁש, את ׁשהרג אכל; ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכּמה

החקירֹות. מּכלל הּוא הרי ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹוכן
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העדּות,‰. עּקר ׁשהם הּדברים הם - והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהחקירֹות
א  יתחּיב יּפטר ּובהם ׁשעׂשה [הנידון]ֹו הּמעׂשה ּכּונת והן . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ואיך] יּוזּמּו[מה ׁשּבהן - הּמקֹום וכּוּון הּזמן, וכּוּון ,ְְְִִֶֶַַַַָָ
עד  העדים, להזים יכֹולים אנּו ׁשאין יּוזּמּו; לא אֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהעדים,

והּמקֹום. הּזמן ְְְְֶַַַַָׁשּיכּונּו
.Â,ּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד

וכל  'ּבדיקֹות'. הּנקראין והן ּבהן; ּתלּויה העדּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָואין
הרי  הּבדיקֹות? הן ּכיצד מׁשּבח. זה הרי ּבבדיקֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻהּמרּבה
ׁשהן  ׁשּמנינּו, חקירֹות ּבׁשבע ונחקרּו ׁשהרג, עליו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהעידּו
וכּונּו הּמעׂשה, ּבכּונת ונדרׁשּו הּמקֹום, וכּונת הּזמן ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַַָָָָּבכּונת
'מה  להן: ואֹומרין עֹוד, אֹותן ּבֹודקין - ּבֹו ׁשהרגֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָהּכלי
ׁשחרים? אֹו לבנים ּבגדים ההֹורג, אֹו הּנהרג לֹובׁש ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹהיה
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו אדם'? אֹו לבן עליה, ׁשּנהרג הארץ ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעפר

הּבדיקֹות  ּפלֹוני הן ּבמקֹום 'הרגֹו עדים: ׁשאמרּו מעׂשה, . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּלּה 'ּתאנים להם: ואמרּו העדים ּובדקּו הּתאנה', ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּתחת
ארּכֹות  הּתאנים אֹותם ׁשל עקצין לבנֹות? אֹו היּו, ְְְֲֳִִֵֶַָָָָֹֻׁשחרֹות
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבבדיקֹות הּמרּבה וכל קצרֹות'? אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהיּו,

מׁשּבח. זה ְֲֵֶָֻהרי

ה'תשע"ד  טבת כ' שני יום

ב  ¤¤ּפרק
ּבי ‡. אם מה - ּודריׁשֹות ּבחקירֹות לבדיקֹות? חקירֹות ן ְְֲֲִִִִִִֵַַ

- יֹודע' 'איני אמר: הּׁשני והעד עדּותֹו, את האחד ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכּון
'אין  אֹומרין: ׁשניהן אפּלּו - ּבבדיקֹות אבל ּבטלה; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָעדּותן
את  זה מכחיׁשין ׁשהן ּובזמן קּימת. עדּותן - יֹודעין' ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאנּו
ׁשהרג  העידּו ּכיצד? ּבטלה. עדּותן - ּבּבדיקֹות אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה,
ּפלֹוני, 'ּבׁשבּוע ּכׁשּנחקר: האחד העד ואמר זה, את ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
ּברביעי  ּבחדׁש, וכ ּבכ ּפלֹוני, ּבחדׁש ּפלֹונית, ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹּבׁשנה
וכן  הרגֹו'; ּפלֹוני ּבמקֹום ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש ְְְְֲִֵֵַַַָָָָּבּׁשּבת,

וכן  ּבסיף'. 'הרגֹו אמר: הרגֹו, ּבּמה הּׁשני ּכׁשּדרׁשּו העד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבכּמה  יֹודע 'איני ׁשאמר: הּׁשעֹות, מן חּוץ ּבּכל עדּותֹו ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכּון
יֹודע  'איני ואמר: הּׁשעה, את ׁשּכּון אֹו ּבּיֹום', היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשעֹות
ּבטלה. עדּותן - ּבידֹו' ׁשהיה ּבּכלי הבנּתי ולא הרגֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבּמה
ׁשחרים, היּו 'ּכליו הּדּינין: להן ואמרּו הּכל, ּכּונּו אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאבל
לּבנּו ׂשמנּו ולא יֹודעין, אנּו 'אין ואמרּו: לבנים'? ְְְְְְִִִֵֵַָָָֹאֹו

קּימת  עדּותן - מּמׁש' ּבהם ׁשאין אּלּו .לדברים ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
'לא ·. אמר: והּׁשני לבּוׁש', היה ׁשחרים 'ּכלים אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמר

ּבטלה; עדּותן הרי - לבּוׁש' היה לבנים ּכלים אּלא ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָכי,
ׁשאין  'ּבחמיׁשי', והּׁשני ּבׁשּבת' 'ּברביעי האחד אמר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוכאּלּו
אֹומר  והּׁשני הרגֹו' 'ּבסיף האחד ׁשאמר אֹו עדּות, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכאן

עדּות  ּכאן ׁשאין וכיון 'ּברמח', הּדבר"; "נכֹון ׁשּנאמר: , ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
"נכֹון". זה אין - הּדברים מּכל ּבדבר זה את זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהכחיׁשּו

ּבחקירֹות ‚. עדּותן ּכּונּו מהם ׁשנים - מרּבין העדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיּו
העדּות  ּתתקּים - יֹודע' 'איני אֹומר: והּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובּדריׁשֹות,

ויהרג  ּבּבדיקֹות ּבׁשנים, אפּלּו ׁשניהן, את הכחיׁש אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבטלה. עדּותן -ְֵֵָָ

והּׁשני „. ּבחדׁש', ּבׁשנים ּבּׁשּבת 'ּברביעי אֹומר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
קּימת; עדּותן - ּבחדׁש' ּבׁשלׁשה ּבּׁשּבת 'ּברביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹומר:

ידע  לא וזה חדׁש, ׁשל ּבעּבּורֹו ידע ּדברים ׁשּזה ּבּמה . ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשאמר  ּכגֹון - חצֹות אחר אבל החדׁש. חצֹות עד ְֲֲֲֲִֶֶַַַַַָָֹאמּורים?
עׂשר' 'ּבׁשבעה אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', עׂשר 'ּבׁשּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאחד:
עדּותן  הּׁשּבת, מימי אחד יֹום ׁשניהן ׁשּכּונּו ּפי על אף -ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אימתי  הּכל ידעּו ּוכבר אּלא ּבא, החדׁש חצי ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבטלה;

החדׁש. ראׁש ֶַָָֹֹהיה
'ּבחמּׁשה'‰. אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', 'ּבׁשלׁשה האחד: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

ּבטלה  עדּותן והּׁשני - ּבּיֹום', ׁשעֹות 'ּבׁשּתי אחד: עד אמר . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העם  ׁשּדר קּימת; עדּותן - היה' ׁשעֹות 'ּבׁשלׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשעֹות', 'ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל אחת. ּבׁשעה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹלטעֹות
אחד: עד אמר ּבטלה. עדּותן - 'ּבחמׁש' אֹומר: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּׁשני
עדּותן  - החּמה' 'ּבהּנץ אֹומר: ואחד החּמה', הנץ ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'קדם
וכן  לּכל. נּכר ׁשהּדבר אחת; ׁשעה ׁשהיא ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבטלה,

ּבׁשקיעתּה. נחלקּו ְְְִִִֶָָאם

ג  ¤¤ּפרק
וחקירה ‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ,אחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

חכמים: אמרּו אבל לכם". יהיה אחד "מׁשּפט ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
צריכין  ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹּכדי
זה  הלוה 'ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? וחקירה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדריׁשה
את  ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף - ּפלֹונית' ּבׁשנה מנה זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
אם  הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה הּמקֹום את  ולא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהחדׁש,

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע אֹו ּפלֹוני מּמטּבע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
ּומּתנֹות ·. והלואֹות ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה  צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ּובגלּותוחקירה  ּבמלקּיֹות לֹומר צרי ואין [לרוצח , ְְְְֲִִֵַַַָָָֻ
צריבשגגה] - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין הּדּין ראה אם וכן .ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

הֹודאֹות  עדי ׁשהן ּפי על אף נפׁשֹות, ּכדיני וחקירה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדריׁשה
ְְַָוהלואֹות.

וחקירה,‚. ּדריׁשה צריכין ממֹונֹות עדי ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאף
ּבּדריׁשֹות, אֹו אּלּו ּבחקירֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָאם

ּבטלה  עדּותן עדּותן ּבּבדיקֹות, זה את זה הכחיׁשּו ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
והּׁשני קּימת  מּמּנּו', לוה 'ּבניסן אֹומר: אחד ּכיצד? . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

'ּבירּוׁשלים  האחד: ׁשאמר אֹו ּבאּיר', אּלא כי, 'לא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹומר:
עדּותן  - היינּו' ּבלד אּלא כי, לא אֹומר: והּׁשני ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהיינּו',
והּׁשני  הלוהּו', יין ׁשל 'חבית האחד: אמר אם וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבטלה;
הכחׁשּו ׁשהרי ּבטלה; עדּותן - היתה' ׁשמן 'ׁשל ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻאֹומר:
אֹומר: והּׁשני ׁשחר', 'מנה האחד: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבּדריׁשה.

'ּבּדיטי אֹומר: זה היה', לבן קומה]'מנה היּו[- העליֹונה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
עדּותן  - היּו' הּתחּתֹונה 'ּבּדיטי אֹומר: והּׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשהלוהּו',
אֹומר: והּׁשני הלוהּו', 'מנה האחד: אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָקּימת.
וכן  מנה. מאתים ּבכלל ׁשּיׁש מנה; לׁשּלם חּיב - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'מאתים'
וזה  ּבידֹו', לֹו יׁש יין ׁשל חבית 'ּדמי האחד: אמר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
ׁשּבּדמים. ּכּפחֹות מׁשּלם - ׁשמן' ׁשל חבית 'ּדמי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
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תעׂשה, ּבלא עֹובר - הּמל אֹו הּגדֹולה, הּסנהדרין ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹראׁש
ּבלבד, ונׂשיא ּדּין ולא תאר". לא בעּמ "ונׂשיא ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
"לא  ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּיׂשראל אחד המקּלל ּכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
ׁשאינֹו זה ׁשאפּלּו "חרׁש"? נאמר ולּמה חרׁש". ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָתקּלל
ויראה  קללתֹו. על לֹוקה - זֹו ּבקללה נצטער ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשֹומע,

ּכחרׁש. הּוא הרי לֹוקה; הּקטן, את ׁשהמקּלל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלי,
ּפטּור ·. הּמת, את אדם המקּלל ּכל ּומקּלל הֹואיל . ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

לחּיבֹו לּנׂשיא? ולאו לּדּין לאו יחד לּמה חּיב , ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָמּיׂשראל
איׁש ּבין - מּיׂשראל אחד ׁשהמקּלל למד, נמצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּתים.
ּדּין, קּלל ואם אחת. לֹוקה - קטן ּבין ּגדֹול ּבין אּׁשה, ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
ׁשּקּלל  נׂשיא ּובן ׁשלׁש. לֹוקה נׂשיא, קּלל ואם ׁשּתים; ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלֹוקה
אדם, ּכל ׁשל ׁשלׁשה - ׁשמֹות ארּבעה מּׁשּום חּיב ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹאביו,

האב. מּׁשּום ְִַַָָואחת
אחרים ‚. ׁשּקּלל ּכמי לֹוקה - עצמֹו ׁשּנאמר:המקּלל , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

."נפׁש ּוׁשמר ל חברֹו,"הּׁשמר אֹו עצמֹו, המקּלל ואחד ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּׁשמֹות, מן ּבׁשם ׁשּיקּלל עד לֹוקה אינֹו - נׂשיא אֹו ּדּין, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
מן  ּבכּנּוי אֹו ּבהן, וכּיֹוצא ו'אלהים' 'ׁשּדי' אֹו 'יּה' ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹּכגֹון
חּיב  והּוא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא ו'קּנא' 'חּנּון' ּכגֹון ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּכּנּויים,
חּיב; לׁשֹון, ּבכל קּלל אם ּכ - הּכּנּויים ּבכל קּלל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָאם
הן  הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש הּגֹויים ּבהם ׁשּקֹוראין ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׁשמֹות

נּדּוי. ּובֹו קללה, ּובֹו ׁשבּועה, ּבֹו ו'ארּור', הּכּנּויין. ְְְְִִִַָָָָָּככל
חּיבי „. ּכל ּכׁשאר עדים, ּבפני ּבֹו ׁשּיתרּו עד לֹוקה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו

ׁשם  ּבלא ׁשּקּלל אֹו התראה, ׁשם היתה לא אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוין.
ּפלֹוני' 'ארּור ּכגֹון: ּכּנּוי, ּבאה ולא הּקללה ׁשהיתה אֹו , ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹ

אֹו לה'', ּברּו ּפלֹוני יהי 'אל ׁשאמר: ּכגֹון הּדברים, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָמּכלל
לֹוקה. אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ה'', יברכהּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ'אל

חכ ‰. ּתלמיד חרף אם - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על מים,אף ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
מרּדּות מּכת להּכֹותֹו הּדּינים רצּו ואם אֹותֹו. [מלקות מנּדין ְְְְִִִַַַַַַַָָ

ּבזה מדרבנן] ׁשהרי ּׁשּיראּו, מה ּכפי אֹותֹו ועֹונׁשין מּכין; ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
הּזקן חכמה]את שקנה זה עֹונׁשין [- - הארץ עם חרף ואם . ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

המחרף  לפי לֹו, צריכה ּׁשהּׁשעה מה ּכפי ּבּדבר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּדּינים
ׁשּמתחרף. זה ְְִִֵֶֶָּולפי

.Âׁשּיׁש ּפי על מותר]אף על [- למחל לּנׂשיא אֹו לּדּין ְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
אף  - העם ׁשאר וכן קללתֹו. על למחל יכֹול אינֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹּכבֹודֹו,
חטא  ׁשּכבר המקּלל, את מּכין - קללתֹו על ׁשּמחל ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל

ׁשהפקיר מּפני נּדּוי ׁשּנתחּיב מי אבל [התחצף]ונתחּיב. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָ
- נּדּוהּו ולא ּכבֹודם, על למחל ּדין ּבית ורצּו ּדין, ְְְְְִִִִֵֵַָָֹֹּבבית
הּבֹורא  ּבכבֹוד הפסד ּבּדבר יהיה ׁשּלא והּוא ּבידם; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהרׁשּות
הֹואיל  ּובּדּינים, ּתֹורה ּבדיני מבעטין העם ׁשהיּו ּכגֹון -ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּׁשּיראה  מה ּכפי ולענש לחּזק צריכין ּבּדבר, העם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּופקרּו

ֶָלהם.
.Êּובערּכאֹות ּגֹוים ּבדּיני הּדן משפט]ּכל אף [בתי - ׁשּלהם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּוכאּלּו רׁשע, זה הרי - יׂשראל ּכדיני ּדיניהם ׁשהיּו ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעל
"ואּלה  ׁשּנאמר: רּבנּו, מׁשה ּבתֹורת יד והרים ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹחרף
ּגֹוים, לפני ולא לפניהם - לפניהם" ּתׂשים אׁשר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמׁשּפטים
ּובעל  ּתּקיפה, הּגֹוים יד היתה הדיֹוטֹות. לפני ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלפניהם
יתּבעּנּו - יׂשראל ּבדיני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו אּלם, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּדינֹו

רׁשּות  נֹוטל - לבֹוא רצה לא אם ּתחּלה; יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹלדיני
ּדינֹו. ּבעל מּיד ּגֹוים ּבדּיני ּומּציל ּדין, ְִִִִִִֵֵַַַַַָמּבית

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש
ּדין  ּבבית להעיד (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹמצוֹות
ׁשּלא  (ג) העדים; ולחקר לדרׁש (ב) עדּות; לֹו ׁשּיֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹלמי
ׁשּלא  (ד) נפׁשֹות; ּבדיני עליו, ׁשהעיד זה ּבדין העד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹיֹורה
עברה; ּבעל יעיד ׁשּלא (ה) אחד; ּבעדּות ּדבר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיקּום
לעׂשֹות  (ח) ּבׁשקר; להעיד ׁשּלא (ז) קרֹוב; יעיד ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹֹ(ו)
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור זמם. ּכאׁשר זֹומם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָלעד

א  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ׁשּיֹודע, עדּות ּבכל ּדין ּבבית להעיד מצּוה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻהעד

והּוא, ּבּה; ׁשּיזּכהּו ּבעדּות ּבין חברֹו, ּבּה ׁשּיחּיב  ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבעדּות
אֹו עד, "והּוא ׁשּנאמר: - ממֹונֹות ּבדיני להעיד ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיתּבעּנּו

עֹונֹו". ונׂשא יּגיד, לא אם ידע; אֹו ְֲִִַָָָָָָֹראה
ּבחכמה ·. מּמּנּו ּפחּות ּדין ּבית והיה ּגדֹול, חכם העד ְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָהיה

ּתֹורה  ּכבֹוד ׁשל עׂשה - לפניהם ׁשּיל ּכבֹודֹו ואין הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ
זקן"] פני "והדרת ּדברים [- ּבּמה להּמנע. לֹו ויׁש ְְְִִִֵֶַַָָָעדיף,

מן  ּבּה ׁשּמפריׁש ּבעדּות אבל ממֹון. ּבעדּות ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָאמּורים?
"אין  ּומעיד; הֹול - מּכֹות אֹו נפׁשֹות ּבעדּות וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַָָהאּסּור,
אין  הּׁשם, חּלּול ׁשּיׁש מקֹום ּכל - ה'" לנגד . . ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחכמה

הרב. ּכבֹוד על ְְִִַַַָמׁשּגיחין
.‚למל ׁשהיא עדּות אּלא להעיד חּיב אינֹו ּגדֹול ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

ּבלבד  אבל יׂשראל ּבּה; ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול , ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּפטּור. העדּיֹות, ְִֵָָָֻּבׁשאר

ּולהרּבֹות „. אֹותן, ולחקר העדים, לדרׁש עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹמצות
ּומּסיעין עליהן, ּומדקּדקין אֹותן [מעבירים]ּבׁשאלתן; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּיׁשּתקּו ּכדי הּׁשאלה, ּבעת לענין מלהעיד]מענין [ימנעו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
ּדפי ּבעדּותן יׁש אם ּבהן, יחזרּו ׁשּנאמר:[פגם]אֹו , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

להּזהר  הּדּינין ּוצריכין היטב". וׁשאלּת וחקרּת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ"ודרׁשּת
ּבׁשבע  לׁשּקר. ילמדּו מּתֹוכן ׁשּמא העדים, חקירת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבעת

ׁשבּוע ּבאיזֹו העדים: ּבֹודקין ּבאיזֹו[שמיטה]חקירֹות , ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
הּׁשּבת, מימי יֹום ּבאיזה ּבחדׁש, ּבכּמה חדׁש, ּבאיזה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשנה,
'הּיֹום  אמר: אפּלּו מקֹום; ּובאיזה ּבּיֹום, ׁשעֹות ְְֲִֵֶַַַַָָָָּובכּמה
ּבאיזֹו ׁשבּוע, ּבאיזה לֹו ׁשֹואלין - הרגֹו' 'אמׁש אֹו ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַָָָהרגֹו',
ׁשעה. ּבאיזֹו יֹום, ּבאיזה ּבחדׁש, ּבכּמה חדׁש, ּבאיזה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשנה,

ּבּכל הּׁשוֹות הּׁשבע על יתר החקירֹות, עדות]ּומּכלל ,[בכל ְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ
את  להן ׁשֹואלין - זרה עבֹודה ׁשעבד עליו העידּו ֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאם
- הּׁשּבת את ׁשחּלל העידּו עבד; עבֹודה ּובאיזֹו עבד, ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה
העידּו עׂשה; והיא עׂשה, מלאכה איזֹו אֹותם ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָׁשֹואלין
אכל, מאכל איזה אֹותם ׁשֹואלין - הּכּפּורים ּביֹום ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאכל
הרגֹו. ּבּמה אֹותם ׁשֹואלין הּנפׁש, את ׁשהרג אכל; ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכּמה

החקירֹות. מּכלל הּוא הרי ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹוכן
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העדּות,‰. עּקר ׁשהם הּדברים הם - והּדריׁשֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהחקירֹות
א  יתחּיב יּפטר ּובהם ׁשעׂשה [הנידון]ֹו הּמעׂשה ּכּונת והן . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ואיך] יּוזּמּו[מה ׁשּבהן - הּמקֹום וכּוּון הּזמן, וכּוּון ,ְְְִִֶֶַַַַָָ
עד  העדים, להזים יכֹולים אנּו ׁשאין יּוזּמּו; לא אֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהעדים,

והּמקֹום. הּזמן ְְְְֶַַַַָׁשּיכּונּו
.Â,ּבעדּות עּקר ׁשאינן ּבדברים העדים לבּדק מרּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹועֹוד

וכל  'ּבדיקֹות'. הּנקראין והן ּבהן; ּתלּויה העדּות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָואין
הרי  הּבדיקֹות? הן ּכיצד מׁשּבח. זה הרי ּבבדיקֹות, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻהּמרּבה
ׁשהן  ׁשּמנינּו, חקירֹות ּבׁשבע ונחקרּו ׁשהרג, עליו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהעידּו
וכּונּו הּמעׂשה, ּבכּונת ונדרׁשּו הּמקֹום, וכּונת הּזמן ְְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַַַַָָָָּבכּונת
'מה  להן: ואֹומרין עֹוד, אֹותן ּבֹודקין - ּבֹו ׁשהרגֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָהּכלי
ׁשחרים? אֹו לבנים ּבגדים ההֹורג, אֹו הּנהרג לֹובׁש ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹהיה
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו אדם'? אֹו לבן עליה, ׁשּנהרג הארץ ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעפר

הּבדיקֹות  ּפלֹוני הן ּבמקֹום 'הרגֹו עדים: ׁשאמרּו מעׂשה, . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּלּה 'ּתאנים להם: ואמרּו העדים ּובדקּו הּתאנה', ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּתחת
ארּכֹות  הּתאנים אֹותם ׁשל עקצין לבנֹות? אֹו היּו, ְְְֲֳִִֵֶַָָָָֹֻׁשחרֹות
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבבדיקֹות הּמרּבה וכל קצרֹות'? אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהיּו,

מׁשּבח. זה ְֲֵֶָֻהרי

ה'תשע"ד  טבת כ' שני יום

ב  ¤¤ּפרק
ּבי ‡. אם מה - ּודריׁשֹות ּבחקירֹות לבדיקֹות? חקירֹות ן ְְֲֲִִִִִִֵַַ

- יֹודע' 'איני אמר: הּׁשני והעד עדּותֹו, את האחד ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכּון
'אין  אֹומרין: ׁשניהן אפּלּו - ּבבדיקֹות אבל ּבטלה; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָעדּותן
את  זה מכחיׁשין ׁשהן ּובזמן קּימת. עדּותן - יֹודעין' ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאנּו
ׁשהרג  העידּו ּכיצד? ּבטלה. עדּותן - ּבּבדיקֹות אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה,
ּפלֹוני, 'ּבׁשבּוע ּכׁשּנחקר: האחד העד ואמר זה, את ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה
ּברביעי  ּבחדׁש, וכ ּבכ ּפלֹוני, ּבחדׁש ּפלֹונית, ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹּבׁשנה
וכן  הרגֹו'; ּפלֹוני ּבמקֹום ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש ְְְְֲִֵֵַַַָָָָּבּׁשּבת,

וכן  ּבסיף'. 'הרגֹו אמר: הרגֹו, ּבּמה הּׁשני ּכׁשּדרׁשּו העד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבכּמה  יֹודע 'איני ׁשאמר: הּׁשעֹות, מן חּוץ ּבּכל עדּותֹו ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכּון
יֹודע  'איני ואמר: הּׁשעה, את ׁשּכּון אֹו ּבּיֹום', היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשעֹות
ּבטלה. עדּותן - ּבידֹו' ׁשהיה ּבּכלי הבנּתי ולא הרגֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבּמה
ׁשחרים, היּו 'ּכליו הּדּינין: להן ואמרּו הּכל, ּכּונּו אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹאבל
לּבנּו ׂשמנּו ולא יֹודעין, אנּו 'אין ואמרּו: לבנים'? ְְְְְְִִִֵֵַָָָֹאֹו

קּימת  עדּותן - מּמׁש' ּבהם ׁשאין אּלּו .לדברים ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
'לא ·. אמר: והּׁשני לבּוׁש', היה ׁשחרים 'ּכלים אחד: ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמר

ּבטלה; עדּותן הרי - לבּוׁש' היה לבנים ּכלים אּלא ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָכי,
ׁשאין  'ּבחמיׁשי', והּׁשני ּבׁשּבת' 'ּברביעי האחד אמר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוכאּלּו
אֹומר  והּׁשני הרגֹו' 'ּבסיף האחד ׁשאמר אֹו עדּות, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכאן

עדּות  ּכאן ׁשאין וכיון 'ּברמח', הּדבר"; "נכֹון ׁשּנאמר: , ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
"נכֹון". זה אין - הּדברים מּכל ּבדבר זה את זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהכחיׁשּו

ּבחקירֹות ‚. עדּותן ּכּונּו מהם ׁשנים - מרּבין העדים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהיּו
העדּות  ּתתקּים - יֹודע' 'איני אֹומר: והּׁשליׁשי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובּדריׁשֹות,

ויהרג  ּבּבדיקֹות ּבׁשנים, אפּלּו ׁשניהן, את הכחיׁש אם אבל . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבטלה. עדּותן -ְֵֵָָ

והּׁשני „. ּבחדׁש', ּבׁשנים ּבּׁשּבת 'ּברביעי אֹומר: אחד ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעד
קּימת; עדּותן - ּבחדׁש' ּבׁשלׁשה ּבּׁשּבת 'ּברביעי ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאֹומר:

ידע  לא וזה חדׁש, ׁשל ּבעּבּורֹו ידע ּדברים ׁשּזה ּבּמה . ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשאמר  ּכגֹון - חצֹות אחר אבל החדׁש. חצֹות עד ְֲֲֲֲִֶֶַַַַַָָֹאמּורים?
עׂשר' 'ּבׁשבעה אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', עׂשר 'ּבׁשּׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאחד:
עדּותן  הּׁשּבת, מימי אחד יֹום ׁשניהן ׁשּכּונּו ּפי על אף -ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
אימתי  הּכל ידעּו ּוכבר אּלא ּבא, החדׁש חצי ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבטלה;

החדׁש. ראׁש ֶַָָֹֹהיה
'ּבחמּׁשה'‰. אֹומר: והּׁשני ּבחדׁש', 'ּבׁשלׁשה האחד: ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

ּבטלה  עדּותן והּׁשני - ּבּיֹום', ׁשעֹות 'ּבׁשּתי אחד: עד אמר . ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העם  ׁשּדר קּימת; עדּותן - היה' ׁשעֹות 'ּבׁשלׁש ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשעֹות', 'ּבׁשלׁש האחד: אמר אם אבל אחת. ּבׁשעה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָֹלטעֹות
אחד: עד אמר ּבטלה. עדּותן - 'ּבחמׁש' אֹומר: ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּׁשני
עדּותן  - החּמה' 'ּבהּנץ אֹומר: ואחד החּמה', הנץ ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'קדם
וכן  לּכל. נּכר ׁשהּדבר אחת; ׁשעה ׁשהיא ּפי על אף ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבטלה,

ּבׁשקיעתּה. נחלקּו ְְְִִִֶָָאם

ג  ¤¤ּפרק
וחקירה ‡. ּבדריׁשה נפׁשֹות ּדיני ואחד ממֹונֹות ּדיני ,אחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

חכמים: אמרּו אבל לכם". יהיה אחד "מׁשּפט ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
צריכין  ממֹון עדי אין לוין, ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹּכדי
זה  הלוה 'ּבפנינּו העדים: אמרּו ּכיצד? וחקירה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּדריׁשה
את  ּכּונּו ׁשּלא ּפי על אף - ּפלֹונית' ּבׁשנה מנה זה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
אם  הּמנה את ולא ּבֹו, ׁשהלוה הּמקֹום את  ולא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹהחדׁש,

קּימת. עדּותן - ּפלֹוני מּמטּבע אֹו ּפלֹוני מּמטּבע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
ּומּתנֹות ·. והלואֹות ּבהֹודאֹות אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶַַַָָָָּבּמה

ּדריׁשה  צריכין - קנסֹות ּבדיני אבל ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָּומכירֹות
ּובגלּותוחקירה  ּבמלקּיֹות לֹומר צרי ואין [לרוצח , ְְְְֲִִֵַַַָָָֻ
צריבשגגה] - לֹו וחׁשׁש מרּמה ׁשהּדין הּדּין ראה אם וכן .ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

הֹודאֹות  עדי ׁשהן ּפי על אף נפׁשֹות, ּכדיני וחקירה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדריׁשה
ְְַָוהלואֹות.

וחקירה,‚. ּדריׁשה צריכין ממֹונֹות עדי ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאף
ּבּדריׁשֹות, אֹו אּלּו ּבחקירֹות זה את זה העדים הכחיׁשּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָאם

ּבטלה  עדּותן עדּותן ּבּבדיקֹות, זה את זה הכחיׁשּו ואם ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
והּׁשני קּימת  מּמּנּו', לוה 'ּבניסן אֹומר: אחד ּכיצד? . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

'ּבירּוׁשלים  האחד: ׁשאמר אֹו ּבאּיר', אּלא כי, 'לא ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאֹומר:
עדּותן  - היינּו' ּבלד אּלא כי, לא אֹומר: והּׁשני ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹהיינּו',
והּׁשני  הלוהּו', יין ׁשל 'חבית האחד: אמר אם וכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבטלה;
הכחׁשּו ׁשהרי ּבטלה; עדּותן - היתה' ׁשמן 'ׁשל ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻאֹומר:
אֹומר: והּׁשני ׁשחר', 'מנה האחד: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבּדריׁשה.

'ּבּדיטי אֹומר: זה היה', לבן קומה]'מנה היּו[- העליֹונה ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
עדּותן  - היּו' הּתחּתֹונה 'ּבּדיטי אֹומר: והּׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכׁשהלוהּו',
אֹומר: והּׁשני הלוהּו', 'מנה האחד: אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָקּימת.
וכן  מנה. מאתים ּבכלל ׁשּיׁש מנה; לׁשּלם חּיב - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'מאתים'
וזה  ּבידֹו', לֹו יׁש יין ׁשל חבית 'ּדמי האחד: אמר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
ׁשּבּדמים. ּכּפחֹות מׁשּלם - ׁשמן' ׁשל חבית 'ּדמי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
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ולא „. ממֹונֹות ּבדיני לא עדּות, מקּבלין ׁשאין ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּדין
העדים  מּפי אּלא נפׁשֹות, ׁשנים ּבדיני ּפי "על ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

סֹופרים, מּדברי אבל ידן. מּכתב ולא מּפיהם, - ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹעדים"
ׁשאין  ּפי על אף ׁשּבׁשטר, ּבעדּות ממֹונֹות ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשחֹותכין
ּדנין  ואין לוים. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי קּימין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהעדים
ּבמּכֹות  לֹומר צרי ואין קנסֹות, ּבדיני ׁשּבׁשטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבעדּות

ידן. מּכתב ולא מּפיהם, אּלא ְְְִִִֶֶַָָָָֹּובגלּות,
ממֹונֹות ‰. ּבדיני ּבין ּדין, ּבבית עדּותֹו ׁשּנחקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּכל

ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - נפׁשֹות ּבדיני אמר:ּבין ּכיצד? . ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֹ
הּדבר [טועה]'מטעה ׁשאין 'נזּכרּתי הייתי', 'ׁשֹוגג הייתי', ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

עׂשיתי' 'לפחדֹו עלי]ּכן', אפּלּו[איים לֹו, ׁשֹומעין אין - ְְֲֲִִִִֵֵַָ
ּתנאי  ּבעדּותֹו להֹוסיף יכֹול אינֹו וכן לדבריו. טעם ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָנתן

וכך] כך תנאי על לו מכר ּדברים [כגון: ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו .ְְִֶָָָָָ
ּבּטּול  מּכללן ׁשּיבֹוא עדּותֹו, ׁשּנחקרה אחר העד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיאמר

לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּה ּתנאי הֹוספת אֹו ְְִֵֵַַָָָהעדּות,
.Â ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי - הּׁשטר על החתּומין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָעדים

ּדברים  ּבּמה ּבהן. לחזר יכֹולין ואינן ּדין, ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדּותן
הּׁשטר את לקּים ּכׁשאפׁשר חתימתם]אמּורים? [לאמת ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה עדים ׁשני ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון מּפיהם; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
אחר מּמקֹום יֹוצא ידן ּכתב לחתימתם]ׁשהיה אבל [ודומה . ְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

הּוא  ידינּו 'ּכתב ואמרּו: מּפיהן, אּלא לקּימֹו אפׁשר אי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאם
היינּו', 'אנּוסים היינּו', 'קרֹובים היינּו', קטּנים אבל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָזה,

הּׁשטר. ויּבטל נאמנין, אּלּו הרי - היינּו' ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ'מטעין
.Êעדּות 'ּפסּולי לקחנּואמרּו: 'ׁשחד אֹו ּבעברה', היינּו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹ

רׁשע, עצמֹו מׂשים אדם ׁשאין נאמנין; אין - זֹו' עדּות ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעל
רׁשע  ׁשהּוא עדים עליו ׁשּיעידּו 'אמנה עד אמרּו: אם וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ּדברינּו' הלוואה]היּו ללא שטר נאמנין;[היה אין - ְֱִֵֵֶָָָ
ּבׁשקר. ּכמעיד אמנה, ׁשטר על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּמעיד

.Áלנּו נמסרה 'מֹודעה זה', מכר 'ׁשטר העדים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאמרּו
מאונס]עליו' שמוכר הצהיר ׁשּכתב [המוכר ּפי על אף - ְִֶַַַָָ

נאמנין. אּלּו הרי אחר, מּמקֹום יֹוצא ֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָידן
.Ë ידן ּכתב היה אם - זה' ׁשטר היה ּתנאי 'על ְְְְִֶַַַָָָָָָָָאמרּו:

מתקּים  הּׁשטר אין ואם נאמנין; אין אחר, מ ּמקֹום ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיֹוצא
הּדין לבעלי ואֹומרין נאמנין , מּפיהן, ללקוחות]אּלא -]: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ
לדין'. ּובֹואּו הּתנאי, ְְְִַַַ'קּימּו

.È והּׁשני הּדברים', היּו ּתנאי 'על העדים: מן האחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאמר
אחד  עד ּכאן הרי - ּתנאי' ׁשם היה 'לא .אֹומר: ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹ

.‡È ּבעלי ּבפני אּלא עדּות מקּבלין אין ממֹונֹות, ּבדיני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּגם
מבּקׁשים ּדין  העדים ׁשהיּו אֹו חֹולה, ּדין ּבעל היה ואם . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

וׁשלחּו הּים למדינת הרי [בי"ד]ליל - ּבא ולא ּדין לבעל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבפניו. ׁשּלא עדים מקּבלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו
עדיו  את ּדין ּבבית מקּימין ּבׁשטר, אבל ּפה. על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבעדּות
'ׁשטר  ואֹומר: וצֹווח עֹומד היה ואפּלּו ּדין. ּבעל ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
אין  - הן' עדּות 'ּפסּולי הן', ׁשקר 'עדי הּוא', ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶָֻמזּיף
ראיה  לֹו יׁש ואם הּׁשטר. את מקּימין אּלא ּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמׁשּגיחין

יפסל. ְְִִֹֹלפסל,
.·È ׁשּיביא עד ּבעדים מּטּפל ּבעדים, ראיה לֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

וטען  אּלם, ּדינֹו ׁשּבעל ּדין ּבית ידעּו ואם ּדין. לבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותן
לֹו ויעידּו ׁשּיבֹואּו ּדינֹו מּבעל מתּפחדים ׁשהעדים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹובע
העדים. הּוא ׁשּיביא ּדינֹו ּבעל את ּכֹופין ּדין ּבית הרי -ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

לאּלם  ּבהן ּדנין אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ד  ¤¤ּפרק
העֹוׂשה ‡. את רֹואין ׁשניהן ׁשּיהיּו צריכין - נפׁשֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָעדי

ּכאחד  אבל עברה אחד. ּדין ּובבית ּכאחד, להעיד ּוצריכין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
רֹואהּו אחד היה ּכיצד? .לכ צריכין אינן ממֹונֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּדיני
אחר  מחּלֹון רֹואהּו האחר והעד העברה, ּכׁשעבר זה ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמחּלֹון
ואם  מצטרפין; זה, את זה רֹואין העדים ׁשני היּו אם -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
העדים, את רֹואה ּבֹו הּמתרה זה היה מצטרפין. אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלאו,

זה רֹואין ׁשאין ּפי על אף - אֹותֹו רֹואין זה,והעדים את ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
אחד  והֹוציא אחד, ּבבית העדים ׁשני היּו מצרפן. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמתרה
ּבׁשּבת, מלאכה ׁשעֹוׂשה זה וראה החּלֹון, מן ראׁשֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהם
והֹוציא  הּׁשני העד וחזר ראׁשֹו, והכניס ּבֹו, מתרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואחד
ׁשּיראּו עד מצטרפין; אין - וראהּו החּלֹון מאֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹראׁשֹו
ּוׁשני  זה, מחּלֹון אֹותֹו רֹואין עדים ׁשני היּו ּכאחד. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשניהן
- ּבאמצע ּבֹו מתרה ואחד אחר, מחּלֹון אֹותֹו רֹואין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעדים
אחת; עדּות זֹו הרי אּלּו, את אּלּו רֹואין ׁשּמקצתן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבזמן
הּמתרה  אֹותם צרף ולא אּלּו, את אּלּו רֹואין היּו לא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹואם
מהן  אחת ּכת נמצאת אם ,לפיכ עדּיֹות. ׁשּתי אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֻ

הּוא - שהוזמו]והן[הנאשם]זֹוממין ׁשהרי [העדים נהרגין, ְְֱֲִִֵֵֶֶָ
הּׁשנּיה. הּכת ּבעדּות נהרג ְְֱִֵֶַַַָָהּוא

זה,·. אחר זה ׁשראּו ּפי על אף - ממֹונ ֹות ּבדיני ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאבל
ּביֹום  הלוהּו 'ּבפני האחד: אמר ּכיצד? מצטרפת. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעדּותם
אני  'וכן הּׁשני: העד ואמר לֹו', הֹודה 'ּבפני אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּפלֹוני',
מצטרפין  אּלּו הרי - אחר' ּביֹום 'הֹודה אֹו ּבפני', .הלוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

'ּבפני ‚. אֹומר: והּׁשני הלוהּו', 'ּבפני האחד: אמר אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכן
והּׁשני  לֹו', הֹודה 'ּבפני הראׁשֹון: ׁשאמר אֹו לֹו', ְְִִֵֶַַַָָָָָהֹודה
מצטרפין  אּלּו הרי - הלוהּו' 'ּבפני אמר: זמן אחר .ׁשהעיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּמ„. ּבעת וׁשֹומעין וכן אחד, יבֹוא - ּדין ּבבית עידין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
ׁשֹומעין  זמן, לאחר הּׁשני העד ּוכׁשּיבֹוא הּיֹום, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּדבריו

הּממֹון  ּבהן ּומֹוציאין לזה, זה ּומצטרפין .ּדבריו; ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ
ּבכתב‰. אחד עד היה אם השטר]וכן על ואחד [חתום ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

'אני  עדּותֹו: ּכתב ׁשּלא זה אמר ואם מצטרפין. - ּפה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל
סודר]קניתי קנין ּבא [קיבלתי ולא זה, ּדבר על מּידֹו ְִִִֶַָָָָָֹ

מצטרפין; ׁשניהן - לכּתב' מּמּני ׁשאל ולא הּזה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלוה
'ּפרעּתי'. לֹומר יכֹול ואינֹו ּבׁשטר, מלוה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָונעׂשת

.Â ּדין ּבבית הּׁשני והעיד זה, ּדין ּבבית האחד העד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהעיד
וכן  עדּותן. ויצטרפּו ּדין, ּבית אצל ּדין ּבית יבֹוא - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאחר

זה ּדין ּבבית העדים ׁשני העידּו העדים]אם חתימות ,[על ְְִִִִֵֵֵֵֶָ
אחר ּדין ּבבית והעידּו הדין וחזרּו מבית חלק [והלכו ְְְְִִֵֵֵַָ

הים] ּדין,למדינת ּובית ּדין ּבית מּכל אחד יבֹוא -ִִִֵֵֶָָָ
ּבפניו, העדים ׁשני ׁשהעידּו הּדּין עם העד אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָויצטרפּו.

מצטרפין. ְְִִֵָאין
.Ê ׁשּיעיד צרי ממֹונֹות, ּבדיני העדּות ׁשּמצרפין ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאף
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הּדבר  ּבכל מּׁשניהן אחד עד אם ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אין  - ּבמקצתֹו הּׁשני והעיד הּדבר, ּבמקצת אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעיד
ּדבר", "יקּום ׁשּנאמר: ׁשניהן, מעדּות הּדבר את ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמקּימין

ּפלֹוני  ׁשנה זֹו ׂשדה 'אכל אֹומר: זה ּכיצד? ּדבר. חצי ת',ולא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשנה  ׁשאכלּה העיד וזה ׁשנּיה, ּבׁשנה ׁשאכלּה העיד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָוזה
'הרי  ואֹומרין: ׁשלׁשּתן, עדּות מצטרפין אין - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָׁשליׁשית
הּדבר. ּבמקצת העיד ואחד אחד ׁשּכל ׁשנים'; ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאכלּה

ראיתי 'ׁשאני זה: העיד אם פלוני]וכן אחת [אצל ׂשערה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבצד  אחת ׂשערה ראיתי 'ואני אֹומר: וזה זה', ׁשל ימינֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבצד
ּכדי  ׁשניהם, ּדברי מצטרפין אין - הּיֹום' ּבאֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹׂשמאלֹו
ּפלֹוני'; ּביֹום ּגדֹול זה ׁשהיה ׁשניהם העידּו 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

הּסימנין ּבמקצת העיד אחד ׁשּכל למטה לפי שערות ב' -] ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
גדלות] סימן והעידּושהם אחת, ּבׂשערה ׁשנים העידּו אפּלּו .ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָ

על  העידה מהן ּכת ּכל ׁשהרי אחרת; ּבׂשערה אחרים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
ׁשּתי  ׁשראה האחד העיד אם אבל עדּות. זֹו ואין - ּדבר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָחצי
ּבצד  ׂשערֹות ׁשּתי ׁשראה הּׁשני והעיד ימין, ּבצד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשערֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. - ְְְְִִֵֵֶַָָֹֹׂשמאל

ה'תשע"ד  טבת כ"א שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
חֹותכין‡. אחד,[פוסקים]אין עד ּפי על הּדינין מן ּדין ְִִִִִִֵֵֶַַָ

עד  יקּום "לא ׁשּנאמר: - ממֹונֹות ּדיני ולא נפׁשֹות ּדיני ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹלא
הּׁשמּועה  ּומּפי חּטאת"; ּולכל עֹון לכל ּבאיׁש, ְְְְִִִֶַַָָָָָָאחד

ׁשּבארנּו[ממשרע"ה] ּכמֹו לׁשבּועה, הּוא ׁשּקם ְְְְִֵֶֶַַָָָלמדנּו,
טֹוען. ְְִֵּבהלכֹות

ׁשּלא ·. ּבׂשֹוטה - אחד עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני
מרים  מי שנטמאה]ּתׁשּתה מעיד ׁשּלא [אם ערּופה ּובעגלה , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָֹ

הרוצח]ּתערף שראה מעיד וכן [אם ּבמקֹומן. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָ
ּבעלּה. ׁשּמת לּה ׁשּיעיד אּׁשה ּבעדּות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהן,

מעידין ‚. ּכן ּופסּול אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום ּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָוכן
ׁשבּועה  ׁשל אחד מעד חּוץ אּלא - ׁשבּועה מחּיבין ׁשאין ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

זה  ויתחּיב אחר, עם להצטרף הראּוי ּכׁשר עד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבעדּות
ׁשלׁשה  ּפי על אֹו עדים, ׁשני ּפי "על ממֹון. ּפיו על ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשּבע
אחד  נמצא אם הּׁשנים, מה ּכׁשנים. ׁשלׁשה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹעדים",
והּוא  הּׁשלׁשה. אף - העדּות ּבטלה ּפסּול, אֹו קרֹוב ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹמהם
ּבטלה  - ּפסּול אֹו קרֹוב מהם אחד נמצא אם למאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּדין

ממֹונֹות. ּבדיני ּבין נפׁשֹות ּבדיני ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵָָָהעדּות,
אבל „. להעיד. ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה

ּבכלל  אחים ׁשני ּיעׂשּו מה - להעיד ּכּלן נתּכּונּו לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֻאם
ּכׁשחטף  אֹו ּבֹו, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה ּכׁשהרג וראּו ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעם

מּידֹו .חפץ ִֵֶָ
מרּבין ‰. עדים ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו הּדבר? ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻוכיצד

חבל, אֹו ׁשהרג זה 'ּכׁשראיתם להם: אֹומרים אחת, ּכת -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבאתי  'לא ׁשאמר: מי ּכל לראֹות'? אֹו ּבאתם ְְִִִִֶֶַָָָָָֹלהעיד
ּבאתי' העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות אּלא עליו, ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָלהעיד
ּולכּון  ּבאתי, 'להעיד ׁשאמר: מי וכל אֹותֹו; מפריׁשין -ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

להעיד  ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. מפריׁשין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָהעדּות'
ּבטלה  ּכּלן עדּות ּפסּול, אֹו אמּורים?קרֹוב ּדברים ּבּמה . ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻ

ּכׁשרים, ּכּלן היּו אם אבל ּפסּול. אֹו קרֹוב ּבהן ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֻּבׁשהיה
הֹואיל  - להעיד נתּכּון ׁשּלא ואחד להעיד הּמתּכּון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
הּדין  חֹותכין התראה, ׁשם והיתה עדּותֹו, וכּון הּדבר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָוראה

נפׁשֹות. ּבדיני ּבין ממֹונֹות ּבדיני ּבין ּפיו, ְְְִִִֵֵֵֵַָָעל
.Âאֹו ּפסּול, מהם אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשטר

קּימין  העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיּו
אֹותן לׁשאל המקום ּכדי למלאת או להעיד התכוונו [אם ְְִֵָֹ

בשטר] יׁשבּוהריק ׁשּכּלן ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם -ְְִֵֵֶָָָָֻ
לאו, ואם ּבטל; זה הרי - להעיד ּכּלם נתּכּונּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלחּתם,
ׁשהרי  ּבּׁשאר? העדּות מקּימין ולּמה ּבּׁשאר. העדּות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתתקּים
לחּתם  לּגדֹול מקֹום והּניחּו הּכׁשרים, ׁשחתמּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאפׁשר

כבוד] בתור וחתם [למעלה הּפסּול, אֹו הּקרֹוב זה ּובא ,ְֶַַַָָָָ
מּדעּתם. ְִֶַָֹׁשּלא

.Ê- הּפסּול הּוא ּבּׁשטר, ּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ּפי על ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
ּכׁשר. הּׁשטר ְֲֵֵַָָהרי

.Á זה ּבדין מֹורה אינֹו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל
אמר: ואם חֹובה. ולא זכּות לא עליו ילּמד ולא ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָֹֹֹהּנהרג,
"ועד  ׁשּנאמר: - אֹותֹו מׁשּתקין זכּות', עליו ללּמד לי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָ'יׁש
ּומהּו לחֹובה. ּבין לזכּות ּבין למּות", בנפׁש יענה לא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד
- למּות ּבנפׁש ׁשהעיד עד ּכלֹומר, "למּות"? ׁשּנאמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזה
יׁש ממֹונֹות, ּבדיני אבל ויׁשּתק. יעיד אּלא ּדבר, יענה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלא
ולא  הּדּינין, מן יּמנה לא אבל וחֹובה. זכּות ללּמד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹלֹו

ממֹונֹות. ּבדיני אפּלּו ּדּין, נעׂשה עד ׁשאין ּדּין; ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיעׂשה
.Ë,הּתֹורה מן עדים ׁשּצרי ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

ּבׁשל  אבל הּתֹורה. מן הּדבר ּבאֹותֹו לדּון ּדּינין ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוצרי
ּדּין  נעׂשה עד הּגט ּדבריהם, את ׁשהביא אחד ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

חכמים:]ואמר: הּוא [כתקנת - נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִֶַַַַַָָָ
לּה אֹותֹו נֹותנין דיינים]ּוׁשנים שלושה ּכאּלּו[בתור ונמצא , ְְְְְִִִִַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדין. ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַָָֹנטלּתּו

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ׁשטרֹותּכבר ׁשּקּיּום העדים , חתימות [אימות ְְְִֵֶַָָ

ּבפני [מדרבנן]מּדבריהםבבי"ד] ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ּבׁשלׁשה, אּלא ׁשטרֹות מקּימין אין כן, ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלוין.
אין  ּולפיכ ּדין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ׁשלׁשּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָאפּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ׁשטרֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָמקּימין
.·הּדר ּדין: ּבבית הּׁשטר יתקּים ּדרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד

עדּות  ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין הּדּינים ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחת,
ּפלֹוני  עדּות וזֹו העדים ּפלֹוני ׁשּיחּתמּו הּׁשנּיה, הּדר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

החֹותמים  העדים ׁשּיבֹואּו הּׁשליׁשית, הּדר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפניהם.
עד  ואני ידי, ּכתב 'זה ואחד: אחד ּכל ויאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניהם,
ׁשהיּו אֹו הּׁשטר עדי מתּו ׁשאם הרביעית, הּדר זה'. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדבר
ׁשהּוא  ידן ּכתב על ויעידּו עדים ויבֹואּו אחרת, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבמדינה
ּבׁשטרֹות  יֹוצא ידן ּכתב ׁשּיהיה החמיׁשית, הּדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה.

ועֹורכין מדמים]אחרים, הּכתב [- לאֹותֹו הּכתב זה ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
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ולא „. ממֹונֹות ּבדיני לא עדּות, מקּבלין ׁשאין ּתֹורה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹּדין
העדים  מּפי אּלא נפׁשֹות, ׁשנים ּבדיני ּפי "על ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

סֹופרים, מּדברי אבל ידן. מּכתב ולא מּפיהם, - ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹעדים"
ׁשאין  ּפי על אף ׁשּבׁשטר, ּבעדּות ממֹונֹות ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשחֹותכין
ּדנין  ואין לוים. ּבפני ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי קּימין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהעדים
ּבמּכֹות  לֹומר צרי ואין קנסֹות, ּבדיני ׁשּבׁשטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבעדּות

ידן. מּכתב ולא מּפיהם, אּלא ְְְִִִֶֶַָָָָֹּובגלּות,
ממֹונֹות ‰. ּבדיני ּבין ּדין, ּבבית עדּותֹו ׁשּנחקרה עד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּכל

ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו - נפׁשֹות ּבדיני אמר:ּבין ּכיצד? . ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֹ
הּדבר [טועה]'מטעה ׁשאין 'נזּכרּתי הייתי', 'ׁשֹוגג הייתי', ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

עׂשיתי' 'לפחדֹו עלי]ּכן', אפּלּו[איים לֹו, ׁשֹומעין אין - ְְֲֲִִִִֵֵַָ
ּתנאי  ּבעדּותֹו להֹוסיף יכֹול אינֹו וכן לדבריו. טעם ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָנתן

וכך] כך תנאי על לו מכר ּדברים [כגון: ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו .ְְִֶָָָָָ
ּבּטּול  מּכללן ׁשּיבֹוא עדּותֹו, ׁשּנחקרה אחר העד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיאמר

לֹו. ׁשֹומעין אין - ּבּה ּתנאי הֹוספת אֹו ְְִֵֵַַָָָהעדּות,
.Â ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי - הּׁשטר על החתּומין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָעדים

ּדברים  ּבּמה ּבהן. לחזר יכֹולין ואינן ּדין, ּבבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדּותן
הּׁשטר את לקּים ּכׁשאפׁשר חתימתם]אמּורים? [לאמת ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

אֹו ידן, ּכתב ׁשּזה עדים ׁשני ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון מּפיהם; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
אחר מּמקֹום יֹוצא ידן ּכתב לחתימתם]ׁשהיה אבל [ודומה . ְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

הּוא  ידינּו 'ּכתב ואמרּו: מּפיהן, אּלא לקּימֹו אפׁשר אי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאם
היינּו', 'אנּוסים היינּו', 'קרֹובים היינּו', קטּנים אבל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָזה,

הּׁשטר. ויּבטל נאמנין, אּלּו הרי - היינּו' ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֻ'מטעין
.Êעדּות 'ּפסּולי לקחנּואמרּו: 'ׁשחד אֹו ּבעברה', היינּו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹ

רׁשע, עצמֹו מׂשים אדם ׁשאין נאמנין; אין - זֹו' עדּות ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעל
רׁשע  ׁשהּוא עדים עליו ׁשּיעידּו 'אמנה עד אמרּו: אם וכן . ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ּדברינּו' הלוואה]היּו ללא שטר נאמנין;[היה אין - ְֱִֵֵֶָָָ
ּבׁשקר. ּכמעיד אמנה, ׁשטר על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּמעיד

.Áלנּו נמסרה 'מֹודעה זה', מכר 'ׁשטר העדים: ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאמרּו
מאונס]עליו' שמוכר הצהיר ׁשּכתב [המוכר ּפי על אף - ְִֶַַַָָ

נאמנין. אּלּו הרי אחר, מּמקֹום יֹוצא ֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָידן
.Ë ידן ּכתב היה אם - זה' ׁשטר היה ּתנאי 'על ְְְְִֶַַַָָָָָָָָאמרּו:

מתקּים  הּׁשטר אין ואם נאמנין; אין אחר, מ ּמקֹום ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיֹוצא
הּדין לבעלי ואֹומרין נאמנין , מּפיהן, ללקוחות]אּלא -]: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָ
לדין'. ּובֹואּו הּתנאי, ְְְִַַַ'קּימּו

.È והּׁשני הּדברים', היּו ּתנאי 'על העדים: מן האחד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָאמר
אחד  עד ּכאן הרי - ּתנאי' ׁשם היה 'לא .אֹומר: ְֲֵֵֵֶַָָָָָֹ

.‡È ּבעלי ּבפני אּלא עדּות מקּבלין אין ממֹונֹות, ּבדיני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּגם
מבּקׁשים ּדין  העדים ׁשהיּו אֹו חֹולה, ּדין ּבעל היה ואם . ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

וׁשלחּו הּים למדינת הרי [בי"ד]ליל - ּבא ולא ּדין לבעל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבפניו. ׁשּלא עדים מקּבלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו
עדיו  את ּדין ּבבית מקּימין ּבׁשטר, אבל ּפה. על ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבעדּות
'ׁשטר  ואֹומר: וצֹווח עֹומד היה ואפּלּו ּדין. ּבעל ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
אין  - הן' עדּות 'ּפסּולי הן', ׁשקר 'עדי הּוא', ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶָֻמזּיף
ראיה  לֹו יׁש ואם הּׁשטר. את מקּימין אּלא ּבֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָמׁשּגיחין

יפסל. ְְִִֹֹלפסל,
.·È ׁשּיביא עד ּבעדים מּטּפל ּבעדים, ראיה לֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכל

וטען  אּלם, ּדינֹו ׁשּבעל ּדין ּבית ידעּו ואם ּדין. לבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹותן
לֹו ויעידּו ׁשּיבֹואּו ּדינֹו מּבעל מתּפחדים ׁשהעדים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹובע
העדים. הּוא ׁשּיביא ּדינֹו ּבעל את ּכֹופין ּדין ּבית הרי -ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

לאּלם  ּבהן ּדנין אּלּו, ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

ד  ¤¤ּפרק
העֹוׂשה ‡. את רֹואין ׁשניהן ׁשּיהיּו צריכין - נפׁשֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָעדי

ּכאחד  אבל עברה אחד. ּדין ּובבית ּכאחד, להעיד ּוצריכין , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
רֹואהּו אחד היה ּכיצד? .לכ צריכין אינן ממֹונֹות ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּדיני
אחר  מחּלֹון רֹואהּו האחר והעד העברה, ּכׁשעבר זה ְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמחּלֹון
ואם  מצטרפין; זה, את זה רֹואין העדים ׁשני היּו אם -ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
העדים, את רֹואה ּבֹו הּמתרה זה היה מצטרפין. אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלאו,

זה רֹואין ׁשאין ּפי על אף - אֹותֹו רֹואין זה,והעדים את ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
אחד  והֹוציא אחד, ּבבית העדים ׁשני היּו מצרפן. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמתרה
ּבׁשּבת, מלאכה ׁשעֹוׂשה זה וראה החּלֹון, מן ראׁשֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמהם
והֹוציא  הּׁשני העד וחזר ראׁשֹו, והכניס ּבֹו, מתרה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואחד
ׁשּיראּו עד מצטרפין; אין - וראהּו החּלֹון מאֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹראׁשֹו
ּוׁשני  זה, מחּלֹון אֹותֹו רֹואין עדים ׁשני היּו ּכאחד. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשניהן
- ּבאמצע ּבֹו מתרה ואחד אחר, מחּלֹון אֹותֹו רֹואין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעדים
אחת; עדּות זֹו הרי אּלּו, את אּלּו רֹואין ׁשּמקצתן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבזמן
הּמתרה  אֹותם צרף ולא אּלּו, את אּלּו רֹואין היּו לא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹואם
מהן  אחת ּכת נמצאת אם ,לפיכ עדּיֹות. ׁשּתי אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֻ

הּוא - שהוזמו]והן[הנאשם]זֹוממין ׁשהרי [העדים נהרגין, ְְֱֲִִֵֵֶֶָ
הּׁשנּיה. הּכת ּבעדּות נהרג ְְֱִֵֶַַַָָהּוא

זה,·. אחר זה ׁשראּו ּפי על אף - ממֹונ ֹות ּבדיני ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָאבל
ּביֹום  הלוהּו 'ּבפני האחד: אמר ּכיצד? מצטרפת. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעדּותם
אני  'וכן הּׁשני: העד ואמר לֹו', הֹודה 'ּבפני אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּפלֹוני',
מצטרפין  אּלּו הרי - אחר' ּביֹום 'הֹודה אֹו ּבפני', .הלוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

'ּבפני ‚. אֹומר: והּׁשני הלוהּו', 'ּבפני האחד: אמר אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוכן
והּׁשני  לֹו', הֹודה 'ּבפני הראׁשֹון: ׁשאמר אֹו לֹו', ְְִִֵֶַַַָָָָָהֹודה
מצטרפין  אּלּו הרי - הלוהּו' 'ּבפני אמר: זמן אחר .ׁשהעיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּמ„. ּבעת וׁשֹומעין וכן אחד, יבֹוא - ּדין ּבבית עידין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
ׁשֹומעין  זמן, לאחר הּׁשני העד ּוכׁשּיבֹוא הּיֹום, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּדבריו

הּממֹון  ּבהן ּומֹוציאין לזה, זה ּומצטרפין .ּדבריו; ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ
ּבכתב‰. אחד עד היה אם השטר]וכן על ואחד [חתום ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

'אני  עדּותֹו: ּכתב ׁשּלא זה אמר ואם מצטרפין. - ּפה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל
סודר]קניתי קנין ּבא [קיבלתי ולא זה, ּדבר על מּידֹו ְִִִֶַָָָָָֹ

מצטרפין; ׁשניהן - לכּתב' מּמּני ׁשאל ולא הּזה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלוה
'ּפרעּתי'. לֹומר יכֹול ואינֹו ּבׁשטר, מלוה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָונעׂשת

.Â ּדין ּבבית הּׁשני והעיד זה, ּדין ּבבית האחד העד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהעיד
וכן  עדּותן. ויצטרפּו ּדין, ּבית אצל ּדין ּבית יבֹוא - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאחר

זה ּדין ּבבית העדים ׁשני העידּו העדים]אם חתימות ,[על ְְִִִִֵֵֵֵֶָ
אחר ּדין ּבבית והעידּו הדין וחזרּו מבית חלק [והלכו ְְְְִִֵֵֵַָ

הים] ּדין,למדינת ּובית ּדין ּבית מּכל אחד יבֹוא -ִִִֵֵֶָָָ
ּבפניו, העדים ׁשני ׁשהעידּו הּדּין עם העד אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָויצטרפּו.

מצטרפין. ְְִִֵָאין
.Ê ׁשּיעיד צרי ממֹונֹות, ּבדיני העדּות ׁשּמצרפין ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאף
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הּדבר  ּבכל מּׁשניהן אחד עד אם ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אין  - ּבמקצתֹו הּׁשני והעיד הּדבר, ּבמקצת אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעיד
ּדבר", "יקּום ׁשּנאמר: ׁשניהן, מעדּות הּדבר את ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמקּימין

ּפלֹוני  ׁשנה זֹו ׂשדה 'אכל אֹומר: זה ּכיצד? ּדבר. חצי ת',ולא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשנה  ׁשאכלּה העיד וזה ׁשנּיה, ּבׁשנה ׁשאכלּה העיד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָוזה
'הרי  ואֹומרין: ׁשלׁשּתן, עדּות מצטרפין אין - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָׁשליׁשית
הּדבר. ּבמקצת העיד ואחד אחד ׁשּכל ׁשנים'; ׁשלׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאכלּה

ראיתי 'ׁשאני זה: העיד אם פלוני]וכן אחת [אצל ׂשערה ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבצד  אחת ׂשערה ראיתי 'ואני אֹומר: וזה זה', ׁשל ימינֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבצד
ּכדי  ׁשניהם, ּדברי מצטרפין אין - הּיֹום' ּבאֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹׂשמאלֹו
ּפלֹוני'; ּביֹום ּגדֹול זה ׁשהיה ׁשניהם העידּו 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:

הּסימנין ּבמקצת העיד אחד ׁשּכל למטה לפי שערות ב' -] ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
גדלות] סימן והעידּושהם אחת, ּבׂשערה ׁשנים העידּו אפּלּו .ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָ

על  העידה מהן ּכת ּכל ׁשהרי אחרת; ּבׂשערה אחרים ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
ׁשּתי  ׁשראה האחד העיד אם אבל עדּות. זֹו ואין - ּדבר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָחצי
ּבצד  ׂשערֹות ׁשּתי ׁשראה הּׁשני והעיד ימין, ּבצד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשערֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין. - ְְְְִִֵֵֶַָָֹֹׂשמאל

ה'תשע"ד  טבת כ"א שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
חֹותכין‡. אחד,[פוסקים]אין עד ּפי על הּדינין מן ּדין ְִִִִִִֵֵֶַַָ

עד  יקּום "לא ׁשּנאמר: - ממֹונֹות ּדיני ולא נפׁשֹות ּדיני ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹלא
הּׁשמּועה  ּומּפי חּטאת"; ּולכל עֹון לכל ּבאיׁש, ְְְְִִִֶַַָָָָָָאחד

ׁשּבארנּו[ממשרע"ה] ּכמֹו לׁשבּועה, הּוא ׁשּקם ְְְְִֵֶֶַַָָָלמדנּו,
טֹוען. ְְִֵּבהלכֹות

ׁשּלא ·. ּבׂשֹוטה - אחד עד ּתֹורה האמינה מקֹומֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹּבׁשני
מרים  מי שנטמאה]ּתׁשּתה מעיד ׁשּלא [אם ערּופה ּובעגלה , ְְְֲִִֵֶֶֶָָָֹ

הרוצח]ּתערף שראה מעיד וכן [אם ּבמקֹומן. ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶַָָ
ּבעלּה. ׁשּמת לּה ׁשּיעיד אּׁשה ּבעדּות ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהן,

מעידין ‚. ּכן ּופסּול אּׁשה מֹועיל, אחד ׁשעד מקֹום ּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָוכן
ׁשבּועה  ׁשל אחד מעד חּוץ אּלא - ׁשבּועה מחּיבין ׁשאין ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

זה  ויתחּיב אחר, עם להצטרף הראּוי ּכׁשר עד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּבעדּות
ׁשלׁשה  ּפי על אֹו עדים, ׁשני ּפי "על ממֹון. ּפיו על ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנׁשּבע
אחד  נמצא אם הּׁשנים, מה ּכׁשנים. ׁשלׁשה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹעדים",
והּוא  הּׁשלׁשה. אף - העדּות ּבטלה ּפסּול, אֹו קרֹוב ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹמהם
ּבטלה  - ּפסּול אֹו קרֹוב מהם אחד נמצא אם למאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהּדין

ממֹונֹות. ּבדיני ּבין נפׁשֹות ּבדיני ּבין ְְְִִֵֵֵֵֵָָָהעדּות,
אבל „. להעיד. ּכּלן ׁשּנתּכּונּו ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה

ּבכלל  אחים ׁשני ּיעׂשּו מה - להעיד ּכּלן נתּכּונּו לא ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹֻאם
ּכׁשחטף  אֹו ּבֹו, ּכׁשחבל אֹו זה, את זה ּכׁשהרג וראּו ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעם

מּידֹו .חפץ ִֵֶָ
מרּבין ‰. עדים ּדין לבית ּכׁשּיבֹואּו הּדבר? ּבֹודקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻוכיצד

חבל, אֹו ׁשהרג זה 'ּכׁשראיתם להם: אֹומרים אחת, ּכת -ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבאתי  'לא ׁשאמר: מי ּכל לראֹות'? אֹו ּבאתם ְְִִִִֶֶַָָָָָֹלהעיד
ּבאתי' העם ּובכלל הּדבר, מה לראֹות אּלא עליו, ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָלהעיד
ּולכּון  ּבאתי, 'להעיד ׁשאמר: מי וכל אֹותֹו; מפריׁשין -ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

להעיד  ׁשּנתּכּונּו ּבאּלּו נמצא אם אֹותֹו. מפריׁשין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָהעדּות'
ּבטלה  ּכּלן עדּות ּפסּול, אֹו אמּורים?קרֹוב ּדברים ּבּמה . ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻ

ּכׁשרים, ּכּלן היּו אם אבל ּפסּול. אֹו קרֹוב ּבהן ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֻּבׁשהיה
הֹואיל  - להעיד נתּכּון ׁשּלא ואחד להעיד הּמתּכּון ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחד
הּדין  חֹותכין התראה, ׁשם והיתה עדּותֹו, וכּון הּדבר ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָוראה

נפׁשֹות. ּבדיני ּבין ממֹונֹות ּבדיני ּבין ּפיו, ְְְִִִֵֵֵֵַָָעל
.Âאֹו ּפסּול, מהם אחד ונמצא מרּבין, עדיו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻׁשטר

קּימין  העדים אין והרי לזה, זה קרֹובים ׁשנים ּבהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיּו
אֹותן לׁשאל המקום ּכדי למלאת או להעיד התכוונו [אם ְְִֵָֹ

בשטר] יׁשבּוהריק ׁשּכּלן ּברּורה עדּות ׁשם יׁש אם -ְְִֵֵֶָָָָֻ
לאו, ואם ּבטל; זה הרי - להעיד ּכּלם נתּכּונּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלחּתם,
ׁשהרי  ּבּׁשאר? העדּות מקּימין ולּמה ּבּׁשאר. העדּות ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּתתקּים
לחּתם  לּגדֹול מקֹום והּניחּו הּכׁשרים, ׁשחתמּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאפׁשר

כבוד] בתור וחתם [למעלה הּפסּול, אֹו הּקרֹוב זה ּובא ,ְֶַַַָָָָ
מּדעּתם. ְִֶַָֹׁשּלא

.Ê- הּפסּול הּוא ּבּׁשטר, ּתחּלה ׁשחתּום ׁשהעד ּפי על ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאף
ּכׁשר. הּׁשטר ְֲֵֵַָָהרי

.Á זה ּבדין מֹורה אינֹו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשהעיד עד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל
אמר: ואם חֹובה. ולא זכּות לא עליו ילּמד ולא ְְְְְֱִֵֶַַַָָָָָֹֹֹהּנהרג,
"ועד  ׁשּנאמר: - אֹותֹו מׁשּתקין זכּות', עליו ללּמד לי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָ'יׁש
ּומהּו לחֹובה. ּבין לזכּות ּבין למּות", בנפׁש יענה לא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד
- למּות ּבנפׁש ׁשהעיד עד ּכלֹומר, "למּות"? ׁשּנאמר: ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזה
יׁש ממֹונֹות, ּבדיני אבל ויׁשּתק. יעיד אּלא ּדבר, יענה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹלא
ולא  הּדּינין, מן יּמנה לא אבל וחֹובה. זכּות ללּמד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹלֹו

ממֹונֹות. ּבדיני אפּלּו ּדּין, נעׂשה עד ׁשאין ּדּין; ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיעׂשה
.Ë,הּתֹורה מן עדים ׁשּצרי ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

ּבׁשל  אבל הּתֹורה. מן הּדבר ּבאֹותֹו לדּון ּדּינין ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָוצרי
ּדּין  נעׂשה עד הּגט ּדבריהם, את ׁשהביא אחד ּכיצד? . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

חכמים:]ואמר: הּוא [כתקנת - נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִֶַַַַַָָָ
לּה אֹותֹו נֹותנין דיינים]ּוׁשנים שלושה ּכאּלּו[בתור ונמצא , ְְְְְִִִִַָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדין. ּבבית ְְְִֵֵֵֶַַָָֹנטלּתּו

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ׁשטרֹותּכבר ׁשּקּיּום העדים , חתימות [אימות ְְְִֵֶַָָ

ּבפני [מדרבנן]מּדבריהםבבי"ד] ּדלת ּתנעל ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ּבׁשלׁשה, אּלא ׁשטרֹות מקּימין אין כן, ּפי על אף ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלוין.
אין  ּולפיכ ּדין. ׁשהּוא מּפני הדיֹוטֹות, ׁשלׁשּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָאפּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּלילה, ׁשטרֹות ְְְְְְִֵֶַַַַָָמקּימין
.·הּדר ּדין: ּבבית הּׁשטר יתקּים ּדרכים מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאחד

עדּות  ׁשּזֹו העדים, ידי ּכתב מּכירין הּדּינים ׁשּיהיּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהאחת,
ּפלֹוני  עדּות וזֹו העדים ּפלֹוני ׁשּיחּתמּו הּׁשנּיה, הּדר . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

החֹותמים  העדים ׁשּיבֹואּו הּׁשליׁשית, הּדר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפניהם.
עד  ואני ידי, ּכתב 'זה ואחד: אחד ּכל ויאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלפניהם,
ׁשהיּו אֹו הּׁשטר עדי מתּו ׁשאם הרביעית, הּדר זה'. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדבר
ׁשהּוא  ידן ּכתב על ויעידּו עדים ויבֹואּו אחרת, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבמדינה
ּבׁשטרֹות  יֹוצא ידן ּכתב ׁשּיהיה החמיׁשית, הּדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה.

ועֹורכין מדמים]אחרים, הּכתב [- לאֹותֹו הּכתב זה ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
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להם  ויראה לזה, זה ּדֹומה ויהיה האחרֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבּׁשטרֹות
הדיינים]ּביחד אּלּו.[לג' ידי ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב , ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַ

מּׁשּתי ‚. אּלא אחרֹות, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
ׁשל -]ׁשטרֹות ּבעליהן[מכירת ׁשאכלּום ׂשדֹות, [-ׁשּתי ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ

הלקוחות] ּבלא החזיקו ּגלּויה נכֹונה אכילה ׁשנים ְְְֲִִָָָָָֹֹׁשלׁש
ּכל  ׁשאֹוכלין ּכדר ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא יראה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
והּוא, ּכתּבֹות. ׁשטרי מּׁשני אֹו ׂשדֹותיהם; ׂשדֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָֻּבעלי
זה  ידי מּתחת לא - אחר ידי מּתחת הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּיצאּו

וכן  הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא ׁשטרֹו, לקּים מקּימין ׁשרֹוצה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ערער עליו ׁשּקרא מּׁשטר אמיתותו]הּׁשטר והחזק [על , ְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻ

מּׁשטרי  ׁשּמקּימין ּכמֹו לבּדֹו, מּמּנּו מקּימין - ּדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּבבית
ּכתּבֹות. ׁשּתי אֹו ׂשדֹות ְְְֵֵָֻׁשּתי

ׁשטר „. ונתקּים היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבית
ּבאיזֹו ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ּבפנינּו' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשּמא  ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; הּדרכים מחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדר

ׁשּיכּתבּויטעּו וׁשמענּו, ׁשראינּו ּדינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר

אּלא ‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם
אחר  ּבֹודקין אבל יטעּו; ולא ּבקּיין ׁשהן אֹותן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹמחזיקין

ִֵָהעדים.
.Âצרי - מהן אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

אינּנּו' והאחד היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב יראה לכּתב: ׁשּמא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבֹו: ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו'. 'ּבׁשנים ויאמר: ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהרֹואה,
ּדין  ּבית ׁשּׁשניהם ּדּמּו 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ּדין', ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ'ּבבית

צרי אינֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו מׁשמע ּבֹו יׁש ואם .הן'. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
.Ê עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

ׁשנים  ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא ּגזלן ׁשהּוא מהן אחד על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוערערּו
חתמּו ׁשּלא עד אם - ּבתׁשּובה ׁשחזר והעידּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחרים
היּו. ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי - ׁשחזר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהעידּו
- ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו הּׁשנים ׁשחתמּו אחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
חתימת  ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ׁשהרי עּמהן, חֹותם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
ּבעברה. עליו ּבׁשערערּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנים.
לא  'אּמֹו ׁשאמרּו: ּכגֹון מׁשּפחה, ּבפגם עליו ערערּו ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹאבל

אּמֹו,[משיפחותה]נׁשּתחררה נתּגּירה 'לא אֹו הּוא', ועבד , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין הּׁשנים ׁשחתמּו אחר ונֹודע הּוא', ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָוגֹוי
ּדבר  ּגּלּוי ׁשּזה עּמהן; חֹותם זה הרי - ּכׁשר וׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּפגם,

מּקדם. ִֶֶָָֹׁשהיה
.Á ׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר, הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

לקרֹות  צריכין הּדּינים ואין החתימה. אּלא עּקר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכתיבה
מעדיו  אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין על הּׁשטר אף , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ְִֶַָָֹּפי

ז  ¤¤ּפרק
ׁשעדיו ‡. ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ידי ּכתב על הּקרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָמעיד

ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו, וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָראּובן
ׁשל  ּבנֹו ּובא אבי', ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ואמר: ראּובן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל
ּכׁשרין  אּלּו הרי - אבי' ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמעֹון

ׁשליׁשי  עּמהם נצטרף ואם קרֹובים, ׁשאינם עדים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּכׁשני
הּׁשטר  נתקּים הרי - ׁשניהם ידי ּכתב על כל והעיד על -] ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

עדים] ב' צריך .חתימה
מה ·. ּבגדלן, להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו

ידֹו ּכתב 'זה ּגדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנן. ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה אּבא, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ׁשּיצטרף  והּוא קטן'; ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

ּגדֹול  ּכׁשהּוא ידם ּכתב ׁשּמּכיר אחר .עּמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשניהן ‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשטר

נתקּים  - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
העיד הּׁשטר  והּׁשני ראּובן, ידי ּכתב על זה העיד אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשני  ׁשּצרי לפי הּׁשטר, נתקּים לא - ׁשמעֹון ידי ּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעל
מעיד  ׁשליׁשי יׁש ואם מּׁשניהם; אחד יד ּכתב ּכל על ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעדים

נתקּים. ּכאחד, וׁשמעֹון ראּובן ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶַַַָעל
על „. ואחר הּוא והעיד ידי', ּכתב 'זה הראׁשֹון: ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאמר

רבעי  ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכתב
האחד  ּבעדּות ּתלּוי ׁשּבּׁשטר אחיו הּממֹון העיד אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לא  - הּׁשני ידי ּכתב על אחר, עם ראׁשֹון ׁשל ּבנֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹאֹו
הּקרֹובים  ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי ׁשלׁשת ׁשהרי .נתקּים; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשני ‰. צרי - מהם אחד ּומת הּׁשטר, על החֹותמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים
עד  אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים
עדים  ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד,
ידֹו ּכתב ׁשּיחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרׂש, על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻאפּלּו

ּדין החתימות]ּבבית ׁשּזה [בהשוואת לֹומר צרי יהיה ולא , ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
ויתקּים  הּמת, ידי ּכתב על והאחר הּוא ויעיד ידֹו; ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּכתב

מּפיו. ׁשּלא ידֹו ְִִֶַָֹּכתב
.Â מּכירין מהם ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

חתמּו, ׁשּלא עד - מּכיר אינֹו ואחד עדים ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחתימֹות
ׁשהּוא  ּבדבר ּדּינים נעׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין

אין [מדרבנן]מּדבריהן - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמּכירין  היּו לא ׁשחתמּו, ּבעת ׁשהרי וחֹותם; ּבפניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעידין
ׁשלׁשּתן  ׁשּיהיּו עד אּלא ּבׁשנים מקּימין ואין ׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים יעידּו אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכירין,

.Ê ׁשנים ּובאּו ּומתּו, הּׁשטר, על חתּומין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשנים
היּו', 'קטּנים היּו', אנּוסים אבל זה, הּוא ידם 'ּכתב ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָואמרּו:
ׁשּזה  אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - היּו' עדּות ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּפסּולי
עליו  ׁשּקרא מּׁשטר יֹוצא ידם ּכתב ׁשהיה אֹו ידם, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָּכתב
מעמידין  אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ּבבית והחזק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻערער
ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ׁשּבּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשנים

ּכלּום  ּבֹו ּגֹובין .ואין ְְִֵ

ה'תשע"ד  טבת כ"ב רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על  ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי

זֹוכר  אינֹו אבל ּבוּדאי, הּוא ׁשּזה ידֹו ּכתב והּכיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּדין,
מעֹולם  מּזה לוה ׁשּזה זּכרֹון ּבלּבֹו ימצא ולא ּכלל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהעדּות
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ּדין  ּבבית זה ידֹו ּכתב על להעיד אסּור זה הרי ׁשאין - ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּממֹון  על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב על מעיד ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָאדם
ּכדי  - ידֹו ּוכתב לזה, חּיב ׁשּזה מעיד הּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשטר

יעיד. לא נזּכר, לא אם אבל הּדבר; ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹלהזּכירֹו
ידֹו,·. ּכתב ׁשראה אחר מעצמֹו העדּות את  הּזֹוכר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּׁשני  העד הזּכירֹו ואפּלּו ונזּכר, אחרים ׁשהזּכירּוהּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָאֹו
הזּכיר  אם אבל מעיד. זה הרי נזּכר, אם - עּמֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהעיד
מּפני  מעיד; אינֹו ׁשּנזּכר, ּפי על אף - עצמֹו הּתֹובע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַאֹותֹו
ׁשּלא  ּבדבר ּבׁשקר העיד ּכאּלּו ּדין ּבעל ּבעיני  ּדֹומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּזה

.ידע  ַָ
הּתֹובע ‚. והזּכיר חכמים, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּולפיכ

חכמים  ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּזה
מעיד  היה לא הּדבר, זכר לא ׁשאלמלי וקליֹודע, קולא]. -] ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׁש ממֹונֹות, ּבדיני ׁשהקּלּו הּדבר הּוא ׁשּׁשכח ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מעיד. זה הרי - הּדבר ׁשהזּכירֹו הּוא והּכתב ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּכּמה

עדיו „. ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר - ּכן והּדבר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהֹואיל
עדּות  ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים  לא - לֹו' מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ואין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹו,

עדּותן  ׁשּיזּכרּו עד ּכחרׂש; הּוא והרי מי הּׁשטר, וכל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לׂשמאלֹו. ימינֹו ּבין ממֹונֹות ּבדיני ידע לא - ּכזה ּדן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאינֹו
עדים  ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום יֹוצא ידם ּכתב היה אם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאבל
מׁשּגיחין  ואין הּׁשטר, את מקּימין - ידם ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעידים
ׁשּמא  זֹו'; עדּות זֹוכרים אנּו 'אין ׁשאֹומרין: ּדבריהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעל
לבּטל  ּכדי זֹוכרין', אנּו 'אין ׁשאמרּו: וזה ּבהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחזרּו
היינּו', עדּות 'ּפסּולי היינּו', 'קטּנים אמרּו: ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּׁשטר;
ּפיהם. על ׁשּלא הּׁשטר ויתקּים הֹואיל נאמנים, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינם
צריכין  אנּו ואין הּׁשטרֹות, ּכל מקּימין זה, טעם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּפני
אֹו זֹו, עדּות זֹוכרים הם אם אֹותם, ולׁשאל עדים ְְְְִִִִִֵֵֵָָֹלהביא
זֹוכרים  אנּו 'אין ואמרּו: ּבאּו ׁשאפּלּו אֹותּה; זֹוכרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָאינם
ׁשּלא  לקּימֹו ואפׁשר הֹואיל להם, ׁשֹומעין אין - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאֹותּה'

ִִֶמּפיהן.
הּׁשטר,‰. על עדּותֹו הּכֹותב ּכתּוב אחד אצלֹו ׁשּנמצא אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העיד 'ּפלֹוני ידֹו: ּובכתב ּביֹום [מינה]ּבפנקסֹו עליו אֹותי ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
אחרים  הזּכירּוהּו אֹו מעצמֹו, זכר אם - 'וכ ּבכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
ּדֹומה  זה ׁשאין להעיד; אסּור לאו, ואם מעיד. - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָונזּכר
ּפלֹוני  אצל לֹו יׁש 'ּפלֹוני נאמן: אדם לֹו ׁשאמר למי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
יֹודע  אינֹו והּוא זה, אצל לזה ׁשּיׁש הּוא והעיד ,'וכ ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכ

והעיד. ׁשמע אחר מּפי אּלא ּכלּום, הּדבר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמן

ט  ¤¤ּפרק
מהן,‡. אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הן; ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

והעבדים, הּנׁשים, - הן ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים,והּקטּנים  והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

עׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותם; והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,
ּפי ·. "על ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולֹות ְְֱִִִֵֶֶַַַָָנׁשים

עדים" נקבה.ׁשנים לׁשֹון לא זכר, לׁשֹון - ְְְְִִֵֵַָָָֹ
והאנּדרֹוגינֹוס‚. הּטמטּום נקבה]וכן או זכר ספקי -] ְְְְְִֵַַָֻ

ּכׁשר  ספק ׁשהּוא מי וכל אּׁשה, ספק ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּפסּולין,
להֹוציא  אּלא ּבא, העד ׁשאין ּפסּול; הּוא הרי - ּפסּול ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָספק

לחּיב אֹו ּפיו, על מֹוציאין [לענוש]ממֹון ואין עֹון, ּפיו על ְְֲִִִִֵֵַַַָ
ּתֹורה. ּדין מּספק, עֹונׁשין ואין מּספק ְְִִִִֵֵֵָָָָממֹון

ּתֹורה „. ּדין לעדּות, ּפסּולין ּבעדים:העבדים ׁשּנאמר , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאחיו  מּכלל לאחיו", לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ועׂשיתם
וחמר  קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ּבן אחיו מה - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹוהּו
הּגֹוים, - ּפסּולין מצוֹות ּבמקצת ׁשהן עבדים אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָלגֹוים:

ׁשּכן. ּכל ֵֶָֹלא
ּפסּול ‰. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו .מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר, מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻוכל

ואחר  ּברית, ּבני מּכלל ויעׂשה ויטּבל, לידֹו הּגט  ׁשּיּגיע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
יעיד  ּכ. ִָָ

.Ê הּתֹורה מן לעדּות ּפסּולין ּבעדים:הּקטּנים ׁשּנאמר , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
'אנׁשים', - ה'" לפני הריב להם אׁשר האנׁשים ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ועמדּו
ּפסּול, הּוא הרי - וחכם נבֹון הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹולא

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא ׁשנה [למטה]עד עׂשרה ׁשלׁש אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ׁשנה לעׂשרים הּגיע ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּגמּורֹות.
ואם  ויעיד. סריס, זה הרי - סריס מּסימני סימן ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָונֹולד

ׁשנֹותיו רב עד יעיד לא - ּבֹו נֹולד וחמש]לא ,[שלושים ְִַַָָֹֹֹ
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֶַּכמֹו

.Á ּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו, לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן
השחי]מּלמעלה ובית הזקן ּבדיקה [שערות צרי אינֹו - ְְְִִִֵַָָָ
ׁשּיּבדק.[למטה] עד עדּותֹו, מקּבלין אין - ראּו לא ואם .ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּובן
ּבקרקעֹות, עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָואינֹו
ּבעדּות  אבל יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ׁשאינֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני

ּגדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַָמּטלטלין
.Ë הּתֹורה מן לעדּות ּפסּול מצוֹות.הּׁשֹוטה ּבן ׁשאינֹו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אבנים  וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת  ּדעּתֹו ונמצאת ּדעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
מדּבר  ׁשהּוא ּפי על אף - הּדברים מן ּבדבר אפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּתמיד
ּובכלל  ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ּכענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוׁשֹואל

הּנכּפה יחׁשב. משגעון]הּׁשֹוטים לעיתים נופל ּבעת [- - ְְִִֵֵֵֶַַָ
מּזמן  הּנכּפה ואחד ּכׁשר. ּבריא, ׁשהּוא ּובעת ּפסּול; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכפּיתֹו,

וה  קבּוע. עת ּבלא ּתמיד הּנכּפה אֹו ּתהיה לזמן, ׁשּלא ּוא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּבעת  ׁשּגם נכּפין, ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד; מׁשּבׁשת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּדעּתֹו
ּבעדּות  להתיּׁשב וצרי עליהן. מּטרפת ּדעּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבריאתם,

הרּבה. ְְִִֵַַהּנכּפין
.È זה הּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאינן ּביֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּפתאים

ׁשאר  ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא זה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאת
והּמׁשּתּגעים  ּבדעּתן, והּנחּפזין המבהלין וכן הארץ, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעם
ודבר  הּׁשֹוטים. ּבכלל אּלּו ּכל הרי - ּביֹותר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּבדעּתם
הּדעֹות  לכּון אפׁשר ׁשאי הּדּין; ּׁשּיראה מה לפי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזה,

ְִָּבכתב.
.‡È מצוֹות ּבן ואינֹו נכֹונה, ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה; - .החרׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

מדּבר  ואינֹו ׁשּׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו ׁשּמדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחד
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להם  ויראה לזה, זה ּדֹומה ויהיה האחרֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבּׁשטרֹות
הדיינים]ּביחד אּלּו.[לג' ידי ּכתב הּוא אּלּו ידי ׁשּכתב , ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַ

מּׁשּתי ‚. אּלא אחרֹות, מּׁשטרֹות הּׁשטר את מקּימין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
ׁשל -]ׁשטרֹות ּבעליהן[מכירת ׁשאכלּום ׂשדֹות, [-ׁשּתי ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ

הלקוחות] ּבלא החזיקו ּגלּויה נכֹונה אכילה ׁשנים ְְְֲִִָָָָָֹֹׁשלׁש
ּכל  ׁשאֹוכלין ּכדר ּבעֹולם, מּתביעה ּפחד ולא יראה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
והּוא, ּכתּבֹות. ׁשטרי מּׁשני אֹו ׂשדֹותיהם; ׂשדֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָֻּבעלי
זה  ידי מּתחת לא - אחר ידי מּתחת הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּיצאּו

וכן  הּכל. זּיף הּוא ׁשּמא ׁשטרֹו, לקּים מקּימין ׁשרֹוצה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ערער עליו ׁשּקרא מּׁשטר אמיתותו]הּׁשטר והחזק [על , ְְְְְִֶַַַָָָָָָָֻ

מּׁשטרי  ׁשּמקּימין ּכמֹו לבּדֹו, מּמּנּו מקּימין - ּדין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּבבית
ּכתּבֹות. ׁשּתי אֹו ׂשדֹות ְְְֵֵָֻׁשּתי

ׁשטר „. ונתקּים היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב ׁשּכתבּו: ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבית
ּבאיזֹו ּפרׁשּו ׁשּלא ּפי על אף מקּים, זה הרי - ּבפנינּו' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה
ׁשּמא  ּדין לבית חֹוׁשׁשין ׁשאין נתקּים; הּדרכים מחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדר

ׁשּיכּתבּויטעּו וׁשמענּו, ׁשראינּו ּדינין ּבּתי ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבפניהם. ּבּה ׁשּנתקּים ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָהּדר

אּלא ‰. אחר, ּדין ּבית אחר ּבֹודקין ּדין ּבית אין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּולעֹולם
אחר  ּבֹודקין אבל יטעּו; ולא ּבקּיין ׁשהן אֹותן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹמחזיקין

ִֵָהעדים.
.Âצרי - מהן אחד ּומת הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

אינּנּו' והאחד היינּו, ׁשלׁשה 'ּבמֹוׁשב יראה לכּתב: ׁשּמא ; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּבֹו: ּכתּוב היה אפּלּו קּימּוהּו'. 'ּבׁשנים ויאמר: ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹהרֹואה,
ּדין  ּבית ׁשּׁשניהם ּדּמּו 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ּדין', ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ'ּבבית

צרי אינֹו ׁשלׁשה, ׁשהיּו מׁשמע ּבֹו יׁש ואם .הן'. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
.Ê עדים ׁשני ּובאּו הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

ׁשנים  ּובאּו ּבֹו, וכּיֹוצא ּגזלן ׁשהּוא מהן אחד על ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוערערּו
חתמּו ׁשּלא עד אם - ּבתׁשּובה ׁשחזר והעידּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחרים
היּו. ׁשלׁשה ׁשהרי עּמהם, חֹותם זה הרי - ׁשחזר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהעידּו
- ּבתׁשּובה ׁשחזר עליו העידּו הּׁשנים ׁשחתמּו אחר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
חתימת  ּבעת ׁשאינֹו ּכמי הּוא ׁשהרי עּמהן, חֹותם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָאינֹו
ּבעברה. עליו ּבׁשערערּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנים.
לא  'אּמֹו ׁשאמרּו: ּכגֹון מׁשּפחה, ּבפגם עליו ערערּו ְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָֹאבל

אּמֹו,[משיפחותה]נׁשּתחררה נתּגּירה 'לא אֹו הּוא', ועבד , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ּבמׁשּפחּתֹו ׁשאין הּׁשנים ׁשחתמּו אחר ונֹודע הּוא', ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָוגֹוי
ּדבר  ּגּלּוי ׁשּזה עּמהן; חֹותם זה הרי - ּכׁשר וׁשהּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּפגם,

מּקדם. ִֶֶָָֹׁשהיה
.Á ׁשאין הּׁשטר; ׁשּיתקּים קדם ּבּׁשטר, הּקּיּום לכּתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻמּתר

לקרֹות  צריכין הּדּינים ואין החתימה. אּלא עּקר, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּכתיבה
מעדיו  אֹותֹו מקּימין אּלא אֹותֹו, ׁשּמקּימין על הּׁשטר אף , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבֹו. ּכתּוב מה ידעּו ׁשּלא ְִֶַָָֹּפי

ז  ¤¤ּפרק
ׁשעדיו ‡. ׁשטר ּכיצד? קרֹובֹו. ידי ּכתב על הּקרֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָמעיד

ּבנֹו ּובא הּים, למדינת ׁשהלכּו אֹו ּומתּו, וׁשמעֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָראּובן
ׁשל  ּבנֹו ּובא אבי', ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ואמר: ראּובן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל
ּכׁשרין  אּלּו הרי - אבי' ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ואמר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמעֹון

ׁשליׁשי  עּמהם נצטרף ואם קרֹובים, ׁשאינם עדים ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָּכׁשני
הּׁשטר  נתקּים הרי - ׁשניהם ידי ּכתב על כל והעיד על -] ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

עדים] ב' צריך .חתימה
מה ·. ּבגדלן, להעיד הּגדֹולים ׁשּנאמנים מּדברים ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָואּלּו

ידֹו ּכתב 'זה ּגדֹול: ּכׁשהּוא לֹומר אדם נאמן ּבקטנן. ְְְְֱֶֶֶֶַַָָָָָָָָּׁשראּו
אחי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה רּבי, ׁשל ידֹו ּכתב וזה אּבא, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ׁשּיצטרף  והּוא קטן'; ּכׁשהייתי ידם ּבכתב מּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהייתי

ּגדֹול  ּכׁשהּוא ידם ּכתב ׁשּמּכיר אחר .עּמֹו ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ׁשניהן ‚. והעידּו ׁשנים ּובאּו וׁשמעֹון, ראּובן ׁשעדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשטר

נתקּים  - ׁשמעֹון ׁשל ידֹו ּכתב וזה ראּובן ׁשל ידֹו ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
העיד הּׁשטר  והּׁשני ראּובן, ידי ּכתב על זה העיד אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ׁשני  ׁשּצרי לפי הּׁשטר, נתקּים לא - ׁשמעֹון ידי ּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹעל
מעיד  ׁשליׁשי יׁש ואם מּׁשניהם; אחד יד ּכתב ּכל על ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעדים

נתקּים. ּכאחד, וׁשמעֹון ראּובן ּכתב ְְְְְְִִֵֵֶַַַָעל
על „. ואחר הּוא והעיד ידי', ּכתב 'זה הראׁשֹון: ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָאמר

רבעי  ׁשלׁשת ׁשּנמצא לפי נתקּים; לא - הּׁשני ידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכתב
האחד  ּבעדּות ּתלּוי ׁשּבּׁשטר אחיו הּממֹון העיד אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לא  - הּׁשני ידי ּכתב על אחר, עם ראׁשֹון ׁשל ּבנֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹאֹו
הּקרֹובים  ּבעדּות ּתלּוי הּממֹון רבעי ׁשלׁשת ׁשהרי .נתקּים; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ׁשני ‰. צרי - מהם אחד ּומת הּׁשטר, על החֹותמין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים
עד  אּלא נמצא לא ואם מת. ׁשל ידֹו ּכתב על להעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים
עדים  ּבפני ידֹו חתימת ּכֹותב - החי העד זה עם ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאחד,
ידֹו ּכתב ׁשּיחזק עד ּדין, ּבבית ּומׁשליכֹו החרׂש, על ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻאפּלּו

ּדין החתימות]ּבבית ׁשּזה [בהשוואת לֹומר צרי יהיה ולא , ְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
ויתקּים  הּמת, ידי ּכתב על והאחר הּוא ויעיד ידֹו; ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָּכתב

מּפיו. ׁשּלא ידֹו ְִִֶַָֹּכתב
.Â מּכירין מהם ׁשנים הּׁשטר, את לקּים ׁשּיׁשבּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשלׁשה

חתמּו, ׁשּלא עד - מּכיר אינֹו ואחד עדים ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחתימֹות
ׁשהּוא  ּבדבר ּדּינים נעׂשים ׁשהעדים וחֹותם; ּבפניו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמעידין

אין [מדרבנן]מּדבריהן - ׁשחתמּו אחר אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמּכירין  היּו לא ׁשחתמּו, ּבעת ׁשהרי וחֹותם; ּבפניו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמעידין
ׁשלׁשּתן  ׁשּיהיּו עד אּלא ּבׁשנים מקּימין ואין ׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ואחד. אחד ּכל ּבפני הּכתב על העדים יעידּו אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּכירין,

.Ê ׁשנים ּובאּו ּומתּו, הּׁשטר, על חתּומין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָׁשנים
היּו', 'קטּנים היּו', אנּוסים אבל זה, הּוא ידם 'ּכתב ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָואמרּו:
ׁשּזה  אחרים עדים ׁשם ׁשּיׁש ּפי על אף - היּו' עדּות ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'ּפסּולי
עליו  ׁשּקרא מּׁשטר יֹוצא ידם ּכתב ׁשהיה אֹו ידם, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָּכתב
מעמידין  אּלא נתקּים; לא זה הרי - ּדין ּבבית והחזק ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻערער
ּפסּולין, ׁשהן עליהן ׁשהעידּו הּׁשנים ּכנגד ׁשּבּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשנים

ּכלּום  ּבֹו ּגֹובין .ואין ְְִֵ

ה'תשע"ד  טבת כ"ב רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
ּבבית ‡. ידֹו ּכתב על להעיד ּובא הּׁשטר, על  ׁשחתם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמי

זֹוכר  אינֹו אבל ּבוּדאי, הּוא ׁשּזה ידֹו ּכתב והּכיר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּדין,
מעֹולם  מּזה לוה ׁשּזה זּכרֹון ּבלּבֹו ימצא ולא ּכלל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהעדּות
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ּדין  ּבבית זה ידֹו ּכתב על להעיד אסּור זה הרי ׁשאין - ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּממֹון  על אּלא זה, ׁשהּוא ידֹו ּכתב על מעיד ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָאדם
ּכדי  - ידֹו ּוכתב לזה, חּיב ׁשּזה מעיד הּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשטר

יעיד. לא נזּכר, לא אם אבל הּדבר; ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹלהזּכירֹו
ידֹו,·. ּכתב ׁשראה אחר מעצמֹו העדּות את  הּזֹוכר ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

הּׁשני  העד הזּכירֹו ואפּלּו ונזּכר, אחרים ׁשהזּכירּוהּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָאֹו
הזּכיר  אם אבל מעיד. זה הרי נזּכר, אם - עּמֹו ְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהעיד
מּפני  מעיד; אינֹו ׁשּנזּכר, ּפי על אף - עצמֹו הּתֹובע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַאֹותֹו
ׁשּלא  ּבדבר ּבׁשקר העיד ּכאּלּו ּדין ּבעל ּבעיני  ּדֹומה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּזה

.ידע  ַָ
הּתֹובע ‚. והזּכיר חכמים, ּתלמיד הּתֹובע היה אם ,ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּולפיכ

חכמים  ׁשּתלמיד לֹו; יעיד זה הרי - ונזּכר העד את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּזה
מעיד  היה לא הּדבר, זכר לא ׁשאלמלי וקליֹודע, קולא]. -] ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

ׁש ממֹונֹות, ּבדיני ׁשהקּלּו הּדבר הּוא ׁשּׁשכח ּפי על אף ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מעיד. זה הרי - הּדבר ׁשהזּכירֹו הּוא והּכתב ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּכּמה

עדיו „. ּובאּו ּדין, לבית ׁשּיצא ׁשטר - ּכן והּדבר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהֹואיל
עדּות  ידענּו לא מעֹולם אבל זה, הּוא ידינּו 'ּכתב ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹואמרּו:
נתקּים  לא - לֹו' מכר אֹו מּזה לוה ׁשּזה זֹוכרים אנּו ואין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹו,

עדּותן  ׁשּיזּכרּו עד ּכחרׂש; הּוא והרי מי הּׁשטר, וכל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לׂשמאלֹו. ימינֹו ּבין ממֹונֹות ּבדיני ידע לא - ּכזה ּדן ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאינֹו
עדים  ׁשהיּו אֹו אחר, מּמקֹום יֹוצא ידם ּכתב היה אם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאבל
מׁשּגיחין  ואין הּׁשטר, את מקּימין - ידם ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמעידים
ׁשּמא  זֹו'; עדּות זֹוכרים אנּו 'אין ׁשאֹומרין: ּדבריהם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָעל
לבּטל  ּכדי זֹוכרין', אנּו 'אין ׁשאמרּו: וזה ּבהם, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָחזרּו
היינּו', עדּות 'ּפסּולי היינּו', 'קטּנים אמרּו: ּוכאּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּׁשטר;
ּפיהם. על ׁשּלא הּׁשטר ויתקּים הֹואיל נאמנים, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינם
צריכין  אנּו ואין הּׁשטרֹות, ּכל מקּימין זה, טעם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּפני
אֹו זֹו, עדּות זֹוכרים הם אם אֹותם, ולׁשאל עדים ְְְְִִִִִֵֵֵָָֹלהביא
זֹוכרים  אנּו 'אין ואמרּו: ּבאּו ׁשאפּלּו אֹותּה; זֹוכרים ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָאינם
ׁשּלא  לקּימֹו ואפׁשר הֹואיל להם, ׁשֹומעין אין - ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹאֹותּה'

ִִֶמּפיהן.
הּׁשטר,‰. על עדּותֹו הּכֹותב ּכתּוב אחד אצלֹו ׁשּנמצא אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

העיד 'ּפלֹוני ידֹו: ּובכתב ּביֹום [מינה]ּבפנקסֹו עליו אֹותי ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
אחרים  הזּכירּוהּו אֹו מעצמֹו, זכר אם - 'וכ ּבכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
ּדֹומה  זה ׁשאין להעיד; אסּור לאו, ואם מעיד. - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָונזּכר
ּפלֹוני  אצל לֹו יׁש 'ּפלֹוני נאמן: אדם לֹו ׁשאמר למי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
יֹודע  אינֹו והּוא זה, אצל לזה ׁשּיׁש הּוא והעיד ,'וכ ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכ

והעיד. ׁשמע אחר מּפי אּלא ּכלּום, הּדבר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמן

ט  ¤¤ּפרק
מהן,‡. אחד ּבֹו ׁשּנמצא מי ּכל הן; ּפסלּות מיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשרה

והעבדים, הּנׁשים, - הן ואּלּו לעדּות. ּפסּול הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָהרי
והרׁשעים,והּקטּנים  והּסּומים, והחרׁשים, והּׁשֹוטים, , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ

עׂשרה. אּלּו הרי ּבעדּותם; והּנֹוגעין והּקרֹובין, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהּבזּויין,
ּפי ·. "על ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולֹות ְְֱִִִֵֶֶַַַָָנׁשים

עדים" נקבה.ׁשנים לׁשֹון לא זכר, לׁשֹון - ְְְְִִֵֵַָָָֹ
והאנּדרֹוגינֹוס‚. הּטמטּום נקבה]וכן או זכר ספקי -] ְְְְְִֵַַָֻ

ּכׁשר  ספק ׁשהּוא מי וכל אּׁשה, ספק ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּפסּולין,
להֹוציא  אּלא ּבא, העד ׁשאין ּפסּול; הּוא הרי - ּפסּול ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָספק

לחּיב אֹו ּפיו, על מֹוציאין [לענוש]ממֹון ואין עֹון, ּפיו על ְְֲִִִִֵֵַַַָ
ּתֹורה. ּדין מּספק, עֹונׁשין ואין מּספק ְְִִִִֵֵֵָָָָממֹון

ּתֹורה „. ּדין לעדּות, ּפסּולין ּבעדים:העבדים ׁשּנאמר , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאחיו  מּכלל לאחיו", לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו ְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ועׂשיתם
וחמר  קל ּברית. ּבן העד אף ּברית, ּבן אחיו מה - ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכמֹוהּו
הּגֹוים, - ּפסּולין מצוֹות ּבמקצת ׁשהן עבדים אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָלגֹוים:

ׁשּכן. ּכל ֵֶָֹלא
ּפסּול ‰. חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו .מי ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
.Â;ּפסּול - ׁשחרּור ּגט מחּסר הּוא והרי ׁשּנׁשּתחרר, מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֻוכל

ואחר  ּברית, ּבני מּכלל ויעׂשה ויטּבל, לידֹו הּגט  ׁשּיּגיע ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעד
יעיד  ּכ. ִָָ

.Ê הּתֹורה מן לעדּות ּפסּולין ּבעדים:הּקטּנים ׁשּנאמר , ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
'אנׁשים', - ה'" לפני הריב להם אׁשר האנׁשים ׁשני ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ועמדּו
ּפסּול, הּוא הרי - וחכם נבֹון הּקטן היה אפּלּו קטּנים. ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָֹולא

ׂשערֹות ׁשּתי ׁשּיביא ׁשנה [למטה]עד עׂשרה ׁשלׁש אחר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ׂשערֹות, ׁשּתי הביא ולא ׁשנה לעׂשרים הּגיע ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹּגמּורֹות.
ואם  ויעיד. סריס, זה הרי - סריס מּסימני סימן ּבֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָונֹולד

ׁשנֹותיו רב עד יעיד לא - ּבֹו נֹולד וחמש]לא ,[שלושים ְִַַָָֹֹֹ
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֶַּכמֹו

.Á ּבגרּות סימני ּבֹו ׁשּנראּו ׁשנֹותיו, לכלל ׁשהּגיע ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָקטן
השחי]מּלמעלה ובית הזקן ּבדיקה [שערות צרי אינֹו - ְְְִִִֵַָָָ
ׁשּיּבדק.[למטה] עד עדּותֹו, מקּבלין אין - ראּו לא ואם .ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשהביא אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשלׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּובן
ּבקרקעֹות, עדּות עדּותֹו אין - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָואינֹו
ּבעדּות  אבל יֹודע. אינֹו ׁשהרי ּבּדברים, מדקּדק ׁשאינֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּפני

ּגדֹול. והּוא הֹואיל עדּותֹו, מקּבלין - ְְְְְִִִִֵַַָמּטלטלין
.Ë הּתֹורה מן לעדּות ּפסּול מצוֹות.הּׁשֹוטה ּבן ׁשאינֹו לפי , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אבנים  וזֹורק ּכלים ּומׁשּבר ערם מהּל ׁשהּוא ׁשֹוטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹולא
מׁשּבׁשת  ּדעּתֹו ונמצאת ּדעּתֹו, ׁשּנטרפה מי ּכל אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבלבד,
מדּבר  ׁשהּוא ּפי על אף - הּדברים מן ּבדבר אפּלּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּתמיד
ּובכלל  ּפסּול, זה הרי - ּדברים ּבׁשאר ּכענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוׁשֹואל

הּנכּפה יחׁשב. משגעון]הּׁשֹוטים לעיתים נופל ּבעת [- - ְְִִֵֵֵֶַַָ
מּזמן  הּנכּפה ואחד ּכׁשר. ּבריא, ׁשהּוא ּובעת ּפסּול; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכפּיתֹו,

וה  קבּוע. עת ּבלא ּתמיד הּנכּפה אֹו ּתהיה לזמן, ׁשּלא ּוא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּבעת  ׁשּגם נכּפין, ׁשם יׁש ׁשהרי ּתמיד; מׁשּבׁשת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּדעּתֹו
ּבעדּות  להתיּׁשב וצרי עליהן. מּטרפת ּדעּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבריאתם,

הרּבה. ְְִִֵַַהּנכּפין
.È זה הּסֹותרין ּדברים מּכירין ׁשאינן ּביֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּפתאים

ׁשאר  ׁשּמבינין ּכדר הּדבר עניני יבינּו ולא זה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאת
והּמׁשּתּגעים  ּבדעּתן, והּנחּפזין המבהלין וכן הארץ, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעם
ודבר  הּׁשֹוטים. ּבכלל אּלּו ּכל הרי - ּביֹותר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹּבדעּתם
הּדעֹות  לכּון אפׁשר ׁשאי הּדּין; ּׁשּיראה מה לפי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָזה,

ְִָּבכתב.
.‡È מצוֹות ּבן ואינֹו נכֹונה, ּדעּתֹו ׁשאין ּכׁשֹוטה; - .החרׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

מדּבר  ואינֹו ׁשּׁשֹומע אֹו ׁשֹומע, ואינֹו ׁשּמדּבר חרׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָואחד
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צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה, ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי על אף -ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
ויהיה  ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָלהעיד
אם  וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים, ּדברי לׁשמע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹראּוי

מחמתנׁשּתּתק ּכדרחולי][נתאלם ׁשּנבּדק ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַ
לגּטין מיושבת]ׁשּבֹודקין דעתו עדּותֹו[אם ונמצאת , ְְְְִִִִֵֵֶ

חּוץ  ּכלל; עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו והעיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמכּונת,
אּׁשה בעלה]מעדּות שמת הקּלּו.[להעיד ׁשּבעגּונה לפי , ְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

.·Èוידעּו הּקֹול, ׁשּמּכירין ּפי על אף - מכירים]הּסּומין -] ְְִִִִֵֶַַַַַ
הדין]האנׁשים בעלי הּתֹורה,[- מן ּפסּולין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵַָָָ

לראֹות, ראּוי ׁשהּוא מי - ראה" אֹו עד, "והּוא ְְֱִִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
להעיד. ּכׁשר מעיניו, ּבאחת והּסּומה ׁשּמעיד. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּוא

י  ¤¤ּפרק
"אל ‡. ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָהרׁשעים

הּׁשמּועה  מּפי חמס"; עד להית רׁשע, עם יד ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹּתׁשת
רבינו] ּכׁשר [ממשה עד ואפּלּו עד'. רׁשע ּתׁשת 'אל ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָלמדּו:

- רׁשעֹו מּכירין הּדּינין ואין רׁשע, ׁשהּוא ּבחברֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּידע
מּפני  אמת; עדּות ׁשהיא ּפי על אף עּמֹו, להעיד לֹו ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָאסּור
עד  הרׁשע עם ידֹו הׁשית הּכׁשר זה ונמצא עּמֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמצטרף
יֹודע  ׁשהּוא ּכׁשר עד לֹומר, צרי ואין עדּותֹו. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתקּבלה
ׁשאסּור  - ׁשקר עד ׁשעּמֹו הּׁשני ׁשהעד וידע לחברֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבעדּות

רׁשע" עם יד ּתׁשת "אל ׁשּנאמר: להעיד, .לֹו ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
עליה ·. ׁשחּיבין עברה ׁשעבר מי ּכל רׁשע? הּוא ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאיזה

קראה  הּתֹורה ׁשהרי לעדּות; ּופסּול רׁשע, זהּו - ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָמלקּות
הרׁשע". הּכֹות ּבן אם "והיה ׁשּנאמר: רׁשע, מלקּות ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻלמחּיב
ּפסּול, ׁשהּוא ּדין ּבית מיתת למחּיב לֹומר צרי ְְִִִִֵֵֶַַַָָֻואין

למּות". רׁשע הּוא "אׁשר ֱֲֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
הרי ‚. הּתֹורה, מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעבר

מּדבריהם  ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ּפסּול ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה
ּבהמה [מדרבנן] ּבׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לתאבֹון  ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים נבלֹות ׁשאכל אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבחלב,
תאוותו] להכעיס[למאלות הקב"ה]ּבין את [את ׁשחּלל אֹו , ְְִִֵֵֶֶַ

ׁשּוע ׁשהּוא ׁשעטנז, ׁשּלבׁש אֹו ראׁשֹון, טֹוב [מעורב יֹום ְִֵֶֶַַַַָ
ומסורק] ופשתן טוּויצמר ופשתן]אֹו מצמר אֹו[החוטים ָ

ופשתן]נּוז מצמר הּתֹורה.[ארוג מן לעדּות ּפס ּול זה הרי -ְֲִֵֵֶַָָ
ׁשני  טֹוב יֹום את ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ּבׂשר אכל אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
ּפׁשּתן  ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ׁשּלבׁש אֹו ּגלּיֹות, ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשל
מנינּו ּוכבר מּדבריהם. לעדּות ּפסּול הּוא הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָוכּיֹוצא
מצוה  ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות; עליה ׁשחּיבין עברה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשאּסּורן  ּודברים הּתֹורה, מן ׁשאּסּורן ּדברים ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָּומצוה

ְִִֵֶמּדבריהם.
ּפי „. על אף לעדּות, ּפסּולין ׁשהם רׁשעים ׁשם יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָועֹוד

ולֹוקחין  הֹואיל מלקּיֹות; ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻׁשהן
עד  יקּום "ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין, - ּבחמס ׁשּלהן ׁשאינֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָממֹון
הרי  ׁשהחזיר, ּפי על אף - והּגזלנים הּגּנבים ּכגֹון - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחמס"
אף  - זֹומם עד וכן ּגזל. אֹו ׁשּגנב מעת לעדּות ּפסּול ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּוא
מן  ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון, ּבעדּות ׁשהּוזם ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעל

ׁשהעיד  מעת נפסל? הּוא ּומאימתי עדּות. לכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אחר  אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ׁשּלא ּפי על אף ּדין, ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבבית
הּמלוה  ואחד הּלוה, אחד - ּברּבית הּמלוה וכן ימים. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּמה

קצּוצה רּבית אם לעדּות: ּפסּולין ׁשניהן מראש]- קבועה -] ְְְְִִִִֵֵֶָ
אבק ואם הּתֹורה; מן לעדּות ּפסּולין הם הרי [-עׂשּו, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָ

מּדבריהםמעין] ּפסּולין הן הרי עׂשּו, וכן [מדרבנן]רּבית . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָ
מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי ּדבריהם, ׁשל ּגזל על העֹובר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

מ  אֹו קרקע הּלֹוקחים והן החמסנים, ׁשּלא ּכיצד? ּטלטלין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ
אּלּו הרי הּדמים, ׁשּנֹותנין ּפי על אף - הּבעלים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּברצֹון
ּדּקה, ּבהמה רֹועה אחד - הרֹועים וכן מּדבריהם. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּפסּולין
ּפסּולין; אּלּו הרי - עצמן ׁשל ּגּסה ּבהמה רֹועה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואחד
לרעֹות  ּבהמּתן ּומּניחין ּבגזל, ידיהן ּפֹוׁשטין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזקתן
ּבהמה  ּומגּדלי ּפסּול. רֹועה סתם ּולפיכ ּופרּדסים; ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׂשדֹות
ּכׁשרין. לארץ, ּבחּוצה אבל ּפסּולין; יׂשראל, ּבארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדּקה

הּמֹוכסין וכן מקֹום. ּבכל ּגּסה, ּבהמה לגּדל שקנו ּומּתר -] ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֻ
המיסים] זכות לּקח מהמלך ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; סתמן -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הּיתר  ולֹוקחין הּמלכּות, ּבדין להן הּקצּוב מּדבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר
מנת ּגּבאי אבל מס]לעצמם. ּכׁשרין;[גובי סתמן ,הּמל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

להן  הראּוי מן יתר אחת ּפעם אפּלּו ׁשּלקחּו נֹודע ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
- ּביּׁשּוב יֹונים מפריחי וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַלגּבֹות
ּבחּנם. אחרים ׁשל יֹונים ׁשּגֹוזלין ׁשחזקתן מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּפסּולין,
וכיון  ּבטלים, ׁשּיֹוׁשבין אדם ּבני והם - ׁשביעית סֹוחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָוכן

ׁשביעית ּומתחילין [שמיטה]ׁשּבאה זרֹועֹותיהן, ּפֹוׁשטים , ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ּפרֹות  אֹוספין ׁשהם אּלּו, ׁשחזקת ּבפרֹות; ולּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָלּׂשא
והּוא, - ּבקּבּיה המׂשחק וכן סחֹורה. ּבהם ועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשביעית
עֹוסק  ואינֹו הֹואיל - היא אּלא אּמנּות לֹו ּתהיה ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻׁשּלא

ׁשאֹוכל ּבחזקת זה הרי העֹולם, מן [מתפרנס]ּביּׁשּוב ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
אבק ׁשהּוא אמרּו,[מעין]הּקּבּיה, ּבלבד ּבקּבּיה ולא ּגזל. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ

יֹונים  לא וכן רּמֹונים. ּוקלּפי אגֹוזים ּבקלּפי אפּלּו ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶָֹאּלא
ועֹוף, חּיה ּבבהמה הממירים אפּלּו אּלא אמרּו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבלבד
יּטל  חברֹו, את הּנֹוצח ּכל אֹו חברֹו את הּקֹודם 'ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואמרּו:
ׁשּלא  והּוא, - זה ּבׂשחֹוק ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם', את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּבעליו
אּלּו וכל ּפסּול. הּוא הרי - זה ׂשחֹוק אּלא אּמנּות לֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֻּתהיה

מּדבריהם. ְְִִִֵֶּפסּולין
יבול]אריס‰. תמורת בשדה מּועט [העובד ּדבר ׁשּלקח ִֶַָָָָָ

ׁשּבּכרּו הּפרֹות להתבשל]מן וימי [הקדימו ניסן ּבימי ְִִִִִֵֵֵֶַָ
ׁשּלא  ׁשּלקח ּפי על אף - מלאכּתם ׁשּתּגמר קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשרי,
ּבעל  ׁשאין לעדּות; וכׁשר ּגּנב, אינֹו - הּׂשדה ּבעל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמּדעת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. על מקּפיד ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשדה

ה'תשע"ד  טבת כ"ג חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
.‡- ארץ ּבדר ולא ּבמׁשנה, ולא ּבמקרא, לא ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹמי

מי  ׁשּכל מּדבריהם; לעדּות ּופסּול רׁשע, ּבחזקת זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
ׁשּיבֹואּו העברֹות רב על עֹובר ׁשהּוא חזקה ,ּכ עד ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּירד
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מֹוסרין·. אין ,לפיכ[- ל ממנים הארץ,[- לעם עדּות ְְְִִֵֵֶַָָָ
עֹוסק  ׁשהּוא החזק ּכן אם אּלא עדּות; מּמּנּו מקּבלין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻואין
ּבֹו ויׁש היׁשרים, ּבדרכי ונֹוהג חסדים, ּובגמילּות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבמצוֹות
הארץ, עם ׁשהּוא ּפי על אף עדּותֹו, מקּבלין - ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּדר

ּבמׁשנה. ולא ּבמקרא לא ְְְְְְִִֵָָֹֹואינֹו
עד ‚. ּכׁשר, ּבחזקת חכמים ּתלמיד ּכל אֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצאת

ׁשּיחזק  עד ּפסּול, ׁשהּוא ּבחזקת הארץ עם וכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיּפסל;
היׁשרים. ּבדרכי הֹול ְְְִֵֵֶַַָׁשהּוא

חזקה „. לֹו ׁשּתהיה קדם הארץ עם עדּות ׁשּקּבל מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּבמצוֹות  נֹוהג ׁשהּוא ויעידּו עדים ׁשּיבֹואּו קדם אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹזֹו,
ׁשהרי  הּדין; את לּתן ועתיד הדיֹוט, זה הרי - ארץ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָּובדר

רׁשעים  ּפי על יׂשראל ממֹון .מאּבד ְְְִִִֵֵַַָָָ
האנׁשים ‰. והם מּדבריהם; לעדּות ּפסּולין הּבזּויין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָוכן

העם  ּכל לפני ּבּׁשּוק ואֹוכלין ׁשהֹולכין ההֹולכין אּלּו ּוכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
וכּיֹוצא  מנּולת, ּבמלאכה עֹוסקין ׁשהם ּבעת ּבּׁשּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻערּמים
ּככלב, חׁשּובין אּלּו ׁשּכל הּבׁשת; על מקּפידין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבאּלּו
צדקה  האֹוכלין אּלּו, ּומּכלל ׁשקר. עדּות על מקּפידין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואינן
מהן  ׁשּיּזֹונּו להם ׁשאפׁשר ּפי על אף - ּבפרהסיה ּגֹוים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּפסּולין  אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן ,לכ עצמן מבּזין - ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּבצנעה

ְִִֵֶמּדבריהם.
.Â לעדּות לפסּול הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ּבין ְְְִֵֵֵַַָָָמה

אף  ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ׁשּפסּול ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּדבריהם?
עליו הכריזּו ׁשּלא ּפי פסול]על ּכנסּיֹות [שהוא ּבבּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

,לפיכ הכרזה. צרי מּדבריהם, והּפסּול מדרׁשֹות. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּובבּתי
ּכדי  אֹותּה, מקּבלין - עליו ׁשהכריזּו קדם ׁשהעיד עדּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ּפסּול, ׁשהּוא ּבֹו ידעּו לא ׁשהרי העם; זכּות לאּבד ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

מּדבריהם. אּלא ּפסּולֹו ְְְִִֵֵֶֶָואין
.Ê ּבאּסּורין נאמן אחד איסור]עד לברר ּפי [- על אף , ְֱִִִֵֶֶַַָָ

- ׁשּׁשחט ּבעברה רׁשע ׁשהרי עדּיֹות; לׁשאר ּפסּול ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּוא
אבל  ׁשחטּתי'. 'ּכהלכה לֹומר ונאמן ּכׁשרה, ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָׁשחיטתֹו

ׁשּלֹו על נאמן אינֹו - ּדבר על הנדון החׁשּוד האיסור [אם ֱֵֶֶֶַַָָָָ
אחרים;שלו] ׁשל על הּוא נאמן אבל ,ֱֲֲִֵֶֶַָָ

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים  ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?לאחרים; . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

האר  עם ונאמן נאמן הן'; מעּׂשרין ּפלֹוני 'ּפרֹות לֹומר: ץ ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני  ׁשּמֹוכר זה 'ּבׂשר לֹומר: ּבכֹור ּבׂשר למּכר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּנחׁשד
לפי  האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא'; ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֻחּלין
עליהם. הּממֹון אימת ואין הרׁשעים, על האּסּורים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאימת

.Ë ׁשהם עליהן; מעידין ולא מעידין, לא - יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹמלכי
הּדּינים  על ּתחת נכנעין ואין זרֹוע, ּבעלי אּלמים .ּבחזקת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבבית  לּמל הּוא ּומעיד עליו, מעידין - ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגדֹול, ְְִֵֶַַָּדין

.È לא - והמׁשּמדים והּמינים, והאּפיקֹורֹוסין, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻהּמֹוסרין,
ׁשּלא  העדּות; ּפסּולי ּבכלל אֹותם למנֹות חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֻהצרכּו
- והּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל יׂשראל, רׁשעי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנּו

מֹורידין, ולא מעלין לא - ׁשהּגֹוים הּגֹוים; מן הן ְְֲִִִִִִִֵֶַַַֹֹּפחּותין
הּבא  לעֹולם חלק לחסידיהם ולא ויׁש מֹורידין - ואּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

הּבא. לעֹולם חלק להן ואין ְֲִֵֵֶֶַַָָָָמעלין,

יב  ¤¤ּפרק
ׁשעׂשה ‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם - ּבעברה הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל

הרי  לֹוקה, אינֹו ּבֹו התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹעברה
לעדּות. ּפסּול ּדברים זה על ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מפורסם]ׁשּפׁשט ׁשּנׁשּבע [- ּכגֹון - עברה ׁשהם ּביׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
וכּיֹוצא  נבלה אכל אֹו ּגנב, אֹו ּגזל, אֹו לּׁשוא, אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלּׁשקר
העֹוׂשה  ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ראּוהּו אם אבל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּה;
ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, צריכין - ׁשֹוגג ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָלהיֹות
חּלּול  ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת מּתיר אֹו קֹוׁשר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָראּוהּו
ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן העם ׁשרב מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְִִִֶַָָָעֹוׂשה
ּתמיד, ּבקּבּיה המׂשחק וכן הּוא. ׁשֹוכח ׁשּמא ׁשּבת, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

מֹוכס ׁשּנעׂשה מי מהמלך]אֹו המס זכות ּגּבאי [הקונה אֹו ֲִֵֶַַַָ
המלך] מס העדים [גובה צריכין - לעצמֹו ְְְִִִִֵֶַָׁשּמֹוסיף

אינן  העם ׁשרב לעדּות; ּפסּול זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלהֹודיעֹו
ּכל  ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ּדברים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיֹודעין
רׁשע, ׁשהּוא ידע ׁשּזה לעדים מראים ׁשהּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעברה
ּפסּול  זה הרי ּבֹו, התרּו ׁשּלא ּפי על אף - ּבזדֹון ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹועבר

לֹוקה. ואינֹו ְְֵֵֶלעדּות,
ׁשּבא ·. הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי  על אף - ּברּבית לוה אֹו ּגזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבית
ׁשאכל  אמר אם וכן נפסל. אינֹו עצמֹו, ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמׁשּלם
ׁשם  ׁשּיהיּו עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעילה ּבעל אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָנבלה

עדים  לפיכ,ׁשני רׁשע. עצמֹו את מׂשים אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לוי  והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ׁשמעֹון עליו ׁשהעיד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָראּובן

ר  הרי - ּברּבית' הלוה 'לי ׁשמעֹון ואמר: ּבעדּות נפסל אּובן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָ
מׂשים  אינֹו ּברּבית, ׁשּלוה לוי ׁשהֹודה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָולוי;
וכן  עצמֹו. על נאמן ואינֹו ראּובן, על ונאמן רׁשע; ְְְְְְֱֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו
לרצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ּבאנסֹו ּבין רבעֹו, ׁשּפלֹוני ׁשהעיד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמי
הּוא  - אׁשּתי' על ּבא 'ּפלֹוני להרגֹו. מצטרפין ואחר הּוא -ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

להרגּה לא אבל להרגֹו, מצטרפין קרובה]ואחר הוא .[כי ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָֹ
ואחר  הּוא - ׁשֹורי' את רבע 'ּפלֹוני ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוכן

ממֹונֹו. אצל קרֹוב אדם ׁשאין להרגֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָמצטרפין
מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

אֹו ּבֹו וחזר ּתׁשּובה ׁשעׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
ּכׁשר  זה הרי - והכחיׁשּום,ׁשּלקה ׁשנים ּבאּו אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ספק  זה הרי - נפסל' ולא זֹו עברה עׂשה 'לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואמרּו:
ולא  ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא לפיכ ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹּפסּול;

ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ׁשּיּודע עד - ְִֶֶַַָָָָָידּון
חזר „. ּדין, ּבבית ׁשּלקה ּכיון - מלקּות ׁשּנתחּיב מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

מּׁשּום לכׁשרּותֹו ּפסּולין ׁשהן עדּות, ּפסּולי ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
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צרי - נכֹונה ודעּתֹו מעּלה, ראּיה ׁשראּיתֹו ּפי על אף -ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
ויהיה  ּבפיו, להעיד ראּוי ׁשּיהיה אֹו ּבפיו, ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָלהעיד
אם  וכן עליו. ׁשּמאּימין והאּיּום הּדּינים, ּדברי לׁשמע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹראּוי

מחמתנׁשּתּתק ּכדרחולי][נתאלם ׁשּנבּדק ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַ
לגּטין מיושבת]ׁשּבֹודקין דעתו עדּותֹו[אם ונמצאת , ְְְְִִִִֵֵֶ

חּוץ  ּכלל; עדּות אינֹו - ידֹו ּבכתב ּבפנינּו והעיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻמכּונת,
אּׁשה בעלה]מעדּות שמת הקּלּו.[להעיד ׁשּבעגּונה לפי , ְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

.·Èוידעּו הּקֹול, ׁשּמּכירין ּפי על אף - מכירים]הּסּומין -] ְְִִִִֵֶַַַַַ
הדין]האנׁשים בעלי הּתֹורה,[- מן ּפסּולין אּלּו הרי - ְֲֲִִִֵֵַָָָ

לראֹות, ראּוי ׁשהּוא מי - ראה" אֹו עד, "והּוא ְְֱִִֵֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
להעיד. ּכׁשר מעיניו, ּבאחת והּסּומה ׁשּמעיד. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּוא

י  ¤¤ּפרק
"אל ‡. ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּולין ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָהרׁשעים

הּׁשמּועה  מּפי חמס"; עד להית רׁשע, עם יד ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹּתׁשת
רבינו] ּכׁשר [ממשה עד ואפּלּו עד'. רׁשע ּתׁשת 'אל ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָלמדּו:

- רׁשעֹו מּכירין הּדּינין ואין רׁשע, ׁשהּוא ּבחברֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּידע
מּפני  אמת; עדּות ׁשהיא ּפי על אף עּמֹו, להעיד לֹו ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָאסּור
עד  הרׁשע עם ידֹו הׁשית הּכׁשר זה ונמצא עּמֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמצטרף
יֹודע  ׁשהּוא ּכׁשר עד לֹומר, צרי ואין עדּותֹו. ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתקּבלה
ׁשאסּור  - ׁשקר עד ׁשעּמֹו הּׁשני ׁשהעד וידע לחברֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבעדּות

רׁשע" עם יד ּתׁשת "אל ׁשּנאמר: להעיד, .לֹו ְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
עליה ·. ׁשחּיבין עברה ׁשעבר מי ּכל רׁשע? הּוא ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאיזה

קראה  הּתֹורה ׁשהרי לעדּות; ּופסּול רׁשע, זהּו - ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָמלקּות
הרׁשע". הּכֹות ּבן אם "והיה ׁשּנאמר: רׁשע, מלקּות ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻלמחּיב
ּפסּול, ׁשהּוא ּדין ּבית מיתת למחּיב לֹומר צרי ְְִִִִֵֵֶַַַָָֻואין

למּות". רׁשע הּוא "אׁשר ֱֲֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
הרי ‚. הּתֹורה, מן מלקּות עליה ׁשחּיבין עברה על ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעבר

מּדבריהם  ׁשּבּה החּיּוב היה ואם הּתֹורה; מן ּפסּול ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה
ּבהמה [מדרבנן] ּבׂשר אכל ּכיצד? מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

לתאבֹון  ּבין ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקצים נבלֹות ׁשאכל אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבחלב,
תאוותו] להכעיס[למאלות הקב"ה]ּבין את [את ׁשחּלל אֹו , ְְִִֵֵֶֶַ

ׁשּוע ׁשהּוא ׁשעטנז, ׁשּלבׁש אֹו ראׁשֹון, טֹוב [מעורב יֹום ְִֵֶֶַַַַָ
ומסורק] ופשתן טוּויצמר ופשתן]אֹו מצמר אֹו[החוטים ָ

ופשתן]נּוז מצמר הּתֹורה.[ארוג מן לעדּות ּפס ּול זה הרי -ְֲִֵֵֶַָָ
ׁשני  טֹוב יֹום את ׁשחּלל אֹו ּבחלב, עֹוף ּבׂשר אכל אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
ּפׁשּתן  ׁשל חּוט ּבֹו ׁשאבד צמר ּבגד ׁשּלבׁש אֹו ּגלּיֹות, ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשל
מנינּו ּוכבר מּדבריהם. לעדּות ּפסּול הּוא הרי - ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָוכּיֹוצא
מצוה  ּבכל נתּבאר ּוכבר מלקּות; עליה ׁשחּיבין עברה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּכל
ׁשאּסּורן  ּודברים הּתֹורה, מן ׁשאּסּורן ּדברים ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָּומצוה

ְִִֵֶמּדבריהם.
ּפי „. על אף לעדּות, ּפסּולין ׁשהם רׁשעים ׁשם יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָועֹוד

ולֹוקחין  הֹואיל מלקּיֹות; ּבני ואינן ּתׁשלּומין ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻׁשהן
עד  יקּום "ּכי ׁשּנאמר: ּפסּולין, - ּבחמס ׁשּלהן ׁשאינֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָממֹון
הרי  ׁשהחזיר, ּפי על אף - והּגזלנים הּגּנבים ּכגֹון - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחמס"
אף  - זֹומם עד וכן ּגזל. אֹו ׁשּגנב מעת לעדּות ּפסּול ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּוא
מן  ּפסּול זה הרי - וׁשּלם ממֹון, ּבעדּות ׁשהּוזם ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעל

ׁשהעיד  מעת נפסל? הּוא ּומאימתי עדּות. לכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אחר  אּלא עדּות אֹותּה על הּוזם ׁשּלא ּפי על אף ּדין, ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבבית
הּמלוה  ואחד הּלוה, אחד - ּברּבית הּמלוה וכן ימים. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּמה

קצּוצה רּבית אם לעדּות: ּפסּולין ׁשניהן מראש]- קבועה -] ְְְְִִִִֵֵֶָ
אבק ואם הּתֹורה; מן לעדּות ּפסּולין הם הרי [-עׂשּו, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָ

מּדבריהםמעין] ּפסּולין הן הרי עׂשּו, וכן [מדרבנן]רּבית . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָ
מּדבריהם. ּפסּול הּוא הרי ּדבריהם, ׁשל ּגזל על העֹובר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל

מ  אֹו קרקע הּלֹוקחים והן החמסנים, ׁשּלא ּכיצד? ּטלטלין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ
אּלּו הרי הּדמים, ׁשּנֹותנין ּפי על אף - הּבעלים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָּברצֹון
ּדּקה, ּבהמה רֹועה אחד - הרֹועים וכן מּדבריהם. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּפסּולין
ּפסּולין; אּלּו הרי - עצמן ׁשל ּגּסה ּבהמה רֹועה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואחד
לרעֹות  ּבהמּתן ּומּניחין ּבגזל, ידיהן ּפֹוׁשטין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזקתן
ּבהמה  ּומגּדלי ּפסּול. רֹועה סתם ּולפיכ ּופרּדסים; ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבׂשדֹות
ּכׁשרין. לארץ, ּבחּוצה אבל ּפסּולין; יׂשראל, ּבארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדּקה

הּמֹוכסין וכן מקֹום. ּבכל ּגּסה, ּבהמה לגּדל שקנו ּומּתר -] ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֻ
המיסים] זכות לּקח מהמלך ׁשחזקתן מּפני ּפסּולין; סתמן -ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הּיתר  ולֹוקחין הּמלכּות, ּבדין להן הּקצּוב מּדבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיֹותר
מנת ּגּבאי אבל מס]לעצמם. ּכׁשרין;[גובי סתמן ,הּמל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

להן  הראּוי מן יתר אחת ּפעם אפּלּו ׁשּלקחּו נֹודע ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
- ּביּׁשּוב יֹונים מפריחי וכן ּפסּולין. אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַלגּבֹות
ּבחּנם. אחרים ׁשל יֹונים ׁשּגֹוזלין ׁשחזקתן מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּפסּולין,
וכיון  ּבטלים, ׁשּיֹוׁשבין אדם ּבני והם - ׁשביעית סֹוחרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָוכן

ׁשביעית ּומתחילין [שמיטה]ׁשּבאה זרֹועֹותיהן, ּפֹוׁשטים , ְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ּפרֹות  אֹוספין ׁשהם אּלּו, ׁשחזקת ּבפרֹות; ולּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָלּׂשא
והּוא, - ּבקּבּיה המׂשחק וכן סחֹורה. ּבהם ועֹוׂשין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשביעית
עֹוסק  ואינֹו הֹואיל - היא אּלא אּמנּות לֹו ּתהיה ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֻׁשּלא

ׁשאֹוכל ּבחזקת זה הרי העֹולם, מן [מתפרנס]ּביּׁשּוב ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
אבק ׁשהּוא אמרּו,[מעין]הּקּבּיה, ּבלבד ּבקּבּיה ולא ּגזל. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ

יֹונים  לא וכן רּמֹונים. ּוקלּפי אגֹוזים ּבקלּפי אפּלּו ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶָֹאּלא
ועֹוף, חּיה ּבבהמה הממירים אפּלּו אּלא אמרּו, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּבלבד
יּטל  חברֹו, את הּנֹוצח ּכל אֹו חברֹו את הּקֹודם 'ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹואמרּו:
ׁשּלא  והּוא, - זה ּבׂשחֹוק ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשניהם', את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּבעליו
אּלּו וכל ּפסּול. הּוא הרי - זה ׂשחֹוק אּלא אּמנּות לֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֻּתהיה

מּדבריהם. ְְִִִֵֶּפסּולין
יבול]אריס‰. תמורת בשדה מּועט [העובד ּדבר ׁשּלקח ִֶַָָָָָ

ׁשּבּכרּו הּפרֹות להתבשל]מן וימי [הקדימו ניסן ּבימי ְִִִִִֵֵֵֶַָ
ׁשּלא  ׁשּלקח ּפי על אף - מלאכּתם ׁשּתּגמר קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתׁשרי,
ּבעל  ׁשאין לעדּות; וכׁשר ּגּנב, אינֹו - הּׂשדה ּבעל ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמּדעת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. על מקּפיד ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשדה

ה'תשע"ד  טבת כ"ג חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
.‡- ארץ ּבדר ולא ּבמׁשנה, ולא ּבמקרא, לא ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹמי

מי  ׁשּכל מּדבריהם; לעדּות ּופסּול רׁשע, ּבחזקת זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
ׁשּיבֹואּו העברֹות רב על עֹובר ׁשהּוא חזקה ,ּכ עד ֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּירד
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מֹוסרין·. אין ,לפיכ[- ל ממנים הארץ,[- לעם עדּות ְְְִִֵֵֶַָָָ
עֹוסק  ׁשהּוא החזק ּכן אם אּלא עדּות; מּמּנּו מקּבלין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻואין
ּבֹו ויׁש היׁשרים, ּבדרכי ונֹוהג חסדים, ּובגמילּות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּבמצוֹות
הארץ, עם ׁשהּוא ּפי על אף עדּותֹו, מקּבלין - ארץ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּדר

ּבמׁשנה. ולא ּבמקרא לא ְְְְְְִִֵָָֹֹואינֹו
עד ‚. ּכׁשר, ּבחזקת חכמים ּתלמיד ּכל אֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָנמצאת

ׁשּיחזק  עד ּפסּול, ׁשהּוא ּבחזקת הארץ עם וכל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיּפסל;
היׁשרים. ּבדרכי הֹול ְְְִֵֵֶַַָׁשהּוא

חזקה „. לֹו ׁשּתהיה קדם הארץ עם עדּות ׁשּקּבל מי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּבמצוֹות  נֹוהג ׁשהּוא ויעידּו עדים ׁשּיבֹואּו קדם אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹזֹו,
ׁשהרי  הּדין; את לּתן ועתיד הדיֹוט, זה הרי - ארץ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָּובדר

רׁשעים  ּפי על יׂשראל ממֹון .מאּבד ְְְִִִֵֵַַָָָ
האנׁשים ‰. והם מּדבריהם; לעדּות ּפסּולין הּבזּויין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָוכן

העם  ּכל לפני ּבּׁשּוק ואֹוכלין ׁשהֹולכין ההֹולכין אּלּו ּוכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
וכּיֹוצא  מנּולת, ּבמלאכה עֹוסקין ׁשהם ּבעת ּבּׁשּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻערּמים
ּככלב, חׁשּובין אּלּו ׁשּכל הּבׁשת; על מקּפידין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבאּלּו
צדקה  האֹוכלין אּלּו, ּומּכלל ׁשקר. עדּות על מקּפידין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואינן
מהן  ׁשּיּזֹונּו להם ׁשאפׁשר ּפי על אף - ּבפרהסיה ּגֹוים ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּפסּולין  אּלּו ּכל חֹוׁשׁשין. ואינן ,לכ עצמן מבּזין - ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָּבצנעה

ְִִֵֶמּדבריהם.
.Â לעדּות לפסּול הּתֹורה, מן לעדּות ּפסּול ּבין ְְְִֵֵֵַַָָָמה

אף  ּבטלה, עדּותֹו - ׁשהעיד הּתֹורה מן ׁשּפסּול ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּדבריהם?
עליו הכריזּו ׁשּלא ּפי פסול]על ּכנסּיֹות [שהוא ּבבּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

,לפיכ הכרזה. צרי מּדבריהם, והּפסּול מדרׁשֹות. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּובבּתי
ּכדי  אֹותּה, מקּבלין - עליו ׁשהכריזּו קדם ׁשהעיד עדּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל
ּפסּול, ׁשהּוא ּבֹו ידעּו לא ׁשהרי העם; זכּות לאּבד ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

מּדבריהם. אּלא ּפסּולֹו ְְְִִֵֵֶֶָואין
.Ê ּבאּסּורין נאמן אחד איסור]עד לברר ּפי [- על אף , ְֱִִִֵֶֶַַָָ

- ׁשּׁשחט ּבעברה רׁשע ׁשהרי עדּיֹות; לׁשאר ּפסּול ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּוא
אבל  ׁשחטּתי'. 'ּכהלכה לֹומר ונאמן ּכׁשרה, ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָׁשחיטתֹו

ׁשּלֹו על נאמן אינֹו - ּדבר על הנדון החׁשּוד האיסור [אם ֱֵֶֶֶַַָָָָ
אחרים;שלו] ׁשל על הּוא נאמן אבל ,ֱֲֲִֵֶֶַָָ

.Áּבֹו ּולהעיד ּבֹו לדּון לֹו יׁש - ּדבר על החׁשּוד ,ְְִִֵֶַָָָָָָלפיכ
אחרים  ׁשּיהנּו ּכדי חֹוטא אדם אין חזקה ּכיצד?לאחרים; . ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

האר  עם ונאמן נאמן הן'; מעּׂשרין ּפלֹוני 'ּפרֹות לֹומר: ץ ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני  ׁשּמֹוכר זה 'ּבׂשר לֹומר: ּבכֹור ּבׂשר למּכר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּנחׁשד
לפי  האּסּורין. מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּוא'; ְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹֻחּלין
עליהם. הּממֹון אימת ואין הרׁשעים, על האּסּורים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאימת

.Ë ׁשהם עליהן; מעידין ולא מעידין, לא - יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹמלכי
הּדּינים  על ּתחת נכנעין ואין זרֹוע, ּבעלי אּלמים .ּבחזקת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ּבבית  לּמל הּוא ּומעיד עליו, מעידין - ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאבל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגדֹול, ְְִֵֶַַָּדין

.È לא - והמׁשּמדים והּמינים, והאּפיקֹורֹוסין, ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻהּמֹוסרין,
ׁשּלא  העדּות; ּפסּולי ּבכלל אֹותם למנֹות חכמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֻהצרכּו
- והּכֹופרין הּמֹורדין אּלּו אבל יׂשראל, רׁשעי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנּו

מֹורידין, ולא מעלין לא - ׁשהּגֹוים הּגֹוים; מן הן ְְֲִִִִִִִֵֶַַַֹֹּפחּותין
הּבא  לעֹולם חלק לחסידיהם ולא ויׁש מֹורידין - ואּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

הּבא. לעֹולם חלק להן ואין ְֲִֵֵֶֶַַָָָָמעלין,

יב  ¤¤ּפרק
ׁשעׂשה ‡. עדים ׁשני עליו העידּו אם - ּבעברה הּנפסל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל

הרי  לֹוקה, אינֹו ּבֹו התרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפלֹונית, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹעברה
לעדּות. ּפסּול ּדברים זה על ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מפורסם]ׁשּפׁשט ׁשּנׁשּבע [- ּכגֹון - עברה ׁשהם ּביׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
וכּיֹוצא  נבלה אכל אֹו ּגנב, אֹו ּגזל, אֹו לּׁשוא, אֹו ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלּׁשקר
העֹוׂשה  ׁשּקרֹוב ּדבר על עֹובר עדים ראּוהּו אם אבל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבּה;
ּכיצד? יּפסל. ּכ ואחר להזהירֹו, צריכין - ׁשֹוגג ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָלהיֹות
חּלּול  ׁשּזה להֹודיעֹו צריכין - ּבׁשּבת מּתיר אֹו קֹוׁשר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָראּוהּו
ראּוהּו אם וכן זה. יֹודעין אינן העם ׁשרב מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבת,
להֹודיעֹו צריכין - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת מלאכה ְְְְְִִִֶַָָָעֹוׂשה
ּתמיד, ּבקּבּיה המׂשחק וכן הּוא. ׁשֹוכח ׁשּמא ׁשּבת, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

מֹוכס ׁשּנעׂשה מי מהמלך]אֹו המס זכות ּגּבאי [הקונה אֹו ֲִֵֶַַַָ
המלך] מס העדים [גובה צריכין - לעצמֹו ְְְִִִִֵֶַָׁשּמֹוסיף

אינן  העם ׁשרב לעדּות; ּפסּול זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלהֹודיעֹו
ּכל  ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּלּו. ּדברים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹיֹודעין
רׁשע, ׁשהּוא ידע ׁשּזה לעדים מראים ׁשהּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעברה
ּפסּול  זה הרי ּבֹו, התרּו ׁשּלא ּפי על אף - ּבזדֹון ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹועבר

לֹוקה. ואינֹו ְְֵֵֶלעדּות,
ׁשּבא ·. הרי ּכיצד? עצמֹו. ּפי על ּבעברה נפסל אדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ּפי  על אף - ּברּבית לוה אֹו ּגזל אֹו ׁשּגנב ואמר ּדין, ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלבית
ׁשאכל  אמר אם וכן נפסל. אינֹו עצמֹו, ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמׁשּלם
ׁשם  ׁשּיהיּו עד נפסל, אינֹו - אסּורה ּבעילה ּבעל אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָנבלה

עדים  לפיכ,ׁשני רׁשע. עצמֹו את מׂשים אדם ׁשאין ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לוי  והעיד ּברּבית, ׁשהלוה ׁשמעֹון עליו ׁשהעיד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָראּובן

ר  הרי - ּברּבית' הלוה 'לי ׁשמעֹון ואמר: ּבעדּות נפסל אּובן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָ
מׂשים  אינֹו ּברּבית, ׁשּלוה לוי ׁשהֹודה ּפי על אף ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָולוי;
וכן  עצמֹו. על נאמן ואינֹו ראּובן, על ונאמן רׁשע; ְְְְְְֱֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמֹו
לרצֹונֹו ּבין נרּבע ׁשל ּבאנסֹו ּבין רבעֹו, ׁשּפלֹוני ׁשהעיד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָמי
הּוא  - אׁשּתי' על ּבא 'ּפלֹוני להרגֹו. מצטרפין ואחר הּוא -ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

להרגּה לא אבל להרגֹו, מצטרפין קרובה]ואחר הוא .[כי ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָֹ
ואחר  הּוא - ׁשֹורי' את רבע 'ּפלֹוני ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹוכן

ממֹונֹו. אצל קרֹוב אדם ׁשאין להרגֹו, ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָמצטרפין
מאּלּו‚. ּבעברה ּפסּול ׁשהּוא אחד על ׁשהעידּו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

אֹו ּבֹו וחזר ּתׁשּובה ׁשעׂשה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָהעברֹות,
ּכׁשר  זה הרי - והכחיׁשּום,ׁשּלקה ׁשנים ּבאּו אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ספק  זה הרי - נפסל' ולא זֹו עברה עׂשה 'לא ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹואמרּו:
ולא  ּבעדּותֹו, ממֹון מֹוציאין ואין יעיד, לא לפיכ ְְְְִִִִֵֵָָָָֹֹּפסּול;

ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ׁשּיּודע עד - ְִֶֶַַָָָָָידּון
חזר „. ּדין, ּבבית ׁשּלקה ּכיון - מלקּות ׁשּנתחּיב מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

מּׁשּום לכׁשרּותֹו ּפסּולין ׁשהן עדּות, ּפסּולי ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
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צריכין  ׁשּׁשּלמּו, ּפי על אף - ּגזלּו אֹו ׁשחמסּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָממֹון
ּבתׁשּובה  ׁשחזרּו ׁשּיּודע עד ּפסּולין הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתׁשּובה,

הרעה. ְִַָָָָמּדרּכן
ׁשטריהם מאימ ‰. את מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוה חזרת תי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ריבית] ילוּו[של ׁשּלא ּגמּורה, חזרה ויחזרּו ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹמעצמם,
לגֹוים. אפּלּו ְְֲִִִִּברּבית

.Â את מּׁשּיׁשּברּו ּבקּבּיה? המׂשחקין חזרת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמאימתי
המשחק]ּפסיפסיהן חזרה [קוביות ּבהם ויחזרּו מעצמן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבחּנם. ואפּלּו יעׂשּו ׁשּלא ְְֲֲִִֶַַָָֹּגמּורה,
.Ê הּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומאימתי

לא  ּבּמדּבר ׁשאפּלּו ּגמּורה, חזרה ּבהם ויחזרּו ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין
עֹוׂשין  .יהיּו ְִִ

.Á ׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי
'אני  ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ויּבדקּו. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרת,
והרי  ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ּפלֹוני ּבן ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָּפלֹוני

לענּיים' ּבמּתנה נתּונים .הם ְְֲִִִֵַַָָ
.Ëּבׁשבּועֹות הּמֹועל חזרת להשבע מאימתי [החשוד ְֲִֵֵֵַַַָָ

ויאמר לשקר] אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּדין לבית מּׁשּיבֹוא ?ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
ׁשאין  ּדין ּבבית ׁשבּועה יתחּיב אֹו אני', 'ח ׁשּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלהם:

חׁשּוב ּבממֹון אֹותֹו גדול]מּכירין ירצה [סכום ולא ויׁשּלם , ְְְִִִִֵֶַַָָֹ
ּבֹודק ׁשהיה טּבח וכן והריאות]להּׁשבע. לעצמֹו[סכינו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

אֹוכלי  ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת טרפה ויצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּומֹוכר,
עד  לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ּפסּולין ׁשהם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָטרפה,
ויכּסה  ׁשחרים וילּבׁש רעתֹו, על ׁשּנחם מּמעׂשיו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיראה
אבדה  ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשחרים

חׁשּוב גדול]ּבדבר ידֹו[בשווי מּתחת טרפה יֹוציא אֹו , ְְִִֵַַָָָָָ
חׁשּוב. ְָָָּבדבר

.Èונתנּו אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשהל זֹומם עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עׂשה  זה הרי - רצה ולא ּבׁשקר, להעיד חׁשּוב ממֹון ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹלֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לכׁשרּותֹו. וחזר .ּתׁשּובה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹ

יג  ¤¤ּפרק
יּומתּו‡. "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹהּקרֹובים

הּׁשמּועה  מּפי אבֹות". על יּומתּו לא ּובנים ּבנים, על ְְִִִִַַַָָָָָֹאבֹות
רבינו] על [ממשה אבֹות יּומתּו ׁשּלא זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶֶַַָָָֹלמדּו,

לׁשאר  הּדין והּוא אבֹות; ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ְְְִִִִִִַַָָָָֹּפי
אב  מּמׁשּפחת קרֹובים אּלא ּתֹורה, ּבדין ּפסּול אין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּקרֹובים.
האב  מן והאחין האב, עם והּבן הּבן, עם האב והם: ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבלבד;
עם  הּדֹוד לֹומר, צרי ואין זה; עם זה ּובניהם זה, עם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָזה
האיׁשּות  מּדר אֹו האם, מן הּקרֹובים ׁשאר אבל אחיו. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבן

נישואין] ע"י מּדבריהן[- ּפסּולין ּכּלן .[מדרבנן]- ְְִִִֵֶָֻ
ּתאֹומים ·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים

לזה  זה מעידים הּנֹולד ׁשּנתּגּירּו, ּכקטן ׁשּנתּגּיר, ׁשהּגר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
חׁשּוב. ָהּוא

הם ‚. הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים

ּבראׁשֹון  ּובני ראׁשֹון ּבׁשני; ׁשני - זה עם זה ּובניהם ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶ
ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם זה ְְְִִִִִִֵֶֶֶבניהם

ּבראׁשֹון„. ׁשליׁשי הסב]ּולעֹולם לאח ואין [נכד ּכׁשר, ְְְְִִִֵֵָָ
ּבׁשני ׁשלי ׁשי לֹומר הסבא]צרי אח לבן ׁשני [נכד אבל . ְְֲִִִִִֵֵַָָ

ּפסּולין. ׁשניהם - ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָּבׁשני,

עם ‰. האב ,לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון ּבנֹו, עם ְְְְְִִִִִָָָָָוהאב
ּפסּול  ּבנֹו, ּכׁשר,ּבן - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָ

ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
- האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו אחיֹות ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָׁשּתי
- נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון; ראׁשֹון הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָהרי
ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבניהם ּבנֹות אֹו בניהם, ּבני ּבׁשני; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶׁשני

ּדֹו ּבזכרים, מֹונה ׁשאּתה ּכדרּכ - ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון ר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּבנקבֹות. מֹונה ְִֵֶַָאּתה

.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ - לּה ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכל
אּתה  ּכ - לֹו ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּבעל

ּכבעלּה ׁשהאּׁשה לאׁשּתֹו; .ּפסּול ְְְֲִִֶַָָָָ
.Ê מעידין ּבעליהן ּבׁשני, ׁשני זֹו עם  זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל

זה  ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה; ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָזה
לזה  זה מעידין אין - ּבּתּה וזה .אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶָָָ

.Á ראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
.ּבראׁשֹון  ְִ

.Ë אחֹות ּ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. ּבניו ּ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 .ואבי ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָ
.·È אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאחי

וילדה  ליֹוסף, ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. קרבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּביניהם
מנּׁשה, והּוא אחרת, מאּׁשה ּבן ליֹוסף והיה ראּובן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ויהּודה  מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו וילדה לׁשמעֹון, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונּׂשאת

לזה  זה .מעידין ְִִֶֶָ
.‚È ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - אׁשּתֹו עם אינֹוהאיׁש ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵָָ

ולא  ּבּתּה, לבעל ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה, לא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹמעיד
אביה. לאׁשת ולא אּמּה, לבעל ולא לאּמּה, ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלאביה,

.„È הרי האיׁשּות, נגמרה ׁשּלא ּפי על אף - ארּוסה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה עדּות. לענין ּכנׂשּואה לֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהיא
לקרֹובי  העיד אם אבל לּה. מעיד ׁשאינֹו עצמּה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבארּוסתֹו
- ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָארּוסתֹו,

ׁשּיּׂשאּנה  עד אֹותּה ּפֹוסלין .אין ְִִֵֶֶַָָָ
.ÂË ׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבים פסול ּבחזקת -] ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
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היא.לעדות] הּכתּוב ּגזרת אּלא לרעתֹו; ולא לטֹובתֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹלא
ׁשהּוא  ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר והּׂשֹונא האֹוהב ,ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפיכ

הּקרֹובים. על אּלא ּתֹורה ּגזרה ׁשּלא לדּינּות, ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹּפסּול

ה'תשע"ד  טבת כ"ד שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
.‡קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

זה  הרי ּבנים, לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה אם -ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וכׁשר  .נתרחק ְְִֵֵַָ

חֹותנֹו,·. נעׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמי
ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חֹותנֹו, אזניו ונעׂשה -] ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּפּתחפקוחות] נתחרׁש, ּכ ואחר פתוחות], ונסּתּמא,[עיניו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּומסּים  ּבּה ׁשּמעיד הּקרקע מּדת לכּון ׁשּיכֹול ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאף

גבוליה]מצריה ּפסּול.[מסמן זה הרי - ונׁשּתּטה ׁשפּוי, , ְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
ונעׂשה  חתנֹו, נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לֹו יֹודע היה אם ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאבל
ׁשפּוי, ונתּפּקח, וחזר ונתחרׁש ּפּקח, ּבּתֹו, ּומתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָחתנֹו
- ונתּפּתח וחזר ונסּתּמא ּפּתח, ונׁשּתּפה, וחזר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָונׁשּתּטה
- ּבכׁשרּות וסֹופֹו ּבכׁשרּות ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּכׁשר.
אף  - ּבפסלּות ּתחּלתֹו ּבינתים; ׁשּנפסל ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכׁשר,
יֹודע  ׁשהיה מי ,לפיכ ּפסּול. ּבכׁשרּות, ׁשּסֹופֹו ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
אינּה - ּגדֹול ּכׁשהּוא ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא ְְְִֵֵֵֶָָָָָָעדּות

ְּכלּום.
ּגדֹול,‚. ּכׁשהּוא עדּותן על ּבהן ׁשּסֹומכין ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָויׁש

ׁשאדם  הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים והם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹואיל
אד  נאמן ּבקטנּותֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו, להעיד ם נאמן ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּקּיּום  מּפני - אחי' 'ׁשל אֹו אבי', ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלֹומר:
בבי"ד]ׁשטרֹות החתימות אישור מדרבנן]מּדבריהם[- -]. ְְִִֵֶָ

- הּבתּולֹות' מנהג לּה ונעׂשה ׁשּנּׂשאת, ּבפלֹונית אני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ'זכּור
מּדבריהם. ּוכתּבה נּׂשאֹות, ּבתּולֹות הּנׁשים ורב ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻהֹואיל

הּפרס' ּבית הּזה קבר]'ׁשהּמקֹום בה שנחרש שדה מּפני [- , ְְִֵֵֶֶַַַָָ
ּבׁשּבת', ּבאין היינּו ּכאן ו'עד מּדבריהם. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּטמאתֹו
איׁש 'ׁשהיה מּדבריהם. ּבלבד אלּפים עד הּתחּום ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצמצּום
ו'ׁשהיה  ּבתרּומתֹו', ולאכל לטּבל הּספר מּבית יֹוצא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּפלֹוני
ּומּתנֹות  חּלה מֹוליכים ו'ׁשהיינּו ּתרּומה', עּמנּו ְְִִִִֵֶַַָָָָָחֹולק

עצמֹו' ידי על הּכהן השליח]לפלֹוני היה לי [הוא ו'אמר , ְְְְִִִֵֵַַַַָֹ
זֹו מׁשּפחה כהנים]אּבא, ּפסּולה',[של זֹו 'מׁשּפחה ּכׁשרה', ְְְְִִֵַָָָָָָָ

להֹודיע  ּכדי אחיו ׁשהאכילּונּו ּפלֹוני ׁשל ּבקצצה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָו'אכלנּו
לֹו' הגּונה ׁשאינּה אּׁשה נׂשא ּפלֹוני מציינים ׁשאחיהם [היו ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָ

עם  חבית שבירת – "קצצה" הנקרא בטקס כאלו נישואין

לאכל פירות] הּכהן זה להחזיק הּדברים אּלּו ׁשּכל -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מּמּנה. לדחֹותֹו אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶָָּבתרּומה

.„- קטן ּכׁשהיה ּׁשּידע ּבמה הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל 
אחר  והעיד אּלּו, ּדברים ּכׁשראה עבד אֹו ּגֹוי היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם

נאמן  אינֹו - ונׁשּתחרר .ׁשּנתּגּיר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָ
ּגזלן,‰. נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי

אם אבל ידֹו, ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - ּגזלן החזק ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ

ּגזלן [הוכר] ׁשּיעׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכתב
מעיד  אינֹו הּוא - חתנֹו נעׂשה אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּפי  על אף ידֹו; ּכתב על מעידין אחרים אבל ידֹו, ּכתב ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָעל
זה  הרי - חתנֹו ׁשּנעׂשה אחר אּלא ּדין, ּבבית החזק ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
- ּבקריבה לפסּול ּבעברה הּפסּול ּדֹומה ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשר;

לזּיף. חׁשּוד ּבעברה, ְֲֵֵֶַַַָָָׁשהּפסּול
.Â זה קרֹובים ּוׁשניהם ּבלבד, עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשטר

ׁשּמסר  ּפי על אף - ּבעברה ּפסּול מּׁשניהם ׁשאחד אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה,
מּפני  ּכחרׂש, הּוא הרי - ּכׁשרים עדים ּבׁשני הּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָלֹו

מּתֹוכֹו מזּיף .ׁשהּוא ְִֶָֻ
.Êאחת ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל שטר הּכֹותב -] ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּורחֹוקים אחד] הּמּתנה, מּמקּבלי לאחד קרֹובים והעדים ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
אבל  אחת. עדּות ׁשהיא מּפני ּפסּול, הּׁשטר הרי - הּׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמן
ּפלֹונית, חצר לראּובן 'ׁשּנתּתי אחד: ּבׁשטר ּכתב ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
קרֹובים  העדים ונמצאּו ּפלֹונית', ׂשדה לׁשמעֹון ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָוׁשּנתּתי
קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו, רחֹוקים ׁשהם זה - לזה ּורחֹוקים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלזה
זה  למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על אף  עדּיֹות, ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאּלּו
,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים, עלי 'היּו לאֹומר: ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדֹומה?
ׁשאף  - 'וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,וכ ּכ לׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּמכרּתי
אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה אחד, ּבׁשטר ׁשּכתב ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל

ּבזֹו. זֹו ּתלּויֹות ׁשאינן עדּיֹות, ְֵֵֶָָָֹֻׁשלׁש

טו  ¤¤ּפרק
ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה הניה לאדם ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל

לערער  מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ לעצמֹו. ּכמעיד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
ּבמרחץ ּברחֹוב[ציבורי]עליהן אין [מגרש]אֹו - עיר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶָ

ׁשּיסּלק  עד ּבֹו ּדן ולא זה, ּבדבר מעיד העיר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
יעיד. אֹו ידין ּכ ואחר ּבקנין, ְְְְִִִַַַָָָָעצמֹו

ולׁשמיעה ·. הֹואיל - ׁשּלהן ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני
ּדנין  אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי עׂשּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא
העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבדּיני

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי' לענּיי מנה 'ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים  ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
להן  ּופֹוסקין עליהן, סמּוכים הענּיים ּבׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָאמּורים?
נּתן  'אנּו העיר: מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ׁשנה. ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה
היא  ׁשהניה להן; ׁשֹומעין אין - ונעיד' עלינּו הּקצּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדבר
ּבני  על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ׁשּיתעּׁשרּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָלהן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .העיר. ְִֵֵֶַָָֹ
מּתחת „. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין, ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה, לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
מּידֹו וקנּו עשה מּמּנה -][- ּבא קנין וׁשאם לׁשּתפֹו, ׁשּנתנּה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֻ

ואחר  ּדמיה; לֹו מׁשּלם הּׁשּתף, מּיד ּוטרפּה ׁשּלֹו חֹוב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. לֹו מעיד ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכ

האריס‰. אין ּפרֹות, ּבּה יׁש אם - הּׂשדה על [-העֹורר ִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
פירות] תמורת בשדה רֹוצה העובד ׁשהרי עליה; ֲִֵֵֶֶֶָָמעיד

ּבּפרֹות; חלקֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבעליה, ּביד להעמידּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאריס
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צריכין  ׁשּׁשּלמּו, ּפי על אף - ּגזלּו אֹו ׁשחמסּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָממֹון
ּבתׁשּובה  ׁשחזרּו ׁשּיּודע עד ּפסּולין הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתׁשּובה,

הרעה. ְִַָָָָמּדרּכן
ׁשטריהם מאימ ‰. את מּׁשּיקרעּו ּברּבית? מלוה חזרת תי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ריבית] ילוּו[של ׁשּלא ּגמּורה, חזרה ויחזרּו ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָֹמעצמם,
לגֹוים. אפּלּו ְְֲִִִִּברּבית

.Â את מּׁשּיׁשּברּו ּבקּבּיה? המׂשחקין חזרת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמאימתי
המשחק]ּפסיפסיהן חזרה [קוביות ּבהם ויחזרּו מעצמן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבחּנם. ואפּלּו יעׂשּו ׁשּלא ְְֲֲִִֶַַָָֹּגמּורה,
.Ê הּכלים את מּׁשּיׁשּברּו יֹונים? מפריחי חזרת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומאימתי

לא  ּבּמדּבר ׁשאפּלּו ּגמּורה, חזרה ּבהם ויחזרּו ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּצדין
עֹוׂשין  .יהיּו ְִִ

.Á ׁשביעית מּׁשּתּגיע ׁשביעית? סֹוחרי חזרת ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאימתי
'אני  ּכֹותב: אּלא ּבלבד, ּדברים חזרת ולא ויּבדקּו. ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרת,
והרי  ׁשביעית, מּפרֹות זּוז מאתים ּכּנסּתי ּפלֹוני ּבן ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָּפלֹוני

לענּיים' ּבמּתנה נתּונים .הם ְְֲִִִֵַַָָ
.Ëּבׁשבּועֹות הּמֹועל חזרת להשבע מאימתי [החשוד ְֲִֵֵֵַַַָָ

ויאמר לשקר] אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ּדין לבית מּׁשּיבֹוא ?ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
ׁשאין  ּדין ּבבית ׁשבּועה יתחּיב אֹו אני', 'ח ׁשּוד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָלהם:

חׁשּוב ּבממֹון אֹותֹו גדול]מּכירין ירצה [סכום ולא ויׁשּלם , ְְְִִִִֵֶַַָָֹ
ּבֹודק ׁשהיה טּבח וכן והריאות]להּׁשבע. לעצמֹו[סכינו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

אֹוכלי  ּבכלל הּוא ׁשהרי ידֹו, מּתחת טרפה ויצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּומֹוכר,
עד  לעדּות, ּפסּול זה הרי - לעדּות ּפסּולין ׁשהם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָטרפה,
ויכּסה  ׁשחרים וילּבׁש רעתֹו, על ׁשּנחם מּמעׂשיו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיראה
אבדה  ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ויל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹׁשחרים

חׁשּוב גדול]ּבדבר ידֹו[בשווי מּתחת טרפה יֹוציא אֹו , ְְִִֵַַָָָָָ
חׁשּוב. ְָָָּבדבר

.Èונתנּו אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ׁשהל זֹומם עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
עׂשה  זה הרי - רצה ולא ּבׁשקר, להעיד חׁשּוב ממֹון ְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָֹלֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לכׁשרּותֹו. וחזר .ּתׁשּובה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹ

יג  ¤¤ּפרק
יּומתּו‡. "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדין לעדּות ּפסּולין ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹהּקרֹובים

הּׁשמּועה  מּפי אבֹות". על יּומתּו לא ּובנים ּבנים, על ְְִִִִַַַָָָָָֹאבֹות
רבינו] על [ממשה אבֹות יּומתּו ׁשּלא זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶֶַַָָָֹלמדּו,

לׁשאר  הּדין והּוא אבֹות; ּפי על ּבנים ולא ּבנים, ְְְִִִִִִַַָָָָֹּפי
אב  מּמׁשּפחת קרֹובים אּלא ּתֹורה, ּבדין ּפסּול אין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּקרֹובים.
האב  מן והאחין האב, עם והּבן הּבן, עם האב והם: ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּבלבד;
עם  הּדֹוד לֹומר, צרי ואין זה; עם זה ּובניהם זה, עם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָזה
האיׁשּות  מּדר אֹו האם, מן הּקרֹובים ׁשאר אבל אחיו. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּבן

נישואין] ע"י מּדבריהן[- ּפסּולין ּכּלן .[מדרבנן]- ְְִִִֵֶָֻ
ּתאֹומים ·. אחים ׁשני אפּלּו הּקרֹובים. ּבדין אינם ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהּגרים

לזה  זה מעידים הּנֹולד ׁשּנתּגּירּו, ּכקטן ׁשּנתּגּיר, ׁשהּגר ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
חׁשּוב. ָהּוא

הם ‚. הרי - האם מן ּבין האב מן ּבין זה, עם זה ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאחים

ּבראׁשֹון  ּובני ראׁשֹון ּבׁשני; ׁשני - זה עם זה ּובניהם ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶ
ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - זה עם זה ְְְִִִִִִֵֶֶֶבניהם

ּבראׁשֹון„. ׁשליׁשי הסב]ּולעֹולם לאח ואין [נכד ּכׁשר, ְְְְִִִֵֵָָ
ּבׁשני ׁשלי ׁשי לֹומר הסבא]צרי אח לבן ׁשני [נכד אבל . ְְֲִִִִִֵֵַָָ

ּפסּולין. ׁשניהם - ּבראׁשֹון ׁשני לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָּבׁשני,

עם ‰. האב ,לפיכ הּוא. ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון ּבנֹו, עם ְְְְְִִִִִָָָָָוהאב
ּפסּול  ּבנֹו, ּכׁשר,ּבן - מּמּנּו רביעי ׁשהּוא ּבנֹו, ּבן ּבן ועם ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָ

ּכיצד? ּבנקבֹות. הּדר וכן ּבראׁשֹון. ׁשליׁשי ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּפני
- האם מן ּבין האב מן ּבין ואחֹותֹו, אח אֹו אחיֹות ְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָׁשּתי
- נקבֹות ּבין זכרים ּבין ּבניהם, ּבראׁשֹון; ראׁשֹון הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָהרי
ּבׁשליׁשי. ׁשליׁשי - ּבניהם ּבנֹות אֹו בניהם, ּבני ּבׁשני; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶׁשני

ּדֹו ּבזכרים, מֹונה ׁשאּתה ּכדרּכ - ּוׁשליׁשי וׁשני ראׁשֹון ר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּבנקבֹות. מֹונה ְִֵֶַָאּתה

.Â;לבעלּה ּפסּול אּתה ּכ - לּה ּפסּול ׁשאּתה אּׁשה ְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכל
אּתה  ּכ - לֹו ּפסּול ׁשאּתה ּבעל וכל ּכאׁשּתֹו. ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּבעל

ּכבעלּה ׁשהאּׁשה לאׁשּתֹו; .ּפסּול ְְְֲִִֶַָָָָ
.Ê מעידין ּבעליהן ּבׁשני, ׁשני זֹו עם  זֹו ׁשהן נׁשים ׁשּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּכל

זה  ׁשּלקח ּכגֹון ּבראׁשֹון, ראׁשֹון היּו אם אבל לזה; ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָזה
לזה  זה מעידין אין - ּבּתּה וזה .אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶָָָ

.Á ראׁשֹון הן והרי לזה, זה ּפסּולין - אחיֹות ּבעלי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
.ּבראׁשֹון  ְִ

.Ë אחֹות ּ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. ּבניו ּ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 .ואבי ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָ
.·È אין ׁשהרי לזה, זה מעידין - האם מן האח ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאחי

וילדה  ליֹוסף, ׁשּנּׂשאת רחל ּכיצד? ּכלל. קרבה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּביניהם
מנּׁשה, והּוא אחרת, מאּׁשה ּבן ליֹוסף והיה ראּובן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ויהּודה  מנּׁשה הרי - יהּודה מּמּנּו וילדה לׁשמעֹון, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָונּׂשאת

לזה  זה .מעידין ְִִֶֶָ
.‚È ּבראׁשֹון ּכראׁשֹון - אׁשּתֹו עם אינֹוהאיׁש ,לפיכ ; ְְְְִִִִִִֵָָ

ולא  ּבּתּה, לבעל ולא ּבנּה, לאׁשת ולא לבנּה, לא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹמעיד
אביה. לאׁשת ולא אּמּה, לבעל ולא לאּמּה, ולא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלאביה,

.„È הרי האיׁשּות, נגמרה ׁשּלא ּפי על אף - ארּוסה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹאׁשּתֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה עדּות. לענין ּכנׂשּואה לֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהיא
לקרֹובי  העיד אם אבל לּה. מעיד ׁשאינֹו עצמּה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבארּוסתֹו
- ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה ּבנּה אֹו אחֹותּה ּבעל ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָארּוסתֹו,

ׁשּיּׂשאּנה  עד אֹותּה ּפֹוסלין .אין ְִִֵֶֶַָָָ
.ÂË ׁשהן מּפני לא - הּקרֹובים עדּות ּתֹורה ׁשּפסלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹזה

לֹו מעיד אינֹו ׁשהרי זה, את זה אֹוהבים פסול ּבחזקת -] ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ
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היא.לעדות] הּכתּוב ּגזרת אּלא לרעתֹו; ולא לטֹובתֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹלא
ׁשהּוא  ּפי על אף לעדּות, ּכׁשר והּׂשֹונא האֹוהב ,ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפיכ

הּקרֹובים. על אּלא ּתֹורה ּגזרה ׁשּלא לדּינּות, ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹּפסּול

ה'תשע"ד  טבת כ"ד שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
.‡קרֹובת ּבעל ׁשהּוא מּפני לֹו מעיד אּתה ׁשאין מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

זה  הרי ּבנים, לֹו ׁשהּניחה ּפי על אף אׁשּתֹו, מתה אם -ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
וכׁשר  .נתרחק ְְִֵֵַָ

חֹותנֹו,·. נעׂשה ׁשּלא עד עדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמי
ּפּקח והּוא העדּות ׁשּידע אֹו חֹותנֹו, אזניו ונעׂשה -] ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ּפּתחפקוחות] נתחרׁש, ּכ ואחר פתוחות], ונסּתּמא,[עיניו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּומסּים  ּבּה ׁשּמעיד הּקרקע מּדת לכּון ׁשּיכֹול ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָאף

גבוליה]מצריה ּפסּול.[מסמן זה הרי - ונׁשּתּטה ׁשפּוי, , ְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
ונעׂשה  חתנֹו, נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לֹו יֹודע היה אם ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאבל
ׁשפּוי, ונתּפּקח, וחזר ונתחרׁש ּפּקח, ּבּתֹו, ּומתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָחתנֹו
- ונתּפּתח וחזר ונסּתּמא ּפּתח, ונׁשּתּפה, וחזר ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָונׁשּתּטה
- ּבכׁשרּות וסֹופֹו ּבכׁשרּות ׁשּתחּלתֹו ּכל הּכלל: זה ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּכׁשר.
אף  - ּבפסלּות ּתחּלתֹו ּבינתים; ׁשּנפסל ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכׁשר,
יֹודע  ׁשהיה מי ,לפיכ ּפסּול. ּבכׁשרּות, ׁשּסֹופֹו ּפי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
אינּה - ּגדֹול ּכׁשהּוא ּבּה והעיד ּובא קטן, והּוא ְְְִֵֵֵֶָָָָָָעדּות

ְּכלּום.
ּגדֹול,‚. ּכׁשהּוא עדּותן על ּבהן ׁשּסֹומכין ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָויׁש

ׁשאדם  הּדברים הן ואּלּו ּדבריהם. ׁשל ּדברים והם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹואיל
אד  נאמן ּבקטנּותֹו: ּׁשראה מה על ּבגדלֹו, להעיד ם נאמן ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּקּיּום  מּפני - אחי' 'ׁשל אֹו אבי', ׁשל ידֹו ּכתב 'זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלֹומר:
בבי"ד]ׁשטרֹות החתימות אישור מדרבנן]מּדבריהם[- -]. ְְִִֵֶָ

- הּבתּולֹות' מנהג לּה ונעׂשה ׁשּנּׂשאת, ּבפלֹונית אני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ'זכּור
מּדבריהם. ּוכתּבה נּׂשאֹות, ּבתּולֹות הּנׁשים ורב ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻהֹואיל

הּפרס' ּבית הּזה קבר]'ׁשהּמקֹום בה שנחרש שדה מּפני [- , ְְִֵֵֶֶַַַָָ
ּבׁשּבת', ּבאין היינּו ּכאן ו'עד מּדבריהם. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּטמאתֹו
איׁש 'ׁשהיה מּדבריהם. ּבלבד אלּפים עד הּתחּום ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצמצּום
ו'ׁשהיה  ּבתרּומתֹו', ולאכל לטּבל הּספר מּבית יֹוצא ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹּפלֹוני
ּומּתנֹות  חּלה מֹוליכים ו'ׁשהיינּו ּתרּומה', עּמנּו ְְִִִִֵֶַַָָָָָחֹולק

עצמֹו' ידי על הּכהן השליח]לפלֹוני היה לי [הוא ו'אמר , ְְְְִִִֵֵַַַַָֹ
זֹו מׁשּפחה כהנים]אּבא, ּפסּולה',[של זֹו 'מׁשּפחה ּכׁשרה', ְְְְִִֵַָָָָָָָ

להֹודיע  ּכדי אחיו ׁשהאכילּונּו ּפלֹוני ׁשל ּבקצצה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָו'אכלנּו
לֹו' הגּונה ׁשאינּה אּׁשה נׂשא ּפלֹוני מציינים ׁשאחיהם [היו ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָ

עם  חבית שבירת – "קצצה" הנקרא בטקס כאלו נישואין

לאכל פירות] הּכהן זה להחזיק הּדברים אּלּו ׁשּכל -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מּמּנה. לדחֹותֹו אֹו ּדבריהם, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶָָּבתרּומה

.„- קטן ּכׁשהיה ּׁשּידע ּבמה הּגדֹול ּבהן ׁשּמעיד אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכל 
אחר  והעיד אּלּו, ּדברים ּכׁשראה עבד אֹו ּגֹוי היה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם

נאמן  אינֹו - ונׁשּתחרר .ׁשּנתּגּיר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָ
ּגזלן,‰. נעׂשה ׁשּלא עד ּבעדּות לחברֹו יֹודע ׁשהיה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמי

אם אבל ידֹו, ּכתב על מעיד אינֹו הּוא - ּגזלן החזק ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ

ּגזלן [הוכר] ׁשּיעׂשה קדם ּדין ּבבית זה ׁשּבׁשטר ידֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכתב
מעיד  אינֹו הּוא - חתנֹו נעׂשה אם וכן ּכׁשר. ׁשטר זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּפי  על אף ידֹו; ּכתב על מעידין אחרים אבל ידֹו, ּכתב ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָעל
זה  הרי - חתנֹו ׁשּנעׂשה אחר אּלא ּדין, ּבבית החזק ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
- ּבקריבה לפסּול ּבעברה הּפסּול ּדֹומה ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשר;

לזּיף. חׁשּוד ּבעברה, ְֲֵֵֶַַַָָָׁשהּפסּול
.Â זה קרֹובים ּוׁשניהם ּבלבד, עדים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשטר

ׁשּמסר  ּפי על אף - ּבעברה ּפסּול מּׁשניהם ׁשאחד אֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה,
מּפני  ּכחרׂש, הּוא הרי - ּכׁשרים עדים ּבׁשני הּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָלֹו

מּתֹוכֹו מזּיף .ׁשהּוא ְִֶָֻ
.Êאחת ּבעדּות אדם ּבני לׁשני נכסיו ּכל שטר הּכֹותב -] ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּורחֹוקים אחד] הּמּתנה, מּמקּבלי לאחד קרֹובים והעדים ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
אבל  אחת. עדּות ׁשהיא מּפני ּפסּול, הּׁשטר הרי - הּׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמן
ּפלֹונית, חצר לראּובן 'ׁשּנתּתי אחד: ּבׁשטר ּכתב ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
קרֹובים  העדים ונמצאּו ּפלֹונית', ׂשדה לׁשמעֹון ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָוׁשּנתּתי
קּימת; מּתנתֹו מּמּנּו, רחֹוקים ׁשהם זה - לזה ּורחֹוקים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלזה
זה  למה אחד. ּבׁשטר ׁשהן ּפי על אף  עדּיֹות, ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאּלּו
,וכ ּכ לראּובן ׁשּנתּתי עדים, עלי 'היּו לאֹומר: ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדֹומה?
ׁשאף  - 'וכ ּכ מּלוי וׁשּלויתי ,וכ ּכ לׁשמעֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוׁשּמכרּתי
אּלּו הרי - אחד איׁש והּמקנה אחד, ּבׁשטר ׁשּכתב ּפי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל

ּבזֹו. זֹו ּתלּויֹות ׁשאינן עדּיֹות, ְֵֵֶָָָֹֻׁשלׁש
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ּבּה;‡. מעיד אינֹו - מּמּנה הניה לאדם ׁשּתבֹוא עדּות ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּכל

לערער  מערער ׁשּבא העיר ּבני ,לפיכ לעצמֹו. ּכמעיד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּזה
ּבמרחץ ּברחֹוב[ציבורי]עליהן אין [מגרש]אֹו - עיר ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶָ

ׁשּיסּלק  עד ּבֹו ּדן ולא זה, ּבדבר מעיד העיר מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
יעיד. אֹו ידין ּכ ואחר ּבקנין, ְְְְִִִַַַָָָָעצמֹו

ולׁשמיעה ·. הֹואיל - ׁשּלהן ּתֹורה ספר ׁשּנגנב העיר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבני
ּדנין  אין - מּמּנּו עצמֹו לסּלק לאדם אפׁשר ׁשאי עׂשּוי, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּוא
העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין העיר, אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָּבדּיני

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
אֹותּה‚. ּבדּיני ּדנין אין - עירי' לענּיי מנה 'ּתנּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:

ּדברים  ּבּמה העיר. אֹותּה מאנׁשי ראיה מביאין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהעיר,
להן  ּופֹוסקין עליהן, סמּוכים הענּיים ּבׁשהיּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָאמּורים?
נּתן  'אנּו העיר: מאנׁשי ׁשנים אמרּו אפּלּו ׁשנה. ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָצדקה
היא  ׁשהניה להן; ׁשֹומעין אין - ונעיד' עלינּו הּקצּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּדבר
ּבני  על סמּוכין והן הֹואיל אּלּו, ענּיים ׁשּיתעּׁשרּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָלהן

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .העיר. ְִֵֵֶַָָֹ
מּתחת „. להֹוציאּה מערער ׁשּבא ׁשּתפין, ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקרקע

עצמֹו סּלק אם אּלא עליה, לׁשּתפֹו מעיד אינֹו - הּׁשּתף ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻיד
מּידֹו וקנּו עשה מּמּנה -][- ּבא קנין וׁשאם לׁשּתפֹו, ׁשּנתנּה ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֻ

ואחר  ּדמיה; לֹו מׁשּלם הּׁשּתף, מּיד ּוטרפּה ׁשּלֹו חֹוב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּבעל
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עליה. לֹו מעיד ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכ

האריס‰. אין ּפרֹות, ּבּה יׁש אם - הּׂשדה על [-העֹורר ִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
פירות] תמורת בשדה רֹוצה העובד ׁשהרי עליה; ֲִֵֵֶֶֶָָמעיד

ּבּפרֹות; חלקֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבעליה, ּביד להעמידּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהאריס
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לקח אם - הּׂשֹוכר אבל מעיד. ּפרֹות, ּבּה אין [דמי]ואם ְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ
יּטל' ּבידֹו זֹו ׂשדה ׁשּתתקּים מי 'ּכל ואמר: ּבידֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּׂשכירּות

מעיד זה הרי שילם]- לא עדיין נתן [כי ּכבר ואם . ְְֲִִֵֵֶַָָ
ּתצא  ׁשאם ּכיון מעיד; אינֹו - הּׂשדה לבעל ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשכירּות
ּבּה. ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ׂשכר לֹו לּתן חּיב למערער, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׂשדה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Â על לערער יהּודה ּובא ערב, ראּובן והיה ׁשּלוה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמעֹון

לׁשמעֹון  יׁש אם - ידֹו מּתחת קרקע ּולהֹוציא הּלוה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹׁשמעֹון
ּכנגד אחרת בסכום]ׂשדה יׁש[- הערב ראּובן הרי - החֹוב ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

לֹו ׁשאין ׁשמעֹון; ׁשל ׁשהיא קרקע אֹותּה על להעיד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלֹו
ׁשּיּפרע  אחרת ׂשדה הרי יהּודה, לקחּה ׁשאם - הניה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבזה

חֹובֹו. ּבעל ִֶַַָמּמּנה
.Ê ׁשּזה אחריו, ׁשּלקח ׁשני ללֹוקח מעיד ראׁשֹון לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

לּמֹוכר ׁשּיׁש והּוא - ׁשּלֹו חֹורין,[הראשון]הּׂשדה ּבן ׂשדה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ללֹוקח  ׁשאין הראׁשֹון; לֹוקח ׁשל זֹו הּׂשדה ּדמי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכנגד
ׁשאפּלּו - ׁשני לֹוקח ּביד הּׂשדה זֹו ּבעמידת הניה ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָראׁשֹון
ׂשדה  יׁש והרי חֹוזר, הּוא הּמֹוכר על הראׁשֹון, לֹוקח ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָנטרף

מּמּנה. ׁשּיגּבה ְִִֶֶֶֶֶַָאחרת
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יהּודה ‡. ּובא מּׁשמעֹון, טּלית אֹו ׂשדה ׁשּגזל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָראּובן

ׁשּלי  זֹו 'טּלית אֹו זֹו' 'ׂשדה ואמר: ראּובן על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוערער
הּׂשדה  זֹו ׁשאין לראּובן להעיד יכֹול ׁשמעֹון אין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיא'
ׁשמעֹון  ׁשהרי יהּודה; ׁשל הּטּלית זֹו ולא יהּודה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשל
ׁשהּוא  ראּובן, ּביד זֹו טּלית אֹו זֹו ׂשדה להעמיד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָרֹוצה
- הּגזלן מּיד לֹו ׁשּיחזרּו ּכדי מּמּנּו, ּגזלּה ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָטֹוען
ּבּה ׁשּמֹוציא ׁשמעֹון ׁשל הראיה ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשהרי
יהּודה. מּיד ּבּה להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו אפׁשר ראּובן, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּיד
ללוי, הֹוריׁשּה אֹו הּגזּולה, הּׂשדה ראּובן מכר אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
ׁשאינּה מעיד ׁשמעֹון אין - לוי על לערער יהּודה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּובא

לֹו יׁש נחת ׁשּמא יהּודה, לו]ׁשל נוח מּיד [- להֹוציאּה ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ִֵלוי.

אם ·. - לערער יהּודה ּובא ללוי, הּגזּולה הּטּלית ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָמכר
ׁשהרי  יהּודה; ׁשל ׁשאינּה עליה מעיד ׁשמעֹון ראּובן, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמת
אֹותּה קנה ׁשּכבר לעֹולם, לׁשמעֹון חֹוזרת זֹו טּלית ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאין
ואין  הּגזלן, ראּובן מת ּוכבר רׁשּות, וׁשּנּוי ּביאּוׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָהּלֹוקח
ׁשמעֹון  אין - קּים ראּובן עדין אם אבל ּדמיה. יּטל מּמי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלֹו
ּביד  ּתעמד ׁשּלא לֹו היא ׁשההניה הּטּלית; על אף ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹמעיד
ּדמיה. לֹו ויׁשּלם ּגזלּה, ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיהּודה,

הּט היתה אם מעיד וכן ׁשמעֹון אין ראּובן, יֹורׁשי ּביד ּלית ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ
וכן  לֹו. לחזר הּיֹורׁש, ּביד ּתעמד אם ׁשּסֹופּה, מּפני - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעליה

ּבזה  ּכּיֹוצא .ּכל ֵֶַָֹ
ּבאחריּות‚. ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר [אינו ראּובן ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

הקרקע] ממנו יטרפו אם על אחראי לערער יהּודה ּובא ,ְְְֵַַָָ
עליה; לֹו מעיד ראּובן אין - ידֹו מּתחת ּולהֹוציאּה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשמעֹון
ׁשּתעמד  רֹוצה הּוא הרי אחריּותּה, עליו ׁשאין ּפי על ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאף
ויטרף  ראּובן, ׁשל חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי - ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּביד

ּבחֹובֹו למכירה]אֹותּה ולא [שקדם רׁשע, "לוה יהיה: ולא , ְְְְִֶֶָָָֹֹֹ
ְֵַיׁשּלם".

יהּודה „. ּובא לׁשמעֹון, טּלית אֹו ּפרה ׁשּמכר ְְְְִִֵֶַַָָָָָראּובן
ׁשהיא  עליה לֹו מעיד ראּובן - ׁשמעֹון מּיד ּולהֹוציא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלערער

ׁשמעֹון  חֹובֹוׁשל ּבעל אין - ׁשמעֹון ּביד עמדה ׁשאפּלּו ; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
היּו ואפּלּו והּמּטלטלין, הּנכסים מן טֹורף ראּובן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשל

חוב]היּפֹותיקי לבעל יחדם אמּורים?[- ּדברים ּבּמה . ְֲִִִֵֵֶַָ
ראּובן  ׁשל הן והּטּלית הּפרה ׁשּזֹו מֹודה ׁשמעֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשהיה
לא  אם אבל ׁשּלֹו. הן ׁשאמת יֹודע והּוא ּבוּדאי, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמֹוכר
ׁשאם  יהּודה; זכּות לאּבד מעיד ראּובן אין ׁשמעֹון, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָהֹודה
ראּובן  ויתּבע ׁשמעֹון, יחזר - ׁשמעֹון ידי מּתחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַֹּתצא

ׁשהר  ,ׁשּל ׁשאינֹו ּדבר לי 'מכרּת לֹו: ויאמר ּבאּוּבדמים, י ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ראּובן  ׁשּיעיד אמּורים, ּדברים ּבּמה יהּודה'. ׁשל ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָעדים
ׁשמעֹון? ּביד הּמּטלטלין ויעמיד יהּודה, זכּות ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָלאּבד
היתה  ׁשּלא זה ראּובן יֹודעין 'ׁשאנּו והעידּו, עדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשּבאּו
על  אף ,ּבכ עדים ּבאּו לא אם אבל מעֹולם'. קרקע ְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹלֹו
ׁשּמא  עליהן? מעיד אינֹו ולּמה מעיד. אינֹו והּטּלית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּפרה
'קנה', לֹו וכתב הּקרקע, ּגב על חֹובֹו לבעל אֹותן ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָהקנה
חֹוב  ּבעל ׁשּנמצא הּקרקע, ּגב על מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָוהקנה
ׁשהרי  עליהן, יעיד לא לפיכ והּטּלית; הּפרה אף ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹטֹורף
ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ׁשמעֹון, ּביד להעמידן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
אּלּו ּודברים הּדרכים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹויטרף
ּבעּקרי  ׁשּיבין ּבינתֹו, ועצם הּדּין ּבדעת אּלא ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאינן
לראֹות: ויעמיק אחר, לדבר הּגֹורם ּדבר וידע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּמׁשּפטים,
ּבדר אפּלּו זֹו, ּבעדּות הניה צד העד לזה ׁשּיׁש ימצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאם
יעיד  ׁשּלא ּוכדר ּבּה. יעיד לא זה הרי - ונפלאה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹרחֹוקה
ּבאֹותֹו ידּון לא ּכ - הּוא ּבעדּותֹו נֹוגע ׁשּמא זה, ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹּבדבר
ּכ ּבעדים, ׁשּפֹוסלין ּכׁשם - הּפסלנּות מיני ׁשאר וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּדבר.

ּבדּינין. ְְִִַָּפֹוסלין
לזה,‰. זה הּקרֹובים ׁשנים ּבסנהדרין סֹומכין אין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּולפיכ

אּלּו אבל קטּנה. ּבסנהדרי ּבין ּגדֹולה ּבסנהדרי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשנה, לעּבר ׁשבעה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמֹוסיפין

החדׁש ּבכקּדּוׁש אין קרֹוב, ּבהן היה ׁשאם לי יראה - ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ְּכלּום.

.Âואינֹו להעיד, ּכׁשר ויׁש להעיד. ּכׁשר לדּון, הּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכל
לדּון  והמׁשחררּכׁשר והּגר, והּׂשֹונא, האֹוהב, מעבדות]: -], ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ּכׁשרין  - מעיניו ּבאחת וסּומה והּממזר, והּסריס, הּזקן, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָוכן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו נפׁשֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרין ואינן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהעיד,

ה'תשע"ד  טבת כ"ה קודש שבת יום

יז  ¤¤ּפרק
ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי

- מּפלֹוני ׁשּלוה אֹו ּפלֹונית, עברה ׁשעבר ּפלֹוני ראּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהם
לא  - ראהּו ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹאף
מּפיו  הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה עד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיעיד,

עד' עלי 'היה לֹו: ואין ויאמר ידע". אֹו ראה "אֹו ׁשּנאמר: , ְְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
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ממֹון. עדּות אּלא ּבידיעה, אֹו ּבראּיה ׁשּמתקּימת עדּות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָל
ּבלא  ועֹובר ׁשקר, עד זה הרי - אחרים מּפי הּמעיד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוכל

ׁשקר". עד ּברע תענה "לא ׁשּנאמר: ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹתעׂשה,
מאּימין·. ,אימה]לפיכ ממֹון.[מטילים עדי על אף ְְְִִֵֵַַַָָ

הּכל, ּבפני עליהן מאּימין ממֹון? עדי על מאּימין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹוכיצד
ּבעֹולם  ּבּה הּמעיד ּובׁשת הּׁשקר, עדּות ּכח אֹותם ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומֹודיעין
לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ואחר הּבא; ולעֹולם ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּזה
היא 'אמר, לֹו: ואֹומרין ׁשּבעדים, הּגדֹול את ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹּומׁשּירין
חּיב  לי: אמר 'הּוא אמר: אם לזה'? חּיב ׁשּזה יֹודע ִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּתה
אמר  לא - לֹו' חּיב ׁשהּוא לי אמר ּפלֹוני 'איׁש לֹו', ְֲִִִִֶַַַָָָֹאני
והיּו לֹו'. חּיב ׁשהּוא לֹו הֹודה 'ּבפנינּו ׁשּיאמר: עד ְְְֵֶֶַַַָָָָֹּכלּום;
ּדבריהם  נמצאּו .ּכ אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני, העד את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמכניסין

הּדין. וגֹומרין ּבּדבר, ונֹותנין נֹוׂשאין - ְְְְְְִִִִִַַָָָֻמכּונין
לבין [מחביא]הּמטמין‚. ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָ

יׁש 'וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין והעדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָחברֹו,
ּבּדין  ּתכּפני ׁשּמא מתירא אני אבל ,וכ ּכ אצלי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָל

עדים. ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות; אינּה זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָלמחר'
לֹו„. יׁש 'זה הֹודיה: ּדר ואמר עדים, ּבפני הּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

עדים' עלי 'היּו אֹו עדי', 'אּתם ׁשאמר: אֹו ,'וכ ּכ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצלי
ּדר הּלוה וׁשתק הּמלוה ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
לֹומר  צרי ואין עדים. אּלּו הרי - לדבריו מאמין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהֹודיה

מּידֹו קנּו סודר]אם קנין עלי [עשו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְִִִֶֶַַָָָָָ
- אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,'וכ ּכ אצלי לזה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר

ּפיו. על ּומעידין הֹודיה, הם ְֲִִִֵֵַָָהרי
ּכל ‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, 'יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד

ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר! איני - העֹולם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
הרי  נצטרף, אם - עּמֹו'! והצטרף ל אחד; עד עליו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלי

ׁשקר  עד .זה ֵֶֶֶ
.Â ׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד, עם ועמד 'ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה  עדים, ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
אף  עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד לֹו אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָֹמעצמֹו'

מעיד  ׁשאינֹו ּפי ׁשקר על "מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ְִָּתרחק".

.Ê,אדם מּדיני ּפטּור - לחברֹו להעיד ׁשקר עדי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׂשֹוכר
ׁשּכבׁש עד וכן ׁשמים. ּבדיני ולא [העלים]וחּיב עדּותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָהעיד

יח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. זה - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי

ׁשרצה  ּכמֹו לֹו, לעׂשֹות עׂשה ּומצות זֹומם'. 'עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנקרא
ּבעדּותֹו העידּולעׂשֹות סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם : ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשאר  וכן נׂשרפין; ׂשרפה, ואם ּכּלן; נסקלין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻוהּוזּמּו,
ּכׁשאר  מהן, אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמיתֹות.

אֹותֹו ּומּכין ּכחֹו, אֹומדין מלקּות: עליו מחּיבי העידּו ואם . ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֻ
מׁשּלׁשין - ממֹון מנין [מחלקים]לחּיבֹו לפי ּביניהם הּממֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבמקֹום  לֹוקין ואינן לֹו; הּמּגיע חלק ואחד אחד ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעדים,
ְִַּתׁשלּומין.

ּכּתי ·. ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו. ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה
עֹונׁשין  ואין עדּות; ּכאן אין זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָעדים
הּכת  היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי מהן, אחת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָאת

ּבעדּות הּׁשקרנית  - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ּבין ּומה . ְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
'לא  אֹומרת וזאת הּזה', הּדבר 'היה אֹומרת זאת ְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעצמּה:

יבֹוא אֹו יתברר]היה', היה.[- ׁשּלא ּדבריה וההזּמה מּכלל ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אם  יֹודעים אינם - ׁשהזּמּום העדים ואּלּו עצמן, ּבעדים -ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? נהיה. לא אֹו הּדבר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹנהיה
ּפלֹוני  ּביֹום מּזה, 'לוה אֹו זה', את ׁשהרג זה ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ'ראינּו
עדים  ׁשנים ּבאּו ונבּדקּו, ׁשהעידּו ואחר ּפלֹוני', ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבמקֹום
ועם  עּמכם היינּו זה ּובמקֹום זה 'ּביֹום ואמרּו: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָאחרים
את  הרג זה לא מעֹולם, ּדברים היּו ולא הּיֹום, ּכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאּלּו
אם  וכן הכחׁשה. זֹו הרי - זה' את הלוה זה ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹזה,
אֹו ההֹורג וזה ,ּכ מעידים אּתם היא' להם: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמרּו
ּבמדינה  זה ּביֹום עּמנּו היה הּמלוה, אֹו הּלוה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנהרג
'לא  ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻאחרת'?
היה, עּמנּו ׁשהרי זה, את הלוה זה ו'לא זה', את זה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹהרג

אב  אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'. ּדבר נהיה אם ולא ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
ּביֹום  זה הרג זה אם יֹודעים אנּו אין 'אנּו, להם: ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו
ואנּו הרגֹו; לא אֹו אֹומרין, ׁשאּתם ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹזה
- ּבבבל' זה ּביֹום עּמנּו הייתם עצמכם ׁשאּתם ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמעידים,
והעדים  הֹואיל מׁשּלמין; אֹו ונהרגין זֹוממין, אּלּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
אם  ּכלל, עדּות ׁשל עצמּה על הׁשּגיחּו לא אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהזּמּו

ׁשקר. אֹו אמת ֱִֶֶֶהיא
העדים ‚. על האחרֹונים עדים ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה

היא  הּכתּוב ּגזרת העדים הראׁשֹונים, היּו אפּלּו . ְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
'אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו מאה, ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹונים
ּפלֹוני' ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם הּמאה, ׁשאּתם ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמעידים
ּומאה  ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם; על נענׁשין אּלּו הרי -ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אין  - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ּבׁשּתי וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַּכׁשנים.

ׁשּתיהן. את ּדֹוחין אּלא הרב, אחר ְְִִֵֶֶֶַַָָֹהֹולכין
התראה „. צריכין אינן זֹוממין, ׁשהכחׁשּו,עדים ועדים . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

מׁשּלמין; אֹו לֹוקין, אֹו נהרגין, אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
לא  ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת - ׁשההכחׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּפני

ְְִָנגמרה.
את ‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם; אּלא העדים, את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין

הרי  ּבפניהם, ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
ׁשּיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻהכחׁשּו;
זֹו את זֹו הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ּבפניהם .אֹותם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Â הּנהרג ּבא אפּלּו - הּוזּמּו ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם שקר]ּברגליו, עדות של הלאו -] ְְְִִֵֵֶַָָ

ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן אלא לאו עונשים [שאין ְְִִִֵֶַַַַָָ
מזהירים] אֹותן א"כ מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ,ְֲִִִֵֵַָָָָ

מרּדּות מדרבנן]מּכת ּׁשּיראּו.[מלקות מה ּכפי , ְְְִִֶַַַַ
.Ê ההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעדים

ּופלֹוני  'ּפלֹוני ועיר: עיר לכל וׁשֹולחין ּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָׁשּלהן?
אֹו ּבפנינּו', 'לקּו אֹו והרגנּום', והּוזּמּו, ,וכ ּבכ ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָהעידּו
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לקח אם - הּׂשֹוכר אבל מעיד. ּפרֹות, ּבּה אין [דמי]ואם ְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ
יּטל' ּבידֹו זֹו ׂשדה ׁשּתתקּים מי 'ּכל ואמר: ּבידֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּׂשכירּות

מעיד זה הרי שילם]- לא עדיין נתן [כי ּכבר ואם . ְְֲִִֵֵֶַָָ
ּתצא  ׁשאם ּכיון מעיד; אינֹו - הּׂשדה לבעל ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּׂשכירּות
ּבּה. ׁשּיׁשב הּׁשנים ּכל ׂשכר לֹו לּתן חּיב למערער, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּׂשדה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Â על לערער יהּודה ּובא ערב, ראּובן והיה ׁשּלוה, ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשמעֹון

לׁשמעֹון  יׁש אם - ידֹו מּתחת קרקע ּולהֹוציא הּלוה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹׁשמעֹון
ּכנגד אחרת בסכום]ׂשדה יׁש[- הערב ראּובן הרי - החֹוב ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

לֹו ׁשאין ׁשמעֹון; ׁשל ׁשהיא קרקע אֹותּה על להעיד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלֹו
ׁשּיּפרע  אחרת ׂשדה הרי יהּודה, לקחּה ׁשאם - הניה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבזה

חֹובֹו. ּבעל ִֶַַָמּמּנה
.Ê ׁשּזה אחריו, ׁשּלקח ׁשני ללֹוקח מעיד ראׁשֹון לֹוקח ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

לּמֹוכר ׁשּיׁש והּוא - ׁשּלֹו חֹורין,[הראשון]הּׂשדה ּבן ׂשדה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ללֹוקח  ׁשאין הראׁשֹון; לֹוקח ׁשל זֹו הּׂשדה ּדמי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכנגד
ׁשאפּלּו - ׁשני לֹוקח ּביד הּׂשדה זֹו ּבעמידת הניה ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָראׁשֹון
ׂשדה  יׁש והרי חֹוזר, הּוא הּמֹוכר על הראׁשֹון, לֹוקח ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָנטרף

מּמּנה. ׁשּיגּבה ְִִֶֶֶֶֶַָאחרת

טז  ¤¤ּפרק
יהּודה ‡. ּובא מּׁשמעֹון, טּלית אֹו ׂשדה ׁשּגזל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָראּובן

ׁשּלי  זֹו 'טּלית אֹו זֹו' 'ׂשדה ואמר: ראּובן על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוערער
הּׂשדה  זֹו ׁשאין לראּובן להעיד יכֹול ׁשמעֹון אין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהיא'
ׁשמעֹון  ׁשהרי יהּודה; ׁשל הּטּלית זֹו ולא יהּודה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשל
ׁשהּוא  ראּובן, ּביד זֹו טּלית אֹו זֹו ׂשדה להעמיד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָרֹוצה
- הּגזלן מּיד לֹו ׁשּיחזרּו ּכדי מּמּנּו, ּגזלּה ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָטֹוען
ּבּה ׁשּמֹוציא ׁשמעֹון ׁשל הראיה ׁשּתהיה אפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשהרי
יהּודה. מּיד ּבּה להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו אפׁשר ראּובן, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמּיד
ללוי, הֹוריׁשּה אֹו הּגזּולה, הּׂשדה ראּובן מכר אם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָוכן
ׁשאינּה מעיד ׁשמעֹון אין - לוי על לערער יהּודה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּובא

לֹו יׁש נחת ׁשּמא יהּודה, לו]ׁשל נוח מּיד [- להֹוציאּה ְְִִֵֶֶַַַָָָ
ִֵלוי.

אם ·. - לערער יהּודה ּובא ללוי, הּגזּולה הּטּלית ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָמכר
ׁשהרי  יהּודה; ׁשל ׁשאינּה עליה מעיד ׁשמעֹון ראּובן, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָמת
אֹותּה קנה ׁשּכבר לעֹולם, לׁשמעֹון חֹוזרת זֹו טּלית ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאין
ואין  הּגזלן, ראּובן מת ּוכבר רׁשּות, וׁשּנּוי ּביאּוׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָהּלֹוקח
ׁשמעֹון  אין - קּים ראּובן עדין אם אבל ּדמיה. יּטל מּמי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלֹו
ּביד  ּתעמד ׁשּלא לֹו היא ׁשההניה הּטּלית; על אף ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹמעיד
ּדמיה. לֹו ויׁשּלם ּגזלּה, ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיהּודה,

הּט היתה אם מעיד וכן ׁשמעֹון אין ראּובן, יֹורׁשי ּביד ּלית ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ
וכן  לֹו. לחזר הּיֹורׁש, ּביד ּתעמד אם ׁשּסֹופּה, מּפני - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעליה

ּבזה  ּכּיֹוצא .ּכל ֵֶַָֹ
ּבאחריּות‚. ׁשּלא לׁשמעֹון ׂשדה ׁשּמכר [אינו ראּובן ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

הקרקע] ממנו יטרפו אם על אחראי לערער יהּודה ּובא ,ְְְֵַַָָ
עליה; לֹו מעיד ראּובן אין - ידֹו מּתחת ּולהֹוציאּה ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשמעֹון
ׁשּתעמד  רֹוצה הּוא הרי אחריּותּה, עליו ׁשאין ּפי על ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאף
ויטרף  ראּובן, ׁשל חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי - ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹּביד

ּבחֹובֹו למכירה]אֹותּה ולא [שקדם רׁשע, "לוה יהיה: ולא , ְְְְִֶֶָָָֹֹֹ
ְֵַיׁשּלם".

יהּודה „. ּובא לׁשמעֹון, טּלית אֹו ּפרה ׁשּמכר ְְְְִִֵֶַַָָָָָראּובן
ׁשהיא  עליה לֹו מעיד ראּובן - ׁשמעֹון מּיד ּולהֹוציא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָלערער

ׁשמעֹון  חֹובֹוׁשל ּבעל אין - ׁשמעֹון ּביד עמדה ׁשאפּלּו ; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
היּו ואפּלּו והּמּטלטלין, הּנכסים מן טֹורף ראּובן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשל

חוב]היּפֹותיקי לבעל יחדם אמּורים?[- ּדברים ּבּמה . ְֲִִִֵֵֶַָ
ראּובן  ׁשל הן והּטּלית הּפרה ׁשּזֹו מֹודה ׁשמעֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשהיה
לא  אם אבל ׁשּלֹו. הן ׁשאמת יֹודע והּוא ּבוּדאי, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּמֹוכר
ׁשאם  יהּודה; זכּות לאּבד מעיד ראּובן אין ׁשמעֹון, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָהֹודה
ראּובן  ויתּבע ׁשמעֹון, יחזר - ׁשמעֹון ידי מּתחת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַֹּתצא

ׁשהר  ,ׁשּל ׁשאינֹו ּדבר לי 'מכרּת לֹו: ויאמר ּבאּוּבדמים, י ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ראּובן  ׁשּיעיד אמּורים, ּדברים ּבּמה יהּודה'. ׁשל ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָעדים
ׁשמעֹון? ּביד הּמּטלטלין ויעמיד יהּודה, זכּות ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָלאּבד
היתה  ׁשּלא זה ראּובן יֹודעין 'ׁשאנּו והעידּו, עדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשּבאּו
על  אף ,ּבכ עדים ּבאּו לא אם אבל מעֹולם'. קרקע ְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹלֹו
ׁשּמא  עליהן? מעיד אינֹו ולּמה מעיד. אינֹו והּטּלית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּפרה
'קנה', לֹו וכתב הּקרקע, ּגב על חֹובֹו לבעל אֹותן ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָהקנה
חֹוב  ּבעל ׁשּנמצא הּקרקע, ּגב על מּטלטלין לֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָוהקנה
ׁשהרי  עליהן, יעיד לא לפיכ והּטּלית; הּפרה אף ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹטֹורף
ׁשּלֹו חֹוב ּבעל ׁשּיבֹוא ּכדי ׁשמעֹון, ּביד להעמידן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָרֹוצה
אּלּו ּודברים הּדרכים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותן. ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹויטרף
ּבעּקרי  ׁשּיבין ּבינתֹו, ועצם הּדּין ּבדעת אּלא ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאינן
לראֹות: ויעמיק אחר, לדבר הּגֹורם ּדבר וידע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּמׁשּפטים,
ּבדר אפּלּו זֹו, ּבעדּות הניה צד העד לזה ׁשּיׁש ימצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאם
יעיד  ׁשּלא ּוכדר ּבּה. יעיד לא זה הרי - ונפלאה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹרחֹוקה
ּבאֹותֹו ידּון לא ּכ - הּוא ּבעדּותֹו נֹוגע ׁשּמא זה, ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹּבדבר
ּכ ּבעדים, ׁשּפֹוסלין ּכׁשם - הּפסלנּות מיני ׁשאר וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּדבר.

ּבדּינין. ְְִִַָּפֹוסלין
לזה,‰. זה הּקרֹובים ׁשנים ּבסנהדרין סֹומכין אין ,ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּולפיכ

אּלּו אבל קטּנה. ּבסנהדרי ּבין ּגדֹולה ּבסנהדרי ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשנה, לעּבר ׁשבעה עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמֹוסיפין

החדׁש ּבכקּדּוׁש אין קרֹוב, ּבהן היה ׁשאם לי יראה - ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ְּכלּום.

.Âואינֹו להעיד, ּכׁשר ויׁש להעיד. ּכׁשר לדּון, הּכׁשר ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָּכל
לדּון  והמׁשחררּכׁשר והּגר, והּׂשֹונא, האֹוהב, מעבדות]: -], ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ּכׁשרין  - מעיניו ּבאחת וסּומה והּממזר, והּסריס, הּזקן, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָוכן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו נפׁשֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרין ואינן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָלהעיד,

ה'תשע"ד  טבת כ"ה קודש שבת יום
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ּוביראה,‡. ּבחכמה ּוגדֹולים רּבים אנׁשים לֹו ׁשהעידּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָמי

- מּפלֹוני ׁשּלוה אֹו ּפלֹונית, עברה ׁשעבר ּפלֹוני ראּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהם
לא  - ראהּו ּכאּלּו ּבלּבֹו הּדבר מאמין ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹאף
מּפיו  הּלוה לֹו יֹודה אֹו ּבעיניו, הּדבר ׁשּיראה עד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיעיד,

עד' עלי 'היה לֹו: ואין ויאמר ידע". אֹו ראה "אֹו ׁשּנאמר: , ְְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
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ממֹון. עדּות אּלא ּבידיעה, אֹו ּבראּיה ׁשּמתקּימת עדּות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָל
ּבלא  ועֹובר ׁשקר, עד זה הרי - אחרים מּפי הּמעיד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוכל

ׁשקר". עד ּברע תענה "לא ׁשּנאמר: ְֱֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹתעׂשה,
מאּימין·. ,אימה]לפיכ ממֹון.[מטילים עדי על אף ְְְִִֵֵַַַָָ

הּכל, ּבפני עליהן מאּימין ממֹון? עדי על מאּימין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹוכיצד
ּבעֹולם  ּבּה הּמעיד ּובׁשת הּׁשקר, עדּות ּכח אֹותם ִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּומֹודיעין
לחּוץ, האדם ּכל את מֹוציאין ּכ ואחר הּבא; ולעֹולם ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָהּזה
היא 'אמר, לֹו: ואֹומרין ׁשּבעדים, הּגדֹול את ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹּומׁשּירין
חּיב  לי: אמר 'הּוא אמר: אם לזה'? חּיב ׁשּזה יֹודע ִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאּתה
אמר  לא - לֹו' חּיב ׁשהּוא לי אמר ּפלֹוני 'איׁש לֹו', ְֲִִִִֶַַַָָָֹאני
והיּו לֹו'. חּיב ׁשהּוא לֹו הֹודה 'ּבפנינּו ׁשּיאמר: עד ְְְֵֶֶַַַָָָָֹּכלּום;
ּדבריהם  נמצאּו .ּכ אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני, העד את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמכניסין

הּדין. וגֹומרין ּבּדבר, ונֹותנין נֹוׂשאין - ְְְְְְִִִִִַַָָָֻמכּונין
לבין [מחביא]הּמטמין‚. ּבינֹו לֹו והֹודה לחברֹו, עדים ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָ

יׁש 'וּדאי לֹו: אֹומר ׁשהּוא וׁשֹומעין רֹואין והעדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָחברֹו,
ּבּדין  ּתכּפני ׁשּמא מתירא אני אבל ,וכ ּכ אצלי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָל

עדים. ּבפני ׁשּיֹודה עד עדּות; אינּה זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָלמחר'
לֹו„. יׁש 'זה הֹודיה: ּדר ואמר עדים, ּבפני הּמֹודה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

עדים' עלי 'היּו אֹו עדי', 'אּתם ׁשאמר: אֹו ,'וכ ּכ ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצלי
ּדר הּלוה וׁשתק הּמלוה ׁשאמר ּבין הּלוה, ׁשאמר ּבין -ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ
לֹומר  צרי ואין עדים. אּלּו הרי - לדבריו מאמין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהֹודיה

מּידֹו קנּו סודר]אם קנין עלי [עשו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו , ְִִִֶֶַַָָָָָ
- אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ,'וכ ּכ אצלי לזה ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשטר

ּפיו. על ּומעידין הֹודיה, הם ְֲִִִֵֵַָָהרי
ּכל ‰. לי נֹותנין ׁשאם אּתה, 'יֹודע רּבֹו: לֹו ׁשאמר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתלמיד

ויׁש ּפלֹוני, אצל לי יׁש מנה מׁשּקר! איני - העֹולם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָממֹון
הרי  נצטרף, אם - עּמֹו'! והצטרף ל אחד; עד עליו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלי

ׁשקר  עד .זה ֵֶֶֶ
.Â ׁשּיראה ּכדי ּתעיד, ולא העד, עם ועמד 'ּבֹוא לֹו: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאמר

ויֹודה  עדים, ׁשני ׁשאּתם ּדעּתֹו על ויעלה ויפחד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּלוה
אף  עד, ׁשהּוא ּולהראֹות לעמד לֹו אסּור זה הרי - ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָֹמעצמֹו'

מעיד  ׁשאינֹו ּפי ׁשקר על "מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל . ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
ְִָּתרחק".

.Ê,אדם מּדיני ּפטּור - לחברֹו להעיד ׁשקר עדי ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׂשֹוכר
ׁשּכבׁש עד וכן ׁשמים. ּבדיני ולא [העלים]וחּיב עדּותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - ְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָהעיד

יח  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. זה - ּבׁשקר ׁשהעיד ּבעדים ונֹודע ּבׁשקר, ׁשהעיד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַמי

ׁשרצה  ּכמֹו לֹו, לעׂשֹות עׂשה ּומצות זֹומם'. 'עד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּנקרא
ּבעדּותֹו העידּולעׂשֹות סקילה עליה ׁשחּיבין ּבעברה אם : ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשאר  וכן נׂשרפין; ׂשרפה, ואם ּכּלן; נסקלין ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻוהּוזּמּו,
ּכׁשאר  מהן, אחד ּכל לֹוקה - ּבמלקּות העידּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמיתֹות.

אֹותֹו ּומּכין ּכחֹו, אֹומדין מלקּות: עליו מחּיבי העידּו ואם . ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֻ
מׁשּלׁשין - ממֹון מנין [מחלקים]לחּיבֹו לפי ּביניהם הּממֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבמקֹום  לֹוקין ואינן לֹו; הּמּגיע חלק ואחד אחד ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעדים,
ְִַּתׁשלּומין.

ּכּתי ·. ׁשּתי אבל ׁשהּוזּמּו. ּבעדים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבּמה
עֹונׁשין  ואין עדּות; ּכאן אין זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָעדים
הּכת  היא מי יֹודעים אנּו ׁשאין לפי מהן, אחת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָאת

ּבעדּות הּׁשקרנית  - ההכחׁשה להזּמה? הכחׁשה ּבין ּומה . ְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָ
'לא  אֹומרת וזאת הּזה', הּדבר 'היה אֹומרת זאת ְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹעצמּה:

יבֹוא אֹו יתברר]היה', היה.[- ׁשּלא ּדבריה וההזּמה מּכלל ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אם  יֹודעים אינם - ׁשהזּמּום העדים ואּלּו עצמן, ּבעדים -ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ואמרּו: ׁשּבאּו עדים ּכיצד? נהיה. לא אֹו הּדבר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹנהיה
ּפלֹוני  ּביֹום מּזה, 'לוה אֹו זה', את ׁשהרג זה ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ'ראינּו
עדים  ׁשנים ּבאּו ונבּדקּו, ׁשהעידּו ואחר ּפלֹוני', ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבמקֹום
ועם  עּמכם היינּו זה ּובמקֹום זה 'ּביֹום ואמרּו: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָאחרים
את  הרג זה לא מעֹולם, ּדברים היּו ולא הּיֹום, ּכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאּלּו
אם  וכן הכחׁשה. זֹו הרי - זה' את הלוה זה ולא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹזה,
אֹו ההֹורג וזה ,ּכ מעידים אּתם היא' להם: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאמרּו
ּבמדינה  זה ּביֹום עּמנּו היה הּמלוה, אֹו הּלוה אֹו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנהרג
'לא  ׁשאמר: ּכמי ׁשּזה מכחׁשת; עדּות זֹו הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻאחרת'?
היה, עּמנּו ׁשהרי זה, את הלוה זה ו'לא זה', את זה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹהרג

אב  אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'. ּדבר נהיה אם ולא ל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ
ּביֹום  זה הרג זה אם יֹודעים אנּו אין 'אנּו, להם: ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו
ואנּו הרגֹו; לא אֹו אֹומרין, ׁשאּתם ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹזה
- ּבבבל' זה ּביֹום עּמנּו הייתם עצמכם ׁשאּתם ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמעידים,
והעדים  הֹואיל מׁשּלמין; אֹו ונהרגין זֹוממין, אּלּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַָָהרי
אם  ּכלל, עדּות ׁשל עצמּה על הׁשּגיחּו לא אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשהזּמּו

ׁשקר. אֹו אמת ֱִֶֶֶהיא
העדים ‚. על האחרֹונים עדים ּתֹורה ׁשהאמינה ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוזה

היא  הּכתּוב ּגזרת העדים הראׁשֹונים, היּו אפּלּו . ְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
'אנּו להם: ואמרּו והזּמּום ׁשנים ּובאּו מאה, ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָהראׁשֹונים
ּפלֹוני' ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּכּלכם הּמאה, ׁשאּתם ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמעידים
ּומאה  ּכמאה, ׁשהּׁשנים ּפיהם; על נענׁשין אּלּו הרי -ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אין  - זֹו את זֹו הּמכחיׁשֹות עדים ּכּתי ּבׁשּתי וכן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַּכׁשנים.

ׁשּתיהן. את ּדֹוחין אּלא הרב, אחר ְְִִֵֶֶֶַַָָֹהֹולכין
התראה „. צריכין אינן זֹוממין, ׁשהכחׁשּו,עדים ועדים . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

מׁשּלמין; אֹו לֹוקין, אֹו נהרגין, אּלּו הרי - הּוזּמּו ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָּולבּסֹוף
לא  ׁשעדין אּלא היא, הזּמה ּתחּלת - ׁשההכחׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּפני

ְְִָנגמרה.
את ‰. ּומכחיׁשין ּבפניהם; אּלא העדים, את מזּמין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאין

הרי  ּבפניהם, ׁשּלא ׁשהּוזּמּו ועדים ּבפניהם. ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹהעדים
ׁשּיזּמּו קדם ׁשהזּמּום העדים מתּו אם ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻהכחׁשּו;
זֹו את זֹו הכחיׁשּו ׁשהרי עדּות, ּכאן אין - ּבפניהם .אֹותם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

.Â הּנהרג ּבא אפּלּו - הּוזּמּו ולא ׁשהכחׁשּו נפׁשֹות ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֻעדי
ׁשהּוא מּפני לֹוקין; אינם שקר]ּברגליו, עדות של הלאו -] ְְְִִֵֵֶַָָ

ּדין ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן אלא לאו עונשים [שאין ְְִִִֵֶַַַַָָ
מזהירים] אֹותן א"כ מּכין ּדין ּבית אבל עליו. לֹוקין ואין ,ְֲִִִֵֵַָָָָ

מרּדּות מדרבנן]מּכת ּׁשּיראּו.[מלקות מה ּכפי , ְְְִִֶַַַַ
.Ê ההכרזה היא והיא הכרזה. צריכין זֹוממין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעדים

ּופלֹוני  'ּפלֹוני ועיר: עיר לכל וׁשֹולחין ּכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָׁשּלהן?
אֹו ּבפנינּו', 'לקּו אֹו והרגנּום', והּוזּמּו, ,וכ ּבכ ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָהעידּו
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ּדינרין' וכ ּכ אֹותם "והּנׁשארים,'ענׁשנּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ויראּו". ְְְִִָיׁשמעּו

.Á לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם הּזֹוממים העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיּוב
עצמם  ּפי על מׁשּלמין אין ,ּולפיכ הּוא; קנס ּכיצד?- . ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית עדּותם ונחקרה ׁשהעידּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
אֹו ּכלּום', זה אצל לזה ואין העדנּו, ׁשקר 'עדּות ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשניהם:
מׁשּלמין  אין - והּוזּמנּו' ,וכ ּבכ זה על 'העדנּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאמרּו:
ּבבית  והּוזּמנּו זה, על 'העדנּו אמרּו: אם אבל ּפיהם. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אּלּו הרי - 'וכ ּכ לֹו לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּדינֹו
ואם  אֹותֹו. לּתן ּדינם ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמׁשּלמין;

מׁש ,ּכ האחד חלקֹו.אמר ּלם ְְֵֶֶַַָָָָ

יט  ¤¤ּפרק
הּבירה‡. 'ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו בנין]ׁשנים זה [- הרג ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית', ּבׁשעה הּנפׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאת
יכֹול  אם - הּזאת' ּבעת עּמנּו הייתם הּזאת הּבירה ְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ'ּבמערב
ואם  זֹוממין; אינם ּבּמזרח, ּיׁש מה לראֹות ּבּמערב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהעֹומד
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי לראֹות, יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָאינֹו
מּכל  יתר מּמרחק ורֹואין רב, ראׁשֹונים ׁשל עיניהם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמאֹור
את  זה הרג 'ּבּבקר ואמרּו: ׁשנים העידּו אם וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאדם'.
זה  'ּביֹום להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּבירּוׁשלים', ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנפׁש
על  אפּלּו להּל אדם יכֹול אם - ּבלד' עּמנּו הייתם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבערב
ואם  זֹוממין; אינם ערב, עד מּבקר ללד מירּוׁשלים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּסּוס
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי להּגיע, יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאינֹו

גמל]ּכר וקּפלּו[- להם, נזּדּמן ּביֹותר קיצרו]קל את [- ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לעֹולם  מׁשערין לּכל הּידּוע הּמצּוי ּבּדבר אּלא ;'ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּדר

אֹותם. ְִִָּומזּמין
ּבמקֹום ·. הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת 'ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים

ּבמקֹום  הייתם עּמנּו זה 'ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָּפלֹוני',
אפּלּו - ּבוּדאי' הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל רחֹוק, ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָאחר
ההֹורג  זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם האחרֹונים ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעידּו

ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו; ׁשהרי נהרגין, הראׁשֹונים עדיו ֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעם
עדים  ׁשני ּבאּו אבל להרג. ּדינֹו נגמר לא עדין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהרג,
ּפלֹוני  ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשליׁשי
הייתם  עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלהריגה',
'ּבׁשני  אֹו ּדינֹו', נגמר ׁשּבת מערב אּלא הרחֹוק, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמקֹום
ׁשהרי  נהרגין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו' נגמר ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבּׁשּבת
להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּכל
ּבּׁשּבת  ּבׁשליׁשי ׁשנים ּבאּו ּכיצד? קנס. ּתׁשלּומי לענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָוכן
ׁשנים  ּובאּו ּדינֹו', ונגמר וטבח ּגנב ּבּׁשּבת 'ּבאחד ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָואמרּו:
אבל  רחֹוק, ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָואמרּו:
ּגנב  ּבּׁשּבת 'ּבׁשני אמרּו: אפּלּו - ּדינֹו' נגמר ׁשּבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמערב
מׁשּלמין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו' ונגמר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָוטבח
לׁשּלם. היה חּיב עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום, מּכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין, נעׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין

אחרנּוהּו' ולא ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו זה [לאחר 'ׁשטר ְְְְְְִֵֶַַַָֹ
ׁשל ההלוואה] ׁשּזמּנֹו ּפי על אף - ּכן אמרּו לא אם אבל .ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשעדי  והעידּו עדים ּובאּו ּבירּוׁשלים, ּבניסן ּבאחד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשטר
והעדים  ּכׁשר הּׁשטר - זה ּביֹום ּבבבל עּמהם היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשטר
ּבירּוׁשלים  ּוכׁשהיּו ּוכתבּוהּו, ׁשאחרּוהּו ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכׁשרים;
זמּנֹו וכתבּו זמּנֹו ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ּבאדר ְְְְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָּבאחד
עדים  ׁשם יׁש אם - והּוזּמּו ּכתבנּוהּו', 'ּבזמּנֹו אמרּו: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָניסן.
זה  ׁשראּו עדים אֹו זה, ׁשטר על ׁשחתמּו הּיֹום ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹודעים
הרי  ׁשהּוזּמּו, ּכיון - ּפלֹוני ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשטר
ׁשהעדים  הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנפסלּו

ּבבית החֹות  עדּותם ׁשּנחקרה ּכמי הם הרי הּׁשטר, על מים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ולא  עדּותם, ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדין
ּבבית  ׁשהעידּו מעת אּלא נפסלין אינן - מּקדם הּׁשטר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹראּו
ׁשאפׁשר  ּכתבנּוהּו'; 'ּבזמּנֹו ואמרּו ידם, ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּדין
הּׁשטר  על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּביֹום

ּכתבנּו'. 'ּבזמּנֹו ואמרּו ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
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האכל ‡. ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבאכל  נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור  הּוא הרי .אחר, ֲֵֵַָ

ולא ·. ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון

ׁשני מטּמא  לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ
יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
אב, הּׁשרץ נמצא יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמהם
ׁשּבּכלי  והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי
לאויר  ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשני,

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; הּפת - ְִִֶַַַַַַָהּתּנּור
ּומטּמאים.‚. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹון

מטּמא  ולא ּפסּול רביעי הּׁשליׁשי, עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ
ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי לאכל ּומּנין ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבתרּומה.
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נמצא  הּקדׁשים". מן יאכל ואחר וטהר; הּׁשמׁש, ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"ּובא
נגע  ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אסּור יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַָָָטבּול
למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני יֹום, ּוטבּול ּפסלּה. ְְְְְְִֵַָָָָָָָֻּבּה,

ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוׂשה ְְִִִִֵֶֶַָׁשהּׁשני
ּומטּמאין.„. טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון

מטּמא  ואינֹו ּפסּול חמיׁשי הרביעי, עֹוׂשה רביעי ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
קרא  ּוכבר יאכל"; לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ"והּבׂשר
יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: 'טמא', לּׁשני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּכתּוב
ּומּנין  ויּׂשרף. טמא ּבׁשני, ׁשּנגע הּקדׁש ׁשּבׂשר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

וחמר: מּקל ּפסּול? ׁשהּוא ּבקדׁש ּמחּסר לרביעי ּומה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻ
ׁשּיביא  עד ּבקדׁש אסּור ּבתרּומה, מּתר ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֻּכּפּורים
ׁשּיעׂשה  ּדין אינֹו ּבתרּומה, ּפסּול ׁשהּוא הּׁשליׁשי - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכּפרתֹו

טהֹור. החמיׁשי אבל ּבקדׁש?! ְְֲֲִִִִֶַָָֹרביעי
ּתאוה‰. ּגזרּו[חולין]ּבׂשר טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֶַַַַָָָ

ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה, ּכׁשליׁשי ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻעליו
ּכדי  אּלא עליו, ּגזרּו ׁשּלא לי, ויראה הּתרּומה . את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּפֹוסל
לטעֹות  ויבֹואּו הּקדׁש, ּבׂשר עם אֹותֹו העם יערבּו ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו ויאכלּו קדׁש, והּוא חל זה ׁשהּבׂשר וידּמּו ּבֹו, ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹולׁשּגג

ְְָֻּבטמאה.
.Â לטּמא חּבּור הם הרי מׁשקין, ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

אכלין  אחד טמאת ּכגּוף חׁשּובין הן אם ספק, והּדבר ; ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
האכל  זה חֹוׁשבין אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ּבהם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹלמנֹות

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, הּטמאה ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּנגעה
.Ê אֹותן ועֹוׂשה תרּומה, אכלי ּפֹוסל - ׁשּבחּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

לֹומר, צרי ואין טּמאן; חּלין, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻׁשליׁשי.
מטּמא  ׁשהּוא - קדׁש ּבמׁשקה אֹו תרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם

.הּכל  ַֹ
.Áונעׂשּו ּפסלן קדׁש, ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי

ּת ונעׂשּו טּמאן הּקדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם חּלה.רביעי; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּוא  הרי תרּומה, ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע אם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
הרי  קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבּקדׁש רביעי וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטהֹור;

טהֹור  .הּוא ָ
.Ë ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי ּתרּומה, טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּוּכתרּומה  רביעי; עֹוׁשהּו אינֹו ּבקדׁש, נגע ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש, ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן הּׁשליׁשי -ְְִִִֶֶַָָֻ
.È;הּקדׁש את לאכל לֹו אסּור ׁשּבקדׁש, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹהאֹוכל

ּבקדׁש לּגע ּבֹוּומּתר ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ואין ביצים הּקדׁש, 3 בתוך -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ

חול] אּלא של קדׁש ׁשל ּברביעי יאכל לא זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָּבחמיׁשי,

.‡Èׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה, ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל
הּתרּומה  את לאכל אסּור זה הרי - הּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ׁשּיטּבל  טהֹורה;עד היא והרי ּבתרּומה, לּגע ּומּתר ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
מעלה עׂשּו לא[חומרה]ּבאכילה ּבנגיעה מעלה., עׂשּו ְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ּתבׁשיל  אבל עצמּה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּבּמה

אכילת  ּבכדי ּכזית ׁשם אין אם - ּתרּומה ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנתערבה
ׁשהּוא  ּכדר ּתבׁשיל, מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻּפרס

ּבתרּומה. לּגע ְִִַָָֻמּתר
.·È על ׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה, ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

הּתרּומה, לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - הּתרּומה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא  טמאה הּתרּומה, ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

הּקדׁש על אצל ׁשּנעׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
רביעי  ׁשעֹוׂשה ל ׁשאין - טהֹור הּוא הרי הּקדׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹטהרת

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש אּלא ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹּבקדׁש,
.‚È הּוא - ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור 'קדׁש' ְְְְֳִִִֶַַַָָָָֹֻּכל

ּובׂשר  קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון המקּדׁשין; מּקדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקדׁש
נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות קּלים, חלות קדׁשים הם [רקיקים ְְִִִִֵַַָָָָ

במים] ׁשּקדׁשּושנילושו והּמנחֹות הּזבח, עליהן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשחט
ׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבּתּנּור.[השחימו]ּבכלי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּזבח, עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
ּכחּלין, ולא ּכקדׁש לא אינם - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹֻוהּמנחֹות

ּכתרּומה. ְִֶָָאּלא
.„Èתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים, זר החּלה, [שמשלם ְְְְִִֵַַַַָָ

תרומה] ּכתרּומה.שאכל הן הרי - ְְְֲִֵֵָָֻוחמׁשּה
.ÂË הופרשו]הּטבל שלא והמדּמע[פירות שנפלו , [חולין ְְֶֶַַָֻ

תרומה] ועּסה לתוכן ׁשני, ּומעׂשר תרּומה, וגּדּולי ,ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין; הן הרי - לחּלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻהּטבּולה

ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶָָוׁשני
.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

העּסה  אֹותּה ׁשּתעׂשה לחּלה, הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
לא  - ּתלּויה וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשין ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה;

נׂשרפת  ולא .נאכלת, ְְֱִֶֶֶֶֶֹ

ה'תשע"ד  טבת כ' שני יום

יב  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. עׂשרה על [חומרות]אחת לּקדׁש חכמים עׂשּו ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכלים  ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָהּתרּומה,
גדולים] בתוך ׁשּמא [קטנים ּגזרה לקדׁש; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתרּומה,

הּכלי ּפי ּכׁשפֹופרת[הגדול]יהיה בֹו יהיה ולא [שבפי צר, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ
מקוואות]הּנֹוד-] עירוב ׁשּבתֹוכֹו[שיעור הּכלים ונמצאּו , ְְְְִִֵֶַַ

ּב לא ׁשּבּכלי, ּבּמים טבלּו ּדברים ּכאּלּו ּבּמה ּמקוה. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
הּכלים  ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּכלי ּבׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאמּורים?
לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא היה אם אבל טהֹור; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהּטמאין,
ּבהן  להׁשּתּמׁש אפּלּו ׁשּבתֹוכֹו, לּכלים עלתה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָטבילה,

ְֶֹּבקדׁש.
ולא ·. ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹּכלי

ׁשּבבית  אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ׂשפתיו; ׁשּבעבי אצּבע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
האצבע]צביעתֹו הנחת מקום ואינֹו[- ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין; , ְְְְִִֵֶָ

ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ׁשּבפיו מׁשקין יּגעּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁש
לקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹויטּמאּו

ּכּלן. נטמאּו אחֹוריו, נטמאּו ְְְְֲִִִָָֻאם
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ּדינרין' וכ ּכ אֹותם "והּנׁשארים,'ענׁשנּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ויראּו". ְְְִִָיׁשמעּו

.Á לׁשּלם ׁשחּיבין ּבמקֹום לׁשּלם הּזֹוממים העדים ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּיּוב
עצמם  ּפי על מׁשּלמין אין ,ּולפיכ הּוא; קנס ּכיצד?- . ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

אמרּו ּכ ואחר ּדין, ּבבית עדּותם ונחקרה ׁשהעידּו, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהרי
אֹו ּכלּום', זה אצל לזה ואין העדנּו, ׁשקר 'עדּות ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָׁשניהם:
מׁשּלמין  אין - והּוזּמנּו' ,וכ ּבכ זה על 'העדנּו ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאמרּו:
ּבבית  והּוזּמנּו זה, על 'העדנּו אמרּו: אם אבל ּפיהם. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָעל
אּלּו הרי - 'וכ ּכ לֹו לּתן ונתחּיבנּו ּפלֹוני, ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָּדינֹו
ואם  אֹותֹו. לּתן ּדינם ׁשּנגמר ּבממֹון הֹודאה ׁשּזֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָמׁשּלמין;

מׁש ,ּכ האחד חלקֹו.אמר ּלם ְְֵֶֶַַָָָָ

יט  ¤¤ּפרק
הּבירה‡. 'ּבמזרח ואמרּו: ׁשהעידּו בנין]ׁשנים זה [- הרג ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּפלֹונית', ּבׁשעה הּנפׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָאת
יכֹול  אם - הּזאת' ּבעת עּמנּו הייתם הּזאת הּבירה ְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ'ּבמערב
ואם  זֹוממין; אינם ּבּמזרח, ּיׁש מה לראֹות ּבּמערב ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהעֹומד
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי לראֹות, יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָאינֹו
מּכל  יתר מּמרחק ורֹואין רב, ראׁשֹונים ׁשל עיניהם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמאֹור
את  זה הרג 'ּבּבקר ואמרּו: ׁשנים העידּו אם וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאדם'.
זה  'ּביֹום להם: ואמרּו ׁשנים ּובאּו ּבירּוׁשלים', ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנפׁש
על  אפּלּו להּל אדם יכֹול אם - ּבלד' עּמנּו הייתם ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבערב
ואם  זֹוממין; אינם ערב, עד מּבקר ללד מירּוׁשלים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּסּוס
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין זֹוממין. אּלּו הרי להּגיע, יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאינֹו

גמל]ּכר וקּפלּו[- להם, נזּדּמן ּביֹותר קיצרו]קל את [- ְְְְִִֵֵֶֶַַַָ
לעֹולם  מׁשערין לּכל הּידּוע הּמצּוי ּבּדבר אּלא ;'ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּדר

אֹותם. ְִִָּומזּמין
ּבמקֹום ·. הּנפׁש את זה הרג ּבּׁשּבת 'ּבאחד ׁשאמרּו: ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים

ּבמקֹום  הייתם עּמנּו זה 'ּביֹום ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָּפלֹוני',
אפּלּו - ּבוּדאי' הרגֹו זה יֹום ׁשּלאחר ּבּיֹום אבל רחֹוק, ְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָאחר
ההֹורג  זה הרי - הרגֹו ימים ּכּמה ׁשּקדם האחרֹונים ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהעידּו

ׁשהעידּו ׁשּבעת הּוזּמּו; ׁשהרי נהרגין, הראׁשֹונים עדיו ֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעם
עדים  ׁשני ּבאּו אבל להרג. ּדינֹו נגמר לא עדין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהרג,
ּפלֹוני  ׁשל ּדינֹו נגמר ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבׁשליׁשי
הייתם  עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ואמרּו: ׁשנים ּובאּו ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלהריגה',
'ּבׁשני  אֹו ּדינֹו', נגמר ׁשּבת מערב אּלא הרחֹוק, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמקֹום
ׁשהרי  נהרגין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו' נגמר ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבּׁשּבת
להריגה. ּדינֹו נגמר ּכבר עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּכל
ּבּׁשּבת  ּבׁשליׁשי ׁשנים ּבאּו ּכיצד? קנס. ּתׁשלּומי לענין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָוכן
ׁשנים  ּובאּו ּדינֹו', ונגמר וטבח ּגנב ּבּׁשּבת 'ּבאחד ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָואמרּו:
אבל  רחֹוק, ּבמקֹום הייתם עּמנּו ּבּׁשּבת 'ּבאחד ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָָואמרּו:
ּגנב  ּבּׁשּבת 'ּבׁשני אמרּו: אפּלּו - ּדינֹו' נגמר ׁשּבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמערב
מׁשּלמין; ׁשהּוזּמּו אּלּו עדים אין - ּדינֹו' ונגמר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָוטבח
לׁשּלם. היה חּיב עליו, ׁשהעידּו ּבעת מקֹום, מּכל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשהרי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל .וכן ְֵֵֶַָֹ
ּדין:‚. ּבבית ׁשּיאמרּו עד זֹוממין, נעׂשין הּׁשטר עדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹאין

אחרנּוהּו' ולא ּכתבנּוהּו, ּבזמּנֹו זה [לאחר 'ׁשטר ְְְְְְִֵֶַַַָֹ
ׁשל ההלוואה] ׁשּזמּנֹו ּפי על אף - ּכן אמרּו לא אם אבל .ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשעדי  והעידּו עדים ּובאּו ּבירּוׁשלים, ּבניסן ּבאחד ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשטר
והעדים  ּכׁשר הּׁשטר - זה ּביֹום ּבבבל עּמהם היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשטר
ּבירּוׁשלים  ּוכׁשהיּו ּוכתבּוהּו, ׁשאחרּוהּו ׁשאפׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּכׁשרים;
זמּנֹו וכתבּו זמּנֹו ואחרּו ׁשם, זה ׁשטר ּכתבּו ּבאדר ְְְְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָּבאחד
עדים  ׁשם יׁש אם - והּוזּמּו ּכתבנּוהּו', 'ּבזמּנֹו אמרּו: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָניסן.
זה  ׁשראּו עדים אֹו זה, ׁשטר על ׁשחתמּו הּיֹום ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹודעים
הרי  ׁשהּוזּמּו, ּכיון - ּפלֹוני ּביֹום ּבֹו ידם וחתימת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשטר
ׁשהעדים  הּׁשטר; על ׁשחתמּו ׁשּנֹודע מּיֹום למפרע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנפסלּו

ּבבית החֹות  עדּותם ׁשּנחקרה ּכמי הם הרי הּׁשטר, על מים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ולא  עדּותם, ׁשראּו עדים אין אם אבל החתימה. ּבעת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּדין
ּבבית  ׁשהעידּו מעת אּלא נפסלין אינן - מּקדם הּׁשטר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹראּו
ׁשאפׁשר  ּכתבנּוהּו'; 'ּבזמּנֹו ואמרּו ידם, ּכתב ׁשּזה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּדין
הּׁשטר  על חתמּו ּבּיֹום ּבֹו ּדין, ּבבית ׁשהעידּו זה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּביֹום

ּכתבנּו'. 'ּבזמּנֹו ואמרּו ׁשּקרּו והם ׁשנים, ּכּמה לֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
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האכל ‡. ׁשּיהיה הּוא - 'ּפסּול' ּבאכלין ׁשּנאמר מקֹום ְֱֳִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל

ּבאכל  נגע אם אּלא אחר; אכל יטּמא ולא טמא, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹעצמֹו
טהֹור  הּוא הרי .אחר, ֲֵֵַָ

ולא ·. ּפסּול הּׁשני, ּומטּמא. טמא ׁשּבחּלין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻהראׁשֹון

ׁשני מטּמא  לאכל ּומּנין ּבחּלין. ׁשליׁשי עֹוׂשה ׁשני ואין . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֻ
יּפל  אׁשר חרׂש ּכלי "וכל ׁשּנאמר: ּבחּלין? ּפסּול ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשהּוא
אב, הּׁשרץ נמצא יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ּתֹוכֹו, אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמהם
ׁשּבּכלי  והאכל ראׁשֹון, לאוירֹו הּׁשרץ ׁשּנפל חרׂש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּוכלי
לאויר  ׁשּנפל ׁשרץ וכן "יטמא". אֹומר הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשני,

ראׁשֹון. ׁשהּתּנּור ׁשנּיה; הּפת - ְִִֶַַַַַַָהּתּנּור
ּומטּמאים.‚. טמאים ׁשּבתרּומה, והּׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהראׁשֹון

מטּמא  ולא ּפסּול רביעי הּׁשליׁשי, עֹוׂשה ׁשליׁשי ואין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ
ׁשּנאמר: ּבתרּומה? ׁשּנפסל ׁשליׁשי לאכל ּומּנין ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבתרּומה.
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נמצא  הּקדׁשים". מן יאכל ואחר וטהר; הּׁשמׁש, ְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"ּובא
נגע  ואם ׁשמׁשֹו; ׁשּיעריב עד ּבתרּומה אסּור יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַָָָטבּול
למדּת, הא הּוא. לטמאה ּכׁשני יֹום, ּוטבּול ּפסלּה. ְְְְְְִֵַָָָָָָָֻּבּה,

ּבתרּומה. ׁשליׁשי עֹוׂשה ְְִִִִֵֶֶַָׁשהּׁשני
ּומטּמאין.„. טמאין ּבקדׁש, והּׁשליׁשי והּׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹהראׁשֹון

מטּמא  ואינֹו ּפסּול חמיׁשי הרביעי, עֹוׂשה רביעי ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר: טמא? ׁשהּוא ּבקדׁש לׁשליׁשי ּומּנין ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹלעֹולם.
קרא  ּוכבר יאכל"; לא טמא ּבכל יּגע אׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ"והּבׂשר
יטמא". ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: 'טמא', לּׁשני ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּכתּוב
ּומּנין  ויּׂשרף. טמא ּבׁשני, ׁשּנגע הּקדׁש ׁשּבׂשר למדּת, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה

וחמר: מּקל ּפסּול? ׁשהּוא ּבקדׁש ּמחּסר לרביעי ּומה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹֻ
ׁשּיביא  עד ּבקדׁש אסּור ּבתרּומה, מּתר ׁשהּוא ְְִִִִֶֶֶַָָָָֹֻּכּפּורים
ׁשּיעׂשה  ּדין אינֹו ּבתרּומה, ּפסּול ׁשהּוא הּׁשליׁשי - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכּפרתֹו

טהֹור. החמיׁשי אבל ּבקדׁש?! ְְֲֲִִִִֶַָָֹרביעי
ּתאוה‰. ּגזרּו[חולין]ּבׂשר טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִֶַַַַָָָ

ואינֹו הּקדׁש, את מטּמא לטמאה, ּכׁשליׁשי ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻעליו
ּכדי  אּלא עליו, ּגזרּו ׁשּלא לי, ויראה הּתרּומה . את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּפֹוסל
לטעֹות  ויבֹואּו הּקדׁש, ּבׂשר עם אֹותֹו העם יערבּו ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו ויאכלּו קדׁש, והּוא חל זה ׁשהּבׂשר וידּמּו ּבֹו, ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹולׁשּגג

ְְָֻּבטמאה.
.Â לטּמא חּבּור הם הרי מׁשקין, ידי על אכלין ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַָחּבּורי

אכלין  אחד טמאת ּכגּוף חׁשּובין הן אם ספק, והּדבר ; ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
האכל  זה חֹוׁשבין אֹו ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון ּבהם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹלמנֹות

ׁשני. לֹו המחּבר והאכל ראׁשֹון, הּטמאה ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻׁשּנגעה
.Ê אֹותן ועֹוׂשה תרּומה, אכלי ּפֹוסל - ׁשּבחּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּׁשני

לֹומר, צרי ואין טּמאן; חּלין, ּבמׁשקה נגע ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֻׁשליׁשי.
מטּמא  ׁשהּוא - קדׁש ּבמׁשקה אֹו תרּומה ּבמׁשקה נגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם

.הּכל  ַֹ
.Áונעׂשּו ּפסלן קדׁש, ּבאכלי ׁשּנגע ׁשּבתרּומה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשליׁשי

ּת ונעׂשּו טּמאן הּקדׁש, ּבמׁשקה נגע ואם חּלה.רביעי; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
הּוא  הרי תרּומה, ּבמׁשקה ׁשּבתרּומה ׁשליׁשי נגע אם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
הרי  קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבּקדׁש רביעי וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטהֹור;

טהֹור  .הּוא ָ
.Ë ּפסּול ׁשּבהן הּׁשליׁשי ּתרּומה, טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָֻחּלין

ואפּלּוּכתרּומה  רביעי; עֹוׁשהּו אינֹו ּבקדׁש, נגע ואם . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקדׁש טהרת על ׁשּנעׂשּו וחּלין ּפֹוסל. אינֹו קדׁש, ְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻמׁשקה

ּכחּלין. טהֹור ׁשּבהן הּׁשליׁשי -ְְִִִֶֶַָָֻ
.È;הּקדׁש את לאכל לֹו אסּור ׁשּבקדׁש, רביעי ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹהאֹוכל

ּבקדׁש לּגע ּבֹוּומּתר ׁשּנתערב ּתבׁשיל אפּלּו ּפֹוסלֹו. ואינֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
ּפרס אכילת ּבכדי ּכזית ּבֹו ואין ביצים הּקדׁש, 3 בתוך -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ

חול] אּלא של קדׁש ׁשל ּברביעי יאכל לא זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו טהֹור ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶַַָּבחמיׁשי,

.‡Èׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו עצמּה, ׁשּבּתרּומה ׁשליׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהאֹוכל
הּתרּומה  את לאכל אסּור זה הרי - הּתרּומה טהרת ְְֱֲֳֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ׁשּיטּבל  טהֹורה;עד היא והרי ּבתרּומה, לּגע ּומּתר ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
מעלה עׂשּו לא[חומרה]ּבאכילה ּבנגיעה מעלה., עׂשּו ְֲֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ּתבׁשיל  אבל עצמּה. ּבתרּומה אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָּבּמה

אכילת  ּבכדי ּכזית ׁשם אין אם - ּתרּומה ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּנתערבה
ׁשהּוא  ּכדר ּתבׁשיל, מאֹותֹו לאכל מּתר זה הרי - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻּפרס

ּבתרּומה. לּגע ְִִַָָֻמּתר
.·È על ׁשּנעׂשּו חּלין ׁשל אֹו ׁשּבתרּומה, ׁשליׁשי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻהאֹוכל

הּתרּומה, לנגיעת טהֹור ׁשהּוא ּפי על אף - הּתרּומה ְְְֳִִִֶַַַַַַָָָָטהרת
היא  טמאה הּתרּומה, ׁשּטהרת קדׁש; לענין ּכׁשני הּוא ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

הּקדׁש על אצל ׁשּנעׂשּו ׁשּבחּלין ׁשליׁשי האֹוכל אבל . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ
רביעי  ׁשעֹוׂשה ל ׁשאין - טהֹור הּוא הרי הּקדׁש, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹטהרת

ּבלבד. מּקדׁש קדׁש אּלא ְְִִֶֶֶֶַָֹֹֹּבקדׁש,
.‚È הּוא - ּומׁשקין אכלין טמאת ּבענין האמּור 'קדׁש' ְְְְֳִִִֶַַַָָָָֹֻּכל

ּובׂשר  קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון המקּדׁשין; מּקדׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקדׁש
נזיר ּורקיקי ּתֹודה וחּלֹות קּלים, חלות קדׁשים הם [רקיקים ְְִִִִֵַַָָָָ

במים] ׁשּקדׁשּושנילושו והּמנחֹות הּזבח, עליהן ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשחט
ׁשּקרמּו הּפנים ולחם הּלחם ּוׁשּתי ּבּתּנּור.[השחימו]ּבכלי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּזבח, עליהן נׁשחט ׁשּלא נזיר ּורקיקי ּתֹודה חּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאבל
ּכחּלין, ולא ּכקדׁש לא אינם - ּבכלי קדׁשּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹֻוהּמנחֹות

ּכתרּומה. ְִֶָָאּלא
.„Èתרּומה ותׁשלּומי והּבּכּורים, זר החּלה, [שמשלם ְְְְִִֵַַַַָָ

תרומה] ּכתרּומה.שאכל הן הרי - ְְְֲִֵֵָָֻוחמׁשּה
.ÂË הופרשו]הּטבל שלא והמדּמע[פירות שנפלו , [חולין ְְֶֶַַָֻ

תרומה] ועּסה לתוכן ׁשני, ּומעׂשר תרּומה, וגּדּולי ,ְְְֲִִִֵֵֵַָָ
ּבהן, טמא והראׁשֹון ּכחּלין; הן הרי - לחּלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻהּטבּולה

ׁשליׁשי. ּבהן ואין ּפסּול, ְְְִִִֵֵֶָָוׁשני
.ÊËּגזרּו - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ּדבר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל

העּסה  אֹותּה ׁשּתעׂשה לחּלה, הּטבּולין ּבחּלין ספקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻעל
לא  - ּתלּויה וחּלתּה חּלה, מּמּנה ּומפריׁשין ְְְְֳִִִֶַַַָָָָָָָֹּבטהרה;

נׂשרפת  ולא .נאכלת, ְְֱִֶֶֶֶֶֹ

ה'תשע"ד  טבת כ' שני יום

יב  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. עׂשרה על [חומרות]אחת לּקדׁש חכמים עׂשּו ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכלים  ּבתֹו ּכלים להטּביל לאדם יׁש הן: ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָהּתרּומה,
גדולים] בתוך ׁשּמא [קטנים ּגזרה לקדׁש; לא אבל ְְְֲִֵֶֶָָָָֹֹלתרּומה,

הּכלי ּפי ּכׁשפֹופרת[הגדול]יהיה בֹו יהיה ולא [שבפי צר, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַֹ
מקוואות]הּנֹוד-] עירוב ׁשּבתֹוכֹו[שיעור הּכלים ונמצאּו , ְְְְִִֵֶַַ

ּב לא ׁשּבּכלי, ּבּמים טבלּו ּדברים ּכאּלּו ּבּמה ּמקוה. ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
הּכלים  ּבתֹוכֹו ׁשּיׁש הּגדֹול הּכלי ּבׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָאמּורים?
לֹו ׁשעלתה מּתֹו - טמא היה אם אבל טהֹור; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהּטמאין,
ּבהן  להׁשּתּמׁש אפּלּו ׁשּבתֹוכֹו, לּכלים עלתה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָטבילה,

ְֶֹּבקדׁש.
ולא ·. ּתֹוכֹו, נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריו ׁשּנטמאּו ְְְְְְְֲִִִִֶַָָֹֹּכלי

ׁשּבבית  אֹו ׁשּבתֹוכֹו והּמׁשקין ׂשפתיו; ׁשּבעבי אצּבע ְְְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבית
האצבע]צביעתֹו הנחת מקום ואינֹו[- ּבֹו, וׁשֹותה טהֹורין; , ְְְְִִֵֶָ

ויחזרּו הּכלי ּבאחֹורי ׁשּבפיו מׁשקין יּגעּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁש
לקדׁש אבל ּבתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹוכֹו. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָֹויטּמאּו

ּכּלן. נטמאּו אחֹוריו, נטמאּו ְְְְֲִִִָָֻאם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



ze`nehdצו zea` x`y zekld - dxdh xtq - zah `"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמדרס‚. את זב]הּנֹוׂשא ּתרּומה [של עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר , ְְִִִֵֶַַָָָָֻ
הּתרּומה  ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוׂשא ואין הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאחד
על  אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה; היא הרי ּבּמדרס, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנֹוגעת
לּקדׁש, חבית ׁשּנׂשא ּבאחד היה מעׂשה ּבֹו. נגע ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשהּנֹוׂשא  ּגזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנׂשא ּבּמדרס ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוטּמאּה
ּבמדרס  אּלא ּגזרּו ולא הּקדׁש; את יּׂשא לא הּמדרס, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ולא  הֹואיל - ונׂשא עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעׂשה הּקדׁש, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעם

טהֹור. הּקדׁש הרי ּבּקדׁש, ֲֵֶֶַַַָָֹֹנגע
ונזהרין „. טהֹורין ׁשהן ּפי על אף - תרּומה אֹוכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבגדי

לּקדׁש מדרס ּבגדיהם הרי הּטמאֹות, .מן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֻ
מפּצל‰. ׁשהּוא מחלקים]ּכלי וקֹורֹותיו [מורכב ולּוחֹותיו , ְְְְִֶָָָֻ

וכּיֹו מּטה ּכגֹון וצרימקּׁשרֹות, נטמא, אם - ּבּה צא ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻ
ּכׁשהּוא  ּכאחת, ּכּלֹו להטּבילֹו לֹו יׁש - לתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻלהטּבילֹו

ּומנּגב מּתיר - לקדׁש אבל מנקה]מקּׁשר. ׁשם [- יׁש ׁשּמא , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל, החֹוצץ; ְְִֵֵַַַַָָָּדבר

.Âהּנגמרין מלאכתם]ּכלים גמר היה [- אפּלּו - ּבטהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ
צריכין  אּלּו הרי - ּבהן ונזהר חכמים, ּתלמיד אֹותן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
- לתרּומה אבל ׁשמׁש. הערב צריכין ואינן לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה  ּומּפני ּבטהרה. נעׂשּו ׁשהרי טבילה, ּבלא ּבהן ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּתּמׁש
הארץ  עם רק מּׁשּום ּגזרּו לקדׁש? טבילה ּבהן ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהצריכּו
ׁשּנגמרּו. אחר לח הּוא ועדין מלאכה, ּבׁשעת ּבהן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּגע

.Êמצרף -]הּכלי אחד לגוש לקדׁש,[מחשיב ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְִֵֶֶַַָֹ
זה  ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מהם ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻמּזה,
הּמעלֹות, וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ׁשּבּכלי ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנטמא
אחת  "ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז הן; ּדבריהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשל
ּׁשּבּכף, מה 'ּכל חכמים: אמרּו - קטרת" מלאה זהב, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעׂשרה
מה  מצרף ,ּתֹו לֹו ׁשאין ּכלי אפּלּו אחד'. ּכגּוף הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי
ּגּבי  על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון לקדׁש; ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשעליו

ו  ּבזה.העֹור, זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.Á,ּביניהן אחר ודבר הּכלי, ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיּו

לּכלי  צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם - מּׁשניהן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונטמא
במנחתו] להקרבה שנדרש הּכל;[כגון ונטמא מצרפן הּכלי ,ְְְְְִִַַָָָֹ

לּכלי צרי אינֹו קרבן]ואם שיירי זה [כגון אּלא נטמא לא , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּבלבד. הּטמאה ּבֹו ְְְִֶַַָָָֻׁשּנגעה

.Ë לּמים מחּבר האחד והּצּבּור אחד, ּבכלי צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיּו
ׁשניהן  נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחֹורי
זה  מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבצרּוף
נגע  הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהאכל
להם; המחּבר האכל נטמא הּכלי, ׁשאחֹורי ּבּמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמא
לא  אֹו הּכלי, ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ספק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוהּדבר

הּצרּוף  מחמת .נטמא ְֲִֵֵַַָ
.Èקדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא, קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל

והּטמא  ּבטהרתֹו, הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
ּבּדבר  יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום, טבּול ּבא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.
צרּוף  מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָספק,

ׁשּׂשבע  ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכלי,
הּטמאה נטמא]מן כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִִַָֹֻ

.‡È טהֹור ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש וכן הרביעי . ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
נטמא  זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשליׁשי
נגע  אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו

ּפסלֹו. לא תרּומה, ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה
.·È ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי

ידֹוחברֹו היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
רטובה]ּבלּולה נטמאת [- נגע, ׁשּלא ּפי על אף - ּבמׁשקה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל וצרי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחברּתּה;
נטמאת  לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ּבתרּומה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹאבל
להטּביל  צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחברּתּה,

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ׁשּנטמאת, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָידֹו
.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ

מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים [טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לתֹו[מקל]לא חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
טמאה  נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפיהּו
ׁשחּבת  מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻּבאכלין

מכׁשרּתן. ְְֶַַַָֹהּקדׁש
.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
ׁשהכ  ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל הרי נגע - ׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ

הכׁשר  לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני .זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ
.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ

טבילה  צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר
ּכּפּורים  ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
טבילה  הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ׁשהרי ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלקדׁש?
עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, וׁשּמא ּדעּתם; ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹוהּסיחּו
ּבּקדׁשים  נֹוגעים - לנגיעה אבל לאכילה, אּלא זֹו ְְֲֲֲֳִִִִִֶַַַָָָָָָמעלה
ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ּומחּסרי טבילה. ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻקדם

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊË ּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש

מן  ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין
של:] עׂשּו[מהכלל - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָ'הּכלי

טהרת  על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ּבּקדׁש ְְֲֲֳִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻאֹותן
הרי אּלא חּלין הּקדׁש, ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ

והּׁשני  ּבהן, טמא הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֶַַָָֻּפסּול,

ה'תשע"ד  טבת כ"א שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
מעלֹות‡. ּבבגדים;[חומרות]חמׁש חכמים אֹותן עׂשּו , ְֲֲִִִֵַָָָָָ
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מדרס הארץ, עּמי ּבגדי הן: -]ואּלּו הזב לאֹוכלי [כמדרס ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ּבטהרה; ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחּליהן
לאֹוכלי  מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּבארנּו.
הּנקראין  והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמעׂשר
הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, אינם - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ'ּפרּוׁשים'
ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָטהֹור
מדרס  תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. תרּומה לאֹוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמדרס
לּקדׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה אֹוכלי אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלּקדׁש;
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס הּקדׁש, אֹוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּובגדי

לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור אבל אדּמה; ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּפרה
ׁשּטבל ·. מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן

עד  ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - כּונה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא
ּבחזקת  זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. לטּבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיתּכּון
החזק  - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור למעׂשר, ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָֻטהרה

החזק [בטהרה] - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹֻלתרּומה,
לּכל, החזק - לחּטאת טבל לחּטאת; ואסּור ְְְְְֶַַַַַָָָָֹֹֻלקדׁש,
לאחד  נתּכּון ולא סתם, טבל לּקל. החזק לחמּור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשהּטֹובל

ּבלבד  לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו אפּלּומּכל ּכׁשהיה וטמא , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
אפּלּו ּכּונה צרי - הטּבילן אֹו ידיו, הּנֹוטל וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָלמעׂשר.
אינֹו לחּלין, אבל ּכּונה; צרי ומעלה הּמעׂשר ּומן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻלמעׂשר.
ּדין  אבל סֹופרים; מּדברי האּלּו, הּמעלֹות וכל ּכּונה. ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָצרי

לּכל. טהֹור הּוא הרי מקֹום, מּכל וטבל הֹואיל - ְֲִִֵַַָָָָָֹּתֹורה
.‚- מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי

ּפעם  ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ּבהּסח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹנטמא
ׁשמׁש הערב צרי ואינֹו טהֹורֹות [שקיעה]ׁשנּיה; ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

'יֹודע  ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את והּסיע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלתרּומה,
הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' נטמאּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאני
ׁשּכל  - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם עסקנּיֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּידים
מּטמאת  עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ּדעּתֹו, ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹֻהּמּסיח
הּזיה  צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ידע ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמת,

ּוׁשביעי מת]ׁשליׁשי ידע [כטמא ואם הּדעת; הּסח מּפני , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת, נטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכל  הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָטבילה

מּדבריהם. האּלּו ְְִִִֵֵֶַָהּטבילֹות
ּבּׁשוקים „. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא  טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת  ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה  הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - .טמאה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּנמצא ‰. הּכלים נמצאּוּכל אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים ין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ

הּטבילה  לבית ירידה הּכלים ּדר על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא  אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין

ׁשּלא  ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום  מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טֹוב  ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

ְִטהֹורין.
.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא

יֹום  ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט
ׁשּלּה ׁשביעי עׂשר .ׁשלׁשה ְְִִֶָָָָֹ

.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין אם מצא [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה או -טהורה הּימים ּבׁשאר ּבין טֹוב ּביֹום ּבין ,ְְִִֵֵַָָ

טמאה. טמאה, ואם טהֹורה; טהֹורה, אם ּכמֹוה: היא ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהרי
.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

וכל  מקֹום; ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻעליהם
ׁשהּפרּוׁשים  - טהֹורים ּבירּוׁשלים, ּבּצדדין הּנמצאים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻהרּקין
עּמי  ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ׁשּמהּלכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהם

הּדר ׁשּבאמצע - הרגל ּובׁשעת ׁשּכל הארץ. טהֹורים, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּטמאים  טמאים, וׁשּבּצדדין ּברגל; טהֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

הּדרכים  לצּדי ּפֹורׁשין והן מּועטין, .ּברגל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
.Ë ּכן - ׁשליׁשי עֹוׂשה והּׁשני ׁשני, עֹוׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי  ספק עֹוׂשה ׁשני ּוספק ׁשני, ספק עֹוׂשה ראׁשֹון .ספק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶ
.È הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻּתרּומה

לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו, ּבטמאה נׂשרפין אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשל
נגע  לא אֹו זה ּבאב נגע .אם ְִֶַַָָָֹ

.‡È אֹוכלין ואין עליהם; ׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָויׁש
אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא ּבהם, לֹו ׁשּנסּתּפק אכלין ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותן
הּתרּומה, עליהם ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ׂשֹורפין. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קדׁשים  לֹומר צרי .ואין ְִִֵַָָָ
.·È,לעֹולם ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין - ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל

ולא  אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואין
.ׂשֹורפין  ְִ

.‚È ּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
הּפרס ּבית על הן: ואּלּו בה מּדבריהם; שנחרש [שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

הארץ,קבר] עם ּבגדי ועל העּמים, מארץ הּבא עפר ועל ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רגלי  מי ועל הּנמצאים; הרּקין ועל הּנמצאים, הּכלים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻועל
ואין  למחצה, מחצה ּבהמה רגלי ּבמי ׁשּנתערב טמא ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאדם

נ  אם ּכיצד? ּבטלּו. לא אֹו מראיהן ּבטלּו אם טמאת ידּוע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
טמאתֹו ׁשעּקר ּפי על אף - אּלּו מּׁשּׁשה אחד מחמת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתרּומה
טמאתם  אּלּו, ספקֹות ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף; זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻּבספק,

ׁשהּמת - הּתֹורה ּתרּומה מן ואחד הּתֹורה. מן טמאין והּזב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מחמת  ׁשּנטמאת אֹו אּלּו, טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגעה
ּתּׂשרף. זֹו הרי - מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחת
ּובארץ  הּפרס ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּומי  ורּקין וכלים ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻהעּמים,
ׁשעּקר  מּפני ּתֹולין; אּלּו הרי - נגע לא אֹו אּלּו, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹרגלים
ואם  טמאין, אֹו הם טהֹורין ׁשּמא הּספק, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאתן

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



צז ze`nehd zea` x`y zekld - dxdh xtq - zah `"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמדרס‚. את זב]הּנֹוׂשא ּתרּומה [של עּמֹו לּׂשא לֹו מּתר , ְְִִִֵֶַַָָָָֻ
הּתרּומה  ולא ּבּתרּומה נֹוגע הּנֹוׂשא ואין הֹואיל - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכאחד
על  אף הּקדׁש, לא אבל טהֹורה; היא הרי ּבּמדרס, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹנֹוגעת
לּקדׁש, חבית ׁשּנׂשא ּבאחד היה מעׂשה ּבֹו. נגע ׁשּלא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּפי
ׁשהּנֹוׂשא  ּגזרּו, ׁשעה ּבאֹותּה עּמּה. ׁשּנׂשא ּבּמדרס ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָוטּמאּה
ּבמדרס  אּלא ּגזרּו ולא הּקדׁש; את יּׂשא לא הּמדרס, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאת
ולא  הֹואיל - ונׂשא עבר ואם ׁשהיה. ּכּמעׂשה הּקדׁש, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעם

טהֹור. הּקדׁש הרי ּבּקדׁש, ֲֵֶֶַַַָָֹֹנגע
ונזהרין „. טהֹורין ׁשהן ּפי על אף - תרּומה אֹוכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּבגדי

לּקדׁש מדרס ּבגדיהם הרי הּטמאֹות, .מן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֻ
מפּצל‰. ׁשהּוא מחלקים]ּכלי וקֹורֹותיו [מורכב ולּוחֹותיו , ְְְְִֶָָָֻ

וכּיֹו מּטה ּכגֹון וצרימקּׁשרֹות, נטמא, אם - ּבּה צא ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻ
ּכׁשהּוא  ּכאחת, ּכּלֹו להטּבילֹו לֹו יׁש - לתרּומה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻלהטּבילֹו

ּומנּגב מּתיר - לקדׁש אבל מנקה]מקּׁשר. ׁשם [- יׁש ׁשּמא , ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֻ
קֹוׁשר. ּכ ואחר ּומטּביל, החֹוצץ; ְְִֵֵַַַַָָָּדבר

.Âהּנגמרין מלאכתם]ּכלים גמר היה [- אפּלּו - ּבטהרה ְְֲֳִִִִֵַָָָָָ
צריכין  אּלּו הרי - ּבהן ונזהר חכמים, ּתלמיד אֹותן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהעֹוׂשה
- לתרּומה אבל ׁשמׁש. הערב צריכין ואינן לקדׁש, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹטבילה
מה  ּומּפני ּבטהרה. נעׂשּו ׁשהרי טבילה, ּבלא ּבהן ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשּתּמׁש
הארץ  עם רק מּׁשּום ּגזרּו לקדׁש? טבילה ּבהן ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹהצריכּו
ׁשּנגמרּו. אחר לח הּוא ועדין מלאכה, ּבׁשעת ּבהן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיּגע

.Êמצרף -]הּכלי אחד לגוש לקדׁש,[מחשיב ּׁשּבתֹוכֹו מה ְְְְִֵֶֶַַָֹ
זה  ּפרּודין ּפרֹות מלא ׁשהּוא ּכלי ּכיצד? לתרּומה. לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מהם ּבאחד טמאה ונגעה ּוגרֹוגרֹות, צּמּוקין ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֻמּזה,
הּמעלֹות, וכל לתרּומה. לא אבל לקדׁש, ׁשּבּכלי ּכל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנטמא
אחת  "ּכף ּבּתֹורה: זֹו למעלה יׁש ורמז הן; ּדבריהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשל
ּׁשּבּכף, מה 'ּכל חכמים: אמרּו - קטרת" מלאה זהב, ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹעׂשרה
מה  מצרף ,ּתֹו לֹו ׁשאין ּכלי אפּלּו אחד'. ּכגּוף הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָהרי
ּגּבי  על אֹו הּלּוח ּגּבי על צבּורין ׁשהיּו ּכגֹון לקדׁש; ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּׁשעליו

ו  ּבזה.העֹור, זה נֹוגעין הּפרֹות ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
.Á,ּביניהן אחר ודבר הּכלי, ּבתֹו הּצּבּורין ׁשני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהיּו

לּכלי  צרי ׁשּביניהן הּדבר היה אם - מּׁשניהן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָונטמא
במנחתו] להקרבה שנדרש הּכל;[כגון ונטמא מצרפן הּכלי ,ְְְְְִִַַָָָֹ

לּכלי צרי אינֹו קרבן]ואם שיירי זה [כגון אּלא נטמא לא , ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּבלבד. הּטמאה ּבֹו ְְְִֶַַָָָֻׁשּנגעה

.Ë לּמים מחּבר האחד והּצּבּור אחד, ּבכלי צּבּורין ׁשני ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻהיּו
ׁשניהן  נטמאּו - הּׁשני ּבּצּבּור טמא ונגע הּכלי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחֹורי
זה  מחמת הּכלי ׁשאחֹורי הּמים ונטמאּו הּכלי; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַּבצרּוף
נגע  הּכלי. אחֹורי ׁשהן ּפי על אף להן, המחּבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהאכל
להם; המחּבר האכל נטמא הּכלי, ׁשאחֹורי ּבּמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמא
לא  אֹו הּכלי, ּבצרּוף הּׁשני האכל נטמא אם ספק, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹוהּדבר

הּצרּוף  מחמת .נטמא ְֲִֵֵַַָ
.Èקדׁש אכל הּכלי ּובתֹו ּבכלי, והּניחֹו ׁשּנטמא, קדׁש ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹאכל

והּטמא  ּבטהרתֹו, הּטהֹור - ּבזה זה נֹוגעין ואין טהֹור, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
ּבּדבר  יׁש - הּטמא ּבאכל ונגע יֹום, טבּול ּבא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבטמאתֹו.
צרּוף  מּפני יֹום טבּול מּגע מחמת הּטהֹור נפסל אם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָספק,

ׁשּׂשבע  ּבאכל אּלא יֹום טבּול נגע ׁשּלא נפסל; לא אֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכלי,
הּטמאה נטמא]מן כבר ּכלּום.[- לֹו הֹוסיף ולא , ְְְִִַָֹֻ

.‡È טהֹור ּבתרּומה אבל ּפסּול, ּבּקדׁש וכן הרביעי . ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
נטמא  זה הרי קדׁש, ּבמׁשקה נגע אם - ׁשּבתרּומה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׁשליׁשי
נגע  אם - ׁשּבקדׁש אֹו ׁשּבתרּומה והּׁשליׁשי ׁשּבארנּו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו

ּפסלֹו. לא תרּומה, ְְְְֵַָָֹּבמׁשקה
.·È ּביד אֹו ׁשנּיה ּבידֹו ּבּה ונגע אחת, ידֹו ׁשּנטמאת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי

ידֹוחברֹו היתה ואם ּכׁשליׁשי. היא והרי הּׁשנּיה, את ּפסל - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
רטובה]ּבלּולה נטמאת [- נגע, ׁשּלא ּפי על אף - ּבמׁשקה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבקדׁש. יּגע ּכ ואחר ׁשּתיהן, את להטּביל וצרי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחברּתּה;
נטמאת  לא האחת, ידֹו נטמאת אם - ּבתרּומה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹאבל
להטּביל  צרי ואינֹו נגּובה; ּכׁשהיא ּבּה נגע ואפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחברּתּה,

ּבתרּומה. ונֹוגע נֹוטלּה אּלא ׁשּנטמאת, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָידֹו
.‚Èנגּובים הכׁשרּו[יבשים]אכלין טומאה]ׁשּלא ,[לקבל ְְְֳִִֶָֹֻ

מסאבֹות ּבידים אֹותן מדרבנן]אֹוכלין ּדברים [טמאות ּבּמה . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
מכׁשרּתן, הּקדׁש חּבת - ּבקדׁש אבל ּבתרּומה. ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹאמּורים?
ואפּלּו הכׁשר; ׁשּלא קדׁש לאכל טמאֹות ׁשּידיו למי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻואסּור

ּבכֹוׁש אּלא ּבֹו נגע לתֹו[מקל]לא חברֹו לֹו ׁשּתחב אֹו , ְְֲֵֶֶַַָָָֹ
טמאה  נגעה ׁשאם לֹומר, צרי אין אסּור. זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּפיהּו
ׁשחּבת  מּפני - ׁשּנטמאּו הכׁשרּו, ׁשּלא קדׁש ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֻּבאכלין

מכׁשרּתן. ְְֶַַַָֹהּקדׁש
.„Èּולאסרֹו עצמֹו האכל לפסל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹּבּמה

ּכיצד? ספק. זה הרי וׁשני, ראׁשֹון ּבֹו למנֹות אבל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבאכילה;
ׁשהכ  ׁשני ּבאכל הכׁשר ּבלא ׁשּנטמא זה אכל הרי נגע - ׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ

הכׁשר  לא ׁשהראׁשֹון מּפני ספק, הּׁשני .זה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ
.ÂËאנינּותֹו ימי ׁשּתּמּו אחר מתו]האֹונן שנקבר היום ,[תם ְֲִֵֵֶַַַָ

טבילה  צריכין - ּכּפרתֹו ׁשהביא אחר ּכּפּורים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֻּומחּסר
ּכּפּורים  ּומחּסר ׁשהאֹונן לתרּומה; לא אבל הּקדׁש, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלאכילת
טבילה  הצריכּו מה ּומּפני הּתרּומה. את לאכל ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמּתרין
הּקדׁש, את לאכל אסּורין היּו עּתה עד ׁשהרי ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלקדׁש?
עׂשּו ולא ידעּו. לא והם נטמאּו, וׁשּמא ּדעּתם; ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹוהּסיחּו
ּבּקדׁשים  נֹוגעים - לנגיעה אבל לאכילה, אּלא זֹו ְְֲֲֲֳִִִִִֶַַַָָָָָָמעלה
ּכמֹו ּפסּול, - ּבּקדׁש ׁשּנגעּו ּכּפרה ּומחּסרי טבילה. ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֻקדם

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊË ּבין לקדׁש ּבין אֹותן עׂשּו - הראׁשֹונֹות מעלֹות ְֲִֵֵֵֶַָָָֹׁשׁש

מן  ׁשהן אחרֹונֹות, וחמׁש הּקדׁש. טהרת על ׁשּנעׂשּו ְְֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלחּלין
של:] עׂשּו[מהכלל - והלאה ּׁשּבתֹוכֹו' מה מצרף ְְְְִֵֶַַָָָָָ'הּכלי

טהרת  על ׁשּנעׂשּו ּבחּלין לא אבל ּבלבד, ּבּקדׁש ְְֲֲֳִִֶֶַַַַַָָָֹֹֻאֹותן
הרי אּלא חּלין הּקדׁש, ,לפיכ ּכחּלין. אּלּו ּבחמׁש הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ

והּׁשני  ּבהן, טמא הראׁשֹון - הּקדׁש טהרת על ְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחּלין, טהֹור והּׁשליׁשי ְְְְְִִִֵֶַַָָֻּפסּול,

ה'תשע"ד  טבת כ"א שלישי יום
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מעלֹות‡. ּבבגדים;[חומרות]חמׁש חכמים אֹותן עׂשּו , ְֲֲִִִֵַָָָָָ
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מדרס הארץ, עּמי ּבגדי הן: -]ואּלּו הזב לאֹוכלי [כמדרס ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּכמֹו לטהרֹות, ּכזבין עצמן, הארץ עּמי וכן ּבטהרה; ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻחּליהן
לאֹוכלי  מדרס ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי ּובגדי ְְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּבארנּו.
הּנקראין  והן ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי אבל ׁשני. ְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמעׂשר
הּפרּוׁש, זה והרי לתרּומה; אפּלּו ּכזבים, אינם - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ'ּפרּוׁשים'
ׁשני, מעׂשר אֹוכלי ּובגדי ּבגּופֹו. ּבּה נגע אם אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָטהֹור
מדרס  תרּומה, אֹוכלי ּובגדי עצמן. תרּומה לאֹוכלי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָמדרס
לּקדׁש. ּכזבין אינם עצמן, תרּומה אֹוכלי אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלּקדׁש;
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו לחּטאת, מדרס הּקדׁש, אֹוכלי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּובגדי

לחּטאת. ּכזב אינֹו לּקדׁש, הּטהֹור אבל אדּמה; ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻּפרה
ׁשּטבל ·. מי ּכיצד? ּבטבילה. מעלֹות חכמים עׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוכן

עד  ׁשני ּבמעׂשר ואסּור לחּלין, טהֹור זה הרי - כּונה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּבלא
ּבחזקת  זה הרי - ׁשני למעׂשר טבל למעׂשר. לטּבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיתּכּון
החזק  - לתרּומה טבל ּבתרּומה; ואסּור למעׂשר, ְְְְְֲֳִִֵַַַָָָָָָֻטהרה

החזק [בטהרה] - לקדׁש טבל ּבקדׁש; ואסּור ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹֻלתרּומה,
לּכל, החזק - לחּטאת טבל לחּטאת; ואסּור ְְְְְֶַַַַַָָָָֹֹֻלקדׁש,
לאחד  נתּכּון ולא סתם, טבל לּקל. החזק לחמּור ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשהּטֹובל

ּבלבד  לחּלין טהֹור זה הרי - אּלּו אפּלּומּכל ּכׁשהיה וטמא , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
אפּלּו ּכּונה צרי - הטּבילן אֹו ידיו, הּנֹוטל וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָלמעׂשר.
אינֹו לחּלין, אבל ּכּונה; צרי ומעלה הּמעׂשר ּומן ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻלמעׂשר.
ּדין  אבל סֹופרים; מּדברי האּלּו, הּמעלֹות וכל ּכּונה. ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָצרי

לּכל. טהֹור הּוא הרי מקֹום, מּכל וטבל הֹואיל - ְֲִִֵַַָָָָָֹּתֹורה
.‚- מּלאכל לּבֹו את והּסיע לתרּומה, טהֹור ׁשהיה ְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי

ּפעם  ׁשּיטּבל עד ּתרּומה לאכל ואסּור הּדעת, ּבהּסח ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹנטמא
ׁשמׁש הערב צרי ואינֹו טהֹורֹות [שקיעה]ׁשנּיה; ידיו היּו . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

'יֹודע  ׁשאמר: ּפי על אף - מּלאכל לּבֹו את והּסיע ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלתרּומה,
הּדעת; ּבהּסח טמאֹות ידיו הרי - ידי' נטמאּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאני
ׁשּכל  - לקדׁש וחמר קל ּכן, לתרּומה אם עסקנּיֹות. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּידים
מּטמאת  עצמֹו ׁשמר לא ואם טבילה. צרי ּדעּתֹו, ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָֹֻהּמּסיח
הּזיה  צרי זה הרי - נטמא ׁשּלא ּבוּדאי ידע ולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמת,

ּוׁשביעי מת]ׁשליׁשי ידע [כטמא ואם הּדעת; הּסח מּפני , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
צרי - הּטמאֹות מּׁשאר ּדעּתֹו והּסיח ּבמת, נטמא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכל  הּוא, ּברּור ודבר לתרּומה. אף ׁשמׁש והערב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָטבילה

מּדבריהם. האּלּו ְְִִִֵֵֶַָהּטבילֹות
ּבּׁשוקים „. הּנמצאים הּכלים על חכמים ּגזרּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָוכן

ׁשּמא  טמאה; ּבחזקת ׁשּיהיּו - ּבּמדּברֹות אפּלּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻּוברחֹובֹות,
ּבחזקת  ׁשם, הּנמצאין הרּקין וכן ּבמת. אֹו נטמאּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻּבזב

הּזה  הרק הּוא ּבֹו וכּיֹוצא זב רק ׁשּמא - .טמאה ְְֵֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּנמצא ‰. הּכלים נמצאּוּכל אפּלּו טהֹורין, - ּבירּוׁשלים ין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָ

הּטבילה  לבית ירידה הּכלים ּדר על טמאה ּגזרּו ׁשּלא ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקדׁשים, לׁשחיטת הּסּכינין מן חּוץ - ּבירּוׁשלים ְְֳִִִִִִִִִִַַַַַַָָָהּנמצאים
ּבסּכין  אמּורים? ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. חמרת ְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַָָֻמּפני
נמצא  אם אבל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנמצאת
ּבּה ׁשֹוחט - ּבניסן עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָסּכין

ׁשּלא  ּבׁשּבת; להיֹות עׂשר ארּבעה חל ואפּלּו מּיד, ְְְֲֳִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּקדׁשים
ּביֹום  מצאּה אם וכן הּזה. ּבּיֹום הּנמצאים הּסּכינין על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגזרּו
טֹוב  ּביֹום הּכלים ּכל ׁשחזקת מּיד, ּבּה ׁשֹוחט - ְְִִֵֵֶֶַַָָָטֹוב

ְִטהֹורין.
.Â,ּומטּבילּה עליה מּזה - עׂשר ׁשלׁשה ּביֹום הּסּכין ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמצא

יֹום  ּכאּלּו זה, ּביֹום אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני למחר; ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָוׁשֹוחט
ׁשּלּה ׁשביעי עׂשר .ׁשלׁשה ְְִִֶָָָָֹ

.Êאצלֹו הידּועה לסּכין קׁשּורה סּכין אם מצא [יודע ְְְְִִֶַַַָָָָ
היא] טמאה או -טהורה הּימים ּבׁשאר ּבין טֹוב ּביֹום ּבין ,ְְִִֵֵַָָ

טמאה. טמאה, ואם טהֹורה; טהֹורה, אם ּכמֹוה: היא ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהרי
.Áּגזרּו - הּדר ּבאמצע ּבירּוׁשלים הּנמצאים הרּקין ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכל

וכל  מקֹום; ּבכל הּנמצאים הרּקין ּכׁשאר טמאה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻֻעליהם
ׁשהּפרּוׁשים  - טהֹורים ּבירּוׁשלים, ּבּצדדין הּנמצאים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֻהרּקין
עּמי  ּבמּגע יתטּמאּו ׁשּלא ּכדי ּבּצדדין, ׁשּמהּלכין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהם

הּדר ׁשּבאמצע - הרגל ּובׁשעת ׁשּכל הארץ. טהֹורים, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּטמאים  טמאים, וׁשּבּצדדין ּברגל; טהֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל

הּדרכים  לצּדי ּפֹורׁשין והן מּועטין, .ּברגל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
.Ë ּכן - ׁשליׁשי עֹוׂשה והּׁשני ׁשני, עֹוׂשה ׁשהראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

ׁשליׁשי  ספק עֹוׂשה ׁשני ּוספק ׁשני, ספק עֹוׂשה ראׁשֹון .ספק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶ
.È הּטמאֹות מאבֹות אב ּבספק ׁשּנטמאּו וקדׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻּתרּומה

לֹו ׁשּנסּתּפק ּכגֹון זֹו, ּבטמאה נׂשרפין אּלּו הרי - ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשל
נגע  לא אֹו זה ּבאב נגע .אם ְִֶַַָָָֹ

.‡È אֹוכלין ואין עליהם; ׂשֹורפין ׁשאין ספקֹות ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָויׁש
אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא ּבהם, לֹו ׁשּנסּתּפק אכלין ְְֳִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאֹותן
הּתרּומה, עליהם ׁשּׂשֹורפין ספקֹות ׁשם ויׁש ׂשֹורפין. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹולא

קדׁשים  לֹומר צרי .ואין ְִִֵַָָָ
.·È,לעֹולם ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין - ספק ספק על ְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָאבל

ולא  אֹוכלין, לא - ּתֹולין אּלא קדׁשים; לֹומר צרי ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹואין
.ׂשֹורפין  ְִ

.‚È ּגזרה וכּלם הּתרּומה, את ׂשֹורפין ספקֹות ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻעל
הּפרס ּבית על הן: ואּלּו בה מּדבריהם; שנחרש [שדה ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

הארץ,קבר] עם ּבגדי ועל העּמים, מארץ הּבא עפר ועל ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
רגלי  מי ועל הּנמצאים; הרּקין ועל הּנמצאים, הּכלים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֻועל
ואין  למחצה, מחצה ּבהמה רגלי ּבמי ׁשּנתערב טמא ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאדם

נ  אם ּכיצד? ּבטלּו. לא אֹו מראיהן ּבטלּו אם טמאת ידּוע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
טמאתֹו ׁשעּקר ּפי על אף - אּלּו מּׁשּׁשה אחד מחמת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּתרּומה
טמאתם  אּלּו, ספקֹות ּווּדאי הֹואיל ּתּׂשרף; זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָֻּבספק,

ׁשהּמת - הּתֹורה ּתרּומה מן ואחד הּתֹורה. מן טמאין והּזב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מחמת  ׁשּנטמאת אֹו אּלּו, טמאֹות מּׁשׁש ּבאחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנגעה
ּתּׂשרף. זֹו הרי - מהן לאחת ׁשליׁשי היא והרי מהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָאחת
ּובארץ  הּפרס ּבבית נגע אם מקֹום ּבכל לֹו נסּתּפק אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
ּומי  ורּקין וכלים ּבבגדים נגע אם נגע, לא אֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻהעּמים,
ׁשעּקר  מּפני ּתֹולין; אּלּו הרי - נגע לא אֹו אּלּו, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹרגלים
ואם  טמאין, אֹו הם טהֹורין ׁשּמא הּספק, מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻטמאתן
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ׁשני  ונמצאּו נגע; לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּתאמר
ּכמֹו ּתֹולין אּלא ספקֹות, ׁשני על ׂשֹורפין ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָספקֹות,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  טבת כ"ב רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
ספק ׁשנים ‡. (א) הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָ

הּמים; ּפני על צפה טמאה ספק (ב) לּמקוה; ׁשאּובים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמים
טמאים  עצמן לטמאת אבל אחרים, לטּמא מׁשקין ספק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻ(ג)
לטּמא  ּבין עצמן, לטמאת ּבין - הּידים ספק (ד) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻמּספק;
ּדברי  ספק (ה) מּטמאתן; ידים לטהרת ּבין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻאחרים,
ספק  (ח) הּקרּבנֹות; ספק (ז) החּלין; ספק (ו) ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻסֹופרים;
ספק  (יא) ׁשרצים; ספק (י) ועֹומד; עֹובר ספק (ט) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָנגעים;

רׁשּיֹות  ׁשּתי ספק (יב) הרּבים; .רׁשּות ְְְְִֵֵַָֻ
מים ספק ·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻ

נפלּו, לא אֹו נפלּו ספק ּפסלּוהּו; לּמקוה, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשאּובין
ספקֹו - ּבהן אין אֹו ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבכׁשרּותֹו הּמקוה והרי זֹוטהֹור, ּבמקוה לֹו מֹורין ואין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ועׂשה, טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלטּבל

טהֹורֹות. ְֳָָטהרֹותיו
צף ‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק

ּבקרקעֹות, ׁשהיּו ּבין ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
הרי  - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו לּמים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻוירד

ׁשּנגע  ּבוּדאי ׁשּידע עד טהֹור, טמאה זה 'ספק אמרּו ולא ; ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
הּנתלין וכל ּבלבד. לׁשרץ אּלא טהֹור', [בחבל צפה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

במים] המים]והּנגרריןונוגעים ּכמּנחין.[על הם הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָֻ
אֹוׁשרץ „. הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי, מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

נבלה  נּמֹוחה ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על מּנח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשהיה
זרע, ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, מת ּבׂשר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאֹו
ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - הּמים ּפני על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּצפין
ׁשרץ  ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברׁשּות
ּפני  על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצף
ּומי  חּטאת, מי ּגּבי על מּנח היה טהֹור. ּוספקֹו ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻהּמים,
ּכמּנח, הּוא אם ספק זה הרי - הּמים ּפני על צף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻחּטאת

טהֹור  ׁשּספקֹו לי יראה לפיכ ּכמּנח; אינֹו .אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
.‰הּמים,ּכדר ּפני על צפה טמאה ספק חכמים ׁשּטהרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הּצפה  טהרה ספק טהרּו ּכ - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבין
הּמי  ּפני ערבה על ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין ם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ונתּון  ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר מת, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשהיא
הּניר, ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי לתֹוכּה וירדּו ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּבתֹוכּה,
לבין  ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים, ּפני  על צף הּכּכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָוהרי

צּדֹו נגע וספק כיכר]הּמים, -[של נגע לא ספק ּבערבה ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא ְְֲֳִֵֵֶָָָהרי

.Âהּגת ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא דריכת ׁשרץ [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מּפני יין] טהֹור, ספקֹו ּולפֹועלין, טמא; ספקֹו לתרּומה, -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

צפה. טמאה ְִֶָָָֻׁשהיא

.Ê,עצמן ּולטמאת טהֹור; אחרים, לטּמא - מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק
טמאים, מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו, מּקל היה ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹטמא.
טהֹורֹות. אּלּו הרי נגעּו, ספק - טהֹורֹות ּכּכרֹות לבין ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָּוזרקן
אֹו זה, ּבכלי טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָוכן
נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹלא
הרי  - נגעּו לא אֹו אחרים, ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמׁשקין
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמׁשקין
מׁשקין  לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין
טמאין  אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבספק. ְְֵֵֵֶַָָֹ
.Á ידֹוחבית את הּטמא ּופׁשט מׁשקין, מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל  ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק טמאין לאוירּה, הּמׁשקין - נגע א ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ
נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית  הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא  מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין  הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין  והּפת הּתּנּור .הרי ְְֲִֵַַַַ
.Ë שוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפך ּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

טיפות] ספק טיפות עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָ
טהֹור. ספקֹו - נּתזּו ְְִֵָֹלא

.È אחר זּלף ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ
הרי  עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד  הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה  ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו טמא, הּיחיד מׁשקין,ּברׁשּות ּכאן אין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡È ּבין ספק אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
ׁשני  ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרתן
ידיו  ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טמאין, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכּכרים
נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמאֹות
ּכּכרים  ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו

ּבּטמא  ספק מהם ּבאחת נגע ּבּטהֹורה טהֹורים, ספק נגע ה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
טמא  אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטהֹור  ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
ּכּכר  ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטמא  טמאה ספק ּבׁשניהם, ונגע טהֹור, וכּכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטמא
הּידים  - ּבּטמא ּוטהֹורה ּבּטהֹור טמאה אֹו ּבּטהֹור ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָּוטהֹורה
ידיו  היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות והּכּכרים ׁשהיּו, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹות
ּבהם  ׁשּטהרן ׁשהּמים ספק נטלן, אֹו והטּבילן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאֹות
ּכּׁשעּור  ּבהם יׁש ספק ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרים
לא  ספק ידֹו על חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹספק

טהֹורֹות  ידיו הרי - .היה ְֲֵָָָָ
.·È אֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה

נגע  ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹו
טהֹורֹות  טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות מהן .ּבאחת ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
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ה'תשע"ד  טבת כ"ג חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
טמאין ספק ‡. אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ספק  אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, מׁשקין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוׁשתה
מים  עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּבא
אם  וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשאּובין,
ּבמים  ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל

ּבטהרֹות ׁשאּובין  נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
טהֹורֹות  אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק האֹוכל אּלּו, וכן . ְְְֲֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ּבספק  טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה טמאים, אכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָספק
ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן טהֹור; הּוא הרי [טמאה - ְְְֲֵֵֵָָָָ

ׁשהן מדרבנן] הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ,ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֻ
מּדברי  ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ספקֹו - סֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָמּדברי
טמא  עצמֹו האב היה אם אּלא טמא; ספקֹו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָסֹופרים,
על  ׂשֹורפין ׁשאין העּמים, וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבספק,

טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֵֵֶַַָָָמּגען,
והן ספק ·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ

ׁשּנֹולד  ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל  טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית  טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, .הּספקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
ספק ספק ‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
וטהר  אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָזיבֹות,

חֹובה  עליו הּׁשאר ואין ּבּקדׁשים; ׁשּבארנּולאכל ּכמֹו , ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכּפרה. מחּסרי ְְְְִֵַָָֻּבהלכֹות

לטמאהספק „. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? טימאו נגעים לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹות הכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.
ּתחת ספק ‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהאילן,
האילן  ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, לא ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספק
הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹוהּמצרע

טהֹור  ספקֹו - עמד לא .ספק ְֵֵַָָָֹ
.Â הּנזרקין ספק ספק זה אֹוׁשרצים, ׁשרץ זרק ּכיצד? ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לבין  טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין טמא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
ּומצא  הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ספק ְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהּטמאֹות,
ּכׁשעת  - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ׁשאינֹו הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּכּכר
ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאתן,

מציאתן. ּכׁשעת הן הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָאּלא
.Ê ׁשל הּׁשרץ ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּלא  מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּתרּומה,
הּטמאה  ונגענחה ּבֹו, מהּלכת היתה ּבּכּכרֹות,[השרץ]; ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ספק חי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָספק
הרי  ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ׁשּנטלּתּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבזמן
ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו טמאֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּכּכרֹות

החלּד ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן הרי ּבפיה, ה,מת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו הּכלב, ּבפי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּנבלה
מקֹום  לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ספקֹו - ּביניהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻהּטהֹורים
ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ּבהן מנּקרין היּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻקבּוע.
ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם מּספק למפרע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּומטּמאין

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Á ּברׁשּות ספק מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

טהֹור  ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק היתה הרּבים, ; ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת
ּברׁשּות  אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,
.Ë הּיחיד ספק ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּברׁשּות  הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
ואין  מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּבמּׂשא, מטּמא הּטמא הּדבר היה אם - הסיט איזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָידּוע
מהן, אחד על והאהיל ּבאהל, מטּמא מהן אחד ׁשהיה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו

טהֹור  זה הרי - האהיל מהן איזה על ידּוע על ואין אף . ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לֹו: אֹומרין לּׁשאל, ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפי

הפסד' ּבכ אין טבלּת, טבול]'אם זה [לכן הרי טבל, אם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועׂשה טבל, לא ואם ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻמׁשּבח;

טהֹור. הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
.È טּלית ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מהּוהה[שנטמאה] ׁשּנמצאת [בלויה]ׁשּנמצאת ּומחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבין  טהֹורין, אּלּו הרי - הּכלים ּבין חלּודה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָׁשבּורה
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין הרּבים; ּברׁשּות ּבין הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּברׁשּות
ּבמּגע  הּכלים ׁשּנטמאּו ואחר נׂשרף, ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
עד  הּטּלית ּובלתה החלדה, אֹו נׁשּברה והּמחט, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֻהּטּלית

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות, ׁשּכל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻׁשּטהרה';
.‡È טהֹור ׁשני' אֹומר והּוא 'נטמאת', לֹו אֹומרין עדים ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

עצמֹו ידי על נאמן הּוא - אֹומרין אני' אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
הן  הרי - טהרֹות עׂשה אם אּלא ּבטהרֹות'; 'עסק ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹלֹו:

ויחּוׁש 'נטמא',[להחמיר]טהֹורֹות, אֹומר עד עצמֹו. על ְְְְִֵֵַַָָ
ּבין  הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' 'לא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּוׁשנים
אֹומר  ועד 'נטמא', אֹומרים ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּברׁשּות
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹ'לא
אּׁשה  נטמא', 'לא אֹומר ועד 'נטמא', אֹומר עד טמא. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹזה
ּברׁשּות  - נטמא' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'נטמא', ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹאֹומרת

טהֹור. הרּבים, ּברׁשּות טמא; הּיחיד,
יום ה 'ֿ ו 'כ "ג ֿ כ "ד טבת 

ְִִִֵַַָָָָ

ה'תשע"ד  טבת כ"ד שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
ׁשהרי ‡. הרּבים? רׁשּות ספק חכמים טהרּו מה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָמּפני

ּבטמאה, הּפסח עֹוׂשין אם הּצּבּור מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻ
- טמאה לספק וחמר קל מּפניהם, נדחית וּדאית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻטמאה

מּדבריהם  הּספקֹות ּכל ּבהלכֹות ׁשאּסּור ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
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ׁשני  ונמצאּו נגע; לא ׁשּמא נגע ׁשּמא טמאין, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּתאמר
ּכמֹו ּתֹולין אּלא ספקֹות, ׁשני על ׂשֹורפין ואין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָספקֹות,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ד  טבת כ"ב רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
ספק ׁשנים ‡. (א) הן: ואּלּו חכמים, טהרּו ספקֹות עׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵָָָ

הּמים; ּפני על צפה טמאה ספק (ב) לּמקוה; ׁשאּובים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻמים
טמאים  עצמן לטמאת אבל אחרים, לטּמא מׁשקין ספק ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻ(ג)
לטּמא  ּבין עצמן, לטמאת ּבין - הּידים ספק (ד) ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֻמּספק;
ּדברי  ספק (ה) מּטמאתן; ידים לטהרת ּבין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻאחרים,
ספק  (ח) הּקרּבנֹות; ספק (ז) החּלין; ספק (ו) ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻסֹופרים;
ספק  (יא) ׁשרצים; ספק (י) ועֹומד; עֹובר ספק (ט) ְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָנגעים;

רׁשּיֹות  ׁשּתי ספק (יב) הרּבים; .רׁשּות ְְְְִֵֵַָֻ
מים ספק ·. לּגין ׁשלׁשה ּכיצד? לּמקוה ׁשאּובין מים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻ

נפלּו, לא אֹו נפלּו ספק ּפסלּוהּו; לּמקוה, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹׁשאּובין
ספקֹו - ּבהן אין אֹו ּכּׁשעּור ּבהם יׁש ספק נפלּו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואפּלּו

ּבכׁשרּותֹו הּמקוה והרי זֹוטהֹור, ּבמקוה לֹו מֹורין ואין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ועׂשה, טבל ואם לכּתחּלה; טהרֹות, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָֹלטּבל

טהֹורֹות. ְֳָָטהרֹותיו
צף ‚. ׁשהיה ׁשרץ ּכיצד? הּמים ּפני על צפה טמאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻספק

ּבקרקעֹות, ׁשהיּו ּבין ּבכלים הּמים ׁשהיּו ּבין הּמים, ּפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
הרי  - וטמאה אדם מלא אּלא ׁשם אין אפּלּו לּמים, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻוירד

ׁשּנגע  ּבוּדאי ׁשּידע עד טהֹור, טמאה זה 'ספק אמרּו ולא ; ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
הּנתלין וכל ּבלבד. לׁשרץ אּלא טהֹור', [בחבל צפה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

במים] המים]והּנגרריןונוגעים ּכמּנחין.[על הם הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָֻ
אֹוׁשרץ „. הּמים, ּפני על צף ּוכלי ּבכלי, מּנח ׁשהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

נבלה  נּמֹוחה ואפּלּו הּנבלה, על אֹו הּמת על מּנח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשהיה
זרע, ׁשכבת על מּנח ׁשהיה אֹו ׁשּתחּתיו, מת ּבׂשר ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻאֹו
ׁשּספקֹו הארץ, על ּכמּנח זה הרי - הּמים ּפני על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּצפין
ׁשרץ  ּגּבי על ׁשרץ היה ׁשּיתּבאר. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּברׁשּות
ּפני  על ׁשּצפה עבה ּכטמאה זה הרי - הּמים ּפני על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצף
ּומי  חּטאת, מי ּגּבי על מּנח היה טהֹור. ּוספקֹו ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻהּמים,
ּכמּנח, הּוא אם ספק זה הרי - הּמים ּפני על צף ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻחּטאת

טהֹור  ׁשּספקֹו לי יראה לפיכ ּכמּנח; אינֹו .אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֻ
.‰הּמים,ּכדר ּפני על צפה טמאה ספק חכמים ׁשּטהרּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הּצפה  טהרה ספק טהרּו ּכ - ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים ְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָּבין
הּמי  ּפני ערבה על ּכיצד? ּבקרקעֹות. ּבין ּבכלים ּבין ם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ונתּון  ּבניר אֹו ּבסיב ּכרּו ּתרּומה וכּכר מת, טמא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשהיא
הּניר, ונפׁשט ונתמּלאת, גׁשמים מי לתֹוכּה וירדּו ְְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּבתֹוכּה,
לבין  ּבינֹו מבּדיל והּניר הּמים, ּפני  על צף הּכּכר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָוהרי

צּדֹו נגע וספק כיכר]הּמים, -[של נגע לא ספק ּבערבה ְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
צף. ׁשהּוא מּפני ּבטהרתֹו, הּוא ְְֲֳִֵֵֶָָָהרי

.Âהּגת ּבתֹו ּבֹור ּגּבי על צף ׁשּנמצא דריכת ׁשרץ [בית ְְִֵֶֶֶַַַַָָ
מּפני יין] טהֹור, ספקֹו ּולפֹועלין, טמא; ספקֹו לתרּומה, -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ

צפה. טמאה ְִֶָָָֻׁשהיא

.Ê,עצמן ּולטמאת טהֹור; אחרים, לטּמא - מׁשקין ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻספק
טמאים, מׁשקין ּובראׁשֹו ּבידֹו, מּקל היה ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹטמא.
טהֹורֹות. אּלּו הרי נגעּו, ספק - טהֹורֹות ּכּכרֹות לבין ְְְְְֲִֵֵֵֵָָָָָּוזרקן
אֹו זה, ּבכלי טמאין מׁשקין נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָוכן
נגעּו אם לֹו נסּתּפק אם וכן טהֹור. הּכלי הרי - נגעּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹלא
הרי  - נגעּו לא אֹו אחרים, ּבמׁשקין הּטמאין אּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמׁשקין
רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּפׁשט טמא אבל טהֹורין. האחרים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמׁשקין
מׁשקין  לבין טמא ּכּכר ׁשּזרק אֹו טהֹורין, מׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין
טמאין  אּלּו הרי - נגע לא ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹטהֹורין,

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבספק. ְְֵֵֵֶַָָֹ
.Á ידֹוחבית את הּטמא ּופׁשט מׁשקין, מלאה ׁשהיא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ל  ספק ּבּמׁשקין, נגע ספק טמאין לאוירּה, הּמׁשקין - נגע א ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹ
נכנסּו אם וכן מטּמא. הּמׁשקין ספק ׁשאין טהֹורה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוהחבית
החבית  הרי - החבית לאויר מּספק טמאין ׁשהן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמׁשקין
אּלא  מּטּמאין ׁשאינם טהֹורין, ׁשּבתֹוכּה והּמׁשקין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטהֹורה,
ּבּמׁשקין  הּספק אּלּו מׁשקין נתערבּו ואם החבית. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמן
ּבספק, טמאין ׁשּבחבית הּמׁשקין ּכל הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחבית
הּתּנּור, לתֹו אּלּו מׁשקין נפלּו אם וכן טהֹורה. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוהחבית

טהֹורין  והּפת הּתּנּור .הרי ְְֲִֵַַַַ
.Ë שוטף]המרּבץ ׁשּזּלפן[- אֹו טמאים ּבמים [שפך ּביתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

טיפות] ספק טיפות עליהן, נּתזּו ספק טהרֹות, ׁשם והיּו ,ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָ
טהֹור. ספקֹו - נּתזּו ְְִֵָֹלא

.È אחר זּלף ונמצאּו הּבית, ּבתֹו ּוטמאים טהֹורין מׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ
הרי  עליה, ונׁשאל נטלּה - ּתרּומה ׁשל הּכּכר על מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכ
עד  הּכּכר הּניח טהֹור. לטּמא, הּמׁשקין ׁשּספק טהֹורה; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָזֹו
טמאה  ׁשּספק ּבספק; טמאה זֹו הרי ׁשעליה, הּמים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנּגבּו

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו טמא, הּיחיד מׁשקין,ּברׁשּות ּכאן אין והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
טהֹורה. ספק טמאה ספק ׁשהיא ּכּכר ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָאּלא

.‡È ּבין ספק אחרים, לטּמא ּבין להתטּמא, ּבין ידים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
ׁשני  ּולפניו טהֹורֹות ידיו היּו ּכיצד? טהֹור. - ְְְְֳֵֵַָָָָָָָָָלטהרתן
ידיו  ׁשהיּו אֹו נגע, לא ספק נגע ספק טמאין, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכּכרים
נגע, לא ספק נגע ספק טהֹורים, ּכּכרים ׁשני ּולפניו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹטמאֹות
ּכּכרים  ׁשני ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹו

ּבּטמא  ספק מהם ּבאחת נגע ּבּטהֹורה טהֹורים, ספק נגע ה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
טמא  אחד ּכּכרים ׁשני ּולפניו טהֹורֹות ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטהֹור  ספק נגע ּבּטמא ספק מהם ּבאחד ונגע טהֹור, ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
ּכּכר  ּולפניו טהֹורה ואחת טמאה אחת ידיו ׁשהיּו אֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָנגע,
ּבּטמא  טמאה ספק ּבׁשניהם, ונגע טהֹור, וכּכר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָטמא
הּידים  - ּבּטמא ּוטהֹורה ּבּטהֹור טמאה אֹו ּבּטהֹור ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָּוטהֹורה
ידיו  היּו אם וכן ׁשהיּו. ּכמֹות והּכּכרים ׁשהיּו, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּכמֹות
ּבהם  ׁשּטהרן ׁשהּמים ספק נטלן, אֹו והטּבילן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטמאֹות
ּכּׁשעּור  ּבהם יׁש ספק ּפסּולין, ׁשהם ספק לּידים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרים
לא  ספק ידֹו על חֹוצץ ּדבר ׁשהיה ספק ּבהם, ׁשאין ֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹספק

טהֹורֹות  ידיו הרי - .היה ְֲֵָָָָ
.·È אֹומרין - היא איזֹו יֹודע ואינֹו טמאה, אחת ידֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָהיתה

נגע  ואם ידיו; ׁשּתי ׁשּיּטל עד טהרֹות יעׂשה ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹו
טהֹורֹות  טהרֹותיו - ׁשּיּטל קדם ּבטהרֹות מהן .ּבאחת ְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
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ה'תשע"ד  טבת כ"ג חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
טמאין ספק ‡. אכלין אכל ספק ּכיצד? סֹופרים ּדברי ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ

ספק  אכל, וׁשּלא ׁשתה ׁשּלא ספק טמאין, מׁשקין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוׁשתה
מים  עליו ׁשּנפלּו אֹו ׁשאּובין ּבמים ורּבֹו ראׁשֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּבא
אם  וכן טהֹור. זה הרי - נפלּו ולא ּבא ׁשּלא ספק ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשאּובין,
ּבמים  ּבא אֹו טמאין, מׁשקין ׁשתה אֹו טמאין אכלין ְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָאכל

ּבטהרֹות ׁשאּובין  נגע וספק ׁשאּובין, מים עליו נפלּו אֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
טהֹורֹות  אּלּו טהרֹות הרי - נגע לא ספק האֹוכל אּלּו, וכן . ְְְֲֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ

ּבספק  טמאים ׁשהם מׁשקין והּׁשֹותה טמאים, אכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָספק
ּתלּויה ּתרּומה האֹוכל וכן טהֹור; הּוא הרי [טמאה - ְְְֲֵֵֵָָָָ

ׁשהן מדרבנן] הּטמאֹות מּולדי ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹור. ,ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֻ
מּדברי  ׁשהּוא אב אבל טהֹור. ספקֹו - סֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָמּדברי
טמא  עצמֹו האב היה אם אּלא טמא; ספקֹו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָסֹופרים,
על  ׂשֹורפין ׁשאין העּמים, וארץ הּפרס ּבית ּכגֹון ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבספק,

טהֹור. ספקֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְֵֵֶַַָָָמּגען,
והן ספק ·. ּבטהרה, חּליהן אֹוכלי טהרת היא - החּלין ְְְְֳֳִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ

ׁשּנֹולד  ּבטהרה חּליהן אֹוכלי ּכיצד? - 'ּפרּוׁשים' ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנקראין
ּככל  טהֹורֹות אּלּו הרי - ּבטהרֹותיהן טמאה ספק ְְְְְֲֳֵֵֵֵֶֶָָָָֻלהן

וּדיית  טמאה אּלא טמאה להן ואין ּכּלן, .הּספקֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻ
ספק ספק ‚. עליו ׁשּיׁש ּכּפּורים מחּסר ּכיצד? הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ

חמׁש ספק עליה ׁשּיׁש האּׁשה ּכגֹון - קרּבנֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָחמּׁשה
וטהר  אחד, קרּבן מביאין - לדֹות חמׁש ספק אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָזיבֹות,

חֹובה  עליו הּׁשאר ואין ּבּקדׁשים; ׁשּבארנּולאכל ּכמֹו , ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכּפרה. מחּסרי ְְְְִֵַָָֻּבהלכֹות

לטמאהספק „. נזקק ׁשּלא עד ּכיצד? טימאו נגעים לא -] ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֻ
מהלכֹות הכהן] ׁשּׁשי ּבפרק ׁשּבארנּו ּכמֹו טהֹור, ספקֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ְִָנגעים.
ּתחת ספק ‰. יֹוׁשב ׁשהיה מצרע ּכיצד? ועֹובר עֹומד ְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ונטמא, האילן עליו האהיל ספק הּטהֹור, ועבר ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָהאילן,
האילן  ּתחת יֹוׁשב הּטהֹור היה אם וכן האהיל, לא ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹספק
הּטהֹור, ונטמא הּמצרע עמד ספק ּתחּתיו, עֹובר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹוהּמצרע

טהֹור  ספקֹו - עמד לא .ספק ְֵֵַָָָֹ
.Â הּנזרקין ספק ספק זה אֹוׁשרצים, ׁשרץ זרק ּכיצד? ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

לבין  טהֹור ּכּכר ׁשּזרק אֹו הּכּכרֹות, לבין טמא ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
ּומצא  הֹואיל טהֹור, - נגע לא ספק נגע, ספק ְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהּטמאֹות,
ּכׁשעת  - הּטמאֹות ׁשּכל ּבטמאה; נֹוגע ׁשאינֹו הּטהֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּכּכר
ּבצּדֹו', נפל ּכ ואחר ּבֹו נגע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאתן,

מציאתן. ּכׁשעת הן הרי ְְֲִִֵֵֶַָָָאּלא
.Ê ׁשל הּׁשרץ ּכּכרֹות ּגּבי על ּומהּלכת החלּדה, ּבפי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

ׁשּלא  מּפני טהֹור, ספקֹו - נגע לא ספק נגע, ספק ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּתרּומה,
הּטמאה  ונגענחה ּבֹו, מהּלכת היתה ּבּכּכרֹות,[השרץ]; ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורֹות. הן הרי - מת ספק חי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָספק
הרי  ּבפיה, מת נמצא אם אבל לּה. והלכה ׁשּנטלּתּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבזמן
ׁשּמצאּוהּו ּפי על אף - ּבפיה חי ראּוהּו טמאֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּכּכרֹות

החלּד ּבפי הּׁשרץ וכן טהֹורֹות. הן הרי ּבפיה, ה,מת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻ
ׁשעברּו אֹו הּטהֹורים, ּבין ועברּו הּכלב, ּבפי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּנבלה
מקֹום  לּטמאה ׁשאין מּפני טהֹור, ספקֹו - ּביניהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻהּטהֹורים
ּכמּנחין, הן הרי - הארץ על ּבהן מנּקרין היּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻקבּוע.
ּכמֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם מּספק למפרע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּומטּמאין

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Á ּברׁשּות ספק מּנחת ׁשהיא טמאה ּכיצד? הרּבים רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

טהֹור  ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע ספק היתה הרּבים, ; ְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
ספקֹו - נגע לא ספק ּבּה, נגע וספק הּיחיד, ּברׁשּות ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹֻמּנחת
ּברׁשּות  אפּלּו חכמים, ׁשּטהרּו הּספקֹות אּלּו וכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָטמא.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו להּׁשאל, ּדעת ּבהם ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיחיד,
.Ë הּיחיד ספק ּברׁשּות טמא ּדבר היה ּכיצד? רׁשּיֹות ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּברׁשּות  הּטמא הּדבר ׁשהיה אֹו הרּבים, ּברׁשּות טהֹור ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָודבר
מהן, ּבאחד ונגע הּיחיד, ּברׁשּות הּטהֹור והּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים
ואין  מהן, אחד ׁשהסיט אֹו נגע, מהן ּבאיזה ידּוע ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּבמּׂשא, מטּמא הּטמא הּדבר היה אם - הסיט איזה ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָידּוע
מהן, אחד על והאהיל ּבאהל, מטּמא מהן אחד ׁשהיה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו

טהֹור  זה הרי - האהיל מהן איזה על ידּוע על ואין אף . ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לֹו: אֹומרין לּׁשאל, ּכׁשּיבֹוא טהֹור, הרּבים רׁשּות ׁשּספק ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּפי

הפסד' ּבכ אין טבלּת, טבול]'אם זה [לכן הרי טבל, אם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
טהֹורֹות, הן הרי - טהרֹות ועׂשה טבל, לא ואם ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻמׁשּבח;

טהֹור. הרּבים רׁשּות ְְִֵֶַָָׁשּספק
.È טּלית ׁשרץ וכן אכלין, ּגּבי על ּומּנח ׂשרּוף ׁשּנמצא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

מהּוהה[שנטמאה] ׁשּנמצאת [בלויה]ׁשּנמצאת ּומחט , ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבין  טהֹורין, אּלּו הרי - הּכלים ּבין חלּודה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָׁשבּורה
'ׁשּמא  אֹומרין: ואין הרּבים; ּברׁשּות ּבין הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּברׁשּות
ּבמּגע  הּכלים ׁשּנטמאּו ואחר נׂשרף, ּבאכלין ׁשּנגע ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאחר
עד  הּטּלית ּובלתה החלדה, אֹו נׁשּברה והּמחט, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֻהּטּלית

מציאתן. ּכׁשעת הּטמאֹות, ׁשּכל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻׁשּטהרה';
.‡È טהֹור ׁשני' אֹומר והּוא 'נטמאת', לֹו אֹומרין עדים ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

עצמֹו ידי על נאמן הּוא - אֹומרין אני' אין כן, ּפי על ואף . ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
הן  הרי - טהרֹות עׂשה אם אּלא ּבטהרֹות'; 'עסק ְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹלֹו:

ויחּוׁש 'נטמא',[להחמיר]טהֹורֹות, אֹומר עד עצמֹו. על ְְְְִֵֵַַָָ
ּבין  הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' 'לא אֹומרים ְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּוׁשנים
אֹומר  ועד 'נטמא', אֹומרים ׁשנים טהֹור. - הּיחיד ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּברׁשּות
הרי  - הּיחיד ּברׁשּות ּבין הרּבים, ּברׁשּות ּבין - נטמא' ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹ'לא
אּׁשה  נטמא', 'לא אֹומר ועד 'נטמא', אֹומר עד טמא. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹזה
ּברׁשּות  - נטמא' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'נטמא', ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹאֹומרת

טהֹור. הרּבים, ּברׁשּות טמא; הּיחיד,
יום ה 'ֿ ו 'כ "ג ֿ כ "ד טבת 

ְִִִֵַַָָָָ

ה'תשע"ד  טבת כ"ד שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
ׁשהרי ‡. הרּבים? רׁשּות ספק חכמים טהרּו מה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָמּפני

ּבטמאה, הּפסח עֹוׂשין אם הּצּבּור מרּבין. ׁשהּטמאים ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻֻ
- טמאה לספק וחמר קל מּפניהם, נדחית וּדאית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻטמאה

מּדבריהם  הּספקֹות ּכל ּבהלכֹות ׁשאּסּור ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
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הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני אסּורֹות. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּביאֹות
היא  הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף - ׁשּנסּתרה ׂשֹוטה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי

ׁשּתׁשּתה. עד לבעלּה ְְְֲִֵֶֶַַָָטמאה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּׂשֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

טמאתם  ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹֻאבל
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות טהֹור, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָׁשם
מה  מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל ּדעת ּבֹו יׁש ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה

ּכׂשֹוטה  לֹו, קטן ּׁשארע אֹו ׁשֹוטה, אֹו חרׁש היה אם אבל ; ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב יֹודע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּדעת  ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ּכיצד? ֵֵֵֵֶֶַַַָָָטהֹור.
ספק  טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ׁשּנמצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻלהּׁשאל,
ּדעת  ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין; - נגעּו לא ספק ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנגעּו
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהּׁשאל

ָטהֹור.
הּיחיד ‚. ּברׁשּות ספקֹו - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּסּומה,

ּדברים ּבּמה להּׁשאל. ּדעת לֹו ׁשּיׁש מּפני אמּורים טמא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּדבר  ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול,

טמא  זה הרי ּבצד ׁשּנטמא, ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּתינֹוק  ׁשּדר טמאה; העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה,

זֹו. חזקה על ׂשֹורפין ואין חזקתֹו; היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח,
אֹוהיּו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
וטּמאּוהּו ּבּבצק ונׁשכּו ּובין מׁשקין, ּפרה, ׁשם היה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

והּבצק -]הּמׁשקין דיו מקום לׁשֹונּה[יש את ׁשּתלח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
את  ׁשּתנּגב ּכדי הּבהמֹות, ּכל ּובׁשאר טהֹור; הּבצק הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  אפּלּו - ּכלב היה ואם טמא. הּבצק מּזה, ּפחֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּפיה;
ּכלב  ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי הּבצק, ּבצד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקין
נקירת  ּבּבצק נמצא הּמים. אל לֹו וליל הּמזֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלהּניח
את  ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק הּמׁשקין ּבין יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרנגֹולין
ׁשחזקתן  - טמא לאו, ואם טהֹור; הּבצק ּבארץ, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּפיהן
ּדברים  ּבּמה ׁשּבפיהן. ּבּמׁשקין ּבּבצק ונקרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשתּו,
ּתינֹוק  ׁשל ׁשּבבּואה צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאמּורים?
נּקרּו ׁשאּלּו טהֹור; הּבצק - עכּורין אבל ּבהן; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנּכרת
צלּולין  היּו ואם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּבּמׁשקין,
חזקה  על ׂשֹורפין אין טמאה, ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹולין. אּלא ִֶָזֹו
עּסה איזֹו‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּוצפרּד ּוׁשרצים חתיכֹות ּבּבית ונמצאּו ׁשם, מנּפלין עים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֻ
טמאה  העּסה ׁשרצים, המנּפלין רב אם - ּבעּסה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻמּבׂשרן

טהֹורה  צפרּדעים, הרב ואם .ותּׂשרף; ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
.Âונתעּטף היּו מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻ

נגעּו וספק ׁשּנתעּטף [בטלית]ּבטּליתֹו, ּבעת נגעּו לא ספק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבאה  טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּגּבי  על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה; נׁשאלין אדם, ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבידי
היּו ואם להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש ּכמי טמא זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָקרקע,

יּגע, ׁשּלא אפׁשר אי ואם טהֹור; ספקֹו הרּבים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּברׁשּות
טמא. ְֵֵָספקֹו

.Ê הּדףּכּכר ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ּומדרס [מדף]ׁשל , ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבּמדרס [הזב] יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ואי ּתחּתיו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנתּון

מדרֹון ּבמקֹום ׁשהּוא ּפי על אף שיפוע]- ּומצא [- ּובא , ְְִִִֶַַָָָ
אדם  אֹומר: ׁשאני ּבטהרתֹו; הּוא הרי - אחר ּבמקֹום ְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּכּכר
ׁשּלא  לי 'ּבריא אמר: ואם זה; ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹּבא
ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ונגע נפל, ׁשּוּדאי טמא, - לכאן' אדם ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבא

.Á ּתינֹוק- ּבידֹו והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות, ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ספקֹו הּטמאה, ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
ּבבית  העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנן לּקטן, אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור;
ּבהן, נתמע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹורין; ּכליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות,
לא  ּוכׁשּנמצאּו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין מּפני - ּבקבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאתן נ  ּכׁשעת - הּטמאֹות וכל נֹוגעין, .מצאּו ְְְְְְְִִִִַַָָָֻ
.Ë על ּתינֹוק רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו, ׁשל ּבידֹו ּתֹופׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאביו  מּפני טמא; הּיחיד, ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכתפֹו
עליו  .נׁשאל ְִָָָ

.È יכֹול וארּבע ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות אֹותֹו ּומצאה ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָלהּל
ּבאה, טמאה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹור; - ְְְְִִֵֵֶָָָָָּבמקֹומֹו
ּבגדיו  - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל וגּפפּתּו'. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונּׁשקּתּו
ּפי  על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹורין,
אין  - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן טהֹורין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהן

טהרֹות  ּגּביהן על ּדעת עֹוׂשין ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות טמא ספקֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהּׁשאל,
יֹודע  טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר ְְְִִֵֶַַַַַָֹּדעת
ּבֹודקין  ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלׁשמר
אם  - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין אֹותֹו, מטּבילין ְְְְְִִִִִֵַָֻאֹותֹו?
טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָֹהיה
טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את לׁשמר  יֹודע היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואם

ה'תשע"ד  טבת כ"ה ש"ק יום

יז  ¤¤ּפרק
ועל ּכזית ‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

טמא  האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן  ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם  טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ׁשּמּלא  ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,
להּׁשאל  ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, היה .ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי היה פנימה]ואם כפופה שפה -]- ְְֳִִִִֵֶַָָָ
ּכּלן  הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ונתן  זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה הממּלא וכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָטמאין.
הראׁשֹון  ידּוע ואין אחד, לכלי אחד מּדלי ּכלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעׂשרה

האחרֹון אחרון]מן ואיזה ראשון מילא איזה ונמצא [- , ְְֲִִַָָ
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עׂשרת  עם ּכלים ּתׁשעה הרי - מהן אחד ּבכלי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשרץ
הּׁשרץ  היה זה ּבכלי 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טהֹורין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּדליים
ּכל  עם הּדליים ּכל הרי אגנים, לּדליים יׁש ואם ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמּתחּלתֹו';
ּבּתחּתֹון  הּׁשרץ ונמצא לכלי, מּכלי המערה טמאים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכלים
ׁשּמא  אּלא נפל', העליֹון 'מן אֹומרין ואין טהֹור; העליֹון -ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ׁשהן מּפני היה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּתֹון

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
יׁשקּפה ·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

הרי  - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָלּה
טמאֹות  ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּטהרֹות ּבדּוקה ּכל היתה ואפּלּו , ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;
וט  זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש לזוית אפּלּו לטלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ

ׁשּמחזיקין  לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ונמצא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחרת,
-]טמאה עברה שהיא לתלֹות [מעריכים למקֹום מּמקֹום ְְְִִָָָֻ

מספק] לׂשרף.[לטמא לא אבל ,ְֲִָֹֹ
היה [שואב]הּזֹולף ‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ונמצא  אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמׁשקיע
היא  - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ּבראׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּׁשרץ
את  ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ נפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונֹות,
היא  - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ׁשּמּלא עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות
נפל  ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻטמאה
היה  אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד בּה היה אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשרץ,
הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, וחבית חבית ּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹודק
ּבאחת  הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּומכּסה
ּבּכלי  אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם וכן טמאֹות; ּכּלן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמהן

טמא. הּכל - ּבֹו ֵֵֶַָֹׁשּזֹולף
קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּבּמעטן  זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל  ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
ׁשל  ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,

והּגּוׁש הּמעטן זיתים, אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
והּׁשרץ  עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטמא;

הּזיתים  מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכֹו'.
גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא טהֹור; הּמעטן הרי ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָלּגג,

ימים. הּׁשלׁשה ְְִַָָֹּבתֹו
-]מקרצתהּקֹורץ ‰. חתיכה ׁשרץ [חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

העּסה  ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת
טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה

.Â על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכל
טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ּתבׁשיל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ונּמֹוח  ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; הם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו הּכּכר, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּבתֹו
- צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על הּגרעינה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָנמצאת
ׁשאני  מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף טהֹורין, אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה זֹו 'ּגרעינה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

מטּמאה' אינּה .ׁשהרי ְְֲֵֵֶַָָ
.Êונמצאת היּו טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָ

הרב  אחר הֹולכין - ּבּבית ּדמים ּגרעינה היּו אם וכן ; ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
האכל  על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו טהֹורים ודמים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹטמאים
ׁשּנמצא  ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה הרב. אחר הֹולכים -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים לפני מעׂשה ּובא ּדם, ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָעליו
הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: אני - הּוא' הּׁשרץ 'ּדם ֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹנאמר:

טהֹור'. ֶָׁשהּוא
.Á ּבּה,עיר הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הרב  אחר ּבֹו ספק הֹולכין ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: זה ְְְְִֶַַַַַָָָָֹהּזמן.
.Ë ּגבבאהאּׁשה מגּבבת תבואה]ׁשהיתה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאין  טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשרץ
ׁשרץ  ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ׁשּמא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָטמאה,
ּגּבי  על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹו
ספק  וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהּכברה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִֵֵֶַַָָּברׁשּות
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― השי"ז אדםהּמצוה איזה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
חרׁש" ֿ תקּלל "לא אמרֹו: והּוא ci)מּיׂשראל, ,hi `xwie). ְְְְִִֵֵֵֵַָָֹ

ּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּוׁשמע
mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי ֿ הּמּזיק מן להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

ּבּדמיֹון הּנקּבע ld`הּנזק epeinicae wefipd zaygna) ְְִִֶֶַַַָ

(wiiecnהּמּזיק ֿ את ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי

יׁש ֿ הּדמיֹון. מן הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה

ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

(dkixrda)הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ער ֿ ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ֿ ּבׁשּתֹו ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואת
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הּיחיד? רׁשּות ּבספק החמירּו מה ּומּפני אסּורֹות. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּביאֹות
היא  הרי - ספק ׁשהּדבר ּפי על אף - ׁשּנסּתרה ׂשֹוטה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי

ׁשּתׁשּתה. עד לבעלּה ְְְֲִֵֶֶַַָָטמאה
ּבׁשנים;·. טמאה ספק ּכ ׁשנים, ּובֹועלּה ׁשהּׂשֹוטה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוכׁשם

טמאתם  ספק הרי - הּיחיד ּברׁשּות ׁשלׁשה היּו אם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹֻאבל
ּבׁשהיה  אמּורים? ּדברים ּבּמה הרּבים. ּכרׁשּות טהֹור, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָׁשם
מה  מּמּנּו ולדרׁש להּׁשאל ּדעת ּבֹו יׁש ּבספק ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה

ּכׂשֹוטה  לֹו, קטן ּׁשארע אֹו ׁשֹוטה, אֹו חרׁש היה אם אבל ; ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ספקֹו הרי - אֹותֹו ּכׁשּׁשֹואלין הענין על להׁשיב יֹודע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשאינֹו
ּדעת  ּבֹו ׁשאין קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ּכיצד? ֵֵֵֵֶֶַַַָָָטהֹור.
ספק  טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבמבֹוי אֹו ּבחצר ׁשּנמצאּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻלהּׁשאל,
ּדעת  ּבֹו ׁשאין ּכל וכן טהֹורין; - נגעּו לא ספק ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹנגעּו
ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות הּספק לֹו ׁשּנֹולד ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהּׁשאל

ָטהֹור.
הּיחיד ‚. ּברׁשּות ספקֹו - ּבּלילה והמהּל והּיׁשן, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּסּומה,

ּדברים ּבּמה להּׁשאל. ּדעת לֹו ׁשּיׁש מּפני אמּורים טמא, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּדבר  ּבׁשהיה טהֹור? ספקֹו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
ׁשחזקתֹו ידּוע הּדבר היה אם אבל חזקה; ׁשם ואין ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשקּול,

טמא  זה הרי ּבצד ׁשּנטמא, ׁשּנמצא טמא ּתינֹוק ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּתינֹוק  ׁשּדר טמאה; העּסה הרי - ּבידֹו והּבצק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעּסה,

זֹו. חזקה על ׂשֹורפין ואין חזקתֹו; היא ּובכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָלטּפח,
אֹוהיּו„. חּיה אֹו ּובהמה טהֹור, ּובצק טמאין מׁשקין ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּׁשתּו חזקה - נׁשיכתן מקֹום ּבּבצק ונמצא ּבּבית, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעֹופֹות
וטּמאּוהּו ּבּבצק ונׁשכּו ּובין מׁשקין, ּפרה, ׁשם היה ואם . ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

והּבצק -]הּמׁשקין דיו מקום לׁשֹונּה[יש את ׁשּתלח ּכדי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
את  ׁשּתנּגב ּכדי הּבהמֹות, ּכל ּובׁשאר טהֹור; הּבצק הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
היה  אפּלּו - ּכלב היה ואם טמא. הּבצק מּזה, ּפחֹות ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּפיה;
ּכלב  ׁשל ּדרּכֹו ׁשאין טהֹור; זה הרי הּבצק, ּבצד ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשקין
נקירת  ּבּבצק נמצא הּמים. אל לֹו וליל הּמזֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלהּניח
את  ׁשּינּגבּו ּכדי והּבצק הּמׁשקין ּבין יׁש אם - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּתרנגֹולין
ׁשחזקתן  - טמא לאו, ואם טהֹור; הּבצק ּבארץ, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּפיהן
ּדברים  ּבּמה ׁשּבפיהן. ּבּמׁשקין ּבּבצק ונקרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשתּו,
ּתינֹוק  ׁשל ׁשּבבּואה צלּולין, הּמׁשקין ּבׁשהיּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאמּורים?
נּקרּו ׁשאּלּו טהֹור; הּבצק - עכּורין אבל ּבהן; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנּכרת
צלּולין  היּו ואם ּבּבצק. נּכר הּמׁשקין מקֹום היה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּבּמׁשקין,
חזקה  על ׂשֹורפין אין טמאה, ּבחזקת ׁשהּבצק ּפי על אף -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹולין. אּלא ִֶָזֹו
עּסה איזֹו‰. הּיחיד? ּברׁשּות עליה ׁשּׂשֹורפין חזקה היא ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּוצפרּד ּוׁשרצים חתיכֹות ּבּבית ונמצאּו ׁשם, מנּפלין עים ְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָֻ
טמאה  העּסה ׁשרצים, המנּפלין רב אם - ּבעּסה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻמּבׂשרן

טהֹורה  צפרּדעים, הרב ואם .ותּׂשרף; ְְְְְְִִִֵַָָָֹ
.Âונתעּטף היּו מּמּנּו, למעלה אֹו ּבצּדֹו ּוטהרֹות טמאֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֻ

נגעּו וספק ׁשּנתעּטף [בטלית]ּבטּליתֹו, ּבעת נגעּו לא ספק , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
הּבאה  טמאה ׁשּספק טמא; ספקֹו הּיחיד, ּברׁשּות היּו אם -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּגּבי  על הּמּנח ּבכלי אפּלּו עליה; נׁשאלין אדם, ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבידי
היּו ואם להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש ּכמי טמא זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָקרקע,

יּגע, ׁשּלא אפׁשר אי ואם טהֹור; ספקֹו הרּבים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹּברׁשּות
טמא. ְֵֵָספקֹו

.Ê הּדףּכּכר ּגּבי על ׁשּנתּון ּתרּומה ּומדרס [מדף]ׁשל , ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבּמדרס [הזב] יּגע ׁשּלא ּכׁשּיּפל לֹו אפׁשר ואי ּתחּתיו, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹנתּון

מדרֹון ּבמקֹום ׁשהּוא ּפי על אף שיפוע]- ּומצא [- ּובא , ְְִִִֶַַָָָ
אדם  אֹומר: ׁשאני ּבטהרתֹו; הּוא הרי - אחר ּבמקֹום ְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּכּכר
ׁשּלא  לי 'ּבריא אמר: ואם זה; ּבמקֹום ּונתנֹו ּונטלֹו, ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹּבא
ּכׁשּנפל. ּבּמדרס ונגע נפל, ׁשּוּדאי טמא, - לכאן' אדם ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבא

.Á ּתינֹוק- ּבידֹו והּׁשֹוׁשּנים הּקברֹות, ּבית ּבצד ׁשּנמצא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ספקֹו הּטמאה, ּבמקֹום אּלא ׁשֹוׁשּנים ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
ּבבית  העֹומד חמֹור וכן לֹו. ּונתנן לּקטן, אחר ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָטהֹור;
ּבהן, נתמע 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹורין; ּכליו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּקברֹות,
לא  ּוכׁשּנמצאּו להּׁשאל, ּדעת ּבֹו ׁשאין מּפני - ּבקבר' ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹונגע

מציאתן נ  ּכׁשעת - הּטמאֹות וכל נֹוגעין, .מצאּו ְְְְְְְִִִִַַָָָֻ
.Ë על ּתינֹוק רֹוכב ׁשהיה אֹו אביו, ׁשל ּבידֹו ּתֹופׂש ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאביו  מּפני טמא; הּיחיד, ּברׁשּות ספקֹו - אביו ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכתפֹו
עליו  .נׁשאל ְִָָָ

.È יכֹול וארּבע ׁשאינֹו ּתינֹוק ּבתינֹוק: חכמים אמרּו ספקֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשהּוא  ּכמֹות אֹותֹו ּומצאה ּובאה אּמֹו ׁשהּניחּתּו ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָלהּל
ּבאה, טמאה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין טהֹור; - ְְְְִִֵֵֶָָָָָּבמקֹומֹו
ּבגדיו  - ּולהּכנס לצאת הּתינֹוק התחיל וגּפפּתּו'. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָונּׁשקּתּו
ּפי  על ואף הארץ; עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָטהֹורין,
אין  - הארץ עּמי ּבגדי ּכׁשאר מדרס ואינן טהֹורין, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהן

טהרֹות  ּגּביהן על ּדעת עֹוׂשין ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ּבֹו ׁשּיהיה עד הגּדיל הּיחיד. ּברׁשּות טמא ספקֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהּׁשאל,
יֹודע  טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר ְְְִִֵֶַַַַַָֹּדעת
ּבֹודקין  ּכיצד טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹלׁשמר
אם  - ּתרּומה לׁשם חּלין לֹו ונֹותנין אֹותֹו, מטּבילין ְְְְְִִִִִֵַָֻאֹותֹו?
טהרֹות; ּגּופֹו ּגב על אֹוכלין ּגּופֹו, את לׁשמר יֹודע ְְְִִֵֶַַַָָָֹהיה
טהרֹות. ידיו ּגב על אֹוכלין ידיו, את לׁשמר  יֹודע היה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹואם

ה'תשע"ד  טבת כ"ה ש"ק יום

יז  ¤¤ּפרק
ועל ּכזית ‡. האדם על האהיל ספק העֹורב, ּבפי הּמת מן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

טמא  האדם הרי - האהיל לא ספק הּיחיד, ּברׁשּות ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּכלים
טהֹורין, והּכלים להּׁשאל. ּדעת ּבֹו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּספק;
ונתן  ּבכלי, הממּלא וכן להּׁשאל. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּפני
וכּלם  טמא הּוא - מהן ּבאחד הּׁשרץ ונמצא ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבעׂשרה
ׁשּמּלא  ּבּכלי הּׁשרץ ׁשּמא ספק ׁשּכּלן ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻטהֹורין,
להּׁשאל  ּדעת ּבהן ואין ּכלים, ׁשהם מּפני ּתחּלה, היה .ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אגנים ּבֹו ׁשּמּלא לּכלי היה פנימה]ואם כפופה שפה -]- ְְֳִִִִֵֶַָָָ
ּכּלן  הּׁשרץ, ּבֹו ויתאחר הּמים ׁשּיצאּו ואפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ונתן  זה, אחר זה ּדליים ּבעׂשרה הממּלא וכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָטמאין.
הראׁשֹון  ידּוע ואין אחד, לכלי אחד מּדלי ּכלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעׂשרה

האחרֹון אחרון]מן ואיזה ראשון מילא איזה ונמצא [- , ְְֲִִַָָ
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zah h"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עׂשרת  עם ּכלים ּתׁשעה הרי - מהן אחד ּבכלי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשרץ
הּׁשרץ  היה זה ּבכלי 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טהֹורין, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּדליים
ּכל  עם הּדליים ּכל הרי אגנים, לּדליים יׁש ואם ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵַַָָָָָָמּתחּלתֹו';
ּבּתחּתֹון  הּׁשרץ ונמצא לכלי, מּכלי המערה טמאים. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּכלים
ׁשּמא  אּלא נפל', העליֹון 'מן אֹומרין ואין טהֹור; העליֹון -ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
להּׁשאל. ּדעת להם ואין ּכלים, ׁשהן מּפני היה, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּתחּתֹון

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
יׁשקּפה ·. אם - ׁשרץ ּבּה ונמצא טהרֹות, ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

הרי  - ׁשּולים לּה ׁשאין ּפי על אף אגנים אֹו ׁשּולים, ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָלּה
טמאֹות  ּבּה ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּטהרֹות ּבדּוקה ּכל היתה ואפּלּו , ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ

הּׁשרץ. נפל הּבדיקה מן ידֹו הגּבהת עם ׁשּמא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומכּסה;
וט  זֹו, ּבזוית ּבטהרֹות ּבּה נׁשּתּמׁש לזוית אפּלּו לטלּה ְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ

ׁשּמחזיקין  לפי טמאֹות; ּכּלן - הּׁשרץ ּבּה ונמצא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחרת,
-]טמאה עברה שהיא לתלֹות [מעריכים למקֹום מּמקֹום ְְְִִָָָֻ

מספק] לׂשרף.[לטמא לא אבל ,ְֲִָֹֹ
היה [שואב]הּזֹולף ‚. אם - חבּיֹות מּמּנּו ּומּלא הּבֹור, את ִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ונמצא  אֹותּה, ּוממּלא ּבּבֹור וחבית חבית ּכל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמׁשקיע
היא  - ּבאחרֹונה נמצא טמאֹות. ּכּלן - ּבראׁשֹונה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּׁשרץ
את  ׁשּמּלא 'אחר אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻטמאה,
לתֹו ונֹותן ּבכלי, זֹולף היה לּבֹור'. הּׁשרץ נפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹונֹות,
היא  - מהן ּבאחת הּׁשרץ ונמצא אֹותן, ׁשּמּלא עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחבּיֹות
נפל  ּבלבד 'ּבזֹו אֹומר: ׁשאני טהֹורֹות; וכּלן ּבלבד, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻטמאה
היה  אם ,לפיכ לתֹוכּה'. זּלף ׁשּלא עד בּה היה אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשרץ,
הּיין, ּבּה נֹותן ּכ ואחר מהן, וחבית חבית ּכל ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹודק
ּבאחת  הּׁשרץ ונמצא לתֹוכּה, ׁשּזֹולף אחר אֹותּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּומכּסה
ּבּכלי  אֹו ּבּבֹור הּׁשרץ נמצא אם וכן טמאֹות; ּכּלן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמהן

טמא. הּכל - ּבֹו ֵֵֶַָֹׁשּזֹולף
קֹוצה„. הּמעטן[מלקט]היה מן זיתים]זיתים ,[חפירת ֲִִֵֶַַָָָ

ׁשּבּמעטן  זיתים - ּבּגג הּׁשרץ ונמצא לּגג, אֹותן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּומעלה
הּכתל  ּבין נמצא טמא; הּמעטן ּבּמעטן, נמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹורין;
ׁשל  ּגּוׁש ּבתֹו הּׁשרץ נמצא טהֹורין. הּזיתים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָלּזיתים,

והּגּוׁש הּמעטן זיתים, אף ימים, ׁשלׁשה ּבתֹו אם - ּבּגג ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
והּׁשרץ  עלה, הּמעטן מן זה 'ּגּוׁש אֹומר: ׁשאני ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטמא;

הּזיתים  מּׁשהעלה ימים ׁשלׁשה אחר נמצא ואם ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתֹוכֹו'.
גּוׁש ונעׂשּו נתקּבצּו ּבּגג ׁשּמא טהֹור; הּמעטן הרי ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָלּגג,

ימים. הּׁשלׁשה ְְִַָָֹּבתֹו
-]מקרצתהּקֹורץ ‰. חתיכה ׁשרץ [חותך ונמצא העּסה, מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

העּסה  ּבעּסה, נמצא טמאה; לבּדּה הּמקרצת - ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּמקרצת
טמאה. העּסה אף הּמקרצת, ּבתֹו נמצא טמאה; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלבּדּה

.Â על אֹו הּכּכר ּבתֹו ׁשּלֹו ּגלעינה ׁשּנמצאת טמא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאכל
טֹופח, מׁשקה עליה ׁשאין ּפי על אף - רֹותח ּתבׁשיל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּגּבי
ונּמֹוח  ׁשם נפל ּכּלֹו 'האכל אֹומר: ׁשאני טמאים; הם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ּגרעינתֹו'. ונׁשארה הרתיחה, מחמת אֹו הּכּכר, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּבתֹו
- צֹונן ּתבׁשיל ּבתֹו אֹו הּכּכר ּגּבי על הּגרעינה ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָנמצאת
ׁשאני  מׁשקה; עליה ׁשּיׁש ּפי על אף טהֹורין, אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי
מעליה, האכל ׁשאבד אחר נפלה לבּדּה זֹו 'ּגרעינה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:

מטּמאה' אינּה .ׁשהרי ְְֲֵֵֶַָָ
.Êונמצאת היּו טהֹורים, ואכלין טמאין אכלין ּבּבית ְְְְֳֳִִִִִִֵֵַַָָָָ

הרב  אחר הֹולכין - ּבּבית ּדמים ּגרעינה היּו אם וכן ; ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
האכל  על ּדם ונמצא הּבית, ּבתֹו טהֹורים ודמים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹטמאים
ׁשּנמצא  ּתרּומה ׁשל ּבכּכר מעׂשה הרב. אחר הֹולכים -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאפּלּו וטהרּוהּו; חכמים לפני מעׂשה ּובא ּדם, ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָעליו
הּוא, חי ׁשרץ 'ּדם אֹומר: אני - הּוא' הּׁשרץ 'ּדם ֲִֵֶֶֶֶַַַַַֹנאמר:

טהֹור'. ֶָׁשהּוא
.Á ּבּה,עיר הּנמצא ּבׂשר - ּוׁשחּוטֹות נבלֹות ּבּה ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הרב  אחר ּבֹו ספק הֹולכין ׁשרץ ספק הּנמצא היה אם וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבאֹותֹו העיר ּבאֹותּה ׁשּיׁש הרב אחר הֹולכין - ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹצפרּדע

הרב. אחר הלֹו ּבנמצא, הּכלל: זה ְְְְִֶַַַַַָָָָֹהּזמן.
.Ë ּגבבאהאּׁשה מגּבבת תבואה]ׁשהיתה שאריות [קוצרת ְְְִֶֶֶַָָָָָָ

ׁשאין  טהֹורה; זֹו הרי - הּגבבא ּבתֹו ׁשרץ ונמצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחצר,
זֹו הרי - הּגבבא ּגּבי על נמצא ּבמּׂשא. מטּמא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׁשרץ
ׁשרץ  ונמצא ּבכברה, ּכֹוברת היתה בֹו. נגעה ׁשּמא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָטמאה,
ּגּבי  על נמצא טהֹורה. זֹו הרי - ׁשּבּכברה הּפרֹות ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּבתֹו
ספק  וכל ּבֹו, נגעה ׁשּמא טמאה; ספק זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָהּכברה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טמא, הּיחיד ְְְִִֵֵֶַַָָּברׁשּות
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― השי"ז אדםהּמצוה איזה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
חרׁש" ֿ תקּלל "לא אמרֹו: והּוא ci)מּיׂשראל, ,hi `xwie). ְְְְִִֵֵֵֵַָָֹ

ּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּוׁשמע
mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי ֿ הּמּזיק מן להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

ּבּדמיֹון הּנקּבע ld`הּנזק epeinicae wefipd zaygna) ְְִִֶֶַַַָ

(wiiecnהּמּזיק ֿ את ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי

יׁש ֿ הּדמיֹון. מן הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה

ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

(dkixrda)הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ער ֿ ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ֿ ּבׁשּתֹו ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואת

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



zahקב a"kÎ'k iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתנּוח ואז ֿ רכּוׁשֹו, ּכל ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער ער ֿ את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
ֿ נפׁש את ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ולא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיֹותר,
ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַהּמּזיק
ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתהיה
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמּזיק
וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹּוקללה
ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמפרסם

(zrbxp)ּפ ֿ ֿ על אף מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת ֿ זה, את ׁשֹומע הּוא אם היא: ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּיׂשראל,
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: הּמּגיעים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוהּצער
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
הּתֹורה ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על wxמקּפידה xeq`l yi f`y) ְְְִִִֵַַַַַָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`kמּצב על ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַַַָָ

ירּגילּנה ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהמחרף,
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ ראיה(l"fg)לכעֹוס. הביאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

תקּלל "לא ֿ ּׁשּנאמר מּמה מּיׂשראל ֿ אדם ּכל קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור
ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt),חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ֿ האדם? ּכל את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹמּנין
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻתאר",

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִִַַַָֹ

ּומהֿ ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה אם(myd)ּׁשאמרנּו וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ חברֹו את ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָקּלל
תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו עֹובר ― ְְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבׁשם
ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין איזה והמקּלל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָחרׁש";
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא והמקּלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתים;

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)"בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְֲִִֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאחד
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לחּיב תקּלל"? לא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ"אלהים

אמר מּכאן עצמֹו. עליוּבפני וחּיב אחד ּדבר מדּבר יׁש ּו: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
חּיב ― ֿ אביו את ׁשּקּלל ּבןֿנׂשיא ּדברים. ארּבעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּׁשּום
ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה מּׁשּום ְְִִִִַַָָָָָָָָעליו

ֿ מקֹום" מּכל 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, `mc)ּומׁשּום mzq). ְְִִִִַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ּׁשהזּכרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' .(dl.)ּבפרק ְְִֶֶ

― הקע"ח לפניהּמצוה עדּות להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
מּׁשּום ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, ֿ ּׁשאנּו מה ּכל על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּדּינים
אֹו ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמיתת

ּולהֹודיע ֿ זה ּכל על להעיר אנּו חּיבים ― ְְְִִִֶַַַַָָָָָָהרוחתֹו
ׁשמענּו אֹו ֿ ּׁשראינּו מה miccvd)לּדּינים cg` itn)ּוכבר . ְְִִֶַַַָָָָָ

הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם רּבֹותינּו ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּו
ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: ֿ ּׁשאמר מּמה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעדּות

(` ,d my)עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר
ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

היא(my)עונֹו" ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ונׁשּבע ממֹון ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעדּות

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ויֹורד, עֹולה iÎd)קרּבן ,my)ּולפי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּׁשבּועֹות הּנזּכרים l.)הּתנאים Ð ` dpyn c wxt)ּוכבר . ְְְְִִִִַַָָָ

ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני fl:)נתּבארּו Ð d dpyn c wxt) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תשע"ד  טבת כ' שני יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ רביעי כ 'ֿ כ "ב טבת 

― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהעדים
ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ֿ האפׁשר, ּככל ּבכ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּולדקּדק
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון

ו הּדבר""ודרׁשּת נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת חקרּת ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
(eh ,bi mixac)ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּוכבר

ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ואי הּדריׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהן
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ּתתקּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואי

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

ה'תשע"ד  טבת כ"א שלישי יום

.‡ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרצ"א לדּברהּמצוה ׁשּלא העד ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

יֹודע, אֹו חכם הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבדינֹו
ו עד יהא לא זה יעיד(mb)הרי אּלא ― ויֹורה ּדּין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ֿ ּׁשראה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבמה
נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכפי
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו העדּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל

למּות" ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד ֿ ּפי על יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ֿ האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין
ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין

(d`xpy)הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵַַָּכנֹוגע
חֹובה. ולא זכּות לא ללּמד לֹו ְְְֵֶַָָֹֹׁשאסּור

ה'תשע"ד  טבת כ"ב רביעי יום

.ÁÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
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zah d"kÎb"k w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
ּבאיׁש אחד עד ֿ יקּום "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ֿ חּטאת" ּולכל ֿ עון eh)לכל ,hi mixac)אמרּו(my ixtq): ְְְַָָָָָֹ
לׁשבּועה" הּוא קם אבל קם, אינֹו cr"לכלֿעון yi m`y) ְְֲִֵָָָָָָֹ

(dreay aiig Ð raezd aega razpd zxitk cbp cg`ּוכבר .ְָ
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֻֻנתּבארּו

נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין ְְְְְְִִִִִִִֵֶָוסֹוטה

ה'תשע"ד  טבת כ"ג חמישי יום

.ÂÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ ש "ק כ "ג ֿ כ "ה טבת 

― הרפ"ו עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּבעל

חמס" עד להיֹות ֿ רׁשע עם יד ֿ ּתׁשת `)"אל ,bk zeny)ּבא ְְִִֵֶַָָָָָָָ
mihtey)הּפרּוׁש zyxt `zlikn),עד רׁשע ֿ ּתׁשת "אל : ֵֵֶַַָָָ

ֿ החמסנים את להֹוציא ― עד" חֹומס ֿ ּתׁשת (ivend`אל ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
(ezxenz el mlyne gka utgּפסּולין ׁשהן ֿ הּגזלנים ְְְִִֵֶֶַַָואת

ּבאיׁש" ֿ חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: rxdלעדּות, zxrae") ְְֱִִֵֵֶֶַָָָ
(fh ,hi mixac Ð "jaxwnּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

מּסנהדרין .(fk.)ג' ְְִִֶַ

ה'תשע"ד  טבת כ"ד שישי יום

.ÊÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ז עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

זה נגד זה אֹו לזה זה ezrxl)הּקרֹובים, e` maexw zaehl), ְִֶֶֶֶֶֶַָ
לא ּובנים ֿ ּבנים על אבֹות ֿ יּומתּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹוהּוא

ֿ אבֹות" על eh)יּומתּו ,ck mixac)ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא . ְְְְִֵֵַַַָָָֻ
(my `vz ik zyxt)ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו "ׁשּלא :ְְִֵֶַָָֹֹ

אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא אבֹות". עדּות על ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבנים
ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר נפׁשֹות ּבדיני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנזּכר
ּפי על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב אין נפׁש אּבּוד ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכאן
מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ּכיון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריו,
חזקה ׁשאהבתם ֿ הּקרֹובים את למׁשל הביא לפיכ ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלחׁשד.
ואמרּו: לאב, והּבן לּבן האב אהבת והיא ּביֹותר, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָּוגדֹולה
נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ואפּלּו הּבן על האב עדּות ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאפּלּו
זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ׁשאין הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ―ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מּסנהדרין ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(fk:)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  טבת כ"ה קודש שבת יום

.‰Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ה עדּותהּמצוה מּלהעיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע ֿ תענה "לא אמרֹו: והּוא k,ׁשקר, zeny) ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹ
(fh"ׁשוא "עד ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר .ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

(bi ,d mixac):הּכתּוב עליו ּגזר הרי זה לאו על ְֲֵֵֶַַַָָָָָָוהעֹובר
לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו hi)"ועׂשיתם ,hi my)ּולׁשֹון . ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ

exzi)הּמכלּתא zyxt)אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה "ולא : ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלעדים

(:c ['zligza']).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.
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קג zah a"kÎ'k iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתנּוח ואז ֿ רכּוׁשֹו, ּכל ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער ער ֿ את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
ֿ נפׁש את ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ולא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיֹותר,
ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַהּמּזיק
ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתהיה
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמּזיק
וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹּוקללה
ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמפרסם

(zrbxp)ּפ ֿ ֿ על אף מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת ֿ זה, את ׁשֹומע הּוא אם היא: ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּיׂשראל,
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: הּמּגיעים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוהּצער
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
הּתֹורה ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על wxמקּפידה xeq`l yi f`y) ְְְִִִֵַַַַַָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`kמּצב על ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַַַָָ

ירּגילּנה ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהמחרף,
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ ראיה(l"fg)לכעֹוס. הביאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

תקּלל "לא ֿ ּׁשּנאמר מּמה מּיׂשראל ֿ אדם ּכל קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור
ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt),חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ֿ האדם? ּכל את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹמּנין
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻתאר",

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִִַַַָֹ

ּומהֿ ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה אם(myd)ּׁשאמרנּו וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ חברֹו את ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָקּלל
תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו עֹובר ― ְְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבׁשם
ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין איזה והמקּלל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָחרׁש";
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא והמקּלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתים;

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)"בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְֲִִֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאחד
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לחּיב תקּלל"? לא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ"אלהים

אמר מּכאן עצמֹו. עליוּבפני וחּיב אחד ּדבר מדּבר יׁש ּו: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
חּיב ― ֿ אביו את ׁשּקּלל ּבןֿנׂשיא ּדברים. ארּבעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּׁשּום
ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה מּׁשּום ְְִִִִַַָָָָָָָָעליו

ֿ מקֹום" מּכל 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, `mc)ּומׁשּום mzq). ְְִִִִַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ּׁשהזּכרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' .(dl.)ּבפרק ְְִֶֶ

― הקע"ח לפניהּמצוה עדּות להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
מּׁשּום ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, ֿ ּׁשאנּו מה ּכל על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּדּינים
אֹו ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָמיתת

ּולהֹודיע ֿ זה ּכל על להעיר אנּו חּיבים ― ְְְִִִֶַַַַָָָָָָהרוחתֹו
ׁשמענּו אֹו ֿ ּׁשראינּו מה miccvd)לּדּינים cg` itn)ּוכבר . ְְִִֶַַַָָָָָ

הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם רּבֹותינּו ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּו
ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: ֿ ּׁשאמר מּמה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעדּות

(` ,d my)עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר
ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ

היא(my)עונֹו" ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ונׁשּבע ממֹון ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעדּות

הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ויֹורד, עֹולה iÎd)קרּבן ,my)ּולפי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ
ּבּׁשבּועֹות הּנזּכרים l.)הּתנאים Ð ` dpyn c wxt)ּוכבר . ְְְְִִִִַַָָָ

ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני fl:)נתּבארּו Ð d dpyn c wxt) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ
.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תשע"ד  טבת כ' שני יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ רביעי כ 'ֿ כ "ב טבת 

― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהעדים
ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ֿ האפׁשר, ּככל ּבכ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּולדקּדק
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון

ו הּדבר""ודרׁשּת נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת חקרּת ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
(eh ,bi mixac)ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּוכבר

ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ואי הּדריׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהן
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ּתתקּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואי

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ

ה'תשע"ד  טבת כ"א שלישי יום

.‡ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרצ"א לדּברהּמצוה ׁשּלא העד ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

יֹודע, אֹו חכם הּוא אפּלּו עליו מעיד ׁשהּוא זה ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבדינֹו
ו עד יהא לא זה יעיד(mb)הרי אּלא ― ויֹורה ּדּין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

עדּותֹו ּפי על יעׂשּו ― והּדּינים ויׁשּתֹוק, ֿ ּׁשראה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבמה
נֹוסף ּדבר ׁשּום לדּבר ׁשּלא והזהר להם, ּׁשּיראה מה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכפי
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, נפׁשֹות ּבדיני וזהּו העדּות. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעל

למּות" ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד l)"ועד ,dl xacna)וכפל ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד" עד ֿ ּפי על יּומת "לא ואמר: זה ּבענין ֿ האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת

(e ,fi mixac)ּובגמרא העד. ּבהֹוראת יּומת לא ּכלֹומר: ,ְְְִֵַַַָָָָֹ
לזכּות ּבין ― ּבנפׁש ֿ יענה לא אחד "ועד אמרּו: ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסנהדרין
ּדמחזי "מּׁשּום הּדבר: ׁשּטעם ּובארּו לחֹובה". ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבין

(d`xpy)הּוא ּבלבד נפׁשֹות ּובדיני ּבעדּותֹו". ְְְְְִִֵֵֵַַָּכנֹוגע
חֹובה. ולא זכּות לא ללּמד לֹו ְְְֵֶַָָֹֹׁשאסּור

ה'תשע"ד  טבת כ"ב רביעי יום

.ÁÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
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ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
ּבאיׁש אחד עד ֿ יקּום "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ֿ חּטאת" ּולכל ֿ עון eh)לכל ,hi mixac)אמרּו(my ixtq): ְְְַָָָָָֹ
לׁשבּועה" הּוא קם אבל קם, אינֹו cr"לכלֿעון yi m`y) ְְֲִֵָָָָָָֹ

(dreay aiig Ð raezd aega razpd zxitk cbp cg`ּוכבר .ְָ
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֻֻנתּבארּו

נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין ְְְְְְִִִִִִִֵֶָוסֹוטה

ה'תשע"ד  טבת כ"ג חמישי יום

.ÂÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ ש "ק כ "ג ֿ כ "ה טבת 

― הרפ"ו עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָּבעל

חמס" עד להיֹות ֿ רׁשע עם יד ֿ ּתׁשת `)"אל ,bk zeny)ּבא ְְִִֵֶַָָָָָָָ
mihtey)הּפרּוׁש zyxt `zlikn),עד רׁשע ֿ ּתׁשת "אל : ֵֵֶַַָָָ

ֿ החמסנים את להֹוציא ― עד" חֹומס ֿ ּתׁשת (ivend`אל ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
(ezxenz el mlyne gka utgּפסּולין ׁשהן ֿ הּגזלנים ְְְִִֵֶֶַַָואת

ּבאיׁש" ֿ חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: rxdלעדּות, zxrae") ְְֱִִֵֵֶֶַָָָ
(fh ,hi mixac Ð "jaxwnּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ

מּסנהדרין .(fk.)ג' ְְִִֶַ

ה'תשע"ד  טבת כ"ד שישי יום

.ÊÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ז עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

זה נגד זה אֹו לזה זה ezrxl)הּקרֹובים, e` maexw zaehl), ְִֶֶֶֶֶֶַָ
לא ּובנים ֿ ּבנים על אבֹות ֿ יּומתּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹוהּוא

ֿ אבֹות" על eh)יּומתּו ,ck mixac)ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא . ְְְְִֵֵַַַָָָֻ
(my `vz ik zyxt)ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו "ׁשּלא :ְְִֵֶַָָֹֹ

אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא אבֹות". עדּות על ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבנים
ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר נפׁשֹות ּבדיני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנזּכר
ּפי על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב אין נפׁש אּבּוד ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכאן
מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ּכיון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריו,
חזקה ׁשאהבתם ֿ הּקרֹובים את למׁשל הביא לפיכ ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלחׁשד.
ואמרּו: לאב, והּבן לּבן האב אהבת והיא ּביֹותר, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָּוגדֹולה
נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ואפּלּו הּבן על האב עדּות ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאפּלּו
זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ׁשאין הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ―ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מּסנהדרין ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(fk:)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ד  טבת כ"ה קודש שבת יום

.‰Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרפ"ה עדּותהּמצוה מּלהעיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע ֿ תענה "לא אמרֹו: והּוא k,ׁשקר, zeny) ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹ
(fh"ׁשוא "עד ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר .ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

(bi ,d mixac):הּכתּוב עליו ּגזר הרי זה לאו על ְֲֵֵֶַַַָָָָָָוהעֹובר
לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו hi)"ועׂשיתם ,hi my)ּולׁשֹון . ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ

exzi)הּמכלּתא zyxt)אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה "ולא : ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלעדים

(:c ['zligza']).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוב ארי' שי'

שלום וברכה!

מו"ח  כ"ק  פעולת  של  הנכונה  ההערכה  ע"ד  בו  לקרות  ונהניתי  וארא,  מג'  מכתבו  קבלתי  בנועם 

לא  בזה  הפס"ד  אשר  בנ"י  עניני  בכל  כמו  ובודאי  זו,  במדינה  והשפעתו  זי"ע  נג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

המדרש עיקר אלא המעשה עיקר, הערכה זו גורמת ומביאה לפעולות טובות של כת"ר בסביבתו ובמושפעיו 

בכלל. וכידוע פתגם כ"ק רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערך - פוסק בנגלה דתורה 

- אשר תואר הרב הוא מרא דאתרא, ואין הענין יוצא מידי פשוטו שהוא הבע"ב בכל עניני המקום עכ"ל.

משתנית  הפעולה  של  החיצונית  והצורה  שהלבוש  אף  כזה  באופן  צ"ל  זו  במדינה  גם  אשר  וברור 

לפי תנאי המקום והזמן שלטון המדומה של הפרעזידענטין וכיו"ב, כי הרי התורה ועניני' נצחיים הם בכל 

המקומות ובכל הזמנים, וכיון שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, הרי נותן הוא לכל אחד ובפרט איש 

כללי שררה בישראל כמו רב, הכחות לפעול בכיוון הרצוי.

ויה"ר שעוד רבות בשנים יוסיף בסביבתו נר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי פנימיות התורה.

בברכה.
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:äáeLàå íéäìàä Léà-ãò äöeøàå úBðúàä úçàå íéøòpä-ïî ãçà éì àð äçìL øîàzå dLéà-ìà¤¦¨¼©ÀŸ¤¦§¨̧¨¬¦Æ¤¨´¦©§¨¦½§©©−¨£Ÿ®§¨²¨©¦¬¨¡Ÿ¦−§¨«¨

âëézà òecî øîàiå(éø÷ zà)éúëìä(éø÷ úëìä):íBìL øîàzå úaL àìå Lãç-àì íBiä åéìàãëLáçzå ©ÀŸ¤©Â©©´§©´§Ÿ¤³¤Ÿ¤³¤¥¨Æ©½«Ÿ−Ÿ¤§´Ÿ©¨®©−Ÿ¤¨«©«©£ŸÆ
:Cì ézøîà-íà ék ákøì éì-øöòz-ìà Cìå âäð døòð-ìà øîàzå ïBúàääëLéà-ìà àázå Cìzå ¨«¨½©¬Ÿ¤¤©£−̈§©´¨¥®©©£¨¦´¦§½Ÿ¦−¦¨©¬§¦¨«©¥À¤©¨²Ÿ¤¦¬

úénðeMä äpä Bøòð éæçéb-ìà øîàiå ãâpî dúà íéäìàä-Léà úBàøk éäéå ìîøkä øä-ìà íéäìàä̈¡Ÿ¦−¤©´©©§¤®©Â§¦¦§¸¦¨¡Ÿ¦³Ÿ¨Æ¦¤½¤©ŸÆ¤Æ¤¥£¦´©£½¦¥−©©¦¬
:æläåëCLéàì íBìLä Cì íBìLä dì-øîàå dúàø÷ì àð-õeø äzò:íBìL øîàzå ãìiì íBìLä ©¨«©¨»«¨´¦§¨¨¼¤¡¨À̈£¨¬¨²£¨¬§¦¥−£¨´©¨®¤©−Ÿ¤¨«

æëdì-ätøä íéäìàä Léà øîàiå dôãäì éæçéb Lbiå åéìâøa ÷æçzå øää-ìà íéäìàä Léà-ìà àázå©¨ºŸ¤¦³¨«¡Ÿ¦Æ¤¨½̈©«©£¥−§©§¨®©¦©̧¥«£¦¹§¨§À̈©Ÿ¤Á¦̧¨¡Ÿ¦³©§¥«¨Æ
:éì ãébä àìå épnî íéìòä ýåýéå dì-äøî dLôð-ékçëézøîà àìä éðãà úàî ïá ézìàLä øîàzå ¦«©§¨´¨«¨½̈©«Ÿ̈Æ¤§¦´¦¤½¦§¬Ÿ¦¦−¦«©¾Ÿ¤£¨©¬§¦¥−¥¥´£Ÿ¦®£´Ÿ¨©½§¦

:éúà äìLú àì¬Ÿ©§¤−Ÿ¦«

i"yx
(ÊË).‰ÈÁ ˙ÚÎ ‰Ê‰ „ÚÂÓÏ קיימת שאת כמו

וחובקת  הזה, למועד קיימת תהי כך ולשלום, היום
‡„ÈÂ.בן: Ï‡ חבוקו לי מה בן, חובקת תאמר אל

הלא  כשמת, לו שאמרה וזה לקוברו, סופי אם
אותי: תשלה לא ˙ÊÎ·.אמרתי Ï‡ דבר תראני אל

אך  בן, לי וינתן רחמים לבקש בידך יש שיפסוק,
קיימא: של בן אלא לי תתן אל ממך ‡Ïבבקשה

.·ÊÎ˙יא)כמו נ מימיו:(שם יכזבו לא :(ÊÈ)˙ÚÎ

.‰ÈÁ נקוד ולכך ובשלום, בחיים שהיתה הזאת כעת
¯‡˘È.(ËÈ)ּכעת: È˘‡¯:בראשי חולה הנני ֵָ

.¯Ó‡ÈÂ:אמו אל שאהו הנערים, מן אחד אל אביו
(„Î).ÍÏÂ ‚‰:מהר.ÈÏ ¯ˆÚ˙ Ï‡ על תעכב אל

הרכיבה: את ˘ÌÂÏ.(ÂÎ)ידי ¯Ó‡˙Â מקרא זה הרי
ותאמר  לה וישאל לכתוב, לו היה שהרי קצר,

‡È˙¯Ó.(ÁÎ)שלום: ‡Ï‰:בשפחתך תכזב אל לך,
.‰Ï˘˙ ‡Ï:טעות דבר על אותי תשגה לא

cec zcevn
(ÂË).Á˙Ù·פנים אל  פנים  עמה מדבר  שאיננו בראותה 

בפתח : ועמדה  להתרחק , ÈÁ‰.(ÊË)הוסיפה  ˙ÚÎ ‰Ê‰ „ÚÂÓÏ
לומר: רוצה חיה. להיות הראויה  כעת הבא לזמן לומר: רצה

הריון: ימי שהם  חדשים, תשעה ככלות  והיא ‡˙יולדת ,
.Ô· ˙˜·ÂÁואף לחבקו , בנך  עם  עצמך  תשעשע לומר : רצה 

שראה אחר  אבל  פנים, אל פנים  עמה דבר לא בתחלה כי 
עמה: לדבר חזר  בפתח , שעמדה ‡„ÈÂ.צניעותה Ï‡ אל

האלה : כדברים  ˙ÊÎ·.תדבר Ï‡,הנפסק דבר תאמר  אל
המורה בן, חובקת  אמר כי ועל  שפחתך , לב לשמח  בעבור 

מתקיים : שאינו בדבר  תשמחני  אל אמרה לזה שיתקיים, הבטיחה ולא  מה , „·¯.(ÊÈ)לשעשוע אלישע:‡˘¯ דבר  אשר כפי
(ÁÈ).ÌÂÈ‰ È‰ÈÂ:הקוצרים על  עומד  כשהוא אביו, אל  יצא אשר היום ¯‡˘È.(ËÈ)בא È˘‡¯המלה וכפל  בראש , כאב לי יש

כמו  מכאב, הנוהם יט)כדרך  ד אוחילה:(יריה מעי מעי :(‚Î).˙·˘ ‡ÏÂ ˘„Á ‡Ï לקבל רגילה היתה  ושבת חדש  בראש  כי
˘ÌÂÏ.פניו: ¯Ó‡˙Âמוטב חשבה כי לבעלה, הדבר לגלות רצתה ולא  הנביא, אל בעבורו שאלך  רע דבר  אין לומר: רוצה 

בצנעה: הנס האוכף:Â·Á˙Â˘.(Î„)שיעשה ÍÏÂ.קשרה ‚‰כי בה , אני שארכב בעבורי, תתעכב ואל  אתה, ולך  האתון נהג
תעמוד: אז עמוד , לך  אומר  כאשר  ‰ÊÏ.מרחוק :Ó‚„.(Î‰)אם  ˙ÈÓÂ˘‰ ‰‰:השונמית היא הבאה , הזאת לומר: רצה

(ÂÎ).ÌÂÏ˘ ¯Ó‡˙Â: אליו גם לגלות  רצתה  ולא  שלום , הכל לו אמרה ששאלה , שלאÙ„‰Ï‰.(ÊÎ)אחר הנביא , כבוד  בעבור 
ברגליו: Ï‰.תחזיק  ‰Ù¯‰העלים ה' כי היא, מה  ידעתי  ולא  נפשה, מרירות בעבור כזאת עושה כי תהדפנה, ואל רפיון לה  תן

לי: הגיד  לא עתה וגם נהיתה , בעת שאינו‰˘‡È˙Ï.(ÁÎ)ממני בדבר אף הבטחתני כרחי שבעל  עד הבן, על  אני  שאלתי וכי
‡È˙¯Ó.מתקיים: ‡Ï‰:הנפסק דבר לי להבטיח אותי , תטעה אל אמרתי, ההבטחה בעת 

oeiv zcevn
(ÊË).‰ÈÁ ז ''ל רבותינו ובדברי היולדת, נקראת ב)כן  עג :(יומא

הסנדל: את תנעול  כמו˙ÊÎ·.והחיה  הנפסק, דבר  (ישעיהו ענינו

יא) מימיו:נח יכזבו  לא אשר :(·Î).‰ˆÂ¯‡Âמהירות ענין 
כמו ˙Úˆ¯.(Î„)ההליכה: טו)תעכב , יג נא(שופטים נעצרה :

כמוÙ„‰Ï‰.(ÊÎ)הזאת:‰ÊÏ.(Î‰)אותך : (תהלים לדחפה ,

ד) רוח :א תדפנו אשר :(ÁÎ).‰Ï˘˙כמו ושכחה , שגגה ענין
ז) ו ב תטעה:(שמואל לומר: ורוצה השל , על  :

ew wxt mildz - miaezk

ew mildz.ckÎ`

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBä | déeììäá:Búläz-ìk òéîLé ýåýé úBøeáb ìlîé éîâéøLà ©«§¨̧´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«¦À−§©¥§´§Ÿ̈®©¹§¦À©¨§¦¨«−©§¥
:úò-ìëá ä÷ãö äNò ètLî éøîLã:EúòeLéa éðã÷t Enò ïBöøa ýåýé éðøëæäúáBèa | úBàøì «Ÿ§¥´¦§¨®Ÿ¥−§¨¨´§¨¥«¨§¥´¦−§Ÿ̈¦§´©¤®¹̈§¥À¦¦«¨¤«¦§³§»©³

éøéçaéBb úçîNa çîNì E:Eúìçð-íò ìläúäì Eå:eðòLøä eðéåòä eðéúáà-íò eðàèçæeðéúáà §¦¤À−¦§Ÿ©§¦§©´¤®§¹¦§©¥À¦©«£¨¤«¨¨¬¦£¹Ÿ¥À¤«¡¦¬¦§¨«§£Ÿ»¥³
éúBàìôð eìékNä-àì | íéøöîáéãñç áø-úà eøëæ àì E:óeñ-íéa íé-ìò eøîiå Eçïòîì íòéLBiå §¦§©¸¦Ÿ¦§¦Ä¦§§¤À´Ÿ−¨«§¤´Ÿ£¨¤®©©§−©¨´§©«−©«¦¥§©´©

:Búøeáb-úà òéãBäì BîLè:øaãnk úBîäza íëéìBiå áøçiå óeñ-íéa øòâiåéàðBN ãiî íòéLBiå §®§¹¦À©¤§«¨«©¦§©´§©−©¤«¡¨®©«¦¥¬©¹§ŸÀ©¦§¨«−©«¦¥¦©´¥®
:áéBà ãiî íìàâiåàé:øúBð àì íäî ãçà íäéøö íéî-eqëéåáé:Búläz eøéLé åéøáãá eðéîàiåâéeøäî ©¹¦§¨¥À¦©¬¥«©§©©¬¦¨«¥¤®¤¨¬¥¹¤À´Ÿ¨«©©«£¦¬¦§¨¨®¹̈¦À§¦¨«−¦«£

:Búöòì ekç-àì åéNòî eçëLãé:ïBîéLéa ìà-eqðéå øaãna äåàú eeàúiååèíúìàL íäì ïziå ¨«§´©«£¨®Ÿ¦¹À©«£¨«©¦§©´−©«£¨©¦§¨®©§©¥¹À¦«¦«©¦¥´−¨¤¤«¡¨¨®
:íLôða ïBæø çlLéåæè:ýåýé LBã÷ ïøäàì äðçna äLîì eàð÷éåæéñëzå ïúc òìázå õøà-çzôz ©§©©−¨´§©§¨«©§©§´−§Ÿ¤©©«£¤®§¹©«£ÀŸ§´§Ÿ̈«¦§©−¤¤©¦§©´¨¨®©¹§©À

:íøéáà úãò-ìòçé:íéòLø èäìz äáäì íúãòa Là-øòázåèé:äëqîì eåçzLiå áøça ìâò-eNòé ©£©¬£¦¨«©¦§©¥¬©«£¨¨®¤« ¹¨À̈§©¥¬§¨¦«©«£¥¬¤§Ÿ¥®©¹¦§©«£À§©¥¨«
ë:áNò ìëà øBL úéðáúa íãBák-úà eøéîiåàë:íéøöîa úBìãâ äNò íòéLBî ìà eçëLáëúBàìôð ©¨¦¬¤§¨®§©§¦¬¹ÀŸ¥¬¥«¤−¨«§¥´«¦¨®Ÿ¤−§Ÿ´§¦§¨«¦−¦§¨

:óeñ-íé-ìò úBàøBð íç õøàaâëBúîç áéLäì åéðôì õøta ãîò Bøéçá äLî éìeì íãéîLäì øîàiå §¤´¤¨®«¹¨À©©«©ÀŸ¤§©§¦Å¨¬¥¿Ÿ»¤³§¦À¨©´©¤¤́§¨¨®§¨¦¬£¹¨À
:úéçLäîãë:Bøáãì eðéîàä-àì äcîç õøàa eñàîiå ¥«©§¦«−©¦§£§¤´¤¤§¨®Ÿ¤« ¹¡¦À¦§¨«

i"yx
(„).ÍÓÚ ÔÂˆ¯·:לעמך ÏÚ(Ê)בהרצותך Â¯ÓÈÂ
.ÌÈ מכאן עולים  שאנו כשם  אמרו אמנה מקטני היו

אחרינו  ויבואו אחר מצד עולים המצריים אף זה מצד
ישראל  וירא אז ליבשה והקיאם לים הקב"ה שרמז עד

הים שפת על מת מצרים טו)את ויאמינו (שמות לפיכך
האמינו לא מתחלה אבל ÌÎÈÏÂÈÂ(Ë):(מצאתי)בה',

.¯·„ÓÎ ˙ÂÓÂ‰˙· סגר דכתיב במדבר היה סוף ים
וגו'עליהם  י"ד)המדבר שם וגו'( ימים שלשת דרך

י') Â˙ˆÚÏ.(È‚):(במדבר ÂÎÁ ‡Ï:לו קוו לא
(„È).‰Â‡˙ ÂÂ‡˙ÈÂבשר יאכילנו י"א)מי :(שם

(ÂË).Ì˘Ù· ÔÂÊ¯ ÁÏ˘ÈÂבעם חרה ה' י"א)ואף :(שם
(ÊË).‰˘ÓÏ Â‡˜ÈÂ קנאוני כמו הכעיסוהו במדבר

אל Â‚Â'.(ÊÈ):(מצאתי)בלא ı¯‡ Á˙Ù˙ שחלק נראה
בדתן  הקלקלה תלה אביהם מלהזכיר קרח לבני כבוד

‡˘.(ÁÈ)ואבירם: ¯Ú·˙Â הקטרת מקריבי את ותאכל
טז) Ú˘·.(Î):(במדבר ÏÎÂ‡ ומשוקץ מתועב לך אין

פרש  מוציא שהוא עשב אוכל שהוא בשעה השור מן
רירו: ס"א בה, מלוכלך והוא ÂÒ‡ÓÈÂ(Î„)רבה

.‰„ÓÁ ı¯‡· הארץ על דבה והוציאו מרגלים בשלוח
יג) :(שם

cec zcevn
(„).È¯ÎÊכשתהיה אותי גם זכור ואמר עצמו על דוד  התפלל 

ישועתך : בוא בעת לטובה ופקדני לעמך  מרוצה 
(‰).ÏÏ‰˙‰Ïבנו כי ראו לומר נחלתך  ישראל  עם  להשתבח 

ה': ‡·ÂÈ˙Â.(Â)בחר ÌÚ Â‡ËÁכן חטאו שאבותינו כמו 
חטאנו : ממצרים :·ÌÈ¯ˆÓ.(Ê)אנחנו ‰˘ÂÏÈÎ.בצאתם ‡Ï

במצרים : שעשית הנפלאות  להשכיל  לב נתנו ÛÂÒ.לא  ÌÈ·
כך  זה מצד  עולים שאנו כשם ואמרו בה ' מרו סוף  בים עודם

אחרינו: וירדפו אחר  מצד  עולים ˘ÂÓ.(Á)מצרים  ÔÚÓÏ
וגו': יכולת מבלתי יאמרו פן  כי יחולל  מים:·˙‰ÂÓÂ˙.(Ë)שלא מבלי מדבר  כבמקום בחרבה  הוליכם  הים, בעומק

(È).ÌÚÈ˘ÂÈÂ: מצרים מיד  הושיעם על ÂÈÓ‡ÈÂ.(È·)בזה מת מצרים את  ראו כאשר הים  שירת ושוררו ה ' בדבר האמינו אז 
הים: המים:Â¯‰Ó.(È‚)שפת  מרירת על במרה והתלוננו ה ' מעשה  שכחו מועט  ÂÎÁ.בזמן ‡Ïעצת ישמעו  עד  המתינו  לא

המים : להם המתיק  באמת כאשר היא מה ˙‡Â‰.(È„)ה ' ÂÂ‡˙ÈÂ: בשר יאכילנו מי שאמרו מה  למלאותÂÒÈÂ.זהו יוכל  אם
Â‚Â'.(ÂË)שאלתם : Ô˙ÈÂ: השליו להם ¯ÔÂÊ.הוריד ÁÏ˘ÈÂוכחושים רזים  עוד  נעשו אדרבה כי השליו מאכילת  שמנים  נעשו  לא 

זה: בעבור עליהם  הבאה  הפורעניות על  משל שקנאוÂ‡˜ÈÂ.(ÊË)והוא ועדתו  קרח  והם  רב  בפרסום במחנה  למשה  הכעיסו
ולאהרן: הקטורת:·Ì˙„Ú.(ÁÈ)למשה מקריבי  איש הר "נ Â‚Â'.הם ‰·‰Ï:במ"ש הדבר קבלו·ÂÁ¯·.(ËÈ)כפל  אשר במקום 

שור :Â¯ÈÓÈÂ.(Î)התורה : בתבנית  המקום כבוד  הכ ':Ì„Â·Î.חלפו שכינה אלא  המקום Ú˘·.כבוד ÏÎÂ‡בגנותו הזכירו
ואוכלו: ברירו העשב להשמידם:Ó‡ÈÂ¯.(Î‚)שמלכלך ה' Ó˘‰.חשב  ÈÏÂÏ במשל ואחז  וכו' בפרץ עומד  משה היה לא אם

משמידם: היה הוא  ולולי החמה  בטל בתפלתו  ור"ל בה  דרך  לבוא  תת לבלי הגדר פרצת  במקום  ע"יÂÒ‡ÓÈÂ.(Î„)כעומד 
המרגלים: אותם:שהבÂ¯·„Ï.תלונות  לרשת  טיח 

oeiv zcevn
(·).ÏÏÓÈ:ודבור מלה השגחהÈ„˜Ù.(„)מלשון ענין

וסרבו:Â¯ÓÈÂ.(Ê)וזכרון: יובש:ÁÈÂ¯·.(Ë)מרדו ענין
(‚È).ÂÎÁ לי חכו לכן כמו  המתנה  ג)ענין :(צפניה
(„È).ÔÂÓÈ˘È·: שממה וכחשות:¯ÔÂÊ.(ÂË)במדבר  רזות  מל '
(ÊË).Â‡˜ÈÂקנאוני הם כמו  כעס לב)ענין  :(דברים
(ÁÈ).Ë‰Ï˙:להבה ממתכתÎÒÓÏ‰.(ËÈ)ענין הניתך דבר

מסכה אלהי לד)כמו וחלוף:Â¯ÈÓÈÂ.(Î):(שמות תמורה  מלשון
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åè:çúta ãîòzå dì-àø÷iå dì-àø÷ øîàiåæèézà äiç úòk äfä ãòBnì øîàiå(éø÷ zà)ïa ú÷áç ©−Ÿ¤§¨¨®©¦§¨½̈©«©£−Ÿ©¨«©©ÀŸ¤©¥³©¤Æ¨¥´©½̈©−§©−§Ÿ¤´¤¥®
:EúçôLa áfëz-ìà íéäìàä Léà éðãà-ìà øîàzåéæäiç úòk äfä ãòBnì ïa ãìzå äMàä øäzå ©ÀŸ¤©£Ÿ¦Æ¦´¨¡Ÿ¦½©§©¥−§¦§¨¤«©©¬©¨¦−̈©¥´¤¥®©¥³©¤Æ¨¥´©½̈

:òLéìà äéìà øac-øLàçé:íéøöwä-ìà åéáà-ìà àöiå íBiä éäéå ãìiä ìcâiåèéåéáà-ìà øîàiå £¤¦¤¬¥¤−¨¡¦¨«©¦§©−©¨®¤©§¦´©½©¥¥¬¤¨¦−¤©Ÿ§¦«©¬Ÿ¤¤¨¦−
:Bnà-ìà eäàN øòpä-ìà øîàiå éLàø | éLàøëäékøa-ìò áLiå Bnà-ìà eäàéáéå eäàOiå Ÿ¦´Ÿ¦®©ŸÆ¤Æ¤©©½©¨¥−¤¦«©¦¨¥½©§¦¥−¤¦®©¥¯¤©¦§¤²¨

:úîiå íéøävä-ãòàë:àözå Bãòa øbñzå íéäìàä Léà úhî-ìò eäákLzå ìòzåáëàø÷zå ©©«¨¢©−¦©¨«Ÿ©©Æ©Æ©©§¦¥½©¦©−¦´¨¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ©£−©¥¥«©¦§¨»
:äáeLàå íéäìàä Léà-ãò äöeøàå úBðúàä úçàå íéøòpä-ïî ãçà éì àð äçìL øîàzå dLéà-ìà¤¦¨¼©ÀŸ¤¦§¨̧¨¬¦Æ¤¨´¦©§¨¦½§©©−¨£Ÿ®§¨²¨©¦¬¨¡Ÿ¦−§¨«¨

âëézà òecî øîàiå(éø÷ zà)éúëìä(éø÷ úëìä):íBìL øîàzå úaL àìå Lãç-àì íBiä åéìàãëLáçzå ©ÀŸ¤©Â©©´§©´§Ÿ¤³¤Ÿ¤³¤¥¨Æ©½«Ÿ−Ÿ¤§´Ÿ©¨®©−Ÿ¤¨«©«©£ŸÆ
:Cì ézøîà-íà ék ákøì éì-øöòz-ìà Cìå âäð døòð-ìà øîàzå ïBúàääëLéà-ìà àázå Cìzå ¨«¨½©¬Ÿ¤¤©£−̈§©´¨¥®©©£¨¦´¦§½Ÿ¦−¦¨©¬§¦¨«©¥À¤©¨²Ÿ¤¦¬

úénðeMä äpä Bøòð éæçéb-ìà øîàiå ãâpî dúà íéäìàä-Léà úBàøk éäéå ìîøkä øä-ìà íéäìàä̈¡Ÿ¦−¤©´©©§¤®©Â§¦¦§¸¦¨¡Ÿ¦³Ÿ¨Æ¦¤½¤©ŸÆ¤Æ¤¥£¦´©£½¦¥−©©¦¬
:æläåëCLéàì íBìLä Cì íBìLä dì-øîàå dúàø÷ì àð-õeø äzò:íBìL øîàzå ãìiì íBìLä ©¨«©¨»«¨´¦§¨¨¼¤¡¨À̈£¨¬¨²£¨¬§¦¥−£¨´©¨®¤©−Ÿ¤¨«

æëdì-ätøä íéäìàä Léà øîàiå dôãäì éæçéb Lbiå åéìâøa ÷æçzå øää-ìà íéäìàä Léà-ìà àázå©¨ºŸ¤¦³¨«¡Ÿ¦Æ¤¨½̈©«©£¥−§©§¨®©¦©̧¥«£¦¹§¨§À̈©Ÿ¤Á¦̧¨¡Ÿ¦³©§¥«¨Æ
:éì ãébä àìå épnî íéìòä ýåýéå dì-äøî dLôð-ékçëézøîà àìä éðãà úàî ïá ézìàLä øîàzå ¦«©§¨´¨«¨½̈©«Ÿ̈Æ¤§¦´¦¤½¦§¬Ÿ¦¦−¦«©¾Ÿ¤£¨©¬§¦¥−¥¥´£Ÿ¦®£´Ÿ¨©½§¦

:éúà äìLú àì¬Ÿ©§¤−Ÿ¦«

i"yx
(ÊË).‰ÈÁ ˙ÚÎ ‰Ê‰ „ÚÂÓÏ קיימת שאת כמו

וחובקת  הזה, למועד קיימת תהי כך ולשלום, היום
‡„ÈÂ.בן: Ï‡ חבוקו לי מה בן, חובקת תאמר אל

הלא  כשמת, לו שאמרה וזה לקוברו, סופי אם
אותי: תשלה לא ˙ÊÎ·.אמרתי Ï‡ דבר תראני אל

אך  בן, לי וינתן רחמים לבקש בידך יש שיפסוק,
קיימא: של בן אלא לי תתן אל ממך ‡Ïבבקשה

.·ÊÎ˙יא)כמו נ מימיו:(שם יכזבו לא :(ÊÈ)˙ÚÎ

.‰ÈÁ נקוד ולכך ובשלום, בחיים שהיתה הזאת כעת
¯‡˘È.(ËÈ)ּכעת: È˘‡¯:בראשי חולה הנני ֵָ

.¯Ó‡ÈÂ:אמו אל שאהו הנערים, מן אחד אל אביו
(„Î).ÍÏÂ ‚‰:מהר.ÈÏ ¯ˆÚ˙ Ï‡ על תעכב אל

הרכיבה: את ˘ÌÂÏ.(ÂÎ)ידי ¯Ó‡˙Â מקרא זה הרי
ותאמר  לה וישאל לכתוב, לו היה שהרי קצר,

‡È˙¯Ó.(ÁÎ)שלום: ‡Ï‰:בשפחתך תכזב אל לך,
.‰Ï˘˙ ‡Ï:טעות דבר על אותי תשגה לא

cec zcevn
(ÂË).Á˙Ù·פנים אל  פנים  עמה מדבר  שאיננו בראותה 

בפתח : ועמדה  להתרחק , ÈÁ‰.(ÊË)הוסיפה  ˙ÚÎ ‰Ê‰ „ÚÂÓÏ
לומר: רוצה חיה. להיות הראויה  כעת הבא לזמן לומר: רצה

הריון: ימי שהם  חדשים, תשעה ככלות  והיא ‡˙יולדת ,
.Ô· ˙˜·ÂÁואף לחבקו , בנך  עם  עצמך  תשעשע לומר : רצה 

שראה אחר  אבל  פנים, אל פנים  עמה דבר לא בתחלה כי 
עמה: לדבר חזר  בפתח , שעמדה ‡„ÈÂ.צניעותה Ï‡ אל

האלה : כדברים  ˙ÊÎ·.תדבר Ï‡,הנפסק דבר תאמר  אל
המורה בן, חובקת  אמר כי ועל  שפחתך , לב לשמח  בעבור 

מתקיים : שאינו בדבר  תשמחני  אל אמרה לזה שיתקיים, הבטיחה ולא  מה , „·¯.(ÊÈ)לשעשוע אלישע:‡˘¯ דבר  אשר כפי
(ÁÈ).ÌÂÈ‰ È‰ÈÂ:הקוצרים על  עומד  כשהוא אביו, אל  יצא אשר היום ¯‡˘È.(ËÈ)בא È˘‡¯המלה וכפל  בראש , כאב לי יש

כמו  מכאב, הנוהם יט)כדרך  ד אוחילה:(יריה מעי מעי :(‚Î).˙·˘ ‡ÏÂ ˘„Á ‡Ï לקבל רגילה היתה  ושבת חדש  בראש  כי
˘ÌÂÏ.פניו: ¯Ó‡˙Âמוטב חשבה כי לבעלה, הדבר לגלות רצתה ולא  הנביא, אל בעבורו שאלך  רע דבר  אין לומר: רוצה 

בצנעה: הנס האוכף:Â·Á˙Â˘.(Î„)שיעשה ÍÏÂ.קשרה ‚‰כי בה , אני שארכב בעבורי, תתעכב ואל  אתה, ולך  האתון נהג
תעמוד: אז עמוד , לך  אומר  כאשר  ‰ÊÏ.מרחוק :Ó‚„.(Î‰)אם  ˙ÈÓÂ˘‰ ‰‰:השונמית היא הבאה , הזאת לומר: רצה

(ÂÎ).ÌÂÏ˘ ¯Ó‡˙Â: אליו גם לגלות  רצתה  ולא  שלום , הכל לו אמרה ששאלה , שלאÙ„‰Ï‰.(ÊÎ)אחר הנביא , כבוד  בעבור 
ברגליו: Ï‰.תחזיק  ‰Ù¯‰העלים ה' כי היא, מה  ידעתי  ולא  נפשה, מרירות בעבור כזאת עושה כי תהדפנה, ואל רפיון לה  תן

לי: הגיד  לא עתה וגם נהיתה , בעת שאינו‰˘‡È˙Ï.(ÁÎ)ממני בדבר אף הבטחתני כרחי שבעל  עד הבן, על  אני  שאלתי וכי
‡È˙¯Ó.מתקיים: ‡Ï‰:הנפסק דבר לי להבטיח אותי , תטעה אל אמרתי, ההבטחה בעת 

oeiv zcevn
(ÊË).‰ÈÁ ז ''ל רבותינו ובדברי היולדת, נקראת ב)כן  עג :(יומא

הסנדל: את תנעול  כמו˙ÊÎ·.והחיה  הנפסק, דבר  (ישעיהו ענינו

יא) מימיו:נח יכזבו  לא אשר :(·Î).‰ˆÂ¯‡Âמהירות ענין 
כמו ˙Úˆ¯.(Î„)ההליכה: טו)תעכב , יג נא(שופטים נעצרה :

כמוÙ„‰Ï‰.(ÊÎ)הזאת:‰ÊÏ.(Î‰)אותך : (תהלים לדחפה ,

ד) רוח :א תדפנו אשר :(ÁÎ).‰Ï˘˙כמו ושכחה , שגגה ענין
ז) ו ב תטעה:(שמואל לומר: ורוצה השל , על  :
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à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBä | déeììäá:Búläz-ìk òéîLé ýåýé úBøeáb ìlîé éîâéøLà ©«§¨̧´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«¦À−§©¥§´§Ÿ̈®©¹§¦À©¨§¦¨«−©§¥
:úò-ìëá ä÷ãö äNò ètLî éøîLã:EúòeLéa éðã÷t Enò ïBöøa ýåýé éðøëæäúáBèa | úBàøì «Ÿ§¥´¦§¨®Ÿ¥−§¨¨´§¨¥«¨§¥´¦−§Ÿ̈¦§´©¤®¹̈§¥À¦¦«¨¤«¦§³§»©³

éøéçaéBb úçîNa çîNì E:Eúìçð-íò ìläúäì Eå:eðòLøä eðéåòä eðéúáà-íò eðàèçæeðéúáà §¦¤À−¦§Ÿ©§¦§©´¤®§¹¦§©¥À¦©«£¨¤«¨¨¬¦£¹Ÿ¥À¤«¡¦¬¦§¨«§£Ÿ»¥³
éúBàìôð eìékNä-àì | íéøöîáéãñç áø-úà eøëæ àì E:óeñ-íéa íé-ìò eøîiå Eçïòîì íòéLBiå §¦§©¸¦Ÿ¦§¦Ä¦§§¤À´Ÿ−¨«§¤´Ÿ£¨¤®©©§−©¨´§©«−©«¦¥§©´©

:Búøeáb-úà òéãBäì BîLè:øaãnk úBîäza íëéìBiå áøçiå óeñ-íéa øòâiåéàðBN ãiî íòéLBiå §®§¹¦À©¤§«¨«©¦§©´§©−©¤«¡¨®©«¦¥¬©¹§ŸÀ©¦§¨«−©«¦¥¦©´¥®
:áéBà ãiî íìàâiåàé:øúBð àì íäî ãçà íäéøö íéî-eqëéåáé:Búläz eøéLé åéøáãá eðéîàiåâéeøäî ©¹¦§¨¥À¦©¬¥«©§©©¬¦¨«¥¤®¤¨¬¥¹¤À´Ÿ¨«©©«£¦¬¦§¨¨®¹̈¦À§¦¨«−¦«£

:Búöòì ekç-àì åéNòî eçëLãé:ïBîéLéa ìà-eqðéå øaãna äåàú eeàúiååèíúìàL íäì ïziå ¨«§´©«£¨®Ÿ¦¹À©«£¨«©¦§©´−©«£¨©¦§¨®©§©¥¹À¦«¦«©¦¥´−¨¤¤«¡¨¨®
:íLôða ïBæø çlLéåæè:ýåýé LBã÷ ïøäàì äðçna äLîì eàð÷éåæéñëzå ïúc òìázå õøà-çzôz ©§©©−¨´§©§¨«©§©§´−§Ÿ¤©©«£¤®§¹©«£ÀŸ§´§Ÿ̈«¦§©−¤¤©¦§©´¨¨®©¹§©À

:íøéáà úãò-ìòçé:íéòLø èäìz äáäì íúãòa Là-øòázåèé:äëqîì eåçzLiå áøça ìâò-eNòé ©£©¬£¦¨«©¦§©¥¬©«£¨¨®¤« ¹¨À̈§©¥¬§¨¦«©«£¥¬¤§Ÿ¥®©¹¦§©«£À§©¥¨«
ë:áNò ìëà øBL úéðáúa íãBák-úà eøéîiåàë:íéøöîa úBìãâ äNò íòéLBî ìà eçëLáëúBàìôð ©¨¦¬¤§¨®§©§¦¬¹ÀŸ¥¬¥«¤−¨«§¥´«¦¨®Ÿ¤−§Ÿ´§¦§¨«¦−¦§¨

:óeñ-íé-ìò úBàøBð íç õøàaâëBúîç áéLäì åéðôì õøta ãîò Bøéçá äLî éìeì íãéîLäì øîàiå §¤´¤¨®«¹¨À©©«©ÀŸ¤§©§¦Å¨¬¥¿Ÿ»¤³§¦À¨©´©¤¤́§¨¨®§¨¦¬£¹¨À
:úéçLäîãë:Bøáãì eðéîàä-àì äcîç õøàa eñàîiå ¥«©§¦«−©¦§£§¤´¤¤§¨®Ÿ¤« ¹¡¦À¦§¨«

i"yx
(„).ÍÓÚ ÔÂˆ¯·:לעמך ÏÚ(Ê)בהרצותך Â¯ÓÈÂ
.ÌÈ מכאן עולים  שאנו כשם  אמרו אמנה מקטני היו

אחרינו  ויבואו אחר מצד עולים המצריים אף זה מצד
ישראל  וירא אז ליבשה והקיאם לים הקב"ה שרמז עד

הים שפת על מת מצרים טו)את ויאמינו (שמות לפיכך
האמינו לא מתחלה אבל ÌÎÈÏÂÈÂ(Ë):(מצאתי)בה',

.¯·„ÓÎ ˙ÂÓÂ‰˙· סגר דכתיב במדבר היה סוף ים
וגו'עליהם  י"ד)המדבר שם וגו'( ימים שלשת דרך

י') Â˙ˆÚÏ.(È‚):(במדבר ÂÎÁ ‡Ï:לו קוו לא
(„È).‰Â‡˙ ÂÂ‡˙ÈÂבשר יאכילנו י"א)מי :(שם

(ÂË).Ì˘Ù· ÔÂÊ¯ ÁÏ˘ÈÂבעם חרה ה' י"א)ואף :(שם
(ÊË).‰˘ÓÏ Â‡˜ÈÂ קנאוני כמו הכעיסוהו במדבר

אל Â‚Â'.(ÊÈ):(מצאתי)בלא ı¯‡ Á˙Ù˙ שחלק נראה
בדתן  הקלקלה תלה אביהם מלהזכיר קרח לבני כבוד

‡˘.(ÁÈ)ואבירם: ¯Ú·˙Â הקטרת מקריבי את ותאכל
טז) Ú˘·.(Î):(במדבר ÏÎÂ‡ ומשוקץ מתועב לך אין

פרש  מוציא שהוא עשב אוכל שהוא בשעה השור מן
רירו: ס"א בה, מלוכלך והוא ÂÒ‡ÓÈÂ(Î„)רבה

.‰„ÓÁ ı¯‡· הארץ על דבה והוציאו מרגלים בשלוח
יג) :(שם

cec zcevn
(„).È¯ÎÊכשתהיה אותי גם זכור ואמר עצמו על דוד  התפלל 

ישועתך : בוא בעת לטובה ופקדני לעמך  מרוצה 
(‰).ÏÏ‰˙‰Ïבנו כי ראו לומר נחלתך  ישראל  עם  להשתבח 

ה': ‡·ÂÈ˙Â.(Â)בחר ÌÚ Â‡ËÁכן חטאו שאבותינו כמו 
חטאנו : ממצרים :·ÌÈ¯ˆÓ.(Ê)אנחנו ‰˘ÂÏÈÎ.בצאתם ‡Ï

במצרים : שעשית הנפלאות  להשכיל  לב נתנו ÛÂÒ.לא  ÌÈ·
כך  זה מצד  עולים שאנו כשם ואמרו בה ' מרו סוף  בים עודם

אחרינו: וירדפו אחר  מצד  עולים ˘ÂÓ.(Á)מצרים  ÔÚÓÏ
וגו': יכולת מבלתי יאמרו פן  כי יחולל  מים:·˙‰ÂÓÂ˙.(Ë)שלא מבלי מדבר  כבמקום בחרבה  הוליכם  הים, בעומק

(È).ÌÚÈ˘ÂÈÂ: מצרים מיד  הושיעם על ÂÈÓ‡ÈÂ.(È·)בזה מת מצרים את  ראו כאשר הים  שירת ושוררו ה ' בדבר האמינו אז 
הים: המים:Â¯‰Ó.(È‚)שפת  מרירת על במרה והתלוננו ה ' מעשה  שכחו מועט  ÂÎÁ.בזמן ‡Ïעצת ישמעו  עד  המתינו  לא

המים : להם המתיק  באמת כאשר היא מה ˙‡Â‰.(È„)ה ' ÂÂ‡˙ÈÂ: בשר יאכילנו מי שאמרו מה  למלאותÂÒÈÂ.זהו יוכל  אם
Â‚Â'.(ÂË)שאלתם : Ô˙ÈÂ: השליו להם ¯ÔÂÊ.הוריד ÁÏ˘ÈÂוכחושים רזים  עוד  נעשו אדרבה כי השליו מאכילת  שמנים  נעשו  לא 

זה: בעבור עליהם  הבאה  הפורעניות על  משל שקנאוÂ‡˜ÈÂ.(ÊË)והוא ועדתו  קרח  והם  רב  בפרסום במחנה  למשה  הכעיסו
ולאהרן: הקטורת:·Ì˙„Ú.(ÁÈ)למשה מקריבי  איש הר "נ Â‚Â'.הם ‰·‰Ï:במ"ש הדבר קבלו·ÂÁ¯·.(ËÈ)כפל  אשר במקום 

שור :Â¯ÈÓÈÂ.(Î)התורה : בתבנית  המקום כבוד  הכ ':Ì„Â·Î.חלפו שכינה אלא  המקום Ú˘·.כבוד ÏÎÂ‡בגנותו הזכירו
ואוכלו: ברירו העשב להשמידם:Ó‡ÈÂ¯.(Î‚)שמלכלך ה' Ó˘‰.חשב  ÈÏÂÏ במשל ואחז  וכו' בפרץ עומד  משה היה לא אם

משמידם: היה הוא  ולולי החמה  בטל בתפלתו  ור"ל בה  דרך  לבוא  תת לבלי הגדר פרצת  במקום  ע"יÂÒ‡ÓÈÂ.(Î„)כעומד 
המרגלים: אותם:שהבÂ¯·„Ï.תלונות  לרשת  טיח 

oeiv zcevn
(·).ÏÏÓÈ:ודבור מלה השגחהÈ„˜Ù.(„)מלשון ענין

וסרבו:Â¯ÓÈÂ.(Ê)וזכרון: יובש:ÁÈÂ¯·.(Ë)מרדו ענין
(‚È).ÂÎÁ לי חכו לכן כמו  המתנה  ג)ענין :(צפניה
(„È).ÔÂÓÈ˘È·: שממה וכחשות:¯ÔÂÊ.(ÂË)במדבר  רזות  מל '
(ÊË).Â‡˜ÈÂקנאוני הם כמו  כעס לב)ענין  :(דברים
(ÁÈ).Ë‰Ï˙:להבה ממתכתÎÒÓÏ‰.(ËÈ)ענין הניתך דבר

מסכה אלהי לד)כמו וחלוף:Â¯ÈÓÈÂ.(Î):(שמות תמורה  מלשון
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ב י ה נ ש מ ר ו א ב

עקיבא. רבי מתלמידי שבמשנה, סתם אלעזר" "רבי הוא שמוע בן אלעזר רבי

יהו  (רבי רבי "אמר מובא: א) נג, (ערובין לומדים בגמרא כשהיינו הנשיא): דה

לו  שהיו כלומר באמה", ששה יושבים היינו שמוע, בן אלעזר רבי אצל תורה

גדול  אומר: היה "הוא צפופים. יושבים כשהם אצלו לומדים והיו רבים, תלמידים

שלום" אלא הבריות כל בפי הנביאים נטעו שלא השלום,  במאמרו

ולרבו. לחברו לתלמידו, אדם יתייחס כיצד להורות, אלעזר רבי בא שבמשנתנו

EÈÏÚ ÈÁ C„ÈÓÏz „Bk È‰È :ÓB‡ ÚenL Ôa ÊÚÏ‡ Èa«ƒ∆¿»»∆««≈¿ƒ¿«¿ƒ»»ƒ»∆
ClLk בחר" ליהושע: שאמר רבנו במשה מוצאים שכן ככבודך, – ¿∆»

אנשים" ט ט ט ט ))))לנו יזיזיזיז,,,, לנו",((((שמות שמות שמות שמות  "בחר אלא נאמר, לא לי" "בחר –
תלמידו  היה ויהושע הרב היה שהוא פי על אף כמותו, שעשאו מלמד

   Ca ‡BÓk CÁ „BÎe מוצאים שכן – ¿¬≈»¿»«»
למשה שאמר יא יא יא יא ):):):):באהרן יביביביב,,,, שמשה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  פי על שאף אדוני", "בי

כרבו עשאו ממנו, וקטן אחיו, אמרוהיה לגלגלגלג,,,,וכן מציעא מציעא מציעא מציעא  ((((בבא בבא בבא בבא 

זה"א א א א ):):):): על זה וקורעין זה מפני זה עומדים שבבבל חכמים "תלמידי
          

    ((((ררררשששש""""יייי ––––;ÌÈÓL ‡BÓk Ca ‡BÓe»«»¿»»«ƒ
למשה שאמר ביהושע מוצאים שכן כחכחכחכח):):):):– יא יא יא יא ,,,, משה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "אדוני

בהקב"ה  מרדו כאילו בך שמרדו כיון העולם, מן כלם – כלאם"
כלייה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).וחייבים מבואר((((שםשםשםשם;;;; טוב" יום ב"תוספות

 במדרגה) שווה הכל כן שאם לגמרי, אותם שמשווה לא
אחד  כל שיהא כלומר אותם, שמשווה הוא החיבוב לענין אלא אחת);
נמשכת  "חביב" ומלת מדרגתו; כפי לירא או לכבד עליו חביב מאלה

גורסים: ויש לכולם.       ומבואר
שיש היא, התנא שכוונת שמואל, במדרגה במדרש אחד כל את להעריך

לבוא  שלא כדי האמתי, מעמדו לפי לה ראוי שהוא מזו למעלה אחת
ולפיכך לו. הראוי בכבודו פגיעה לידי    

 ;לו לשווה אדם של כיחסו –   
ממנו; שגדול למי אדם של כיחסו –    וכן –

גגגג):):):):דרשו רבה רבה רבה רבה  לאלהים"((((שמות שמות שמות שמות  לו תהיה טזטזטזטז):):):):"ואתה ד ד ד ד ,,,, על ((((שמות שמות שמות שמות  אף
"מורא  אמרו: מכאן עליו; מוראך יהיה ממך, הגדול אחיך שהוא פי
כך  עליך שמוראי כשם למשה: הקב"ה לו אמר שמים"; כמורא רבך

עליו". מוראך

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

  הוא עקיבא. רבי של מתלמידיו שהיה אלעאי, בר יהודה רבי הוא סתם
אצל  למד בילדותו הורקנוס. בן אליעזר רבי של תלמידו שהיה מאביו, תורה קיבל

שמעון  רבי עם או מאיר רבי עם יהודה רבי של מחלוקת בכל בלוד. טרפון רבי

מקום  כל אמרו: ב) קג, קמא (בבא בגמרא ב). מו, (עירובין יהודה כרבי הלכה –

יהודה  לרבי או בבא בן יהודה לרבי או היא הכוונה אחד", בחסיד "מעשה שנאמר

סיפרא "סתם א): פו, (סנהדרין אמרו וכן אלעאי. בר    
הסיפרא את יסד שהוא כלומר יהודה", רבי .עקיבא רבי רבו פי על

תצא  שלא כדי התורה, בלימוד מאד לדייק יהודה רבי מחייב שבמשנתנו במאמרו

הענין. בהבנת טעות מתוך תקלה

„eÓÏza È‰Ê ÈÂ‰ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa לדקדק התורה, בלימוד – «ƒ¿»≈¡≈»ƒ««¿
מסקנתו  ואת הענין את שתדע כדי ונימוקו, טעמו את ולהבין דבר בכל

בוריים, על ÔB„Êההלכתית ‰ÏBÚ „eÓÏz ˙‚‚ML חטא כל – ∆ƒ¿««¿»»
כי  בזדון, עשהו כאילו לו נחשב בלימודו, שגגה ידי על אדם שיחטא
בברטנורא: מבואר וכן טעות. לכלל בא היה לא רשלנותו, אלמלא
את  להתיר ותבוא בתלמודך דקדקת שלא מתוך בהוראה תטעה "אם

והמאירי  מזיד". עשית כאילו לך מעלה הקב"ה "הזהיר האסור, כותב:
תורה  דברי שיהיו עד בפיו, סדורה משנתו שתהא האדם, את התנא
בדבר  שישאלוהו פעמים כן לא שאם להוראה, ומזומנים בידו מצויים
להצטדק  לו ואין הרבים, את מכשיל ונמצא כהוגן שלא בו ויורה נחוץ,

שגגה, בטענת    מצא לא שאם הכוונה, וסוף
ויבדוק  שיחקור עד מפיו דבר להוציא ימהר אל לכך, מזומן עצמו
משנתו  ביאור שיעלה עד ממקומו יזוז לא לימודו בעת וכן יפה. יפה

הוראה". לשגגת עצלותו תביאהו ולא ÔBÚÓLכהוגן, Èa יוחאי בר «ƒƒ¿
GL :ÓB‡Ì‰ ÌÈ˙k ‰L:כבוד בהם לנהוג התורה שחייבה – ≈¿»¿»ƒ≈
‰Bz ˙kבו שכתוב לב לב לב לב ):):):):– יט יט יט יט ,,,, "זקן"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זקן", פני "והדרת ∆∆»

חכמה; שקנה זה –‰p‰k ˙ÎÂבו שכתוב חחחח):):):):– כא כא כא כא ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿∆∆¿À»
לך"; יהיה קדוש eÎÏÓ˙"וקדשתו... ˙ÎÂבו כתוב יזיזיזיז,,,,– ((((דברים דברים דברים דברים  ¿∆∆«¿

עליךטו טו טו טו ):):):): אימתו שתהא : מלך" עליך  תשים ב ב ב ב ).).).)."שום לב לב לב לב ,,,, ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין

BË ÌL ˙ÎÂ טובה ושמועתו טובים מעשים בידו שיש מי – ¿∆∆≈
בו  לנהוג חייבים שיהיו בתורה, "כתר" לו מצינו לא מעשיו, מחמת

הוא אבל Ô‰Èabכבוד, ÏÚ ‰ÏBÚ צריכים הכתרים שלשת שכל – ∆««≈∆
טובים  אינם מעשיו אם מלך, ובין גדול כהן ובין חכם תלמיד שבין לו,

כבוד בו לנהוג חייבים אין רע, שם לו והרמב"ם ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ויצא
תורה, מתן בשעת לישראל ניתנו הללו הטובות המעלות "שלש מפרש:
שנאמר  אהרן, בה זכה – כהונה והתורה. והמלכות, הכהונה, והן:

יגיגיגיג):):):): כה כה כה כה ,,,, מלכות ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  עולם"; כהונת ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה
שנאמר דוד, בה זכה לזלזלזלז):):):):– פט פט פט פט ,,,, וכסאו ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  יהיה, לעולם "זרעו

– תורה וכתר נגדי"; ואמרו כשמש בו; להתעטר שירצה מי לכל מונח
ז"ל ב ב ב ב ):):):):רבותינו עבעבעבעב,,,, משניים ((((יומא יומא יומא יומא  הוא פחות הכתר שזה תאמר, שמא

השניים יהיו ובו משניהם, הוא גדול אלא כן, אינו – האחרים
       טו טו טו טו ):):):):שנאמר חחחח,,,, ((((משלימשלימשלימשלי

   

     

           
  
            

         

                
                       
                       

                    
                      

                       
                       

             

 

מגיע  טוב שם כתר אבל צדק"... יחוקקו ורוזנים ימלוכו, מלכים "בי
בה והמעשה ידיעתה לומר: רצוני התורה, מאת  

  "האמתי הטוב השם יגיע בהן המאור המאור המאור המאור כי ((((ספר ספר ספר ספר 

החשובות להרמב להרמב להרמב להרמב """"םםםם).).).). המעלות שלש על כאן רמז שהתנא מפרשים, ויש
והזהיר  התורה, ומעלת הייחוס, ומעלת העושר, מעלת האדם: במין
יתברך... ה' מאת שהכל בכולן, אפילו או מהן באחת להתגאות שלא
ומעשה  והחסדים המצוות בקיום ה', בעבודת לעסוק הכוונה ועיקר
שומעיו, ולכל רואיו לכל וערב הבריות אצל מקובל ולהיות היושר,

שאמרו כמו גביהן", על עולה טוב שם "וכתר שאמר: פו פו פו פו ,,,,וזה ((((יומא יומא יומא יומא 

ומשאו א א א א ):):):): הבריות עם בנחת ודיבורו בתורה עוסק שאדם בשעה
בתורה  שעוסק פלוני ראיתם עליו: אומרים הבריות מה נאה, ומתנו
חלקו, ואשרי אשריו, דרכיו, מתוקנים וכמה מעשיו, נאים כמה –
השם  קידוש וזהו תורה"... שלימדו רבו אשרי שגידלו, אביו אשרי
תתבייש  ואל מעצמך "התבייש אמרו: ובברייתא האמת. דרך על ותורתו
לשונך... יקללך ואל פיך, יברכך אל שפתותיך; יביישוך אל מאחרים;
אתה  ואם בטובתו; ונותן נושא הווי – אדם באהבת חפץ אתה אם

בסופו" יהא מה ועיין צא – החטא מן להתרחק ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).רוצה

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

לרבי  כינוי שהוא סוברים ויש מאיר, לרבי כינוי הוא נהוראי שהשם סוברים, יש

נחמיה    מהם אחד שכל מפני – ערך, בן אלעזר לרבי או

מנהיר תנא היה שהיה דעה יש ברם, ב). יג, (ערובין בהלכה חכמים עיני

בן  יוסי רבי של מחלוקתו בן טרפון, ורבי יהושע רבי של תלמידו שהיה זה, בשם

בני  את מלמד ואיני שבעולם אומנויות כל אני "מניח אומר: היה הוא חלפתא.

הבא..." לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם משכרה אוכל שאדם תורה, אלא
  ישיבת אין שאם התורה, לומדי את הוא מזרז שבמשנתנו במאמרו אף

תורה. למקום וילכו ביתם את יעזבו במקומם, חכמים

‰Bz ÌB˜ÓÏ ‰ÏBb ÈÂ‰ :ÓB‡ È‡B‰ Èa תמצא לא אם – «ƒ¿«≈¡≈∆ƒ¿»
ישיבת  שם שיש למקום גולה הווי התורה, בלימוד סיפוקך די במקומך

מפיהם, ותלמד ‡EÈÁחכמים ‡Bz ‡È‰L Ó‡z Ï‡Â שהתורה – ¿«…«∆ƒ»«¬∆
ותלמד  לעירך חכם או רב שיבוא עד שתחכה כלומר למקומך, תבוא

או E„Èaממנו, ‰eÓi˜È EÈÁL תורה למקום שגלו שחבריך – ∆¬≈∆¿«¿»¿»∆
בידך, התורה את כך ידי על יקיימו והם לביתם כשישובו ילמדוך

לך יבררו והם ספקותיך מהם שתשאל כך,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););כלומר תאמר אל
מפי  שומע דומה שאינו התורה, למקום בעצמך אתה גולה הווי אלא

הרב מפי לשומע E˙Èa((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).תלמיד Ï‡ÂÔÚMz Ï‡ פסוק – ¿∆ƒ»¿«ƒ»≈
במשלי ה ה ה ה ),),),),הוא שאינך ((((גגגג,,,, תחשוב אל לומר: נהוראי רבי בו והשתמש

מעצמך  התורה בלימוד ולהעמיק להבין אתה מסוגל כי וחבר, רב צריך
מפרשים: ויש תסמוך. אל בינתך על –   מפני –

יקיימוה  חבריך שרק לפי תורה, למקום גולה הווי לך: אומר אני מה

אלא  בך התורה תתקיים לא ביותר, ומפולפל חריף אתה שאפילו בידיך,
שמסיים: וזה עמהם; ותתן שתשא חבריך ידי על   

אמרו ב ב ב ב ):):):):וכן סג סג סג סג ,,,, אמרו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  ועוד בחבורה". אלא נקנית התורה "אין
א א א א ):):):): זזזז,,,, ומתלמידי ((((תענית תענית תענית תענית  מרבותי, יותר ומחברי מרבותי, למדתי "הרבה

ובמדרש מכולם". יותר וווו))))– קהלת קהלת קהלת קהלת  ילקוטילקוטילקוטילקוט טוטוטוטו;;;; זזזז,,,, רבה רבה רבה רבה  מסופר:((((קהלת קהלת קהלת קהלת 
ערך בן אלעזר רבי הלך זכאי בן יוחנן רבן "כשמת   

 .יפה ונוה יפים מים למקום אשתו אצל ב) ח, לעיל עיין –
אצלו, שיבואו לחבריו אצלם המתין לילך ביקש באו שלא כיון באו. ולא

לי. צריכין הן לה: אמר למי? צריכין מי אמרה: אשתו, הניחתו ולא
אומר: הווי מי? אצל ללכת דרכן מי – והעכברים הפת לו: אמרה

תלמודו". ששכח עד וישב לה שמע הפת. אצל העכברים

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

ג  (פרק למעלה המוזכר ינאי ברבי דוסתאי רבי של אביו כנראה, הוא, ינאי רבי

במשנה. יותר ממנו נמצא לא שבמשנתנו מאמרו ומלבד ח): משנה
עזריה. בן אלעזר ורבי הורקנוס בן אליעזר רבי של תלמידם היה חרש בן מתיא רבי
לחוץ  שיצאו יהושע, רבי אחי בן חנניה ורבי בתירא בן יהודה רבי חבריו עם ביחד
(עיין  ברומי ישיבה ויסד הארץ מן הוא אף יצא לתורה, ישיבות שם ויסדו לארץ

ב). לב, סנהדרין

ÌÈÚL‰ ˙ÂÏMÓ ‡G eÈ„Èa ÔÈ‡ :ÓB‡ È‡pÈ Èa כלומר – «ƒ««≈≈¿»≈ƒ«¿«»¿»ƒ
בשלווה, יושבים הרשעים מדוע השאלה: על להשיב בידינו »¿Û‡Âאין

ÌÈ˜Ècv‰ ÈeqiÓ ‡G?ביסורים מדוכאים הצדיקים מה מפני וכן – ƒƒ≈««ƒƒ
העיקרית  והמסקנה הזאת, השאלה על אמנם נאמרו רבות תשובות –
הטובים  מעשיהם שכר שמקבלים לרעתם, היא הרשעים ששלוות היא
לטובתם, הם הצדיקים יסורי ואילו באחריתם; שיאבדו כדי הזה, בעולם

אמרו וכן אחריתם. ולהיטיב ב ב ב ב ):):):):לזככם מ מ מ מ ,,,, צדיקים ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין "למה
נוטה  ונופו טהרה במקום עומד שכולו לאילן הזה? בעולם נמשלים
הקב"ה  כך – טהרה במקום עומד כולו נופו, נקצץ טומאה; למקום
שנאמר  הבא, העולם שיירשו כדי הזה, בעולם צדיקים על יסורים מביא

זזזז):):):): ח ח ח ח ,,,, ואחריתך((((איוב איוב איוב איוב  מצער, ראשיתך רשעים "והיה ולמה מאד". ישגה
נוטה  ונופו טומאה במקום עומד שכולו לאילן הזה? בעולם דומים
הקב"ה  כך – טומאה במקום עומד כולו נופו נקצץ טהרה; למקום
למדרגה  ולהורידן לטרדן כדי הזה, בעולם לרשעים טובה להן משפיע

שנאמר יב יב יב יב ):):):):התחתונה, יד יד יד יד ,,,, ואחריתה ((((משלימשלימשלימשלי איש, לפני ישר דרך "יש
טוב  באמת הוא מה יודעים, אנו שאין משיבים, ויש – מות". דרכי
אמיתי, טוב הוא טוב, שהוא האדם שחושב מה הכל לא כי רע, ומה
ויש  רע, שסופו טוב שיש באמת; רע הוא לרע, שחושב מה כל ולא

אחר: פירוש – טוב. שסופו רע     
   ל אין והשקט – מהשלווה לא הגלות בזמן עכשיו נו

מן  לא ואף הבא, העולם מן לטרדן כדי לרשעים, לתת הקב"ה שרגיל
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ב י ה נ ש מ ר ו א ב

עקיבא. רבי מתלמידי שבמשנה, סתם אלעזר" "רבי הוא שמוע בן אלעזר רבי

יהו  (רבי רבי "אמר מובא: א) נג, (ערובין לומדים בגמרא כשהיינו הנשיא): דה

לו  שהיו כלומר באמה", ששה יושבים היינו שמוע, בן אלעזר רבי אצל תורה

גדול  אומר: היה "הוא צפופים. יושבים כשהם אצלו לומדים והיו רבים, תלמידים

שלום" אלא הבריות כל בפי הנביאים נטעו שלא השלום,  במאמרו

ולרבו. לחברו לתלמידו, אדם יתייחס כיצד להורות, אלעזר רבי בא שבמשנתנו

EÈÏÚ ÈÁ C„ÈÓÏz „Bk È‰È :ÓB‡ ÚenL Ôa ÊÚÏ‡ Èa«ƒ∆¿»»∆««≈¿ƒ¿«¿ƒ»»ƒ»∆
ClLk בחר" ליהושע: שאמר רבנו במשה מוצאים שכן ככבודך, – ¿∆»

אנשים" ט ט ט ט ))))לנו יזיזיזיז,,,, לנו",((((שמות שמות שמות שמות  "בחר אלא נאמר, לא לי" "בחר –
תלמידו  היה ויהושע הרב היה שהוא פי על אף כמותו, שעשאו מלמד

   Ca ‡BÓk CÁ „BÎe מוצאים שכן – ¿¬≈»¿»«»
למשה שאמר יא יא יא יא ):):):):באהרן יביביביב,,,, שמשה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  פי על שאף אדוני", "בי

כרבו עשאו ממנו, וקטן אחיו, אמרוהיה לגלגלגלג,,,,וכן מציעא מציעא מציעא מציעא  ((((בבא בבא בבא בבא 

זה"א א א א ):):):): על זה וקורעין זה מפני זה עומדים שבבבל חכמים "תלמידי
          

    ((((ררררשששש""""יייי ––––;ÌÈÓL ‡BÓk Ca ‡BÓe»«»¿»»«ƒ
למשה שאמר ביהושע מוצאים שכן כחכחכחכח):):):):– יא יא יא יא ,,,, משה ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "אדוני

בהקב"ה  מרדו כאילו בך שמרדו כיון העולם, מן כלם – כלאם"
כלייה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).וחייבים מבואר((((שםשםשםשם;;;; טוב" יום ב"תוספות

 במדרגה) שווה הכל כן שאם לגמרי, אותם שמשווה לא
אחד  כל שיהא כלומר אותם, שמשווה הוא החיבוב לענין אלא אחת);
נמשכת  "חביב" ומלת מדרגתו; כפי לירא או לכבד עליו חביב מאלה

גורסים: ויש לכולם.       ומבואר
שיש היא, התנא שכוונת שמואל, במדרגה במדרש אחד כל את להעריך

לבוא  שלא כדי האמתי, מעמדו לפי לה ראוי שהוא מזו למעלה אחת
ולפיכך לו. הראוי בכבודו פגיעה לידי    

 ;לו לשווה אדם של כיחסו –   
ממנו; שגדול למי אדם של כיחסו –    וכן –

גגגג):):):):דרשו רבה רבה רבה רבה  לאלהים"((((שמות שמות שמות שמות  לו תהיה טזטזטזטז):):):):"ואתה ד ד ד ד ,,,, על ((((שמות שמות שמות שמות  אף
"מורא  אמרו: מכאן עליו; מוראך יהיה ממך, הגדול אחיך שהוא פי
כך  עליך שמוראי כשם למשה: הקב"ה לו אמר שמים"; כמורא רבך

עליו". מוראך

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

  הוא עקיבא. רבי של מתלמידיו שהיה אלעאי, בר יהודה רבי הוא סתם
אצל  למד בילדותו הורקנוס. בן אליעזר רבי של תלמידו שהיה מאביו, תורה קיבל

שמעון  רבי עם או מאיר רבי עם יהודה רבי של מחלוקת בכל בלוד. טרפון רבי

מקום  כל אמרו: ב) קג, קמא (בבא בגמרא ב). מו, (עירובין יהודה כרבי הלכה –

יהודה  לרבי או בבא בן יהודה לרבי או היא הכוונה אחד", בחסיד "מעשה שנאמר

סיפרא "סתם א): פו, (סנהדרין אמרו וכן אלעאי. בר    
הסיפרא את יסד שהוא כלומר יהודה", רבי .עקיבא רבי רבו פי על

תצא  שלא כדי התורה, בלימוד מאד לדייק יהודה רבי מחייב שבמשנתנו במאמרו

הענין. בהבנת טעות מתוך תקלה

„eÓÏza È‰Ê ÈÂ‰ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa לדקדק התורה, בלימוד – «ƒ¿»≈¡≈»ƒ««¿
מסקנתו  ואת הענין את שתדע כדי ונימוקו, טעמו את ולהבין דבר בכל

בוריים, על ÔB„Êההלכתית ‰ÏBÚ „eÓÏz ˙‚‚ML חטא כל – ∆ƒ¿««¿»»
כי  בזדון, עשהו כאילו לו נחשב בלימודו, שגגה ידי על אדם שיחטא
בברטנורא: מבואר וכן טעות. לכלל בא היה לא רשלנותו, אלמלא
את  להתיר ותבוא בתלמודך דקדקת שלא מתוך בהוראה תטעה "אם

והמאירי  מזיד". עשית כאילו לך מעלה הקב"ה "הזהיר האסור, כותב:
תורה  דברי שיהיו עד בפיו, סדורה משנתו שתהא האדם, את התנא
בדבר  שישאלוהו פעמים כן לא שאם להוראה, ומזומנים בידו מצויים
להצטדק  לו ואין הרבים, את מכשיל ונמצא כהוגן שלא בו ויורה נחוץ,

שגגה, בטענת    מצא לא שאם הכוונה, וסוף
ויבדוק  שיחקור עד מפיו דבר להוציא ימהר אל לכך, מזומן עצמו
משנתו  ביאור שיעלה עד ממקומו יזוז לא לימודו בעת וכן יפה. יפה

הוראה". לשגגת עצלותו תביאהו ולא ÔBÚÓLכהוגן, Èa יוחאי בר «ƒƒ¿
GL :ÓB‡Ì‰ ÌÈ˙k ‰L:כבוד בהם לנהוג התורה שחייבה – ≈¿»¿»ƒ≈
‰Bz ˙kבו שכתוב לב לב לב לב ):):):):– יט יט יט יט ,,,, "זקן"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זקן", פני "והדרת ∆∆»

חכמה; שקנה זה –‰p‰k ˙ÎÂבו שכתוב חחחח):):):):– כא כא כא כא ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ¿∆∆¿À»
לך"; יהיה קדוש eÎÏÓ˙"וקדשתו... ˙ÎÂבו כתוב יזיזיזיז,,,,– ((((דברים דברים דברים דברים  ¿∆∆«¿

עליךטו טו טו טו ):):):): אימתו שתהא : מלך" עליך  תשים ב ב ב ב ).).).)."שום לב לב לב לב ,,,, ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין

BË ÌL ˙ÎÂ טובה ושמועתו טובים מעשים בידו שיש מי – ¿∆∆≈
בו  לנהוג חייבים שיהיו בתורה, "כתר" לו מצינו לא מעשיו, מחמת

הוא אבל Ô‰Èabכבוד, ÏÚ ‰ÏBÚ צריכים הכתרים שלשת שכל – ∆««≈∆
טובים  אינם מעשיו אם מלך, ובין גדול כהן ובין חכם תלמיד שבין לו,

כבוד בו לנהוג חייבים אין רע, שם לו והרמב"ם ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ויצא
תורה, מתן בשעת לישראל ניתנו הללו הטובות המעלות "שלש מפרש:
שנאמר  אהרן, בה זכה – כהונה והתורה. והמלכות, הכהונה, והן:

יגיגיגיג):):):): כה כה כה כה ,,,, מלכות ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  עולם"; כהונת ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה
שנאמר דוד, בה זכה לזלזלזלז):):):):– פט פט פט פט ,,,, וכסאו ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  יהיה, לעולם "זרעו

– תורה וכתר נגדי"; ואמרו כשמש בו; להתעטר שירצה מי לכל מונח
ז"ל ב ב ב ב ):):):):רבותינו עבעבעבעב,,,, משניים ((((יומא יומא יומא יומא  הוא פחות הכתר שזה תאמר, שמא

השניים יהיו ובו משניהם, הוא גדול אלא כן, אינו – האחרים
       טו טו טו טו ):):):):שנאמר חחחח,,,, ((((משלימשלימשלימשלי

   

     

           
  
            

         

                
                       
                       

                    
                      

                       
                       

             

 

מגיע  טוב שם כתר אבל צדק"... יחוקקו ורוזנים ימלוכו, מלכים "בי
בה והמעשה ידיעתה לומר: רצוני התורה, מאת  

  "האמתי הטוב השם יגיע בהן המאור המאור המאור המאור כי ((((ספר ספר ספר ספר 

החשובות להרמב להרמב להרמב להרמב """"םםםם).).).). המעלות שלש על כאן רמז שהתנא מפרשים, ויש
והזהיר  התורה, ומעלת הייחוס, ומעלת העושר, מעלת האדם: במין
יתברך... ה' מאת שהכל בכולן, אפילו או מהן באחת להתגאות שלא
ומעשה  והחסדים המצוות בקיום ה', בעבודת לעסוק הכוונה ועיקר
שומעיו, ולכל רואיו לכל וערב הבריות אצל מקובל ולהיות היושר,

שאמרו כמו גביהן", על עולה טוב שם "וכתר שאמר: פו פו פו פו ,,,,וזה ((((יומא יומא יומא יומא 

ומשאו א א א א ):):):): הבריות עם בנחת ודיבורו בתורה עוסק שאדם בשעה
בתורה  שעוסק פלוני ראיתם עליו: אומרים הבריות מה נאה, ומתנו
חלקו, ואשרי אשריו, דרכיו, מתוקנים וכמה מעשיו, נאים כמה –
השם  קידוש וזהו תורה"... שלימדו רבו אשרי שגידלו, אביו אשרי
תתבייש  ואל מעצמך "התבייש אמרו: ובברייתא האמת. דרך על ותורתו
לשונך... יקללך ואל פיך, יברכך אל שפתותיך; יביישוך אל מאחרים;
אתה  ואם בטובתו; ונותן נושא הווי – אדם באהבת חפץ אתה אם

בסופו" יהא מה ועיין צא – החטא מן להתרחק ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).רוצה

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

לרבי  כינוי שהוא סוברים ויש מאיר, לרבי כינוי הוא נהוראי שהשם סוברים, יש

נחמיה    מהם אחד שכל מפני – ערך, בן אלעזר לרבי או

מנהיר תנא היה שהיה דעה יש ברם, ב). יג, (ערובין בהלכה חכמים עיני

בן  יוסי רבי של מחלוקתו בן טרפון, ורבי יהושע רבי של תלמידו שהיה זה, בשם

בני  את מלמד ואיני שבעולם אומנויות כל אני "מניח אומר: היה הוא חלפתא.

הבא..." לעולם לו קיימת והקרן הזה בעולם משכרה אוכל שאדם תורה, אלא
  ישיבת אין שאם התורה, לומדי את הוא מזרז שבמשנתנו במאמרו אף

תורה. למקום וילכו ביתם את יעזבו במקומם, חכמים

‰Bz ÌB˜ÓÏ ‰ÏBb ÈÂ‰ :ÓB‡ È‡B‰ Èa תמצא לא אם – «ƒ¿«≈¡≈∆ƒ¿»
ישיבת  שם שיש למקום גולה הווי התורה, בלימוד סיפוקך די במקומך

מפיהם, ותלמד ‡EÈÁחכמים ‡Bz ‡È‰L Ó‡z Ï‡Â שהתורה – ¿«…«∆ƒ»«¬∆
ותלמד  לעירך חכם או רב שיבוא עד שתחכה כלומר למקומך, תבוא

או E„Èaממנו, ‰eÓi˜È EÈÁL תורה למקום שגלו שחבריך – ∆¬≈∆¿«¿»¿»∆
בידך, התורה את כך ידי על יקיימו והם לביתם כשישובו ילמדוך

לך יבררו והם ספקותיך מהם שתשאל כך,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););כלומר תאמר אל
מפי  שומע דומה שאינו התורה, למקום בעצמך אתה גולה הווי אלא

הרב מפי לשומע E˙Èa((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).תלמיד Ï‡ÂÔÚMz Ï‡ פסוק – ¿∆ƒ»¿«ƒ»≈
במשלי ה ה ה ה ),),),),הוא שאינך ((((גגגג,,,, תחשוב אל לומר: נהוראי רבי בו והשתמש

מעצמך  התורה בלימוד ולהעמיק להבין אתה מסוגל כי וחבר, רב צריך
מפרשים: ויש תסמוך. אל בינתך על –   מפני –

יקיימוה  חבריך שרק לפי תורה, למקום גולה הווי לך: אומר אני מה

אלא  בך התורה תתקיים לא ביותר, ומפולפל חריף אתה שאפילו בידיך,
שמסיים: וזה עמהם; ותתן שתשא חבריך ידי על   

אמרו ב ב ב ב ):):):):וכן סג סג סג סג ,,,, אמרו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  ועוד בחבורה". אלא נקנית התורה "אין
א א א א ):):):): זזזז,,,, ומתלמידי ((((תענית תענית תענית תענית  מרבותי, יותר ומחברי מרבותי, למדתי "הרבה

ובמדרש מכולם". יותר וווו))))– קהלת קהלת קהלת קהלת  ילקוטילקוטילקוטילקוט טוטוטוטו;;;; זזזז,,,, רבה רבה רבה רבה  מסופר:((((קהלת קהלת קהלת קהלת 
ערך בן אלעזר רבי הלך זכאי בן יוחנן רבן "כשמת   

 .יפה ונוה יפים מים למקום אשתו אצל ב) ח, לעיל עיין –
אצלו, שיבואו לחבריו אצלם המתין לילך ביקש באו שלא כיון באו. ולא

לי. צריכין הן לה: אמר למי? צריכין מי אמרה: אשתו, הניחתו ולא
אומר: הווי מי? אצל ללכת דרכן מי – והעכברים הפת לו: אמרה

תלמודו". ששכח עד וישב לה שמע הפת. אצל העכברים

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

ג  (פרק למעלה המוזכר ינאי ברבי דוסתאי רבי של אביו כנראה, הוא, ינאי רבי

במשנה. יותר ממנו נמצא לא שבמשנתנו מאמרו ומלבד ח): משנה
עזריה. בן אלעזר ורבי הורקנוס בן אליעזר רבי של תלמידם היה חרש בן מתיא רבי
לחוץ  שיצאו יהושע, רבי אחי בן חנניה ורבי בתירא בן יהודה רבי חבריו עם ביחד
(עיין  ברומי ישיבה ויסד הארץ מן הוא אף יצא לתורה, ישיבות שם ויסדו לארץ

ב). לב, סנהדרין

ÌÈÚL‰ ˙ÂÏMÓ ‡G eÈ„Èa ÔÈ‡ :ÓB‡ È‡pÈ Èa כלומר – «ƒ««≈≈¿»≈ƒ«¿«»¿»ƒ
בשלווה, יושבים הרשעים מדוע השאלה: על להשיב בידינו »¿Û‡Âאין

ÌÈ˜Ècv‰ ÈeqiÓ ‡G?ביסורים מדוכאים הצדיקים מה מפני וכן – ƒƒ≈««ƒƒ
העיקרית  והמסקנה הזאת, השאלה על אמנם נאמרו רבות תשובות –
הטובים  מעשיהם שכר שמקבלים לרעתם, היא הרשעים ששלוות היא
לטובתם, הם הצדיקים יסורי ואילו באחריתם; שיאבדו כדי הזה, בעולם

אמרו וכן אחריתם. ולהיטיב ב ב ב ב ):):):):לזככם מ מ מ מ ,,,, צדיקים ((((קידושיןקידושיןקידושיןקידושין "למה
נוטה  ונופו טהרה במקום עומד שכולו לאילן הזה? בעולם נמשלים
הקב"ה  כך – טהרה במקום עומד כולו נופו, נקצץ טומאה; למקום
שנאמר  הבא, העולם שיירשו כדי הזה, בעולם צדיקים על יסורים מביא

זזזז):):):): ח ח ח ח ,,,, ואחריתך((((איוב איוב איוב איוב  מצער, ראשיתך רשעים "והיה ולמה מאד". ישגה
נוטה  ונופו טומאה במקום עומד שכולו לאילן הזה? בעולם דומים
הקב"ה  כך – טומאה במקום עומד כולו נופו נקצץ טהרה; למקום
למדרגה  ולהורידן לטרדן כדי הזה, בעולם לרשעים טובה להן משפיע

שנאמר יב יב יב יב ):):):):התחתונה, יד יד יד יד ,,,, ואחריתה ((((משלימשלימשלימשלי איש, לפני ישר דרך "יש
טוב  באמת הוא מה יודעים, אנו שאין משיבים, ויש – מות". דרכי
אמיתי, טוב הוא טוב, שהוא האדם שחושב מה הכל לא כי רע, ומה
ויש  רע, שסופו טוב שיש באמת; רע הוא לרע, שחושב מה כל ולא

אחר: פירוש – טוב. שסופו רע     
   ל אין והשקט – מהשלווה לא הגלות בזמן עכשיו נו

מן  לא ואף הבא, העולם מן לטרדן כדי לרשעים, לתת הקב"ה שרגיל
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בהם  שאין אהבה של יסורים דהיינו לצדיקים, המיוחדים היסורים
תורה א א א א ););););ביטול ה ה ה ה ,,,, לנו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  שאין רשעים, מכלל יצאנו כלומר,

הגענו לא צדיקים ולכלל שלהם, במדרש ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).השלווה ומבואר
אפריםאפריםאפריםאפרים),),),),שמואל רבנורבנורבנורבנו נתייאש ((((בשםבשםבשםבשם שלא להשמיענו, ינאי רבי שבא

אנו  שאין נדע וגם תקוותם; שאבדה גמורים כרשעים עצמנו לחשוב
ובמצוות  בתורה להשלים שעלינו מה השלמנו לא ועדיין צדיקים,

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום ÌÈc˜Ó("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÈÂ‰ :ÓB‡ LÁ Ôa ‡È˙Ó Èa«ƒ«¿»∆»»≈¡≈«¿ƒ
Ì„‡ Ïk ÌBÏLa שתתייחס בזה הבריות על להתחבב השתדל – ƒ¿»»»

דרגה; נחות ואפילו אדם, כל בשלום ותקדים הראוי בכבוד אליהם
מעולם, שלום אדם הקדימו "שלא זכאי, בן יוחנן רבן על מסופר וכן

בשוק" נכרי א א א א ).).).).ואפילו יזיזיזיז,,,, BÈ‡Ï˙((((ברכות ברכות ברכות ברכות  Ê ÈÂ‰Â,כלומר – ∆¡≈»»»¬»
שבהם, הקטן  להיות ממך, וחכמים לגדולים שתתחבר È‰zמוטב Ï‡Â¿«¿ƒ

ÌÈÏÚeMÏ L‡ ולפי ממך; ופחותים לקטנים הראש תהא ואל – …«»ƒ
ובמדרש  לקטנים. רב מאשר לגדולים, תלמיד שתהיה מוטב המאירי:
והשועל  לראשו, מעל זנבו את להעלות הארי "דרך מבואר: שמואל
ממנו  לקטן מכבד – הנכבד אדם: בבני וכך זנבו; תחת ראשו מוריד
ויש  ומשפילו". ממנו הנכבד את מבזה – והנקלה מעלה; לו ורואה

:((((שם שם שם שם ))))מפרשים    החכמה מללמוד תתרשל אל –
כדרך  ערמה, בתחבולות חברך את לנצח שתצטרך עד בשלימות,

אלא בערמתם, והחיות הבהמות את המנצחים השועלים  
בשלימות, הכל ללמוד והשתדל החכמים את לשמש עצמך השפל –
צריך  ואינו ובגבורתו בכוחו יריביו את המנצח כארי להיות וסופך

טוב טוב טוב טוב ").").").").לערמה יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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שנזכר  הנשיא, יהודה רבי של רבו קורשאי, יעקב רבי הוא שבמשנתנו יעקב רבי

ז משנה ג בפרק למעלה כבר    הכתוב את דורש היה הוא

ימיך" יאריכון "למען – לך" ייטב ולמען ימיך יאריכון "למען טו): ה, (דברים

שכר  מתן שאין כלומר טוב, שכולו לעולם לך" ייטב "ולמען ארוך, שכולו לעולם

הזה  שהעולם ללמד, יעקב רבי בא שבמשנתנו במאמרו ואף הבא. לעולם אלא

טובים  ומעשים מצוות ידי על עצמו, את מכשיר האדם שבו פרוזדור, אלא אינו
הבא. בעולם הנצח חיי לקראת

B„ÊBÙÏ ‰ÓBc ‰f‰ ÌÏBÚ‰ :ÓB‡ ˜ÚÈ Èa,כניסה לחדר – «ƒ«¬…≈»»«∆∆ƒ¿¿
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈÙaולפיכך בו; להיכנס מתעתד אדם שכל –Ô˜˙‰ ƒ¿≈»»«»«¿≈
B„ÊBta CÓˆÚ בעולם ובמצוות טובים במעשים עצמך הכן – «¿»«¿¿

ÔÈÏ˜hÏהזה, ÒkzL È„k לחיי שתזכה כדי כלומר להיכל, – ¿≈∆ƒ»≈«¿«¿ƒ
אמרו וכן הבא. ו ו ו ו ):):):):העולם משלימשלימשלימשלי לפני ((((מדרשמדרשמדרשמדרש לומר הרשעים "עתידים

שבעולם, שוטים משיבם: והקב"ה תשובה, ונעשה הניחנו הקב"ה:
אם  – לשבת דומה הזה והעולם שבת, לערב דומה בו שהייתם עולם
בו  שהייתם עולם בשבת?... יאכל מה שבת, מערב מכין אדם אין
ביבשה, לוקח אדם אין אם – לים דומה הזה והעולם ליבשה, דומה

הזה  והעולם לפרוזדור, דומה בו שהייתם עולם בים?!... יאכל מה
ייכנס  היאך בפרוזדור, עצמו מתקן אדם אין אם – לטרקלין דומה

חכמינו שדרשו וזהו א א א א ):):):):לטרקלין?! כב כב כב כב ,,,, מצוך ((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין אנכי "אשר
לעשותם" יאיאיאיא))))היום זזזז,,,, לעשותם;((((דברים דברים דברים דברים  מחר ולא לעשותם" "היום –

אמרו וכן שכרם". לקבל ולמחר לעשותם" ב ב ב ב ):):):):"היום קנא קנא קנא קנא ,,,, "עשה ((((שבת שבת שבת שבת 
בידך" ועודך לך ומצוי מוצא שאתה עד   
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והעולם  הזה העולם שבין ההבחנה על יעקב רבי של נוסף מאמר מביאה משנתנו
להשיג אדם ויכול המעשה, עולם הוא הזה העולם  שכן ידי הבא, על שלמות בו

הרוחנית, וההנאה הגמול עולם הוא הבא העולם ואילו טובים; ומעשים תשובה
שאינו  ומי הזה. בעולם מעשיו ולפי הכנתו כפי אלא הבא בעולם נהנה אדם ואין
טו): א, (קהלת שכתוב כמו לעולם, תקנה לו אין שוב הזה, בעולם לתיקונו דואג
רבה): (קהלת חכמים ודרשו להמנות", יוכל לא וחסרון לתקון יוכל לא "מעוות
להימנות; יכול בחסרון, שהוא ומי לתקון; יכול מעוות, שהוא מי – הזה בעולם
יכול  אינו בחסרון, שהוא ומי לתקון, יכול אינו מעוות שהוא מי לבוא, לעתיד אבל
ועשה  הקדים מהם אחד בעולם, לזה זה חברים שהיו הרשעים מן יש להימנות.
– זה זכה מיתתו; קודם תשובה עשה שלא ואחד מיתתו, קודם בחייו תשובה
עשה  שלא – וזה צדיקים, של חבורה בצד עומד והוא – בחייו תשובה שעשה

רשעים... של חבורה בצד עומד – תשובה

‡e‰– יעקב רבי –‰eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ :ÓB‡ ‰È‰»»≈»»»»««ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBË ÌÈNÚÓe בעולם אחת שעה של ערכה גדול – «¬ƒƒ»»«∆

שאמרו כמו מעשיו, ומתקן בתשובה חוזר האדם שבה ((((עבודהעבודהעבודהעבודההזה

א א א א ):):):): יזיזיזיז,,,, אחת",זרה זרה זרה זרה  בשעה עולמו קונה ‰a‡"יש ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ– ƒ»«≈»»«»
אליה  שהגיע דרגתו כפי ורק שם, עצמו את לתקן עוד יכול אדם שאין

בתגמול. שם הוא זוכה Áeבחייו, ˙B˜ ÏL ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈÂ¿»»»»««∆««
רוחני, תענוג –‡a‰ ÌÏBÚaהשכינה מזיו נהנים שצדיקים ((((ברכותברכותברכותברכות– »»«»

א א א א ),),),), ‰f‰יזיזיזיז,,,, ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ,הזה העולם של רוח קורת מכל – ƒ»«≈»»«∆
עליו הבאות והרעות הצרות מפני שלמה רוח קורת לאדם ((((רשרשרשרש""""יייי););););שאין

חכמים אמרו ב ב ב ב ):):):):וכן לד לד לד לד ,,,, נתנבאו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  לא כולם הנביאים "כל
 – הבא לעולם אבל המשיח, לימות אלא רש"י) –

זול  אֿלהים ראתה לא גגגג),),),),תך""עין סד סד סד סד ,,,, העולם ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  שחיי כלומר
לו  אין הבא העולם טוב כי והשגתו, אדם בן מבינת הם נשגבים הבא

דוד שאמר וזהו דמיון, לו ואין כ כ כ כ ):):):):ערך לא לא לא לא ,,,, טובך ((((תהליםתהליםתהליםתהלים רב "מה
ליראיך". צפנת אשר
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רבי  של "מקלו אומר: היה הוא מאיר. רבי של תלמידו היה אלעזר בן שמעון רבי
דעת" מלמדני היה והוא בידי, היה מאיר     בן היה הוא

אלעזר  בן שמעון רבי בא שבמשנתנו במאמרו הנשיא . יהודה רבי של וחברו דורו
כגון  מסויימת, נפשית במתיחות השרוי חברו כלפי להתנהג אדם צריך כיצד ללמד,
ובנימוסי  ארץ דרך בהלכות הוא גדול עיקר שכן וכדומה; צערו או כעסו בשעת
בזמנו  שלא ודבר הראוי; ובזמנו הנכון במקומו – בעתו דבר כל לעשות החברה,

   

     

         
          

   
            

              
            

                         
                   

                     
   

                    
                

                   
                    

 

סה, (יבמות שאמרו כמו הוא, מזיק אף אלא מועיל שאינו רק לא במקומו ושלא
דבר  לומר שלא אדם על מצוה כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה "כשם ב):

נשמע". שאינו

˙ÚLa CÁ ˙‡ ‰vz Ï‡ :ÓB‡ ÊÚÏ‡ Ôa ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿∆∆¿»»≈«¿«∆∆¬≈»¿»«
BÒÚk יקבל שלא לפי כועס, שהוא בשעה חברך את תפייס אל – «¬

חכמים אמרו וכן כעסו. את להגביר אתה עלול ואף דבריך, ((((ברכותברכותברכותברכותאת

א א א א ):):):): שנאמרזזזז,,,, כעסו? בשעת לאדם מרצין שאין יד יד יד יד ):):):):"מניין לג לג לג לג ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

עד  לי המתן למשה: הקב"ה לו אמר – לך" והניחותי ילכו "פני
לך". ואניח זעם, של פנים B˙nLשיעברו ‰ÚLa epÓÁz Ï‡Â¿«¿«¬∆¿»»∆≈

ÂÈÙÏ ÏhÓ.תנחומין מקבל אדם אין זו שבשעה –Ï‡Lz Ï‡Â À»¿»»¿«ƒ¿«
B„ ˙ÚLa BÏ,בשאלות אליו תפנה אל נודר, שהוא בשעה – ¿»«ƒ¿

החלטתו  מתוך או כעסו שמתוך לפי נדרו, להתרת פתחים לו למצוא
שוב  לו יהיו שלא גורם, ונמצאת אופן, בכל נודר שהוא יאמר, לנדור

לעולם. נדרו להתיר יוכל ולא חרטה, פתחי B˙B‡Ïכל ÏczLz Ï‡Â¿«ƒ¿«≈ƒ¿
B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa להיראות מתבייש שהוא בחטא, שנכשל בשעה – ¿»««¿»»

נגלה  לא חטא שכשהוא הראשון, באדם מוצאים וכן הבריות. לפני
שכתוב חגורות, שעשו עד הקב"ה זזזז):):):):((((עליהם ג ג ג ג ,,,, להם בראשית בראשית בראשית בראשית  "ויעשו

כך ואחר חחחח):):):):חגורות", שם שם שם שם ,,,, אֿלהים".((((שםשםשםשם ה' קול את "וישמעו
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ביבנה, בעלייה מסובים (החכמים) היו אחת "פעם מובא: א) יא, (סנהדרין בגמרא
אלא  שכינה, עליו שתשרה שראוי אחד כאן יש השמים: מן קול בת עליהם וניתנה
שמו  נקרא ולמה הקטן". בשמואל עיניהם את חכמים נתנו לכך; זכאי הדור שאין

יג): ט, (סוטה בירושלמי הן דעות שתי עצמו","הקטן"? את מקטין שהיה "לפי
היתירה. ענוותנותו מפני על כלומר הרמתי". משמואל קטן היה שמעט "לפי

(ברכות  המינים ברכת את הקטן שמואל חיבר דיבנה גמליאל רבן של בקשתו פי
המינים  כת כלפי בעיקר המכוונת תקוה" תהי אל "ולמלשינים הברכה היא ב), כח,
דומה  הזה "העולם אומר: היה הוא לישראל. מציקים והיו ההם בימים שנתרבו
שבו  שחור העולם; כל את שמקיף אוקיינוס זה – שבו לובן אדם; של עינו לגלגל
המקדש" בית זה – שבקומט פרצוף ירושלים; זה – שבו קומט העולם; זה –

    ומעשה הקטן. לשמואל הנשיא גמליאל רבן רחש רב כבוד .
שבעה  לי הזמינו כלומר: לעלייה", שבעה לי "השכימו שאמר: גמליאל ברבן
שמונה, מצא בבוקר גמליאל רבן כשבא השנה. את לעבר בבוקר למחר חכמים
הוא  אני ואמר: הקטן שמואל עמד ירד! – ברשות שלא שעלה הוא מי אמר:
הוצרכתי. למעשה הלכה ללמוד אלא עליתי השנה לעבר ולא ברשות, שלא שעליתי
ידך, על להתעבר כולן השנים כל ראויות שב! בני, שב, גמליאל: רבן לו אמר
שמואל  ולא – לה. במזומנים אלא השנה את מעברים אין חכמים: אמרו אלא
אמר  יתבייש, לא שהלה וכדי אחר, איש אלא ברשות שלא שעלה זה היה הקטן

א). יא, (סנהדרין עצמו על כן הקטן שמואל  פסוק אמנם הוא
ולעוררם  האדם בני את בו להוכיח רגיל היה הקטן ששמואל אלא משלי, בספר

בה. נכשלים העולם שרוב זו, שבאזהרה המידה על

ÓB‡ ÔËw‰ Ï‡eÓL:אומר היה –ÁÓNzŒÏ‡ EÈB‡ ÏÙa" ¿≈«»»≈ƒ¿…ƒ¿«ƒ¿»
למפלתו, –BÏLke(ובהכשלו =)EaÏ Ï‚ÈŒÏ‡ תשמח אל – ƒ»¿«»≈ƒ∆

ÂÈÈÚaלכשלונו , ÚÂ '‰ ‰‡ÈŒÔt מה ה' בעיני ירע פן כלומר, – ∆ƒ¿∆¿«¿≈»
שונאך, של למפלתו שמח ‡Bt"שאתה ÂÈÏÚÓ ÈL‰Â להשיבו – ¿≈ƒ≈»»«

בסיום  כאן גורסים ויש – עליך. ויחול ממנו ה' של אפו שיסור עליך,
המשנה       כל על לו שמוחלין מלמד

רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ););););עוונותיו" הדיוק ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; את הקטן שמואל חידש זו גירסה ולפי
זה טוב טוב טוב טוב ")")")")שבפסוק יום יום יום יום  ימחל ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  שהקב"ה ללמדנו, בא והוא ,

מפלתו  על אויביו שמחת בראותו סבלו, בגלל עוונותיו כל לאדם
((((רשב רשב רשב רשב """"ץ ץ ץ ץ ).).).).

כ ה נ ש מ ר ו א ב

היה  הוא מאיר. רבי של רבו היה אבויה בן שאלישע י), (משנה לעיל הזכרנו כבר
במעשה  הנסתר: בחכמת שעסקו כלומר לפרדס, שנכנסו החכמים מארבעת אחד
כלומר  ב), יד, (חגיגה בנטיעות" "קיצץ שהוא היה וסופו מרכבה, ובמעשה בראשית
כן  פי על אף "אחר". בשם חכמים כינוהו מאז למין. ונהפך רעה לתרבות שיצא
"רבי  ב): טו, (שם חכמים ואמרו מפיו, תורה לקחת חדל ולא מאיר, רבי עזבו לא
לרבו, מאד קשור היה מאיר רבי ואמנם זרק". וקליפתו אכל תוכו מצא, רימון מאיר
מסופר: א) הל' ב, פרק (חגיגה בירושלמי למוטב. להחזירו בידו שיעלה וקיוה
שיחזור  ממנו וביקש לבקרו מאיר רבי בא למות, אבויה) בן (אלישע כשנטה
כתוב  מאיר: רבי לו אמר יקבלוני? האם אשוב, ואם (אלישע): לו אמר בתשובה;
של  דכדוכה עד – אדם" בני שובו ותאמר דכא עד אנוש "תשב ג): צ, (תהילים
שמח  מאיר רבי והיה ומת. ונפטר אלישע בכה שעה באותה בתשובה. מקבלים נפש

רבי. נפטר תשובה שמתוך דומה ואומר: בלבו

„ÏÈ „ÓBl‰ :ÓB‡ ‰Èe‡ Ôa ÚLÈÏ‡ כשהוא תורה הלומד – ¡ƒ»∆¬»≈«≈∆∆
ילד L„Á–עדיין È ÏÚ ‰e˙k BÈ„Ï ?‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ– ¿«∆ƒ¿¿»«¿»»»

במוחו  נחקקת הילדות גירסת כך בנקל, נמחק ואינו ברור הוא שהכתב
ממנו. משתכחת ואינה אדם Ô˜Êשל „ÓBl‰Â– זקן כבר כשהוא – ¿«≈»≈

˜eÁÓ È ÏÚ ‰e˙k BÈ„Ï ?‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ שנמחק נייר – ¿«∆ƒ¿¿»«¿»»
וקשה  מטושטש הכתב והרי מחדש, עליו וכתבו מעליו הראשון הכתב
נקלטת  אינה הזקנה בימי הגירסה כך להימחק, הוא ונקל לקריאה,

נתן דרבי ובאבות מהר. משתכחת והיא כד כד כד כד ))))יפה "הלומד ((((פרק פרק פרק פרק  מובא:
כשהם  מפיו ויוצאים בדמיו נבלעים תורה דברי – בילדותו תורה
בדמיו  נבלעים תורה דברי אין – בזקנותו תורה והלומד מפורשים,
החכמה  לימוד המוסר: חכמי אמרו וכן מפורשים". מפיו יוצאים ואין
כפיתוח  – הזקנה בימי החכמה ולימוד באבן, כפיתוח – הנעורים בימי

‡ÓB:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בחול ÈÏa‰ Ùk LÈ‡ ‰„e‰È a ÈÒBÈ Èa«ƒ≈«¿»ƒ¿«««¿ƒ≈
ÌÈpËw‰ ÔÓ „ÓBl‰– הצעירים מן תורה הלומד –‡e‰ ‰ÓÏ «≈ƒ«¿«ƒ¿«

˙B‰˜ ÌÈÚ ÏÎB‡Ï ?‰ÓBc מקהות והן צרכן כל נתבשלו שלא – ∆¿≈¬»ƒ≈
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בהם  שאין אהבה של יסורים דהיינו לצדיקים, המיוחדים היסורים
תורה א א א א ););););ביטול ה ה ה ה ,,,, לנו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  שאין רשעים, מכלל יצאנו כלומר,

הגענו לא צדיקים ולכלל שלהם, במדרש ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).השלווה ומבואר
אפריםאפריםאפריםאפרים),),),),שמואל רבנורבנורבנורבנו נתייאש ((((בשםבשםבשםבשם שלא להשמיענו, ינאי רבי שבא

אנו  שאין נדע וגם תקוותם; שאבדה גמורים כרשעים עצמנו לחשוב
ובמצוות  בתורה להשלים שעלינו מה השלמנו לא ועדיין צדיקים,

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום ÌÈc˜Ó("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ÈÂ‰ :ÓB‡ LÁ Ôa ‡È˙Ó Èa«ƒ«¿»∆»»≈¡≈«¿ƒ
Ì„‡ Ïk ÌBÏLa שתתייחס בזה הבריות על להתחבב השתדל – ƒ¿»»»

דרגה; נחות ואפילו אדם, כל בשלום ותקדים הראוי בכבוד אליהם
מעולם, שלום אדם הקדימו "שלא זכאי, בן יוחנן רבן על מסופר וכן

בשוק" נכרי א א א א ).).).).ואפילו יזיזיזיז,,,, BÈ‡Ï˙((((ברכות ברכות ברכות ברכות  Ê ÈÂ‰Â,כלומר – ∆¡≈»»»¬»
שבהם, הקטן  להיות ממך, וחכמים לגדולים שתתחבר È‰zמוטב Ï‡Â¿«¿ƒ

ÌÈÏÚeMÏ L‡ ולפי ממך; ופחותים לקטנים הראש תהא ואל – …«»ƒ
ובמדרש  לקטנים. רב מאשר לגדולים, תלמיד שתהיה מוטב המאירי:
והשועל  לראשו, מעל זנבו את להעלות הארי "דרך מבואר: שמואל
ממנו  לקטן מכבד – הנכבד אדם: בבני וכך זנבו; תחת ראשו מוריד
ויש  ומשפילו". ממנו הנכבד את מבזה – והנקלה מעלה; לו ורואה

:((((שם שם שם שם ))))מפרשים    החכמה מללמוד תתרשל אל –
כדרך  ערמה, בתחבולות חברך את לנצח שתצטרך עד בשלימות,

אלא בערמתם, והחיות הבהמות את המנצחים השועלים  
בשלימות, הכל ללמוד והשתדל החכמים את לשמש עצמך השפל –
צריך  ואינו ובגבורתו בכוחו יריביו את המנצח כארי להיות וסופך

טוב טוב טוב טוב ").").").").לערמה יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

שנזכר  הנשיא, יהודה רבי של רבו קורשאי, יעקב רבי הוא שבמשנתנו יעקב רבי

ז משנה ג בפרק למעלה כבר    הכתוב את דורש היה הוא

ימיך" יאריכון "למען – לך" ייטב ולמען ימיך יאריכון "למען טו): ה, (דברים

שכר  מתן שאין כלומר טוב, שכולו לעולם לך" ייטב "ולמען ארוך, שכולו לעולם

הזה  שהעולם ללמד, יעקב רבי בא שבמשנתנו במאמרו ואף הבא. לעולם אלא

טובים  ומעשים מצוות ידי על עצמו, את מכשיר האדם שבו פרוזדור, אלא אינו
הבא. בעולם הנצח חיי לקראת

B„ÊBÙÏ ‰ÓBc ‰f‰ ÌÏBÚ‰ :ÓB‡ ˜ÚÈ Èa,כניסה לחדר – «ƒ«¬…≈»»«∆∆ƒ¿¿
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈÙaולפיכך בו; להיכנס מתעתד אדם שכל –Ô˜˙‰ ƒ¿≈»»«»«¿≈
B„ÊBta CÓˆÚ בעולם ובמצוות טובים במעשים עצמך הכן – «¿»«¿¿

ÔÈÏ˜hÏהזה, ÒkzL È„k לחיי שתזכה כדי כלומר להיכל, – ¿≈∆ƒ»≈«¿«¿ƒ
אמרו וכן הבא. ו ו ו ו ):):):):העולם משלימשלימשלימשלי לפני ((((מדרשמדרשמדרשמדרש לומר הרשעים "עתידים

שבעולם, שוטים משיבם: והקב"ה תשובה, ונעשה הניחנו הקב"ה:
אם  – לשבת דומה הזה והעולם שבת, לערב דומה בו שהייתם עולם
בו  שהייתם עולם בשבת?... יאכל מה שבת, מערב מכין אדם אין
ביבשה, לוקח אדם אין אם – לים דומה הזה והעולם ליבשה, דומה

הזה  והעולם לפרוזדור, דומה בו שהייתם עולם בים?!... יאכל מה
ייכנס  היאך בפרוזדור, עצמו מתקן אדם אין אם – לטרקלין דומה

חכמינו שדרשו וזהו א א א א ):):):):לטרקלין?! כב כב כב כב ,,,, מצוך ((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין אנכי "אשר
לעשותם" יאיאיאיא))))היום זזזז,,,, לעשותם;((((דברים דברים דברים דברים  מחר ולא לעשותם" "היום –

אמרו וכן שכרם". לקבל ולמחר לעשותם" ב ב ב ב ):):):):"היום קנא קנא קנא קנא ,,,, "עשה ((((שבת שבת שבת שבת 
בידך" ועודך לך ומצוי מוצא שאתה עד   

ז י ה נ ש מ ר ו א ב

והעולם  הזה העולם שבין ההבחנה על יעקב רבי של נוסף מאמר מביאה משנתנו
להשיג אדם ויכול המעשה, עולם הוא הזה העולם  שכן ידי הבא, על שלמות בו

הרוחנית, וההנאה הגמול עולם הוא הבא העולם ואילו טובים; ומעשים תשובה
שאינו  ומי הזה. בעולם מעשיו ולפי הכנתו כפי אלא הבא בעולם נהנה אדם ואין
טו): א, (קהלת שכתוב כמו לעולם, תקנה לו אין שוב הזה, בעולם לתיקונו דואג
רבה): (קהלת חכמים ודרשו להמנות", יוכל לא וחסרון לתקון יוכל לא "מעוות
להימנות; יכול בחסרון, שהוא ומי לתקון; יכול מעוות, שהוא מי – הזה בעולם
יכול  אינו בחסרון, שהוא ומי לתקון, יכול אינו מעוות שהוא מי לבוא, לעתיד אבל
ועשה  הקדים מהם אחד בעולם, לזה זה חברים שהיו הרשעים מן יש להימנות.
– זה זכה מיתתו; קודם תשובה עשה שלא ואחד מיתתו, קודם בחייו תשובה
עשה  שלא – וזה צדיקים, של חבורה בצד עומד והוא – בחייו תשובה שעשה

רשעים... של חבורה בצד עומד – תשובה

‡e‰– יעקב רבי –‰eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈ :ÓB‡ ‰È‰»»≈»»»»««ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBË ÌÈNÚÓe בעולם אחת שעה של ערכה גדול – «¬ƒƒ»»«∆

שאמרו כמו מעשיו, ומתקן בתשובה חוזר האדם שבה ((((עבודהעבודהעבודהעבודההזה

א א א א ):):):): יזיזיזיז,,,, אחת",זרה זרה זרה זרה  בשעה עולמו קונה ‰a‡"יש ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ– ƒ»«≈»»«»
אליה  שהגיע דרגתו כפי ורק שם, עצמו את לתקן עוד יכול אדם שאין

בתגמול. שם הוא זוכה Áeבחייו, ˙B˜ ÏL ˙Á‡ ‰ÚL ‰ÙÈÂ¿»»»»««∆««
רוחני, תענוג –‡a‰ ÌÏBÚaהשכינה מזיו נהנים שצדיקים ((((ברכותברכותברכותברכות– »»«»

א א א א ),),),), ‰f‰יזיזיזיז,,,, ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ,הזה העולם של רוח קורת מכל – ƒ»«≈»»«∆
עליו הבאות והרעות הצרות מפני שלמה רוח קורת לאדם ((((רשרשרשרש""""יייי););););שאין

חכמים אמרו ב ב ב ב ):):):):וכן לד לד לד לד ,,,, נתנבאו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  לא כולם הנביאים "כל
 – הבא לעולם אבל המשיח, לימות אלא רש"י) –

זול  אֿלהים ראתה לא גגגג),),),),תך""עין סד סד סד סד ,,,, העולם ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  שחיי כלומר
לו  אין הבא העולם טוב כי והשגתו, אדם בן מבינת הם נשגבים הבא

דוד שאמר וזהו דמיון, לו ואין כ כ כ כ ):):):):ערך לא לא לא לא ,,,, טובך ((((תהליםתהליםתהליםתהלים רב "מה
ליראיך". צפנת אשר

ח י ה נ ש מ ר ו א ב

רבי  של "מקלו אומר: היה הוא מאיר. רבי של תלמידו היה אלעזר בן שמעון רבי
דעת" מלמדני היה והוא בידי, היה מאיר     בן היה הוא

אלעזר  בן שמעון רבי בא שבמשנתנו במאמרו הנשיא . יהודה רבי של וחברו דורו
כגון  מסויימת, נפשית במתיחות השרוי חברו כלפי להתנהג אדם צריך כיצד ללמד,
ובנימוסי  ארץ דרך בהלכות הוא גדול עיקר שכן וכדומה; צערו או כעסו בשעת
בזמנו  שלא ודבר הראוי; ובזמנו הנכון במקומו – בעתו דבר כל לעשות החברה,

   

     

         
          

   
            

              
            

                         
                   

                     
   

                    
                

                   
                    

 

סה, (יבמות שאמרו כמו הוא, מזיק אף אלא מועיל שאינו רק לא במקומו ושלא
דבר  לומר שלא אדם על מצוה כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה "כשם ב):

נשמע". שאינו

˙ÚLa CÁ ˙‡ ‰vz Ï‡ :ÓB‡ ÊÚÏ‡ Ôa ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿∆∆¿»»≈«¿«∆∆¬≈»¿»«
BÒÚk יקבל שלא לפי כועס, שהוא בשעה חברך את תפייס אל – «¬

חכמים אמרו וכן כעסו. את להגביר אתה עלול ואף דבריך, ((((ברכותברכותברכותברכותאת

א א א א ):):):): שנאמרזזזז,,,, כעסו? בשעת לאדם מרצין שאין יד יד יד יד ):):):):"מניין לג לג לג לג ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

עד  לי המתן למשה: הקב"ה לו אמר – לך" והניחותי ילכו "פני
לך". ואניח זעם, של פנים B˙nLשיעברו ‰ÚLa epÓÁz Ï‡Â¿«¿«¬∆¿»»∆≈

ÂÈÙÏ ÏhÓ.תנחומין מקבל אדם אין זו שבשעה –Ï‡Lz Ï‡Â À»¿»»¿«ƒ¿«
B„ ˙ÚLa BÏ,בשאלות אליו תפנה אל נודר, שהוא בשעה – ¿»«ƒ¿

החלטתו  מתוך או כעסו שמתוך לפי נדרו, להתרת פתחים לו למצוא
שוב  לו יהיו שלא גורם, ונמצאת אופן, בכל נודר שהוא יאמר, לנדור

לעולם. נדרו להתיר יוכל ולא חרטה, פתחי B˙B‡Ïכל ÏczLz Ï‡Â¿«ƒ¿«≈ƒ¿
B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa להיראות מתבייש שהוא בחטא, שנכשל בשעה – ¿»««¿»»

נגלה  לא חטא שכשהוא הראשון, באדם מוצאים וכן הבריות. לפני
שכתוב חגורות, שעשו עד הקב"ה זזזז):):):):((((עליהם ג ג ג ג ,,,, להם בראשית בראשית בראשית בראשית  "ויעשו

כך ואחר חחחח):):):):חגורות", שם שם שם שם ,,,, אֿלהים".((((שםשםשםשם ה' קול את "וישמעו

ט י ה נ ש מ ר ו א ב

ביבנה, בעלייה מסובים (החכמים) היו אחת "פעם מובא: א) יא, (סנהדרין בגמרא
אלא  שכינה, עליו שתשרה שראוי אחד כאן יש השמים: מן קול בת עליהם וניתנה
שמו  נקרא ולמה הקטן". בשמואל עיניהם את חכמים נתנו לכך; זכאי הדור שאין

יג): ט, (סוטה בירושלמי הן דעות שתי עצמו","הקטן"? את מקטין שהיה "לפי
היתירה. ענוותנותו מפני על כלומר הרמתי". משמואל קטן היה שמעט "לפי

(ברכות  המינים ברכת את הקטן שמואל חיבר דיבנה גמליאל רבן של בקשתו פי
המינים  כת כלפי בעיקר המכוונת תקוה" תהי אל "ולמלשינים הברכה היא ב), כח,
דומה  הזה "העולם אומר: היה הוא לישראל. מציקים והיו ההם בימים שנתרבו
שבו  שחור העולם; כל את שמקיף אוקיינוס זה – שבו לובן אדם; של עינו לגלגל
המקדש" בית זה – שבקומט פרצוף ירושלים; זה – שבו קומט העולם; זה –

    ומעשה הקטן. לשמואל הנשיא גמליאל רבן רחש רב כבוד .
שבעה  לי הזמינו כלומר: לעלייה", שבעה לי "השכימו שאמר: גמליאל ברבן
שמונה, מצא בבוקר גמליאל רבן כשבא השנה. את לעבר בבוקר למחר חכמים
הוא  אני ואמר: הקטן שמואל עמד ירד! – ברשות שלא שעלה הוא מי אמר:
הוצרכתי. למעשה הלכה ללמוד אלא עליתי השנה לעבר ולא ברשות, שלא שעליתי
ידך, על להתעבר כולן השנים כל ראויות שב! בני, שב, גמליאל: רבן לו אמר
שמואל  ולא – לה. במזומנים אלא השנה את מעברים אין חכמים: אמרו אלא
אמר  יתבייש, לא שהלה וכדי אחר, איש אלא ברשות שלא שעלה זה היה הקטן

א). יא, (סנהדרין עצמו על כן הקטן שמואל  פסוק אמנם הוא
ולעוררם  האדם בני את בו להוכיח רגיל היה הקטן ששמואל אלא משלי, בספר

בה. נכשלים העולם שרוב זו, שבאזהרה המידה על

ÓB‡ ÔËw‰ Ï‡eÓL:אומר היה –ÁÓNzŒÏ‡ EÈB‡ ÏÙa" ¿≈«»»≈ƒ¿…ƒ¿«ƒ¿»
למפלתו, –BÏLke(ובהכשלו =)EaÏ Ï‚ÈŒÏ‡ תשמח אל – ƒ»¿«»≈ƒ∆

ÂÈÈÚaלכשלונו , ÚÂ '‰ ‰‡ÈŒÔt מה ה' בעיני ירע פן כלומר, – ∆ƒ¿∆¿«¿≈»
שונאך, של למפלתו שמח ‡Bt"שאתה ÂÈÏÚÓ ÈL‰Â להשיבו – ¿≈ƒ≈»»«

בסיום  כאן גורסים ויש – עליך. ויחול ממנו ה' של אפו שיסור עליך,
המשנה       כל על לו שמוחלין מלמד

רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ););););עוונותיו" הדיוק ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; את הקטן שמואל חידש זו גירסה ולפי
זה טוב טוב טוב טוב ")")")")שבפסוק יום יום יום יום  ימחל ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  שהקב"ה ללמדנו, בא והוא ,

מפלתו  על אויביו שמחת בראותו סבלו, בגלל עוונותיו כל לאדם
((((רשב רשב רשב רשב """"ץ ץ ץ ץ ).).).).
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היה  הוא מאיר. רבי של רבו היה אבויה בן שאלישע י), (משנה לעיל הזכרנו כבר
במעשה  הנסתר: בחכמת שעסקו כלומר לפרדס, שנכנסו החכמים מארבעת אחד
כלומר  ב), יד, (חגיגה בנטיעות" "קיצץ שהוא היה וסופו מרכבה, ובמעשה בראשית
כן  פי על אף "אחר". בשם חכמים כינוהו מאז למין. ונהפך רעה לתרבות שיצא
"רבי  ב): טו, (שם חכמים ואמרו מפיו, תורה לקחת חדל ולא מאיר, רבי עזבו לא
לרבו, מאד קשור היה מאיר רבי ואמנם זרק". וקליפתו אכל תוכו מצא, רימון מאיר
מסופר: א) הל' ב, פרק (חגיגה בירושלמי למוטב. להחזירו בידו שיעלה וקיוה
שיחזור  ממנו וביקש לבקרו מאיר רבי בא למות, אבויה) בן (אלישע כשנטה
כתוב  מאיר: רבי לו אמר יקבלוני? האם אשוב, ואם (אלישע): לו אמר בתשובה;
של  דכדוכה עד – אדם" בני שובו ותאמר דכא עד אנוש "תשב ג): צ, (תהילים
שמח  מאיר רבי והיה ומת. ונפטר אלישע בכה שעה באותה בתשובה. מקבלים נפש

רבי. נפטר תשובה שמתוך דומה ואומר: בלבו

„ÏÈ „ÓBl‰ :ÓB‡ ‰Èe‡ Ôa ÚLÈÏ‡ כשהוא תורה הלומד – ¡ƒ»∆¬»≈«≈∆∆
ילד L„Á–עדיין È ÏÚ ‰e˙k BÈ„Ï ?‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ– ¿«∆ƒ¿¿»«¿»»»

במוחו  נחקקת הילדות גירסת כך בנקל, נמחק ואינו ברור הוא שהכתב
ממנו. משתכחת ואינה אדם Ô˜Êשל „ÓBl‰Â– זקן כבר כשהוא – ¿«≈»≈

˜eÁÓ È ÏÚ ‰e˙k BÈ„Ï ?‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ שנמחק נייר – ¿«∆ƒ¿¿»«¿»»
וקשה  מטושטש הכתב והרי מחדש, עליו וכתבו מעליו הראשון הכתב
נקלטת  אינה הזקנה בימי הגירסה כך להימחק, הוא ונקל לקריאה,

נתן דרבי ובאבות מהר. משתכחת והיא כד כד כד כד ))))יפה "הלומד ((((פרק פרק פרק פרק  מובא:
כשהם  מפיו ויוצאים בדמיו נבלעים תורה דברי – בילדותו תורה
בדמיו  נבלעים תורה דברי אין – בזקנותו תורה והלומד מפורשים,
החכמה  לימוד המוסר: חכמי אמרו וכן מפורשים". מפיו יוצאים ואין
כפיתוח  – הזקנה בימי החכמה ולימוד באבן, כפיתוח – הנעורים בימי

‡ÓB:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בחול ÈÏa‰ Ùk LÈ‡ ‰„e‰È a ÈÒBÈ Èa«ƒ≈«¿»ƒ¿«««¿ƒ≈
ÌÈpËw‰ ÔÓ „ÓBl‰– הצעירים מן תורה הלומד –‡e‰ ‰ÓÏ «≈ƒ«¿«ƒ¿«

˙B‰˜ ÌÈÚ ÏÎB‡Ï ?‰ÓBc מקהות והן צרכן כל נתבשלו שלא – ∆¿≈¬»ƒ≈
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השיניים, BzbÓאת ÔÈÈ ‰˙BLÂ מעורבים והשמרים תוסס כשעודנו – ¿∆«ƒƒƒ
בשל  אינו שכלם שעדיין מגובשת, אינה הצעירים של חכמתם כך בו;

ופקפוקים. ספקות הם ומלאים צרכו, ‰ÌÈ˜f,כל ÔÓ „ÓBl‰Â¿«≈ƒ«¿≈ƒ
ÔLÈ ÔÈÈ ‰˙BLÂ ˙BÏeLa ÌÈÚ ÏÎB‡Ï ?‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ– ¿«∆¿≈¬»ƒ¿¿∆«ƒ»»

וברורה, מגובשת זקנים של חכמתם כך לחיך; וערב טוב שטעמם
חלק  כנגד הם שהענבים פירשו המפרשים רוב – מיושבת. ודעתם

אמרו וכן "הנסתר", חלק כנגד – והיין שבתורה, ((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין "הפשט"

א א א א ):):):): "סוד"לח לח לח לח ,,,, בגימטריה טוב טוב טוב טוב ")")")")"יין" יוםיוםיוםיום "תפארת ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ובעל .
ק  ענבים האוכל מפרש: החמוץ,ישראל" טעמם את מיד מרגיש הות

גורם  אבל לחכו, היין ימתק שתייתו בשעת הגת, מן יין השותה ואילו
כן מעיים, לכאב הוא   מתקבלים שאינם מדבריהם יש

ויש  כראוי, דבריהם להטעים יפה שכלם נתבשל טרם כי מלכתחילה,
ביקורת  לאחר אבל הדעת, על כמתקבלים נראים שמתחילה מדבריהם

כן לא ובוהו... תוהו אבני על בנוי שפלפולם רואים  
לימודו, בשעת לשומעיהם שימתק מה יתרונות: שני בדבריהם יש שכן
השומעים  שאין מה ואף בשלות; ענבים כאוכל בסופו, גם להם ייטב
שאינו  ישן כיין בענין שיתעמקו לאחר דעתם על יתקבלו מיד , משיגים

לבב ישמח ולבסוף מתחילה, הנשיא Èaאנוש.מתוק יהודה רבי – «ƒ
–Ô˜wa ÏkzÒz Ï‡ :ÓB‡,הכד של החיצונית בצורתו –‡l‡ ≈«ƒ¿«≈««¿«∆»

Ba LiL ‰naחולק רבי לקבוע – שאין שכשם וסובר, יוסי רבי על «∆∆∆
כך  בתוכו, נתון שהיין הקנקן של החיצוני המראה לפי היין טיב את

חכמתו. מעלת לפי אלא גילו, לפי אדם של חכמתו ˜Ô˜אין LÈ≈«¿«
ÔLÈ ‡ÏÓ L„Á,וזכה מרובה שחכמתו צעיר יש כך ישן, יין מלא – »»»≈»»

זקנים, כטעם ישן,ÔLÈÂוטעמו קנקן ויש –L„Á elÙ‡L יין – ¿»»∆¬ƒ»»
Baחדש, ÔÈ‡ שחכמתו או החכמה, מן ריק שהוא זקן יש כך – ≈

כתוב וכן זזזז----טטטט):):):):מבולבלת; לב לב לב לב ,,,, שנים ((((איוב איוב איוב איוב  ורוב ידברו, ימים "אמרתי
רבים  לא תבינם. שדי ונשמת באנוש, היא רוח אכן חכמה. יודיעו

וזקנים יחכמו,  רבי" כאן גורסים יש – משפט". יבינו
"רבי". במקום מאיר"

א כ ה נ ש מ ר ו א ב

האחרונים, התנאים מן היה הקפר אליעזר שכן רבי הנשיא, יהודה רבי של בזמנו

הקפר  ואליעזר יוסי ברבי ישמעאל ורבי שרבי ח), יח, אהלות (תוספתא מצינו

הוא  לפניהם. יושב היה יאיר בן פנחס ורבי בלוד, פזי של בחנות אחת שבת שבתו
דרבי  באבות ב). פד, (חולין וחשוב גדול אדם שפירושו: "בריבי", פעמים נקרא

שאין  העליון, כמשקוף תהא "אל אומר: הקפר אליעזר "רבי מובא: כו) (פרק נתן

בה. דשין שהכל התחתונה כאסקופה הווי אלא בו... ליגע יכולה אדם בני יד

עומדת". במקומה והיא נסתר, הבנין כל ולבסוף

ÊÚÈÏ‡ Èa– אלעזר רבי גורסים: ויש –‰‡w‰ :ÓB‡ tw‰ «ƒ¡ƒ∆∆««»≈«ƒ¿»
וכדומה, כבודו או עושרו בשל בחברו, האדם קנאת –‰Â‡z‰Â– ¿««¬»

גופניות, אלה Bk‰Â„להנאות כל ושררה; כבוד אחר הרדיפה – ¿«»
ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ כי הבא, ומעולם הזה מעולם – ƒƒ∆»»»ƒ»»

האדם  את הן מפריעות וכן עת, בלא למיתה גורמות הללו המידות
נטרד  שיהא הן, גורמות זה ידי ועל ומוסרית, שכלית שלימות מלקנות

הבא העולם מחיי להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""םםםם).).).).גם המאור המאור המאור המאור  יום ((((ספר ספר ספר ספר  "תוספות לפי –
"עין  יא): ב, (לעיל יהושע רבי של למאמרו זה מאמר מקביל טוב"
כי  העולם", מן האדם את מוציאין הבריות ושנאת הרע ויצר הרע
הוא  והכבוד הרע, מיצר נמשכת והתאוה הרע, מעין נמשכת הקנאה
הכבוד. אחר הרודף כמו לבריות שנאוי שאין הבריות, שנאת סיבת
הוא  הבריות שנאת של הסיבה שעיקר מבואר, שמואל" וב"מדרש
הראוי  כפי אותו מכבדים הבריות שאין חושב, שהוא מפני הכבוד,

הכתובים: מן אסמכתא מביאים ויש בו. ומזלזלים מוציאה לו
שכתוב העולם, מן האדם ל ל ל ל ):):):):את יד יד יד יד ,,,, קנאה"((((משלימשלימשלימשלי עצמות "ורקב

האדם); של לעצמותיו ריקבון מביאה שנאמר(הקנאה ((((שם שם שם שם –

כה כה כה כה ):):):): תמיתנ כא כא כא כא ,,,, עצל שמת ו"."תאוות ביוסף שמצינו כמו –
בשררה  כלומר ברבנות, עצמו שהנהיג מפני לאחיו, קודם שנים עשר

יונה יונה יונה יונה ).).).). ((((רבנורבנורבנורבנו
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האדם, את מזהיר הוא בו הקפר, אליעזר רבי של נוסף מאמר מביאה משנתנו
מעשיו  את יתקן לנפשו, ידאג ולכן מעשיו, על וחשבון דין ליתן הוא שעתיד

בתשובה. ויהרהר

‡e‰– הקפר אליעזר רבי –˙eÓÏ ÌÈ„Bli‰ :ÓB‡ ‰È‰ אלה – »»≈«ƒƒ»
למות; עתידים BÈÁ‰Ï˙שנולדו, ÌÈ˙n‰Â להחיות הקב"ה שעתיד – ¿«≈ƒ¿«¬

שכתוב כמו המתים, ב ב ב ב ):):):):את יב יב יב יב ,,,, עפר ((((דניאל דניאל דניאל דניאל  אדמת מישני "ורבים
עולם"; לדראון לחרפות ואלה עולם לחיי אלה ÔBcÏיקיצו, ÌÈiÁ‰Â¿««ƒƒ

לתחייה, שיקומו אלה – אחר פירוש לפי – או חיים, שעודם אלה –
הדין ביום נידונים להיות האדם((((רשרשרשרש""""יייי))))עתידים וצריך ;Ú„ÈÏ לדעת – ≈«

לאחרים,ÚÈ„B‰Ïבעצמו, –Ú„e‰Ïe העולם לכל וידוע גלוי שיהא – ¿ƒ«¿ƒ»«
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), ויטרי ויטרי ויטרי ויטרי ;;;; ‡Ï((((מחזור מחזור מחזור מחזור  ‡e‰Lונוקם קנוא גבור, ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),– ∆≈

ˆBi‰ ‡e‰היוצר ביד כחומר בידו הוא העולם שכל ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– «≈
‡Ba‰ ‡e‰ הוא יכול ולפיכך מאין, יש העולם כל את –שברא «≈

כרצונו בו ‰ÔÈn((((שםשםשםשם),),),),לעשות ‡e‰ כמו אדם, בני מעשה כל – «≈ƒ
טו טו טו טו ):):):):שכתוב לג לג לג לג ,,,, מעשיהם";((((תהיליםתהיליםתהיליםתהילים כל אל המבין לבם, יחד "היוצר

מפרשי  ם:ויש ,במחשבה – ,במעשה –
עשייתן קודם המעשים כל את ‰Ôic((((הרמהרמהרמהרמ""""הההה).).).).– ‡e‰ הדן – ««»

אדם, כל Ú„את ‡e‰ גלוי הכל שהרי אדם, בני מעשי על המעיד – ≈
שכתוב כמו לפניו, ה ה ה ה ):):):):וידוע גגגג,,,, והייתי ((((מלאכימלאכימלאכימלאכי למשפט אליכם "וקרבתי

ÔÈcעד"... ÏÚa ‡e‰,לדין החוטא את התובע –Ôe„Ï „È˙Ú ‡e‰Â ««ƒ¿»ƒ»
הבא. לעולם –,‰ÁÎL ‡GÂ ,‰ÏÂÚ ‡G ÂÈÙÏ ÔÈ‡L ,‡e‰ Cea»∆≈¿»»«¿»¿ƒ¿»

   

     

           
               

              
       

            
           

  
              

                        
                   

                      
                     

               
                      

                   
    

                    

 

„ÁL ÁwÓ ‡GÂ ,ÌÈÙ ‡BOÓ ‡GÂשכתוב כמו הימים הימים הימים הימים – ((((דברידברידברידברי ¿«»ƒ¿ƒ«…«
זזזז):):):): יטיטיטיט,,,, שוחד";בבבב ומקח פנים ומשוא עולה אלהינו ה' עם אין "כי

הרמב"ם: ומפרש  ,שוחד בתור מצוה לוקח שאינו –
על  ועונש המצוה על שכר נותן אלא העבירה, מן עין להעלים כדי

BlLהעבירה, Ïk‰L.לשחדו במה ואין –ÈÙÏ Ïk‰L ,Ú„Â ∆«…∆¿«∆«…¿ƒ
ÔBaLÁ‰ עבירות כך גדול, לחשבון מצטרפת ופרוטה שפרוטה כשם – «∆¿

גדול לחשבון עולות מרובות כשהן ב ב ב ב ).).).).קלות חחחח,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

הוא  מעשה כל של והשכר שהעונש מפרש, ישראל" "תפארת ובעל
העבירה  או המצוה לעשיית שהכריעוהו החיצוניות הסיבות חשבון לפי

        CˆÈ EÁÈËÈ Ï‡Â¿««¿ƒ¬ƒ¿»
CÏ ÒBÓ ˙Èa ÏB‡M‰L אין המוות שלאחר בלבך תאמר אל – ∆«¿≈»»

להיות  אתה עתיד אלא עונש, ואין על דין ולהיענש מעשיך, על נידון
שעשית, ˆBהעבירות ‰z‡ CÁk ÏÚL רוצה אינה שהנשמה – ∆«»¿»«»»

ומוציאה  בא ומלאך שם, גנוזות שהנשמות טהור מקום מהפרגוד, לצאת
כורחה ÏB„((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),בעל ‰z‡ CÁk ÏÚÂ שמגיע בשעה – ¿«»¿»«»»

צופה  שהוא לפי משם, לצאת רוצה אינו אמו, ממעי לצאת העּוּבר זמן
שכתוב כמו סופו, ועד העולם גגגג):):):):מסוף כטכטכטכט,,,, עלי ((((איובאיובאיובאיוב נרו "בהלו

משם כורחו בעל אותו ומוציאין ב ב ב ב ).).).).ראשי", ל ל ל ל ,,,, נידה נידה נידה נידה  CÁk((((רשרשרשרש""""יייי,,,, ÏÚÂ¿«»¿»
ÈÁ ‰z‡,יכול ואינו למות, רוצה והוא ביסורים מדוכא אדם שיש – «»«

,ÔBaLÁÂ ÔÈc ÔzÏ „È˙Ú ‰z‡ CÁk ÏÚÂ ,˙Ó ‰z‡ CÁk ÏÚÂ¿«»¿»«»≈¿«»¿»«»»ƒƒ≈ƒ¿∆¿
‡e‰ Cea LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ÈÙÏ:מפרשים יש – ƒ¿≈∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»

אף    הדין מן עצמך לפטור תוכל לא מקום מכל
שהרי זו, בטענה    ולכן לחיות, דווקא רוצה ואתה

      ((((הגר הגר הגר הגר """"אאאא)))),מציין הרמב"ם – .
ושעליהם  בהם, לאדם בחירה שאין טבעיים, "עניינים מזכיר שהתנא

חכמינו ב ב ב ב ):):):):אמרו לגלגלגלג,,,, שמים";((((ברכות ברכות ברכות ברכות  מיראת חוץ שמים בידי "הכל
עומד, או מהלך, או עובר, או חוטא, אתה כרחך על (התנא): אמר ולא
הכרח  ואין האדם ברשות שהם עניינים כולם שאלו – לזה שדומה ומה

בהם".

א ה נ ש מ ר ו א ב

משניות סתם כולל זה פרק     סדר לפי ערוכות
הפותחים  סתמיים פתגמים כך ואחר ארבע; שבעה, עשרה, בהן; האמורים המספרים

העולם. בריאת בענין פותחת משנתנו "כל". בתיבת

ÌÏBÚ‰ ‡ ˙BÓ‡Ó ‰NÚa בפרשת כתוב פעמים תשע – «¬»»«¬»ƒ¿»»»
הוא  אף אֿלהים" ברא ו"בראשית אֿלהים", "ויאמר העולם בריאת

שנאמר ו ו ו ו ):):):):מאמר, לגלגלגלג,,,, נעשו"((((תהליםתהליםתהליםתהלים שמים ה' בבבב););););"בדבר כא כא כא כא ,,,, ((((מגילה מגילה מגילה מגילה 

מאמרות. בעשרה העולם שנברא ÓBÏ?ומכאן „eÓÏz ‰Óe מה – ««¿«
ללמדנו? בא Â‡a‰Ï˙?זה ÏBÎÈ „Á‡ Ó‡Óa ‡G‰Â העולם – «¬¿«¬»∆»»¿ƒ»…

אחד, במאמר להיברא היה שנברא ‡l‡יכול לספר התורה באה – ∆»
שראוי העולם, של חשיבותו ללמדנו כדי מאמרות, »«Út‰Ï¿ƒבעשרה

˙BÓ‡Ó ‰NÚa ‡pL ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈ„a‡nL ,ÌÈÚL‰ ÔÓƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»»∆ƒ¿»«¬»»«¬»
בגללם. אבד העולם ונמצא חובה, לכף העולם כל את שמכריעים –
‡pL ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÓi˜nL ,ÌÈ˜ÈcvÏ BË ÎN ÔzÏÂ¿ƒ≈»»««ƒƒ∆¿«¿ƒ∆»»∆ƒ¿»

˙BÓ‡Ó ‰NÚa ויש קיים. העולם הטובים מעשיהם שבזכות – «¬»»«¬»
אחת  נפש המאבד וכל נפשם, את מאבדים שהרשעים מפרשים:
נפשם, את מקיימים הצדיקים ואילו מלא; עולם איבד כאילו מישראל

מלא עולם מקיימים כאילו הם נתןנתןנתןנתן).).).).והרי דרבידרבידרבידרבי ((((אבות אבות אבות אבות 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת  המשנה ואגב להודיענו; התורה סיפורי באים מה ללמד, מוסיפה משנתנו

"עשרה". שמספרם בדברים משנתנו ממשיכה

Á „Ú Ì„‡Ó ˙BBc ‰NÚ,מהללאל קינן, אנוש, שת, אדם, – ¬»»≈»»«…«
כדי התורה, אותם ומנתה נח; למך, מתושלח, חנוך, »ÚÈ„B‰Ï¿ƒירד,

ÂÈÙÏ ÌÈt‡ C‡ ‰nk כמה עד כלומר הוא, ברוך הקדוש לפני – «»∆∆««ƒ¿»»
אפו, מאריך ÔÈ‡eהוא ÔÈÒÈÚÎÓ eÈ‰ ˙BBc‰ ÏkL:גורסים ויש – ∆»«»«¿ƒƒ»ƒ

  שכתוב ה ה ה ה ):):):):כמו וווו,,,, רעת ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  רבה כי ה' "וירא
בארץ", ‰Ïeanהאדם ÈÓ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‡È‰L „Ú שהמתין – «∆≈ƒ¬≈∆∆≈««

בת  חזרו וכשלא בתשובה; יחזרו אולי הדורות, אותם כל שובה,להם
נח. של בימיו המבול את עליהם Ú„הביא ÁpÓ ˙BBc ‰NÚ¬»»ƒ…««

Ì‰‡,תרח נחור, שרוג, רעו, פלג, עבר, שלח, ארפכשד, שם, – «¿»»
להודיענו,ÚÈ„B‰Ïאברהם; כדי אותם מנתה שהתורה כלומר –‰nk ¿ƒ««»

ÔÈ‡e ÔÈÒÈÚÎÓ eÈ‰ ˙BBc‰ ÏkL ,ÂÈÙÏ ÌÈt‡ C‡ בנוסח – ∆∆««ƒ¿»»∆»«»«¿ƒƒ»ƒ
אחר:  שכתוב ב ב ב ב ):):):):כמו כד כד כד כד ,,,, הנהר ((((יהושעיהושעיהושעיהושע "בעבר

אחרים", אלהים ויעבדו מעולם... אבותיכם ‡Ì‰ישבו ‡aL „Ú«∆»«¿»»
Ìlk ÎN ÂÈÏÚ Ïa˜Â חוזרים היו אילו לכולם, ראוי שהיה שכר – ¿ƒ≈»»¿«À»

לעצמו ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בתשובה וסיגל אבינו אברהם שבא עד מפרשים: ויש
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השיניים, BzbÓאת ÔÈÈ ‰˙BLÂ מעורבים והשמרים תוסס כשעודנו – ¿∆«ƒƒƒ
בשל  אינו שכלם שעדיין מגובשת, אינה הצעירים של חכמתם כך בו;

ופקפוקים. ספקות הם ומלאים צרכו, ‰ÌÈ˜f,כל ÔÓ „ÓBl‰Â¿«≈ƒ«¿≈ƒ
ÔLÈ ÔÈÈ ‰˙BLÂ ˙BÏeLa ÌÈÚ ÏÎB‡Ï ?‰ÓBc ‡e‰ ‰ÓÏ– ¿«∆¿≈¬»ƒ¿¿∆«ƒ»»

וברורה, מגובשת זקנים של חכמתם כך לחיך; וערב טוב שטעמם
חלק  כנגד הם שהענבים פירשו המפרשים רוב – מיושבת. ודעתם

אמרו וכן "הנסתר", חלק כנגד – והיין שבתורה, ((((סנהדרין סנהדרין סנהדרין סנהדרין "הפשט"

א א א א ):):):): "סוד"לח לח לח לח ,,,, בגימטריה טוב טוב טוב טוב ")")")")"יין" יוםיוםיוםיום "תפארת ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ובעל .
ק  ענבים האוכל מפרש: החמוץ,ישראל" טעמם את מיד מרגיש הות

גורם  אבל לחכו, היין ימתק שתייתו בשעת הגת, מן יין השותה ואילו
כן מעיים, לכאב הוא   מתקבלים שאינם מדבריהם יש

ויש  כראוי, דבריהם להטעים יפה שכלם נתבשל טרם כי מלכתחילה,
ביקורת  לאחר אבל הדעת, על כמתקבלים נראים שמתחילה מדבריהם

כן לא ובוהו... תוהו אבני על בנוי שפלפולם רואים  
לימודו, בשעת לשומעיהם שימתק מה יתרונות: שני בדבריהם יש שכן
השומעים  שאין מה ואף בשלות; ענבים כאוכל בסופו, גם להם ייטב
שאינו  ישן כיין בענין שיתעמקו לאחר דעתם על יתקבלו מיד , משיגים

לבב ישמח ולבסוף מתחילה, הנשיא Èaאנוש.מתוק יהודה רבי – «ƒ
–Ô˜wa ÏkzÒz Ï‡ :ÓB‡,הכד של החיצונית בצורתו –‡l‡ ≈«ƒ¿«≈««¿«∆»

Ba LiL ‰naחולק רבי לקבוע – שאין שכשם וסובר, יוסי רבי על «∆∆∆
כך  בתוכו, נתון שהיין הקנקן של החיצוני המראה לפי היין טיב את

חכמתו. מעלת לפי אלא גילו, לפי אדם של חכמתו ˜Ô˜אין LÈ≈«¿«
ÔLÈ ‡ÏÓ L„Á,וזכה מרובה שחכמתו צעיר יש כך ישן, יין מלא – »»»≈»»

זקנים, כטעם ישן,ÔLÈÂוטעמו קנקן ויש –L„Á elÙ‡L יין – ¿»»∆¬ƒ»»
Baחדש, ÔÈ‡ שחכמתו או החכמה, מן ריק שהוא זקן יש כך – ≈

כתוב וכן זזזז----טטטט):):):):מבולבלת; לב לב לב לב ,,,, שנים ((((איוב איוב איוב איוב  ורוב ידברו, ימים "אמרתי
רבים  לא תבינם. שדי ונשמת באנוש, היא רוח אכן חכמה. יודיעו

וזקנים יחכמו,  רבי" כאן גורסים יש – משפט". יבינו
"רבי". במקום מאיר"

א כ ה נ ש מ ר ו א ב

האחרונים, התנאים מן היה הקפר אליעזר שכן רבי הנשיא, יהודה רבי של בזמנו

הקפר  ואליעזר יוסי ברבי ישמעאל ורבי שרבי ח), יח, אהלות (תוספתא מצינו

הוא  לפניהם. יושב היה יאיר בן פנחס ורבי בלוד, פזי של בחנות אחת שבת שבתו
דרבי  באבות ב). פד, (חולין וחשוב גדול אדם שפירושו: "בריבי", פעמים נקרא

שאין  העליון, כמשקוף תהא "אל אומר: הקפר אליעזר "רבי מובא: כו) (פרק נתן

בה. דשין שהכל התחתונה כאסקופה הווי אלא בו... ליגע יכולה אדם בני יד

עומדת". במקומה והיא נסתר, הבנין כל ולבסוף

ÊÚÈÏ‡ Èa– אלעזר רבי גורסים: ויש –‰‡w‰ :ÓB‡ tw‰ «ƒ¡ƒ∆∆««»≈«ƒ¿»
וכדומה, כבודו או עושרו בשל בחברו, האדם קנאת –‰Â‡z‰Â– ¿««¬»

גופניות, אלה Bk‰Â„להנאות כל ושררה; כבוד אחר הרדיפה – ¿«»
ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ כי הבא, ומעולם הזה מעולם – ƒƒ∆»»»ƒ»»

האדם  את הן מפריעות וכן עת, בלא למיתה גורמות הללו המידות
נטרד  שיהא הן, גורמות זה ידי ועל ומוסרית, שכלית שלימות מלקנות

הבא העולם מחיי להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""םםםם).).).).גם המאור המאור המאור המאור  יום ((((ספר ספר ספר ספר  "תוספות לפי –
"עין  יא): ב, (לעיל יהושע רבי של למאמרו זה מאמר מקביל טוב"
כי  העולם", מן האדם את מוציאין הבריות ושנאת הרע ויצר הרע
הוא  והכבוד הרע, מיצר נמשכת והתאוה הרע, מעין נמשכת הקנאה
הכבוד. אחר הרודף כמו לבריות שנאוי שאין הבריות, שנאת סיבת
הוא  הבריות שנאת של הסיבה שעיקר מבואר, שמואל" וב"מדרש
הראוי  כפי אותו מכבדים הבריות שאין חושב, שהוא מפני הכבוד,

הכתובים: מן אסמכתא מביאים ויש בו. ומזלזלים מוציאה לו
שכתוב העולם, מן האדם ל ל ל ל ):):):):את יד יד יד יד ,,,, קנאה"((((משלימשלימשלימשלי עצמות "ורקב

האדם); של לעצמותיו ריקבון מביאה שנאמר(הקנאה ((((שם שם שם שם –

כה כה כה כה ):):):): תמיתנ כא כא כא כא ,,,, עצל שמת ו"."תאוות ביוסף שמצינו כמו –
בשררה  כלומר ברבנות, עצמו שהנהיג מפני לאחיו, קודם שנים עשר

יונה יונה יונה יונה ).).).). ((((רבנורבנורבנורבנו

ב כ ה נ ש מ ר ו א ב

האדם, את מזהיר הוא בו הקפר, אליעזר רבי של נוסף מאמר מביאה משנתנו
מעשיו  את יתקן לנפשו, ידאג ולכן מעשיו, על וחשבון דין ליתן הוא שעתיד

בתשובה. ויהרהר

‡e‰– הקפר אליעזר רבי –˙eÓÏ ÌÈ„Bli‰ :ÓB‡ ‰È‰ אלה – »»≈«ƒƒ»
למות; עתידים BÈÁ‰Ï˙שנולדו, ÌÈ˙n‰Â להחיות הקב"ה שעתיד – ¿«≈ƒ¿«¬

שכתוב כמו המתים, ב ב ב ב ):):):):את יב יב יב יב ,,,, עפר ((((דניאל דניאל דניאל דניאל  אדמת מישני "ורבים
עולם"; לדראון לחרפות ואלה עולם לחיי אלה ÔBcÏיקיצו, ÌÈiÁ‰Â¿««ƒƒ

לתחייה, שיקומו אלה – אחר פירוש לפי – או חיים, שעודם אלה –
הדין ביום נידונים להיות האדם((((רשרשרשרש""""יייי))))עתידים וצריך ;Ú„ÈÏ לדעת – ≈«

לאחרים,ÚÈ„B‰Ïבעצמו, –Ú„e‰Ïe העולם לכל וידוע גלוי שיהא – ¿ƒ«¿ƒ»«
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), ויטרי ויטרי ויטרי ויטרי ;;;; ‡Ï((((מחזור מחזור מחזור מחזור  ‡e‰Lונוקם קנוא גבור, ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),– ∆≈

ˆBi‰ ‡e‰היוצר ביד כחומר בידו הוא העולם שכל ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),– «≈
‡Ba‰ ‡e‰ הוא יכול ולפיכך מאין, יש העולם כל את –שברא «≈

כרצונו בו ‰ÔÈn((((שםשםשםשם),),),),לעשות ‡e‰ כמו אדם, בני מעשה כל – «≈ƒ
טו טו טו טו ):):):):שכתוב לג לג לג לג ,,,, מעשיהם";((((תהיליםתהיליםתהיליםתהילים כל אל המבין לבם, יחד "היוצר

מפרשי  ם:ויש ,במחשבה – ,במעשה –
עשייתן קודם המעשים כל את ‰Ôic((((הרמהרמהרמהרמ""""הההה).).).).– ‡e‰ הדן – ««»

אדם, כל Ú„את ‡e‰ גלוי הכל שהרי אדם, בני מעשי על המעיד – ≈
שכתוב כמו לפניו, ה ה ה ה ):):):):וידוע גגגג,,,, והייתי ((((מלאכימלאכימלאכימלאכי למשפט אליכם "וקרבתי

ÔÈcעד"... ÏÚa ‡e‰,לדין החוטא את התובע –Ôe„Ï „È˙Ú ‡e‰Â ««ƒ¿»ƒ»
הבא. לעולם –,‰ÁÎL ‡GÂ ,‰ÏÂÚ ‡G ÂÈÙÏ ÔÈ‡L ,‡e‰ Cea»∆≈¿»»«¿»¿ƒ¿»

   

     

           
               

              
       

            
           

  
              

                        
                   

                      
                     

               
                      

                   
    

                    

 

„ÁL ÁwÓ ‡GÂ ,ÌÈÙ ‡BOÓ ‡GÂשכתוב כמו הימים הימים הימים הימים – ((((דברידברידברידברי ¿«»ƒ¿ƒ«…«
זזזז):):):): יטיטיטיט,,,, שוחד";בבבב ומקח פנים ומשוא עולה אלהינו ה' עם אין "כי

הרמב"ם: ומפרש  ,שוחד בתור מצוה לוקח שאינו –
על  ועונש המצוה על שכר נותן אלא העבירה, מן עין להעלים כדי

BlLהעבירה, Ïk‰L.לשחדו במה ואין –ÈÙÏ Ïk‰L ,Ú„Â ∆«…∆¿«∆«…¿ƒ
ÔBaLÁ‰ עבירות כך גדול, לחשבון מצטרפת ופרוטה שפרוטה כשם – «∆¿

גדול לחשבון עולות מרובות כשהן ב ב ב ב ).).).).קלות חחחח,,,, סוטה סוטה סוטה סוטה  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

הוא  מעשה כל של והשכר שהעונש מפרש, ישראל" "תפארת ובעל
העבירה  או המצוה לעשיית שהכריעוהו החיצוניות הסיבות חשבון לפי

        CˆÈ EÁÈËÈ Ï‡Â¿««¿ƒ¬ƒ¿»
CÏ ÒBÓ ˙Èa ÏB‡M‰L אין המוות שלאחר בלבך תאמר אל – ∆«¿≈»»

להיות  אתה עתיד אלא עונש, ואין על דין ולהיענש מעשיך, על נידון
שעשית, ˆBהעבירות ‰z‡ CÁk ÏÚL רוצה אינה שהנשמה – ∆«»¿»«»»

ומוציאה  בא ומלאך שם, גנוזות שהנשמות טהור מקום מהפרגוד, לצאת
כורחה ÏB„((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),בעל ‰z‡ CÁk ÏÚÂ שמגיע בשעה – ¿«»¿»«»»

צופה  שהוא לפי משם, לצאת רוצה אינו אמו, ממעי לצאת העּוּבר זמן
שכתוב כמו סופו, ועד העולם גגגג):):):):מסוף כטכטכטכט,,,, עלי ((((איובאיובאיובאיוב נרו "בהלו

משם כורחו בעל אותו ומוציאין ב ב ב ב ).).).).ראשי", ל ל ל ל ,,,, נידה נידה נידה נידה  CÁk((((רשרשרשרש""""יייי,,,, ÏÚÂ¿«»¿»
ÈÁ ‰z‡,יכול ואינו למות, רוצה והוא ביסורים מדוכא אדם שיש – «»«

,ÔBaLÁÂ ÔÈc ÔzÏ „È˙Ú ‰z‡ CÁk ÏÚÂ ,˙Ó ‰z‡ CÁk ÏÚÂ¿«»¿»«»≈¿«»¿»«»»ƒƒ≈ƒ¿∆¿
‡e‰ Cea LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ÈÙÏ:מפרשים יש – ƒ¿≈∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»

אף    הדין מן עצמך לפטור תוכל לא מקום מכל
שהרי זו, בטענה    ולכן לחיות, דווקא רוצה ואתה

      ((((הגר הגר הגר הגר """"אאאא)))),מציין הרמב"ם – .
ושעליהם  בהם, לאדם בחירה שאין טבעיים, "עניינים מזכיר שהתנא

חכמינו ב ב ב ב ):):):):אמרו לגלגלגלג,,,, שמים";((((ברכות ברכות ברכות ברכות  מיראת חוץ שמים בידי "הכל
עומד, או מהלך, או עובר, או חוטא, אתה כרחך על (התנא): אמר ולא
הכרח  ואין האדם ברשות שהם עניינים כולם שאלו – לזה שדומה ומה

בהם".

א ה נ ש מ ר ו א ב

משניות סתם כולל זה פרק     סדר לפי ערוכות
הפותחים  סתמיים פתגמים כך ואחר ארבע; שבעה, עשרה, בהן; האמורים המספרים

העולם. בריאת בענין פותחת משנתנו "כל". בתיבת

ÌÏBÚ‰ ‡ ˙BÓ‡Ó ‰NÚa בפרשת כתוב פעמים תשע – «¬»»«¬»ƒ¿»»»
הוא  אף אֿלהים" ברא ו"בראשית אֿלהים", "ויאמר העולם בריאת

שנאמר ו ו ו ו ):):):):מאמר, לגלגלגלג,,,, נעשו"((((תהליםתהליםתהליםתהלים שמים ה' בבבב););););"בדבר כא כא כא כא ,,,, ((((מגילה מגילה מגילה מגילה 

מאמרות. בעשרה העולם שנברא ÓBÏ?ומכאן „eÓÏz ‰Óe מה – ««¿«
ללמדנו? בא Â‡a‰Ï˙?זה ÏBÎÈ „Á‡ Ó‡Óa ‡G‰Â העולם – «¬¿«¬»∆»»¿ƒ»…

אחד, במאמר להיברא היה שנברא ‡l‡יכול לספר התורה באה – ∆»
שראוי העולם, של חשיבותו ללמדנו כדי מאמרות, »«Út‰Ï¿ƒבעשרה

˙BÓ‡Ó ‰NÚa ‡pL ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈ„a‡nL ,ÌÈÚL‰ ÔÓƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»»∆ƒ¿»«¬»»«¬»
בגללם. אבד העולם ונמצא חובה, לכף העולם כל את שמכריעים –
‡pL ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÓi˜nL ,ÌÈ˜ÈcvÏ BË ÎN ÔzÏÂ¿ƒ≈»»««ƒƒ∆¿«¿ƒ∆»»∆ƒ¿»

˙BÓ‡Ó ‰NÚa ויש קיים. העולם הטובים מעשיהם שבזכות – «¬»»«¬»
אחת  נפש המאבד וכל נפשם, את מאבדים שהרשעים מפרשים:
נפשם, את מקיימים הצדיקים ואילו מלא; עולם איבד כאילו מישראל

מלא עולם מקיימים כאילו הם נתןנתןנתןנתן).).).).והרי דרבידרבידרבידרבי ((((אבות אבות אבות אבות 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת  המשנה ואגב להודיענו; התורה סיפורי באים מה ללמד, מוסיפה משנתנו

"עשרה". שמספרם בדברים משנתנו ממשיכה

Á „Ú Ì„‡Ó ˙BBc ‰NÚ,מהללאל קינן, אנוש, שת, אדם, – ¬»»≈»»«…«
כדי התורה, אותם ומנתה נח; למך, מתושלח, חנוך, »ÚÈ„B‰Ï¿ƒירד,

ÂÈÙÏ ÌÈt‡ C‡ ‰nk כמה עד כלומר הוא, ברוך הקדוש לפני – «»∆∆««ƒ¿»»
אפו, מאריך ÔÈ‡eהוא ÔÈÒÈÚÎÓ eÈ‰ ˙BBc‰ ÏkL:גורסים ויש – ∆»«»«¿ƒƒ»ƒ

  שכתוב ה ה ה ה ):):):):כמו וווו,,,, רעת ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  רבה כי ה' "וירא
בארץ", ‰Ïeanהאדם ÈÓ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‡È‰L „Ú שהמתין – «∆≈ƒ¬≈∆∆≈««

בת  חזרו וכשלא בתשובה; יחזרו אולי הדורות, אותם כל שובה,להם
נח. של בימיו המבול את עליהם Ú„הביא ÁpÓ ˙BBc ‰NÚ¬»»ƒ…««

Ì‰‡,תרח נחור, שרוג, רעו, פלג, עבר, שלח, ארפכשד, שם, – «¿»»
להודיענו,ÚÈ„B‰Ïאברהם; כדי אותם מנתה שהתורה כלומר –‰nk ¿ƒ««»

ÔÈ‡e ÔÈÒÈÚÎÓ eÈ‰ ˙BBc‰ ÏkL ,ÂÈÙÏ ÌÈt‡ C‡ בנוסח – ∆∆««ƒ¿»»∆»«»«¿ƒƒ»ƒ
אחר:  שכתוב ב ב ב ב ):):):):כמו כד כד כד כד ,,,, הנהר ((((יהושעיהושעיהושעיהושע "בעבר

אחרים", אלהים ויעבדו מעולם... אבותיכם ‡Ì‰ישבו ‡aL „Ú«∆»«¿»»
Ìlk ÎN ÂÈÏÚ Ïa˜Â חוזרים היו אילו לכולם, ראוי שהיה שכר – ¿ƒ≈»»¿«À»

לעצמו ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).בתשובה וסיגל אבינו אברהם שבא עד מפרשים: ויש
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כולם  את והציל ישרה, בדרך העולם כל את והדריך טובים, מעשים
הקב"ה לו ונתן מכליון,  לפי כולם, את שהחיה על כלומר

ואברהם  מדרכם, בשובם אלא רשעים, של במיתתן חפץ הקב"ה שאין
שנאמר תשובה, דרך אותם ה ה ה ה ):):):):הורה יביביביב,,,, אשר ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  הנפש "ואת

ושרה  האנשים את מגייר היה שאברהם מלמד ודרשו: בחרן", עשו
הנשים את מגיירת היתה :מפרש ישראל" "תפארת ובעל

     לקרבם דהיינו לו, ראויין כולם שהיו שכר
לזרעם  וליתן ברית, להם ולכרות להם להתגלות השכינה, כנפי תחת
היתה  שכך נבואה, להם ולהשפיע ונפלאות, נסים להם ולעשות תורה,
הדברים  לכל האדם בני כל שיזכו יתברך, מאתו בתחילה הכוונה
שבזרעו, והמובחר אברהם, ורק כולם, נדחו – ומשחטאו הלו. היקרים

הללו. במתנות זכו עבדו", ישראל "זרע דהיינו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ eÈ‡ Ì‰‡ ‰q˙ ˙BBÈÒ ‰NÚ לפי – ¬»»ƒ¿ƒ¿«»«¿»»»ƒ»»«»
כלדקמן: הם הנסיונות מארצך"הרמב"ם לך יייי"לך א א א א ););););((((בראשית בראשית בראשית בראשית  בבבב,,,,

"בארץ רעב יייי););););"ויהי יב יב יב יב ,,,, פרעה((((שם שם שם שם  לבית שרה יב יב יב יב ,,,,בהילקח ((((שם שם שם שם 

המלכיםטוטוטוטו);););); ארבעת עם טוטוטוטו););););מלחמתו יד יד יד יד ,,,, הגר ((((שםשםשםשם את בקחתו

משרה מהוליד שנואש לאחר בבבב););););לאשה טזטזטזטז,,,, שנצטווה ((((שם שם שם שם  המילה
הזקנה בימי יייי););););בה יזיזיזיז,,,, אבימלך((((שםשםשםשם לבית שרה בבבב););););לקיחת כ כ כ כ ,,,, ((((שםשםשםשם

הגר יייי););););גירוש כא כא כא כא ,,,, ישמעאל((((שם שם שם שם  בנו יא יא יא יא ););););הרחקת שםשםשםשם,,,, ((((שםשםשםשם
יצחק כב כב כב כב ).).).).עקידת גם ((((שםשםשםשם אחר. באופן הנסיונות את מונים ויש

השליכו  שנמרוד הוא, הראשון בשינויים. הנסיונות מובאים בברטנורא
נזכר  שלא מאחר כשדים, אור ענין מנה לא והרמב"ם הכבשן; לתוך
בכתוב. מפורשים שכולם נסיונות עשרה מנה והוא בתורה, מפורש

ÌlÎa „ÓÚÂהקב"ה של מידותיו אחר מהרהר היה שלא ((((רשרשרשרש""""יייי););););– ¿»«¿À»
אברהם כאן קראו שהתנא מבואר, טוב" יום לפי וב"תוספות ,

נסיונותיו, בכל שעמד בזכותו, טובה ומקבלים זוכים »ÚÈ„B‰Ï¿ƒשאנו
ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ eÈ‡ Ì‰‡ ÏL B˙aÁ ‰nk שקיים לקב"ה, – «»ƒ»∆«¿»»»ƒ»»«»

אבינו  אברהם של חבתו מפרשים: ויש עליו. שציוה מה כל את ברצון
ולהראות  בנסיונות לנסותו המקום לפני חביב שהיה הקב"ה, על
מופת  להיות לו וראוי במדותיו ושלם הוא אֿלהים ירא כי לבריות,

שכתוב כמו יוצרו, לכבוד ובטרחו בסבלו עולם יחיחיחיח,,,,לדורות ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

ושמרו יטיטיטיט):):):): אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו "כי
ומשפט" צדקה לעשות ה' ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).דרך

   

    

      
הגמרא: מבררת ב: עמוד נט ד   מבארת מדאורייתא. בד מעילה שאי 

הגמרא:   (יא יז נתיו (ויקרא לכר 'ואני המזח על ְְְֲִִִֵֵַַַַַ

'לכ' ,מכא ודורשי יכר', נפ הא הד י תיכנפש על  על שא ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
אלא  מעילה, בה שיש ה' קדשי של די לד אי המזבח, על הד את זורק שהוא פי

מעילה. בו שאי 'לכ' כמו דינו יהיה    שמעו רבי מדרשו בבית  
המזח  על לכ נתיו 'ואני שכתוב הפסוק מהמש מעילה בה שאי למדו ְְֲִִִֵֶַַַַָ

,לד שנית מזבח קדשי  שדי ,לכפרה דווקא   שאינו  
לכפרה. אלא בא שאינו מעילה, די בו שיהיה קדשי חשוב   

 הד יכר',י נפ ובי כפרה לפני בי שוה, דינו שעה שבכל משמע ְִֵֶֶַַַָ

ש  מזה ולומדי כפרה, לאחר שנשתיירו בשיריי    
  ש הדבר פשוט   יותר נחשב אינו מצוותו שנעשה שכיו 

ה'', 'קדשי   ו דינו הוא כ   
הגמרא: ש שואלת להחמיר, דיניה את נשווה אולי   דינו 

            
:הגמרא מיישבת       מצינו שלא  

יש  עדיי מצוותו את שעשה שאחר מצוותו, מחמת מעילה, בו שיש דבר מקו בשו

 ומוכרחי ה', קדשי יותר חשוב לא מצוותו נעשה שכבר כיו ,והטע מעילה. די עליו

כלאחר  כפרה שלפני להיפ דורשי ולכ מעילה, בו אי ודאי כפרה שלאחר לומר אנו

מעילה. בו אי שבשניה כפרה

הגמרא: בו,שואלת ומועלי מצוותו שנעשית דבר מצאנו לא הא   
 המזבח בצידי אותו ונות מחתה מלוא המזבח מדש תור היה בוקר שבכל 

 וכיו בקדושתו, שנשאר כיו בהנאה ואסור גניזה. שטעו מזה ודורשי המזח' אצל מו' נאמר הנתר הדש ועל ,ש נבלע ְְִֵֵֶַַָוהוא

ח  כ וא מצוותו. נעשית שכבר א מעילה, ג בו יש שכ,להיפ א שעה, כל שוה דינו שאמנ מ'הוא' שנלמד הקושיא וזרת

מצוותו. שנעשה אפילו כפרתו אחר ג בו ומועלי כפרה כלפני כפרה שלאחר

בו, מועלי מצוותו שנעשית שדבר הדש מתרומת ללמוד אפשר אי הגמרא: משיבה א. עמוד ס ד   
 'ש והניח וגו' הבד בגדי את 'ופשט בה שכתוב ,הכיפורי ביו גדול כה של לב בגדי ארבעה  טז (ויקרא 

חז"לכג) יב:)ולמדו בהנאה (לעיל שאסורי הרי אחר, כיפורי ביו גדול כה ולא השנה, כל בה עובד הדיוט ואי גניזה שטעוני

ה כהונה ובגדי הדש ותרומת ,מצוות נעשית שכבר אפילו    נעשית שכבר אפילו מעילה בה שיש 
מצוותו ,       נלמד שממנו אחד פסוק התורה כתבה שלא מכ ,אחרי למקומות 

אפילו  מעילה בה יש בפסוק בפירוש שנכתב היכ שרק מכ אנו שומעי בנפרד, עני בכל פירשה אלא התורה לכל אב בבני

מעילה. בו אי מצוותו שנעשית שדבר כולה התורה בכל כ שאי מה מצוותו, שנעשה אחר

הגמרא: שואלת  שהפסוק     כתובי שני ויש בהנאה, ואסורי 
,מלמדי אי ולפיכ כהונה, ובגדי הדש תרומת בו, מועלי מצוותו שנעשה שדבר      של 

ובאמת גניזה, טעוני אי גדול כה    שנפסק כמו מעילה בה ואי השנה, כל בגדי בארבעה שמשמש 
קידושי ולא (נד.)במסכת עבודת אחר מיד הבגדי את שיפשטו השרת למלאכי תורה ניתנה שלא מעילה בה אי כהונה בגדי ,

,בה לדבריו יהנו כ א   ב רק נלמד הלא לא ומדוע בו, ומועלי מצוותו שנעשה דבר מצינו הדש תרומת 
בו. מועלי מצוותו שנעשה אחר שאפילו התורה לכל מכ

הגמרא: מיישבת      דורשי 'ש' ומתיבת בנחל' העגלה את ש 'וערפו בה שנאמר 
מצינו ושוב מצוותה, נעשית שכבר אחר אפילו בהנאה ואסורה גניזתה, תהא ש    א הנאה לאסור 

מצוותו, שנעשית לאחר      
הגמרא: שואלת  כאחד הבאי כתובי שני  ועגלה הדש מתרומת ללמוד אפשר אי לכ 

,בה שמועלי מצוות שנעשית המקומות לכל ערופה  כאחד הבאי כתובי שני   
.מעילה בה שיהא מצוותו נעשה שכבר אפילו המקומות לכל ערופה ועגלה הדש מתרומת נלמד 



      
   

    
     
    
     
     

   
     
    
    

    
     

    
    

    
     
    
   

   
    

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר צבי יוסף שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו כמו שכותב מיום ב' לסדר ותחיינה את הילדים, תוכו רצוף פעולה גדולה 

למפעל הגדול דמגבית הנייר להדפסת ספרי קדש להחיות נפשות בני ובנות ישראל ע"י דביקותם בה' 

אלקינו אלקים חיים בלימוד תורת חיים.

ויה"ר שעוד רבות בשנים יקח חלק גדול בענינים כמו אלו וכהנא מסייע )להיות( כהנא לעשות 

מכאו"א מבני ובנות ישראל ממלכת כהנים )ע"י שיהיו( גוי קדוש. וגדול הענין ביחוד בדורנו זה דרא 

דעקבתא דמשיחא סוף ימי הגלות, ע"י גאולה האמיתית דמשיח צדקנו במהרה בימינו, אשר על זה 

נאמר כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ודרשו רז"ל בפרשת השבוע ואלה שמות בני ישראל, 

בני ישראל עלו ובני ישראל נפקו )זהר חלק ב' ד' ע"א( שלא שינו את וכו' שיקוים זה על ידי חינוך על 

טהרת הקדש מיוסד על יראת שמים טהורה.

בברכה לאורך ימים ושנים טובות וכל טוב לכל המשתתפים בפעולה נשגבה זו.



קיג      

              
        

               
 

                      
                           

       
                    

                     
  

 

כולם  את והציל ישרה, בדרך העולם כל את והדריך טובים, מעשים
הקב"ה לו ונתן מכליון,  לפי כולם, את שהחיה על כלומר

ואברהם  מדרכם, בשובם אלא רשעים, של במיתתן חפץ הקב"ה שאין
שנאמר תשובה, דרך אותם ה ה ה ה ):):):):הורה יביביביב,,,, אשר ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  הנפש "ואת

ושרה  האנשים את מגייר היה שאברהם מלמד ודרשו: בחרן", עשו
הנשים את מגיירת היתה :מפרש ישראל" "תפארת ובעל

     לקרבם דהיינו לו, ראויין כולם שהיו שכר
לזרעם  וליתן ברית, להם ולכרות להם להתגלות השכינה, כנפי תחת
היתה  שכך נבואה, להם ולהשפיע ונפלאות, נסים להם ולעשות תורה,
הדברים  לכל האדם בני כל שיזכו יתברך, מאתו בתחילה הכוונה
שבזרעו, והמובחר אברהם, ורק כולם, נדחו – ומשחטאו הלו. היקרים

הללו. במתנות זכו עבדו", ישראל "זרע דהיינו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ eÈ‡ Ì‰‡ ‰q˙ ˙BBÈÒ ‰NÚ לפי – ¬»»ƒ¿ƒ¿«»«¿»»»ƒ»»«»
כלדקמן: הם הנסיונות מארצך"הרמב"ם לך יייי"לך א א א א ););););((((בראשית בראשית בראשית בראשית  בבבב,,,,

"בארץ רעב יייי););););"ויהי יב יב יב יב ,,,, פרעה((((שם שם שם שם  לבית שרה יב יב יב יב ,,,,בהילקח ((((שם שם שם שם 

המלכיםטוטוטוטו);););); ארבעת עם טוטוטוטו););););מלחמתו יד יד יד יד ,,,, הגר ((((שםשםשםשם את בקחתו

משרה מהוליד שנואש לאחר בבבב););););לאשה טזטזטזטז,,,, שנצטווה ((((שם שם שם שם  המילה
הזקנה בימי יייי););););בה יזיזיזיז,,,, אבימלך((((שםשםשםשם לבית שרה בבבב););););לקיחת כ כ כ כ ,,,, ((((שםשםשםשם

הגר יייי););););גירוש כא כא כא כא ,,,, ישמעאל((((שם שם שם שם  בנו יא יא יא יא ););););הרחקת שםשםשםשם,,,, ((((שםשםשםשם
יצחק כב כב כב כב ).).).).עקידת גם ((((שםשםשםשם אחר. באופן הנסיונות את מונים ויש

השליכו  שנמרוד הוא, הראשון בשינויים. הנסיונות מובאים בברטנורא
נזכר  שלא מאחר כשדים, אור ענין מנה לא והרמב"ם הכבשן; לתוך
בכתוב. מפורשים שכולם נסיונות עשרה מנה והוא בתורה, מפורש

ÌlÎa „ÓÚÂהקב"ה של מידותיו אחר מהרהר היה שלא ((((רשרשרשרש""""יייי););););– ¿»«¿À»
אברהם כאן קראו שהתנא מבואר, טוב" יום לפי וב"תוספות ,

נסיונותיו, בכל שעמד בזכותו, טובה ומקבלים זוכים »ÚÈ„B‰Ï¿ƒשאנו
ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ eÈ‡ Ì‰‡ ÏL B˙aÁ ‰nk שקיים לקב"ה, – «»ƒ»∆«¿»»»ƒ»»«»

אבינו  אברהם של חבתו מפרשים: ויש עליו. שציוה מה כל את ברצון
ולהראות  בנסיונות לנסותו המקום לפני חביב שהיה הקב"ה, על
מופת  להיות לו וראוי במדותיו ושלם הוא אֿלהים ירא כי לבריות,

שכתוב כמו יוצרו, לכבוד ובטרחו בסבלו עולם יחיחיחיח,,,,לדורות ((((בראשית בראשית בראשית בראשית 

ושמרו יטיטיטיט):):):): אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו "כי
ומשפט" צדקה לעשות ה' ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).דרך

   

    

      
הגמרא: מבררת ב: עמוד נט ד   מבארת מדאורייתא. בד מעילה שאי 

הגמרא:   (יא יז נתיו (ויקרא לכר 'ואני המזח על ְְְֲִִִֵֵַַַַַ

'לכ' ,מכא ודורשי יכר', נפ הא הד י תיכנפש על  על שא ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
אלא  מעילה, בה שיש ה' קדשי של די לד אי המזבח, על הד את זורק שהוא פי

מעילה. בו שאי 'לכ' כמו דינו יהיה    שמעו רבי מדרשו בבית  
המזח  על לכ נתיו 'ואני שכתוב הפסוק מהמש מעילה בה שאי למדו ְְֲִִִֵֶַַַַָ

,לד שנית מזבח קדשי  שדי ,לכפרה דווקא   שאינו  
לכפרה. אלא בא שאינו מעילה, די בו שיהיה קדשי חשוב   

 הד יכר',י נפ ובי כפרה לפני בי שוה, דינו שעה שבכל משמע ְִֵֶֶַַַָ

ש  מזה ולומדי כפרה, לאחר שנשתיירו בשיריי    
  ש הדבר פשוט   יותר נחשב אינו מצוותו שנעשה שכיו 

ה'', 'קדשי   ו דינו הוא כ   
הגמרא: ש שואלת להחמיר, דיניה את נשווה אולי   דינו 

            
:הגמרא מיישבת       מצינו שלא  

יש  עדיי מצוותו את שעשה שאחר מצוותו, מחמת מעילה, בו שיש דבר מקו בשו

 ומוכרחי ה', קדשי יותר חשוב לא מצוותו נעשה שכבר כיו ,והטע מעילה. די עליו

כלאחר  כפרה שלפני להיפ דורשי ולכ מעילה, בו אי ודאי כפרה שלאחר לומר אנו

מעילה. בו אי שבשניה כפרה

הגמרא: בו,שואלת ומועלי מצוותו שנעשית דבר מצאנו לא הא   
 המזבח בצידי אותו ונות מחתה מלוא המזבח מדש תור היה בוקר שבכל 

 וכיו בקדושתו, שנשאר כיו בהנאה ואסור גניזה. שטעו מזה ודורשי המזח' אצל מו' נאמר הנתר הדש ועל ,ש נבלע ְְִֵֵֶַַָוהוא

ח  כ וא מצוותו. נעשית שכבר א מעילה, ג בו יש שכ,להיפ א שעה, כל שוה דינו שאמנ מ'הוא' שנלמד הקושיא וזרת

מצוותו. שנעשה אפילו כפרתו אחר ג בו ומועלי כפרה כלפני כפרה שלאחר

בו, מועלי מצוותו שנעשית שדבר הדש מתרומת ללמוד אפשר אי הגמרא: משיבה א. עמוד ס ד   
 'ש והניח וגו' הבד בגדי את 'ופשט בה שכתוב ,הכיפורי ביו גדול כה של לב בגדי ארבעה  טז (ויקרא 

חז"לכג) יב:)ולמדו בהנאה (לעיל שאסורי הרי אחר, כיפורי ביו גדול כה ולא השנה, כל בה עובד הדיוט ואי גניזה שטעוני

ה כהונה ובגדי הדש ותרומת ,מצוות נעשית שכבר אפילו    נעשית שכבר אפילו מעילה בה שיש 
מצוותו ,       נלמד שממנו אחד פסוק התורה כתבה שלא מכ ,אחרי למקומות 

אפילו  מעילה בה יש בפסוק בפירוש שנכתב היכ שרק מכ אנו שומעי בנפרד, עני בכל פירשה אלא התורה לכל אב בבני

מעילה. בו אי מצוותו שנעשית שדבר כולה התורה בכל כ שאי מה מצוותו, שנעשה אחר

הגמרא: שואלת  שהפסוק     כתובי שני ויש בהנאה, ואסורי 
,מלמדי אי ולפיכ כהונה, ובגדי הדש תרומת בו, מועלי מצוותו שנעשה שדבר      של 

ובאמת גניזה, טעוני אי גדול כה    שנפסק כמו מעילה בה ואי השנה, כל בגדי בארבעה שמשמש 
קידושי ולא (נד.)במסכת עבודת אחר מיד הבגדי את שיפשטו השרת למלאכי תורה ניתנה שלא מעילה בה אי כהונה בגדי ,

,בה לדבריו יהנו כ א   ב רק נלמד הלא לא ומדוע בו, ומועלי מצוותו שנעשה דבר מצינו הדש תרומת 
בו. מועלי מצוותו שנעשה אחר שאפילו התורה לכל מכ

הגמרא: מיישבת      דורשי 'ש' ומתיבת בנחל' העגלה את ש 'וערפו בה שנאמר 
מצינו ושוב מצוותה, נעשית שכבר אחר אפילו בהנאה ואסורה גניזתה, תהא ש    א הנאה לאסור 

מצוותו, שנעשית לאחר      
הגמרא: שואלת  כאחד הבאי כתובי שני  ועגלה הדש מתרומת ללמוד אפשר אי לכ 

,בה שמועלי מצוות שנעשית המקומות לכל ערופה  כאחד הבאי כתובי שני   
.מעילה בה שיהא מצוותו נעשה שכבר אפילו המקומות לכל ערופה ועגלה הדש מתרומת נלמד 



      
   

    
     
    
     
     

   
     
    
    

    
     

    
    

    
     
    
   

   
    



xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc `nei(oey`x meil)

ìBëéxeq` ,miptle iptl lecbd odkd zxhwd onfay ,xnel ziid ¨
zedyla eléôàd lk,'ãòBî ìäàa' øîBì ãeîìz ,äøæò,cnll £¦§£¨¨©§©§Ÿ¤¥

.dxfrd lr `le ,cren ld` lr wx xn`p xeqi`dy
:zyxece `ziixad dkiynnéì ïéà,xeq`l df weqtn cenllàlà ¥¦¤¨

,øaãîaL ãòBî ìäàaokyna xeq`l la`e äìéLaíéîìBò úéá §Ÿ¤¥¤©¦§¨¦Ÿ¥¨¦
,[ycwnd zia-]øîBì ãeîìz ,ïépîcrFn ld`A didi `l mc` lke' ¦©¦©§©§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥

xRkl F`aALãwa,cenll yi 'ycwa' dlind xeziine ,'Fz`v cr §Ÿ§©¥©Ÿ¤©¥
.'ycw' `edy mewn lka zeidl xeqi` yi dxtk zryay

:zyxece `ziixad dkiynneéì ïéàxeq`l,äøè÷ä úòLa àlà ¥¦¤¨¦§©©§¨¨
xeq`l .`xnbd ixac jynda x`eaiy itkeïzî úòLa[z`fd-] ¦§©©©

,'øtëì Bàáa' øîBì ãeîìz ,ïépî íéîc.mcd z`fd epiide ¨¦¦©¦©§©§Ÿ§©¥
:zyxece `ziixad dtiqeneéì ïéàxeq`la àlàzryBúñéðkly ¥¦¤¨¦§¦¨

,'e`eaa' weqtd oeylke ,dcearl lecbd odkdBúàéöéa,dceardn ¦¦¨
ïépî.xeq`l yiy,'Búàö ãò' ,øîBì ãeîìzixdy] oeyld xeziine ¦©¦©§©©¥

cenll yi ,[dxtkd onf lk lr cnlny 'xtkl e`eaa' xn`p xak
.d`ivid seq cr `ed xeqi`dy

,weqtd jynda xn`p :zyxece `ziixad dtiqeneBãòa øtëå'§¦¤©£
.'ìàøNé ìä÷ ìk ãòáe Búéa ãòáe,weqtd xcqn cenll yie §©¥§©¨§©¦§¨¥

yBúøtk[eiecie-],Búéa úøtëì úîãB÷eúøtëì úîãB÷ Búéa úøtk ©¨¨¤¤§©¨©¥©¨©¥¤¤§©¨©
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:`ziixad ixaca dpc `xnbd.äøè÷ä úòLa àlà éì ïéà ,øî øîà̈©©¥¦¤¨¦§©©§¨¨
òîLî éàî :àøîâä úìàåùlr xn`p weqtdy x`al gxkdd dn - ©©§©

:`xnbd daiyn .dxhwdd zryøa ÷çöé éaø øîà ïëå ,àáø øîà̈©¨¨§¥¨©©¦¦§¨©
àø÷ øîà ,øæòìà éaø øîà ïëå ,éîécáà,weqtd jyndaøtëå' ©§¦¦§¥¨©©¦¤§¨¨¨©§¨§¦¤
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,úøBèwä.mlekl xtkzn day ©§¤

:`xnbd zl`eyåik.úøtëî úøBè÷:`xnbd daiynïéà,ok -àäc §§¤§©¤¤¦§¨
øîàpL ,úøtënL úøBèwì eðãîì ,àéððç éaø éðzdzidy dtbna ¨¥©¦£©§¨¨©§©§¤¤§©¤¤¤¤¡©

ezcre gxw zzin xg`lz` xihwiy oxd`l dyn xn`y ,(ai fi xacna)

,miznl miigd oia zxehwd,'íòä ìò øtëéå úøèwä úà ïziå'ixd ©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥©¨¨
.zxtkn zxehwdy

:`xnbd dtiqeneäî ìò ,ìàòîLé éaø éác àðúå[oer dfi` lr-] §¨¨§¥©¦¦§¨¥©©
ìò ,úøtëî úøBèwoerì.òøä ïBLy meynàáé`edy zxehwdøác §¤§©¤¤©¨¨¨¨Ÿ¨¨

éàLçaL,ecal lkida xihwn lecbd odkdy -ìò øtëéå`hg ¤©£©¦©¥©
rxd oeyl`edy,éàLç äNòîeze` mixtqn oi` llk jxcay ©£¤£©

.i`yga `l` `iqdxta
:lecbd odkd zcear onfa dyixt oica dpc `xnbdíúä ïðzmilk) §©¨¨

(h"n `"tdey gafnle mle`d oia mixac dynga ,iqei iax xn` ,
,'eke lkidlúøàáîå .äøè÷ä úòLa çaænìå íìeàä ïéaî ïéLøBt§¦¦¥¨¨§©¦§¥©¦§©©§¨¨

L àì ,øæòìà éaø øîà :àøîâäeðoian dyixt oic xn`p `l - ¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨
,gafnle mle`dìëéäc äøè÷ä úòLa àlàdxhwdd zrya - ¤¨¦§©©§¨¨§¥¨

iniptd gafndy oeik ,lkiday iniptd gafn lr ziaxre zixgya

,gafnle mle`d oiay mewnl jenqéðôìc äøè÷ä úòLa ìáà£¨¦§©©§¨¨§¦§¥
íéðôìziyrpd mixetikd mei ly zcgeind dxhwdd zrya - ¦§¦

mpn` ,miycwd ycewa,éLøt ìëéäîmewnl jenq `edy oeik ¥¥¨¨§¥
xRkl F`aA crFn ld`A didi `l mc` lke' ea jiiye ,dxhwdd§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥§Ÿ§©¥

la` ,'WcwAçaænìå íìeàä ïéaîmewnn wgexnd mewn `edy ©Ÿ¤¦¥¨¨§©¦§¥©
,dxhwdd.éLøt àìŸ¨§¥

áéúî[dywd-]dì éøîàå ,äáäà øa àcà áømya eywdy yie - ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨
éãk`ztqeza epipy ,[mkg my-](d"d `"t w"a milk),,øîBà éñBé éaø §¦©¦¥¥
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:àúôñåúä úìàåù .íéáëBk úãBáò éøéòNe,ok m`Lé äìòn äî àä §¦¥£©¨¦¨©©£¨¥
,çaænìå íìeàä ïéáì ìëéää ïéa.dyixt oic yi mdipya ixd ¥©¥¨§¥¨¨§©¦§¥©

:`ztqezd daiynàlà,`id dlrndúòLa ïéa ïéLøBt ìëéäaL ¤¨¤©¥¨§¦¥¦§©
ïéLøBt ïéà ,çaænìå íìeàä ïéaîe ,äøè÷ä úòLa àlL ïéáe äøè÷ä©§¨¨¥¤Ÿ¦§©©§¨¨¦¥¨¨§©¦§¥©¥§¦

,äøè÷ä úòLa àlà.`xnbd ixac jynda x`eaiy enke ¤¨¦§©©§¨¨
y `ziixad ixac zligza x`ean :`xnbd zwiicneäøè÷ä úòLa¦§©©§¨¨

éLøt àäéî,gafnle mle`d oian s`åàì éàî,dpeekd oi` m`d - ¦¨¨§¥©¨
dyixtl,íéðôì éðôìc äøè÷ä úòLa,mzq dxhwd xn`p ixdy ¦§©©§¨¨§¦§¥¦§¦

xfrl` iax ixack `le ,miptle iptl elit`e dxhwd lk drnyny
`l` oiyxet eid `l miptle iptl ly dxhwd zryay xn`y

:`xnbd zvxzn .lkiddn,àìzrya dyixtl `ziixad zpeek oi` Ÿ
dyixtl `l` ,miptle iptl dxhwdd,ìëéäc äøè÷ä úòLaixace ¦§©©§¨¨§¥¨

mle`d oian mipdkd miyxety myk ,jk miyxtzn `ziixad
inc ozn zrya myn miyxet jk ,lkida dxhwdd zrya gafnle

.lkida mipzipd 'eke giyn odk xt
:`xnbd dywn,éëä éà`,`tiqa xn`py dn z` x`ap jiäî àä' ¦¨¦¨©

äìònoiyxet lkiday `l` ,gafnle mle`d oial lkidd oia yi ©£¨
mle`d oiane ,dxhwd zrya `ly oiae dxhwd zrya oia
zpeeky `xnbd dxaqe ,'dxhwd zrya `l` oiyxet oi` ,gafnle
oiae miptle iptly dxhwd zrya oia miyxet lkiddny `ziixad
oi` gafnle mle`d oian eli`e ,miptle iptly minc ozn zrya
zrya wx `l` ,miptle iptl minc ozn zrya dyixt aeig

`xnbd zl`ey jk lre ,lkid ly dxhwdàì eúåwelig oi` ike - §Ÿ
e ,sqepäìòî àä àkéà àä,dnvr dxhwdaïéa éLøt ìëéäî eléàc ¨¦¨¨©£¨§¦¥¥¨¨§¥¥

déãéc äøè÷ä úòLae ,lkiday -,íéðôì éðôìc äøè÷ä úòLa ïéa ¦§©©§¨¨¦¥¥¦§©©§¨¨§¦§¥¦§¦
,ìëéäc äøè÷ä úòLa àlà éLøt àì çaænìå íìeàä ïéaî eléàå§¦¦¥¨¨§©¦§¥©Ÿ¨§¥¤¨¦§©©§¨¨§¥¨

.xfrl` iax ixack
:`xnbd daiynéðz÷ àämle` ,df welig `ziixaa xn`p mpn` - ¨¨¨¥

minc ozn zryl dpeekd oi` 'dxhwd zrya `ly' xn`py dn
,miptle iptlyàlà,wlgl `ziixad zpeek `id jkìëéäaL ¤¨¤©¥¨

äøè÷ä úòLa ïéa ïéLøBt,lkidaäøè÷ä úòLa àlL ïéáe §¦¥¦§©©§¨¨¥¤Ÿ¦§©©§¨¨
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ezny in` cenr cn sc ± iyily wxt`nei
äøæòä ìëá óà ìåëé.miptle iptl zxhw xihwn odkdyk cner mc` `di `l Ðéì ïéà

úøåè÷ úøè÷ä úòùá àìà.rnyn i`n yxtn dinwl Ðúøè÷ úøè÷ä åæ øîåà éåä
.l`xyi lr xiryde ,mipdkd lre eilr xtkn xtdy ,mleka dey oi` minc ozn eli`c Ð

òøä ïåùì ìòz` mzind mz`" (fi xacna) aizkc ,ded rxd oeyl gxwc `idd ik Ð

'd mr.`ed i`yga rxd oeyl mzqe "ïéáî
çáæîìå íìåàämizye mixyr xie` lkn Ð

.mdipiay zen`äøè÷ä úòùá àìà åðù àì
ìëéäãixdy ,ziaxre zixgy iniptd gafnc Ð

.el jenqíéðôìå éðôìã äøè÷ä úòùá ìáàÐ

mle`d oian la` ,iyxt el jenq `edy lkidn

wgexn `edy gafnle.iyxt `l Ðïúî úòùá
çéùî ïäë øô,zevnd lkn zg` lr `ad Ð

lr enc ozne ,dyre envr z`xeda drhy

.adfd gafn lre zkextdäøæ äãåáò éøéòùåÐ

,oic zia z`xeda dxf dcear ecary xeaiv

aizkck ,z`hgl xirye dlerl xt mi`ian

xiry eze`e ,(eh my) "miyp` jl gly" zyxta

opitlick ,lk`p epi`e ,zkextd lr enc ozn

.(`,fn) migaf zkqnae ixtiqe `xtiqaäî àä
'åë ùé äìòî:xnelk ,ixd enk `d i`d Ð

oial lkid oia dyixta yi dlrn [dn] dzrn

?gafnle mle`'åë äøè÷ä úòùá ïéá`w Ð

,miptle iptlc dxhwd zrya oia dizrc `wlq

`l` ,miptle iptlc dxhwd zrya `ly oia

.miptle iptlc minc ozn zryaíìåà ïéáîå
ïéùøåô ïéà çáæîìå`l` miptle iptl meyn Ð

.minc ozn zrya `l la` ,dxhwd zryaéàî
'åë åàì.ziyixtck Ðìëéäã äøè÷ä úòùá àì

ikde .gafnle mle`d oian miyxetc ,xn`w Ð

zrya mle`d oian miyxety myk :ipzw

odk xt ozn zrya oiyxet jk ,lkidc dxhwd

dc ,giyn.lkida inp ieéëä éàmykc Ð

`le ,i`w lkid` dxhwd zrya oiyxety

miptle iptlc`ike :dinza ,yi dlrn dn `d Ð

`d `l` dlrn cer oi`?dxhwd zrya `lyc !

zrya oia oiyxet lkiday ipzwc ,miptl iptlc

`ly oia miptl iptl oia lkidc oia dxhwd

oia ,minc ozn zrya `l` dxhwd zrya

gafnle mle`d oiane ,miptle iptl oia lkidc

zry `idc ,dxhwd zrya `ly opiyxt `l

dxhwd zrya `l` ,miptle iptlc minc ozn

,dlrn yi dxhwd zrya elit` `dc .lkidc

.'ek iyxt lkidn eli`céðú÷ àä,`zegipa Ð

dxhwd zrya `ly i`d .xn`w inp ikd

xn`wc,xn`w lkidc dxhwd zrya `ly Ð

.miptl iptl `id dxhwd zrya `l`úòùá ïéá
äøè÷ädxhwd zrya `ly `de .[lkidc] Ð

ipzwc`l` ,dicic dxhwd zrya `ly `pz Ð

.miptle iptlc dxhwd zrya
äùåã÷á
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äìéùáiab (`,bp) "el e`ived" wxta onwl opixn` `peeb i`d ike Ð oiipn minler ziae

zeaxl Ð dxacnd (xacn) :`ipz (a,fq onwl) "ixiry ipy" wxtae ,oyr dlrn

e .minler ziae dliy oerabe aepxy` xtrd one" dheq xtr iab (mye `,fh) dheqc ipy wxta

(a,fh) zereayc ipy wxtae ,'eke oiipn minler ziae dliy :xn`w "okynd rwxwa didi

ixwi` okyne ,okyn ixwi` ycwn ickn :xn`wc

ici`e ici` e` okyn ici`e ici` e` `nil ,ycwn

okyn ixwi` ycwnc ab lr s` ,`nl` .ycwn

cg ,i`xw ixz jixhvi` Ð ycwn ixwi` okyne

:dywe .iccdn ixinb `le ,okynl cge ycwnl

milqety mipy iab (`,ck) oilegc `nw wxtac

ok minler ziae dliya s` leki :xn`w ,miela

(`,a) oiaexirc `nw wxtae .(z`f) xnel cenlz

lkidd zezlc zgizt mcew ohgyy minly

ixwi`c ycwn ogky` Ð ol `pn ycwna ,oileqt

`ki` `ny oiaexirc `idda :xnel yie !okyn

,`zlin `iddl okynl ycwn zeeydl weqt mey

ziae dliy opihrnc xzae .oilegc `nw wxta oke

`yxcl weqt eze` iwep f` .(z`fn) minler

ipy wxta qxb xy` oa wgvi epiaxe ,izixg`

ab lr s` :d`xp ile ?il dnl i`xw ixz :zereayc

`idda ikd elit` Ð 'ek okyn ixwi` ycwnc

jzrc `wlq d`neh oiprl ixii`c zereayc

oiprl od oiwelgc oeik ,ediipia wlgl `pin`

`ed oic `pin` ded Ð ycwn azk i`c ,d`neh

xeqi` exeqi` ixdy ,aiig ycwnl qpkpy `nhc

lr oiaiig dvign litpc xza elit`e .mler

erqpy xg`l okyna la` .d`neh meyn mewnd

oi` Ð xg` mewna edecinrde edewxite myn

ded Ð okyn azk i`e .oey`xd enewn lr oiaiig

onya gynpy itl eilr aiigy `ed oic `pin`

`edyk elit` d`neha ea rbil xeq`e ,dgynd

rbil xzen Ð exypy lkid ipa` la` .wxetn

opikxvnc `d ,`vxzin inp `dae .d`neha mda

zia zeaxl (`,fh dheq) "`ian did" wxta `xw

d`neh oeyla `xw diwt`c meyn ,minler

wtq zekld lke "d`nhp `ide dxzqpe" aizkc

`pin` jzrc `wlq ikdl ,dheqn opixnb d`neh

d`neh oiprl miwelg okyne ycwnc oeik

welig `di inp dheq z`neh oiprl ,ziyixtck

dcedi oa iqi`c `nrh epiidc rcze .mdipia

biltcn ,minler ziae dliy zeaxl `xw jixvnc

lw ,jixv epi` xn`e mgpn oa iqi` mzd dilr

aezkd wlig `l zelw ze`neha dne `ed xnege

`l dxeng dy` z`neh ,minler ziae dliy oia

okynl qpkpd :zelw ze`neh yexit .oky lk

s` ,ediiexz` zxk aiig sebd z`neha ycwnle

ikd elit` ,ziyixtck odipia welig yic ab lr

i`d meyne ,mdl qpkpd zxk oiprl mze` deyd

lgl el d`xp oi` welig`wlq xacnd xacne .w

l`xyi eidyk okyna `weec `pin` jzrc

meyn oyr dlrnce ,xacnl oikenq xacna

`zrnyc `xw i`de .oxd` `xw `edda aizkc

`le cren ld` aizkc meyn `pin` jzrc `wlq

xzae .minler ziae dliy ihernl `z`c `pin` jzrc `wlqe "ycwa xtkl e`aa didi `l mc` lke" `l` azkinl jixv ded `lc `ed `xizi `xwne ,xacna `l` cren ld` ixwi`

.jixhvi` zexfr ihernl Ð `pngx azkc cren ld` minler ziae dliy opiaxnc

êë.miptl iptl inp odn yic meyn dil `wiqt `l `l` lkida k"dei ly xirye xt ozn zrya xninl ivn ded inp ikd Ð giyn odk xt ozn zrya oiyxetäî'eke lkid oia yi dlrn

.xn`w dyixt oiprl `l` .gafnle mle`d oia ok oi`y dn ,lkida minc ozne oglye dxepne adfd gafnc ,`ki` `aeh Ðéàî`py i`n :il dniz Ð miptle iptlc dxhwd zrya e`l

`xw cgn d`fd oia dxhwd oia `de ?d`fd zrya `le ,miptle iptlc dxhwd zrya gafnle mle`d oian yextl exfbcda exfb ith ,`icda `xwa azkc dxhwda :xnel yie !lirl `wtp

.`wtp "xtkl"c `xeziinc d`fda `le ,opax
eli`c
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äøæòa eléôà ìBëé¯ïéà ."ãòBî ìäàa" øîBì ãeîìz ¨£¦¨£¨¨©§©§Ÿ¤¥¥
íéîìBò úéáe äìéL ,øaãnaL ãòBî ìäàa àlà éì¦¤¨§Ÿ¤¥¤©¦§¨¦Ÿ¥¨¦
úòLa àlà éì ïéà ."Lãwa" øîBì ãeîìz ?ïépî¦©¦©§©©Ÿ¤¥¦¤¨¦§©

ïépî íéîc ïzî úòLa ,äøè÷ä¯Bàáa" øîBì ãeîìz ©§¨¨¦§©©©¨¦¦©¦©§©§Ÿ
ïépî Búàéöéa ,Búñéðëa àlà éì ïéà ."øtëì¯ãeîìz §©¥¥¦¤¨¦§¦¨¦¦¨¦©¦©§

ìk ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå" ."Búàö ãò" øîBì©©¥§¦¤©£§©¥§©¨
"ìàøNé ìä÷¯úøtk ,Búéa úøtëì úîãB÷ Búøtk §©¦§¨¥©¨¨¤¤§©¨©¥©¨©

,íéðäkä åéçà úøtëì úîãB÷ Búéaåéçà úøtëå ¥¤¤§©¨©¤¨©Ÿ£¦§©¨©¤¨
ïéà :øî øîà .ìàøNé ìä÷ ìk úøtëì úîãB÷ íéðäkä©Ÿ£¦¤¤§©¨©¨§©¦§¨¥¨©¨¥
ïëå ,àáø øîà ?òîLî éàî .äøè÷ä úòLa àìà éì¦¤¨¦§©©§¨¨©©§©¨©¨¨§¥
øîà :øæòìà éaø øîà ïëå ,éîécáà øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©§¦¦§¥¨©©¦¤§¨¨¨©
,"ìàøNé ìä÷ ìk ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå" àø÷§¨§¦¤©£§©¥§©¨§©¦§¨¥
ìëìe íéðäkä åéçàìe Búéáìe Bì äåML äøtk eäæéà¥¤©¨¨¤¨¨§¥§¤¨©Ÿ£¦§¨

ìàøNé ìä÷¯.úøBèwä úøè÷ä äæ øîBà éåä¯ §©¦§¨¥¡¥¥¤©§¨©©§¤
?úøtëî úøBè÷e¯àäc ,ïéàeðãîì :àéððç éaø éðz §¤§©¤¤¦§¨¨¥©¦£©§¨¨©§

øtëéå úøèwä úà ïziå" øîàpL ,úøtëîL úøBèwì©§¤¤§©¤¤¤¤¡©©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥
úøBè÷ äî ìò :ìàòîLé éaø éác àðúå ."íòä ìò©¨¨§¨¨§¥©¦¦§¨¥©©§¤

úøtëî¯ì ìòøtëéå éàLçaL øác àáé ,òøä ïBL §©¤¤©¨¨©¨Ÿ¨¨¤©£©¦©¥
.éàMç äNòî ìòíìeàä ïéaî ïéLøBt :íúä ïðz ©©£¤©©§©¨¨§¦¦¥¨¨

eðL àì :øæòìà éaø øîà .äøè÷ä úòLa çaænìå§©¦§¥©¦§©©§¨¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר זאב שי'

שלום וברכה!

... נתעכב שילוח מכ' זה. ובינתים נתקבל מכתב זה מהר"ד שי' וכותב א( שההשקה היא כמו ח, 

ויעץ לעשות חור ההולך ישר ולא בדרך מלמעלמ"ט. ומסכים הנני לדעתו. ב( שהתיר והורה להם לעשות 

שטאפער מגומי. ואין דעתי כן, ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מהרש"ב נ"ע - נדפסה בסו"ס טהרת מים ובס' 

של הנ"ל טהרת יו"ט ח"ו בהקדמה - וצריך לעשותה מעץ.
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ìBëéxeq` ,miptle iptl lecbd odkd zxhwd onfay ,xnel ziid ¨
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,[ycwnd zia-]øîBì ãeîìz ,ïépîcrFn ld`A didi `l mc` lke' ¦©¦©§©§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥
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.'ycw' `edy mewn lka zeidl xeqi` yi dxtk zryay

:zyxece `ziixad dkiynneéì ïéàxeq`l,äøè÷ä úòLa àlà ¥¦¤¨¦§©©§¨¨
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,gafnle mle`d oiay mewnl jenqéðôìc äøè÷ä úòLa ìáà£¨¦§©©§¨¨§¦§¥
íéðôìziyrpd mixetikd mei ly zcgeind dxhwdd zrya - ¦§¦

mpn` ,miycwd ycewa,éLøt ìëéäîmewnl jenq `edy oeik ¥¥¨¨§¥
xRkl F`aA crFn ld`A didi `l mc` lke' ea jiiye ,dxhwdd§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥§Ÿ§©¥

la` ,'WcwAçaænìå íìeàä ïéaîmewnn wgexnd mewn `edy ©Ÿ¤¦¥¨¨§©¦§¥©
,dxhwdd.éLøt àìŸ¨§¥

áéúî[dywd-]dì éøîàå ,äáäà øa àcà áømya eywdy yie - ¥¦©©¨©©£¨§¨§¥¨
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ezny in` cenr cn sc ± iyily wxt`nei
äøæòä ìëá óà ìåëé.miptle iptl zxhw xihwn odkdyk cner mc` `di `l Ðéì ïéà

úøåè÷ úøè÷ä úòùá àìà.rnyn i`n yxtn dinwl Ðúøè÷ úøè÷ä åæ øîåà éåä
.l`xyi lr xiryde ,mipdkd lre eilr xtkn xtdy ,mleka dey oi` minc ozn eli`c Ð

òøä ïåùì ìòz` mzind mz`" (fi xacna) aizkc ,ded rxd oeyl gxwc `idd ik Ð

'd mr.`ed i`yga rxd oeyl mzqe "ïéáî
çáæîìå íìåàämizye mixyr xie` lkn Ð

.mdipiay zen`äøè÷ä úòùá àìà åðù àì
ìëéäãixdy ,ziaxre zixgy iniptd gafnc Ð

.el jenqíéðôìå éðôìã äøè÷ä úòùá ìáàÐ

mle`d oian la` ,iyxt el jenq `edy lkidn

wgexn `edy gafnle.iyxt `l Ðïúî úòùá
çéùî ïäë øô,zevnd lkn zg` lr `ad Ð

lr enc ozne ,dyre envr z`xeda drhy

.adfd gafn lre zkextdäøæ äãåáò éøéòùåÐ

,oic zia z`xeda dxf dcear ecary xeaiv

aizkck ,z`hgl xirye dlerl xt mi`ian

xiry eze`e ,(eh my) "miyp` jl gly" zyxta

opitlick ,lk`p epi`e ,zkextd lr enc ozn

.(`,fn) migaf zkqnae ixtiqe `xtiqaäî àä
'åë ùé äìòî:xnelk ,ixd enk `d i`d Ð

oial lkid oia dyixta yi dlrn [dn] dzrn

?gafnle mle`'åë äøè÷ä úòùá ïéá`w Ð

,miptle iptlc dxhwd zrya oia dizrc `wlq

`l` ,miptle iptlc dxhwd zrya `ly oia

.miptle iptlc minc ozn zryaíìåà ïéáîå
ïéùøåô ïéà çáæîìå`l` miptle iptl meyn Ð

.minc ozn zrya `l la` ,dxhwd zryaéàî
'åë åàì.ziyixtck Ðìëéäã äøè÷ä úòùá àì

ikde .gafnle mle`d oian miyxetc ,xn`w Ð

zrya mle`d oian miyxety myk :ipzw

odk xt ozn zrya oiyxet jk ,lkidc dxhwd

dc ,giyn.lkida inp ieéëä éàmykc Ð

`le ,i`w lkid` dxhwd zrya oiyxety

miptle iptlc`ike :dinza ,yi dlrn dn `d Ð

`d `l` dlrn cer oi`?dxhwd zrya `lyc !

zrya oia oiyxet lkiday ipzwc ,miptl iptlc

`ly oia miptl iptl oia lkidc oia dxhwd

oia ,minc ozn zrya `l` dxhwd zrya

gafnle mle`d oiane ,miptle iptl oia lkidc

zry `idc ,dxhwd zrya `ly opiyxt `l

dxhwd zrya `l` ,miptle iptlc minc ozn

,dlrn yi dxhwd zrya elit` `dc .lkidc

.'ek iyxt lkidn eli`céðú÷ àä,`zegipa Ð

dxhwd zrya `ly i`d .xn`w inp ikd

xn`wc,xn`w lkidc dxhwd zrya `ly Ð

.miptl iptl `id dxhwd zrya `l`úòùá ïéá
äøè÷ädxhwd zrya `ly `de .[lkidc] Ð

ipzwc`l` ,dicic dxhwd zrya `ly `pz Ð

.miptle iptlc dxhwd zrya
äùåã÷á
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äìéùáiab (`,bp) "el e`ived" wxta onwl opixn` `peeb i`d ike Ð oiipn minler ziae

zeaxl Ð dxacnd (xacn) :`ipz (a,fq onwl) "ixiry ipy" wxtae ,oyr dlrn

e .minler ziae dliy oerabe aepxy` xtrd one" dheq xtr iab (mye `,fh) dheqc ipy wxta

(a,fh) zereayc ipy wxtae ,'eke oiipn minler ziae dliy :xn`w "okynd rwxwa didi

ixwi` okyne ,okyn ixwi` ycwn ickn :xn`wc

ici`e ici` e` okyn ici`e ici` e` `nil ,ycwn

okyn ixwi` ycwnc ab lr s` ,`nl` .ycwn

cg ,i`xw ixz jixhvi` Ð ycwn ixwi` okyne

:dywe .iccdn ixinb `le ,okynl cge ycwnl

milqety mipy iab (`,ck) oilegc `nw wxtac

ok minler ziae dliya s` leki :xn`w ,miela

(`,a) oiaexirc `nw wxtae .(z`f) xnel cenlz

lkidd zezlc zgizt mcew ohgyy minly

ixwi`c ycwn ogky` Ð ol `pn ycwna ,oileqt

`ki` `ny oiaexirc `idda :xnel yie !okyn

,`zlin `iddl okynl ycwn zeeydl weqt mey

ziae dliy opihrnc xzae .oilegc `nw wxta oke

`yxcl weqt eze` iwep f` .(z`fn) minler

ipy wxta qxb xy` oa wgvi epiaxe ,izixg`

ab lr s` :d`xp ile ?il dnl i`xw ixz :zereayc

`idda ikd elit` Ð 'ek okyn ixwi` ycwnc

jzrc `wlq d`neh oiprl ixii`c zereayc

oiprl od oiwelgc oeik ,ediipia wlgl `pin`

`ed oic `pin` ded Ð ycwn azk i`c ,d`neh

xeqi` exeqi` ixdy ,aiig ycwnl qpkpy `nhc

lr oiaiig dvign litpc xza elit`e .mler

erqpy xg`l okyna la` .d`neh meyn mewnd

oi` Ð xg` mewna edecinrde edewxite myn

ded Ð okyn azk i`e .oey`xd enewn lr oiaiig

onya gynpy itl eilr aiigy `ed oic `pin`

`edyk elit` d`neha ea rbil xeq`e ,dgynd

rbil xzen Ð exypy lkid ipa` la` .wxetn

opikxvnc `d ,`vxzin inp `dae .d`neha mda

zia zeaxl (`,fh dheq) "`ian did" wxta `xw

d`neh oeyla `xw diwt`c meyn ,minler

wtq zekld lke "d`nhp `ide dxzqpe" aizkc

`pin` jzrc `wlq ikdl ,dheqn opixnb d`neh

d`neh oiprl miwelg okyne ycwnc oeik

welig `di inp dheq z`neh oiprl ,ziyixtck

dcedi oa iqi`c `nrh epiidc rcze .mdipia

biltcn ,minler ziae dliy zeaxl `xw jixvnc

lw ,jixv epi` xn`e mgpn oa iqi` mzd dilr

aezkd wlig `l zelw ze`neha dne `ed xnege

`l dxeng dy` z`neh ,minler ziae dliy oia

okynl qpkpd :zelw ze`neh yexit .oky lk

s` ,ediiexz` zxk aiig sebd z`neha ycwnle

ikd elit` ,ziyixtck odipia welig yic ab lr

i`d meyne ,mdl qpkpd zxk oiprl mze` deyd

lgl el d`xp oi` welig`wlq xacnd xacne .w

l`xyi eidyk okyna `weec `pin` jzrc

meyn oyr dlrnce ,xacnl oikenq xacna

`zrnyc `xw i`de .oxd` `xw `edda aizkc

`le cren ld` aizkc meyn `pin` jzrc `wlq

xzae .minler ziae dliy ihernl `z`c `pin` jzrc `wlqe "ycwa xtkl e`aa didi `l mc` lke" `l` azkinl jixv ded `lc `ed `xizi `xwne ,xacna `l` cren ld` ixwi`

.jixhvi` zexfr ihernl Ð `pngx azkc cren ld` minler ziae dliy opiaxnc

êë.miptl iptl inp odn yic meyn dil `wiqt `l `l` lkida k"dei ly xirye xt ozn zrya xninl ivn ded inp ikd Ð giyn odk xt ozn zrya oiyxetäî'eke lkid oia yi dlrn

.xn`w dyixt oiprl `l` .gafnle mle`d oia ok oi`y dn ,lkida minc ozne oglye dxepne adfd gafnc ,`ki` `aeh Ðéàî`py i`n :il dniz Ð miptle iptlc dxhwd zrya e`l

`xw cgn d`fd oia dxhwd oia `de ?d`fd zrya `le ,miptle iptlc dxhwd zrya gafnle mle`d oian yextl exfbcda exfb ith ,`icda `xwa azkc dxhwda :xnel yie !lirl `wtp

.`wtp "xtkl"c `xeziinc d`fda `le ,opax
eli`c
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קטז
ezny ina cenr cn sc ± iyily wxt`nei

äùåã÷á.minc ozn Ðúçà äùéøô íùiyxt lkidnc ,`id dlrn `cg dlek Ð

gafnle mle`d oiane ,minc ozn liaya oiae dxhwd liaya oia miptle iptl [meyn]

miptle iptlc dxhwd meync opireny`c oeike .llk miptl iptl liaya [iyxt] `l

iyxt `l.minc ozn meyn opireny`l jixhvi` `l Ðàúééøåàã úåìòîzelrn Ð

`nw wxta milk zkqna dpyna minkg epny

ycewn ziad xd :mzd xn`wc ,(g dpyn)

on miyp zxfre ,ziad xdn ligde ,milyexin

mipdk lye ,miyp lyn l`xyi zxfre ,ligd

,dxfrd on gafnle mle`d oiae ,l`xyi lyn

`ziixe`c Ð gafnle mle`d oian lkidde

.edl ixinb ikde ,ipiqn dynl dkld ,edpip

jixhvi` `l `xwc ,inp dyixt oiprl ,jkld

`l mc` lke" aizkck lkidn `l` dyixt

mle`d oia xefbe opax ez`e "cren ld`a didi

gafnle`le ,lkidl liire ixwin `nlic Ð

oia ixdy ,dxifb dze`l dxfr x`y dkynp

lk x`ye ,`id zg` dyecw gafnle mle`

dteb gafnl mle`d oiae .zg` dyecw dxfrd

.dxifbl dxifb dxfr x`y dl `iede ,dxifb

opaxc mzd ipzwc zelrn jzrc `wlq i`e

,gafnle mle`d oia `ziixe`cn la` ,edpip

.'ek `py i`n ,`id dyecw `cg dxfrd lke

[åùøôð] éîð äøæò äìåëîdxifb `d meyn Ð

.dxifb `cg dlek `dc ,dtebäðéî òîùÐ

.dyixt gafnle mle`d oia xfbcnúùåã÷
àéä àãç íìåàå ìëéäld` inp mle`e Ð

oian yextl dwgxd ciare ,ixwn cren

`nlic ,dxfrd lkl dyixt gafnle mle`d

ld`a didi `l"` xar `we mle`l liir

."crenàéä àãç çáæîìå íìåàä ïéáå íìåà
xie`d jiyni` lkid eh` mle` xefb ike Ð

.dxifb `idda mle`d oiacïðåîî ìò äñçÐ

ilkd z` zwgey milgb ziizge ,opiqg inp op`e

.ezxqgneàùìåç íåùîzexrl `ed gxehy Ð

.ilk l` ilkníéìçâ á÷ly dxrnyk Ð

aw el xftzn dyly ly jezl oiaw zrax`

dn` jezl ecakn `ed ,milgbly oeliq Ð

.oexcw lgpl z`veid dxfréñåé 'ø àìåi`c Ð

.oixftzn dyly ,iqei 'xñéðëî äéä ïééá÷ ìùá
lya exn`y opaxk ,oiaw drax` lya dzege Ð

.dzeg did oiaw drax`úéøáãî äàñzyy Ð

zezy etiqed milyexil e`ayke ,zeixacn oiaw

yng zeixacn oiaw zyy zeyrpe zecnd lr

zixacn d`q lya dzegyke ,zeinlyexi

zeinlyexi oiaw zyly jezl dxrnexftzp Ð

.zeinlyexi oiiaw eläáò äãìâ äéädptec Ð

.dcak dzid jkl ,darêø.wc Ð÷éúùàéðÐ

meyn ,lew rinyne ywywny ,dy`xa zrah

.(gk zeny) 'ebe "e`eaa elew rnype"áäæå
áåè àåää õøàä.`nzq adf `ki`c llkn Ð
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åìéàãi`d ipznl dil ded `l jcicl :`yexit ikd Ð dicic dyecwa oia iyxt lkidn

oia oiyxet lkiday :ipznl dil irai` ikd `l` 'eke dxhwd zrya oiac `pyil

mle`d oiae minc oznc oia zxhwc oia rnync ,miptle iptlc dyecwa oia dicic dyecwa

,zxhwd dhwp i`n`e ,minc oznce zxhwc lkidc dyecwa `l` dyixt oi` gafnle

ixn`c icicl `nlya ?`l eze zxhwd rnync

dxhwd zrya s` gafnle mle`d oia oiyxetc

Ð miptle iptlc minc ozna `le miptle iptl

zg` dyixt my :ipyne .dxhwd hwpc `d `gip

,da ixii` `xw xwirc meyn dxhwd `pze .`id

.minc ozna oicd `ede

àéúà:il dniz Ð mixetkd mein dxtk dxtk

oda aizk Ð dxf dcear ixiry `nlya

`lc giyn odk xt la` "gly" zyxta dxtk

mlrd xtl ywzi`c ab lr s` ,dxtk dia azk

"onewn edfi`" wxta xn`c o`nl ?olpn xac

xfeg oi` dey dxfba cnld xacc (`,p migaf)

dey dxifba diteb mlrd xt `de ,ywida cnlne

migafa xn`c o`nl :xnel yie !xnb dxtk dxtkc

,mlrd xt df Ð "xtl" (a,n) "i`ny zia" wxt

iedinl jixhvi` ixii` dicica `xwc ab lr s`e

Ð diteba azkc o`nk `ywidn dil `iz`c i`n

ikid ik xninl `ki`c ,`kd `gip dicicl

opitlic i`nl mlrd xt df xtl ipd`c opixn`c

azkc o`nk iedinl ,geyn odk xtn `ywida dil

`kdc `zlin i`dl ipd` inp ikd Ð diteba

azkc o`nk iedinl mixetkd mein opixnbc

mei xt df Ð "xtl" xn`c o`nle .diteba

oeik `dc ,`iyw `l diciclc xnel yi ,mixetkd

,mixetkd mei xt df Ð "xtl dyre" yixcc

ixd Ð giyn odk xt df Ð "xtl dyr xy`k"

,iccdl giyn odk xte mixetkd mei xt eywzi`

ab lr s`c .dyixtl mixetkd mei xtn xnbe

azkcn mzd edl opitlic miakek zcear ixiryc

ixiry dipin opiyxce ,mlrd xta "z`hgd"

eywed eli`k mzd edl aiyg `l Ð dxf dcear

`xw dia azkc mlrd xtl `l` ,giyn odk xtl

,`ed `nlra `xezii "z`hgd"c mzd ip`y Ð

,giyn odk xtl ywen `diy ezernyna oi`e

jelida mixetkd mei xte giyn odk xt la`

wc `pyilxtl dyre ,dfl df eywedy rnyn `x

.mixetkd mei xtl dyr xy`k ,odk xt epiidc df

`zlin` mdxa` oa wgvi epiax my yxit oke

.izixg`

ìëá:i"yx yxit Ð wizy`ip dl did `l mei

rnype" aizkck ,lew rinydl zrah

,wzxp :opiqxb inlyexiae ."ycewd l` e`eaa elew

oirk :xy` oa wgvi epiaxl d`xpe .deeki `ly

dzgn ly dci aiaq ieyr did xer ly wzxp

mg zekzn ilk lkc meyn ,deeki `ly da feg`l

wzxp meid jixv did jkitle ,elek mg Ð ezvwn

midey milgbd eidy itl ,mini x`yan xzei

aeye ,daxd dng dzidy cr daexn onf dzgna

sk z`ved zeceardn zg` `idy dze` `iven

:ipyne ?uveg epi`e :inlyexia jixte .dzgne

rawp did oixnqn ici lr xnelk ,xnqna eraew

.dzgnd sebk aygie lha `diy ,ci zial wzxp eze`áäæ.enewn my lr Ð ften adf .melk xqgp epi` eze` mitxevyk :inlyexia yxtn Ð aehíåéäåwxta xn`c Ð adf ly oeziwn

.xy` oa wgvi epiax .zxy ilk x`y zeaxl Ð "evgxi" aizkc ,ycwn zxy ilk lkac (`,ak) migafc ipy
iax
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äúéä íBé ìëa .Cø íBiäå ,äáò dcìb äúéä íBé ìëa§¨¨§¨¦§¨¨¤§©©§¨¨§¨
àîòè éàî .äkeøà íBiäå äøö÷¯BòBøæ àäzL éãk §¨¨§©£¨©©§¨§¥¤§¥§

ìBãb ïäk ìLBzòéiñîdì äéä àì íBé ìëa :àðz . ¤Ÿ¥¨§©©§¨¨§¨Ÿ¨¨¨
.ïâqä ïa éøác ,÷ézLàéð dì äéä íBiäå ,÷ézLàéð¦©§¦§©¨¨¨¦©§¦¦§¥¤©§¨
äòáL :àcñç áø øîà ."÷Bøé dáäæ äéä íBé ìëa"§¨¨¨§¨¨¨¨©©¦§¨¦§¨

.íéåøt áäæe ,øeâñ áäæå ,èeçL áäæå ,æôeî áäæå ,øéôBà áäæå ,áBè áäæå ,áäæ :ïä íéáäæ§¨¦¥¨¨§¨¨§¨¨¦§¨¨¨§¨¨¨§¨¨¨§¨©§©¦
áBè áäæå áäæ¯øéôBà áäæ ,"áBè àåää õøàä áäæe" áéúëc¯æôeî áäæ ,øéôBàî éúàc ¨¨§¨¨¦§¦§©¨¨¤©¦§©¦§¨¥¥¦¨¨¨

äîåãù

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

יומא. פרק רביעי - טרף בקלפי דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc `nei(oey`x meil)

äøè÷ä úòLa àlàycewa dxhwd zrya eli`e ,lkiday ¤¨¦§©©§¨¨
iax ixacke ,gafnle mle`d oian yextl aeig oi` miycwd

.xfrl`
:`xnbd zl`eyäìòî àä àkéà àäå,ztqep dlrn dpyi ixd - §¨¦¨¨©£¨

déãéc äMeã÷a ïéa éLøt ,ìëéäî eléàce lkiday minc ozna -ïéa §¦¥¥¨¨§¥¥¦§¨¦¥¥
íéðôìå éðôìc äMeã÷a,miycwd ycewa minc ozna -ïéaî eléàå ¦§¨§¦§¥§¦§¦§¦¦¥

,ìëéäc äMeã÷a àlà éLøt àì ,çaænìå íìeàäozn zrya `le ¨¨§©¦§¥©Ÿ¨§¥¤¨¦§¨§¥¨
:`xnbd daiyn .dxhwda wlgny enke ,miycwd ycewa minc

,àáø øîàyi mpn`oica mb miycwd ycewl lkidd oia welig ¨©¨¨
,dyixt ipic md mipicd ipyy oeik la` ,minc ozn zrya dyixt

y xnel yiàéä úçà äLéøt íLaeigk md dyixtd ipic ipy - ¥§¦¨©©¦
welig `pzd eprinyde ,zeceard zrya dyixt aeig yiy ,cg`
xefgl jxved `le ,lkid zxhwdl miycwd ycew zxhwd oia

.minc ozna mb wlgle
:`ztqezd ixaca oecl `xnbd zxfeg,øî øîàoiyxety myk ¨©©

,dxhwd zrya gafnle mle`d oianïäk øt ïzî úòLa ïéLøBt Ck̈§¦¦§©©©©Ÿ¥
úìàåù .íéáëBk úãBáò éøéòNe øeaö ìL øác íìòä øôe çéLî̈¦©©¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©¨¦

ïì àðî :àøîâä:`xnbd daiyn .dyixt oic yi el`a s`yøîà §¨¨¨©
,úãt éaødf oicàéúà,dey dxifba cnlp -íBiî 'äøtk' 'äøtk' ©¦§¨¨§¨©¨¨©¨¨¦
,íéøetkämixetkd mei zceara xn`py(fi fh `xwie)`l mc` lke' , ©¦¦§¨¨¨Ÿ

xn`p el` zepaxwa oke ,'WcwA xRkl F`aA crFn ld`A didi¦§¤§Ÿ¤¥§Ÿ§©¥©Ÿ¤
.dyixt aeig mda yi jkle ,'dxtk' mda

:dceard onfa dyixta oecl dkiynn `xnbdøa àçà áø øîà̈©©©¨©
dpéî òîL ,äáäà,gafnle mle`d oian yextl minkg exfby ©£¨§©¦¨

iweligyúBìòîminkg epny ycwnd ziaa dyecwd`"t milk) ©£
n md ,(h-g"neäì éøéîb éëäå ,àúééøBàcecnlp el` zelrn iwelige - §©§¨§¨¦§¦¥§

.ipiqn dynl dkld,Czòc à÷ìñ éàc`l` mpi` zelrnd weligy §¦¨§¨©§¨
n,ïðaøcok m` ,dey dyecw yi dxfrd lkl `ziixe`cn eli`e §©¨¨

àðL éàî[oic dpey dn-]çaænìå íìeàä ïéa`ly minkg exfby ©§¨¥¨¨§©¦§¥©
meyn my cenrléìééòå eøwéî àîìécmyn eqpkie ebbyi `ny - ¦§¨¦§§¨§¥

y xefbl mikixv eid minkg ixd ,lkidl,eLøôð énð äøæò dlekî¦¨£¨¨©¦¦§§
éìééòå eøwéî àîìéc`ziixe`cn ixdy ,zg` dxifb lkde ,lkidl ¦§¨¦§§¨§¥

,`ziixe`cn md zelrnd iweligy gken `l` .zg` dyecw lkd
s` minkg etiqed ,lkiddn wx yextl xn`p `ziixe`cny oeike
`l la` ,lkidl qpki `ny yygd zngn gafnde mle`d oian
dxifb mixfeb oi`e dey mpic oi`y oeik ,dxfrd lk z` etiqed
`l` ,opaxcn `ed zelrnd welig mlerl :`xnbd dgec .dxifbl
`weecy meyn ,dxfrd lka `le gafnle mle`d oia wx exfby

naænìå íìeàä ïéaçc ,lkidl eqpkiy yyg yi÷éñôî àìc ïåék ¥¨¨§©¦§¥©¥¨§Ÿ©§¦
éãéî,lkidd cr wqtd mey oi` -àúléî àøkðéî àìxkid oi` - ¦¦Ÿ¦§§¨¦§¨

d x`ya j` ,dqipkd z` repnl xacaçaæî àkéàc ïåék ,äøæò£¨¨¥¨§¦¨¦§¥©
÷éñôîc ïBöéçä,lkidl dxfrd oiaàúléî àøkðéîxeq`y exkfie ©¦§©§¦¦§§¨¦§¨

.minkg my exfb `l jkle ,qpkidl
:dceard onfa dyixta oecl dtiqen `xnbdòîL ,àáø øîà̈©¨¨§©

,dpéîyàéä àúléî àãç ,ìëéäå íìeà úMeã÷,`id zg` dyecw - ¦¨§©¨§¥¨£¨¦§¨¦
'crFn ld`A didi `l mc` lke' xeqi`de(fi fh `xwie)lr s` xn`p , §¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥

.mle`dCzòc à÷ìñ éàcmle`de lkiddy,eäðéð úBMeã÷ ézLm` §¦¨§¨©§¨§¥§¦§
dn dyixt aeig ,okdéôeb íìeà`l` epi`äøéæb,opaxcníe÷éðå ¨¥§¥¨§¥

[ep` mewp-]äøéæâì äøéæb øBæâðå.gafnle mle`d oian s` yextl §¦§§¥¨¦§¥¨
aeige lkidd zyecwn wlg `id mle`d zyecwy ,gken `l`
mle`d oian yextl minkg exfbe ,`ziixe`cn `ed epnn dyixtd

:`xnbd dgec .mle`l eqpkiy yygn gafnleàìgikedl oi` - Ÿ
y xyt`y meyn ,ok,àéä äMeã÷ àãç çaænìå íìeàä ïéáe íìeà¨¥¨¨§©¦§¥©£¨§¨¦

,dxifbd llka gafnle mle`d oia s` ,mle`d lr minkg exfbyke

la`úBMeã÷ ézL íìeàå ìëéädyixt aeig oi` `ziixe`cne ,od ¥¨§¨§¥§
.lkiddn `l`
:dpyna epipy'eëå óñk ìLa äúBç äéä íBé ìëa.adf lya dxrne §¨¨¨¤§¤¤¤§

:`xnbd zxxanàîòè éàî.adf lya dzeg epi` mei lkay ©©£¨
y meyn :`xnbd daiyn,ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñç äøBzäzngne ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥

miwefip zekzn ilky oeike ,l`xyi oenn lr eqg minkg mb ok
`le ,mizegtd sqk ilka zezgl epwiz ,milgbd ziizga mixqgpe

.adf ilka
:dpyna epipyúìàåù .ñéðëî äéä dáe áäæ ìLa äúBç íBiäå§©¤§¤¨¨¨¨¨©§¦

àîòè éàî :àøîâämeiaylr eqg `le adf lya dzeg mixetkd ©©£¨
dyrp df xac :`xnbd daiyn .l`xyi ly opennìeç íeMîàL ¦§¨

,ìBãb ïäëcedegixhd `le ,ziprzd jezn meid zcear z` caery §Ÿ¥¨
.dzgnl dzgnn zexrl

:dpyna epipyíBé ìëadzegïéa÷ úòaøà ìLajezl dxrne §¨§¤©§©©©¦
oiaw zylyàðz .'eëådpyna(.bl cinz)iexiray ,Bì eøftúðodkl §¨¨¦§©§

íéìçb á÷dide ,dtvxd lränàì ïãaëîzxaerd mind zn`l - ©¤¨¦§©§¨¨©¨
.oexcw lgpl z`veie dxfra

:exftzdy milgbd oipra dpc `xnbdàãç éðz`ziixaa epipy - ¨¥£¨
xftzn didy ,zg`á÷.milgbCãéà àéðúå`ziixaa epipye - ©§©§¨¦¨

mixftzn eidy ,zxg`íééa÷.[oiaw ipy-]àîìLa :àøîâä úìàåù ©©¦¦§¨¨
Cä`ziixaéðúc,á÷zhiyl zyxtznïðaømei lkay ,dpyna ©§¨¥©©¨¨

ixd ,oiaw dyly ly jeza dxrne oiaw drax` lya dzeg
.cg` aw xftzn did mdixaclyCä àlà`ziixaépî ,íééa÷ éðúc ¤¨©§¨¥©©¦©¦

,dzpyp in zrck -éñBé éaø àìå ïðaø àìaw wx opaxl ixdy ,`id Ÿ©¨¨§Ÿ©¦¥
dzgna dzeg did mei lkay iqei iax zhiyle ,xftzn did cg`
,miaw zyly ly dzgn jezl dxrne ,miaw dyy epiidc d`q ly

:`xnbd daiyn .oiaw dyely mixftzn eid,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
zrck ,oiaw ipy mixftzn eidy ef `ziixaéaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦

ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø àéðúc ,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé¨¨¤§¨¦§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨
,ñéðëî äéä íééa÷ ìLa ,øîBàdrax` lya dzeg did m`y `vnp ¥§¤©©¦¨¨©§¦

dxrne [dfa wlegy epivn `l ixdy] epizpyna x`eank oiaw
.oiaw ipy mixftzn eid ,oiaw ipy ly jezl

:sqep xe`ia d`ian `xnbdàîéz eléôà ,øîà éMà áø`ziixady ©©¦¨©£¦¥¨
køîà÷ éëäå ,éñBé éaø,ezpeek `id jke -ìLa äúBç äéä íBé ìëa ©¦¥§¨¦¨¨©§¨¨¨¤§¤

,úéøaãî äàñzeinlyexi oiaw dyng xeriy `idyCBúì äøòîe §¨¦§¨¦§¨¤§
lyìL.úBiîìLeøé ïéa÷ úL.oiaw ipy mixftzn eidy ,`vnp §Ÿ¤©¦§©§¦

:dpyna epipyäúéä íBé ìëadzgndàðz .äl÷ íBiäå äãéák §¨¨§¨§¥¨§©©¨¨¨
,`ziixaadcìb äúéä íBé ìëadzgnd ly dptec -äáòokle §¨¨§¨¦§¨¨¨

,dciak dzidíBiäådptec dzidCø.dlw dzid okle ,dwc -,oke §©©
äúéä íBé ìëadciéàî :àøîâä úøàáîå .äkeøà íBiäå äøö÷ §¨¨§¨§¨¨§©£¨©

,Búòéiñî ìBãb ïäk ìL BòBøæ àäzL éãk ,àîòèz` gipiy ici lr ©£¨§¥¤§¥§¤Ÿ¥¨§©§¨
.dzgnd z`iypa lwie erexfl zgzn zicid

àðz,sqep iepiy `ziixaadì äéä àì íBé ìëadzgnl÷ézLàéð- ¨¨§¨Ÿ¨¨¨¦©§¦
,lew zrnyne zlvlvny dy`xa zrah÷ézLàéð dì äéä íBiäå§©¨¨¨¦©§¦

'ycTd l` F`FaA FlFw rnWpe' da miiwl ick,(dl gk zeny)ïa éøác §¦§©§¤©Ÿ¤¦§¥¤
.ïâqä©§¨

:dpyna epipy÷Bøé dáäæ äéä íBé ìëaide`xnbd d`ian .mec` me §¨¨¨§¨¨¨
:df oipra `xninäòáL àcñç áø øîàibeqáäæå ,áäæ ,ïä íéáäæ ¨©©¦§¨¦§¨§¨¦¥¨¨§¨¨

.íéåøt áäæe ,øeâñ áäæå ,èeçL áäæå ,æôeî áäæå ,øéôBà áäæe ,áBè§©¦§¨¨¨§¨¨¨§¨¨¨§©©§©¦
:`xnbd zx`aneáBè áäæå áäæ,mipin ipy mdáéúëc(ai a ziy`xa), ¨¨§¨¨¦§¦

,'áBè àåää õøàä áäæe'yiy gken ,'aeh adf' oeyld zybcdne §©¨¨¤©¦
.aeh adf `xwpd adfe mzq adf,øéôBà áäæmy lr jk `xwpéúàc §©¦§¨¥

î`xwpd mewn,æôeî áäæ .øéôBàmy lr jk `xwp ¦¦¨¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107



קיז
ezny ina cenr cn sc ± iyily wxt`nei

äùåã÷á.minc ozn Ðúçà äùéøô íùiyxt lkidnc ,`id dlrn `cg dlek Ð

gafnle mle`d oiane ,minc ozn liaya oiae dxhwd liaya oia miptle iptl [meyn]

miptle iptlc dxhwd meync opireny`c oeike .llk miptl iptl liaya [iyxt] `l

iyxt `l.minc ozn meyn opireny`l jixhvi` `l Ðàúééøåàã úåìòîzelrn Ð

`nw wxta milk zkqna dpyna minkg epny

ycewn ziad xd :mzd xn`wc ,(g dpyn)

on miyp zxfre ,ziad xdn ligde ,milyexin

mipdk lye ,miyp lyn l`xyi zxfre ,ligd

,dxfrd on gafnle mle`d oiae ,l`xyi lyn

`ziixe`c Ð gafnle mle`d oian lkidde

.edl ixinb ikde ,ipiqn dynl dkld ,edpip

jixhvi` `l `xwc ,inp dyixt oiprl ,jkld

`l mc` lke" aizkck lkidn `l` dyixt

mle`d oia xefbe opax ez`e "cren ld`a didi

gafnle`le ,lkidl liire ixwin `nlic Ð

oia ixdy ,dxifb dze`l dxfr x`y dkynp

lk x`ye ,`id zg` dyecw gafnle mle`

dteb gafnl mle`d oiae .zg` dyecw dxfrd

.dxifbl dxifb dxfr x`y dl `iede ,dxifb

opaxc mzd ipzwc zelrn jzrc `wlq i`e

,gafnle mle`d oia `ziixe`cn la` ,edpip

.'ek `py i`n ,`id dyecw `cg dxfrd lke

[åùøôð] éîð äøæò äìåëîdxifb `d meyn Ð

.dxifb `cg dlek `dc ,dtebäðéî òîùÐ

.dyixt gafnle mle`d oia xfbcnúùåã÷
àéä àãç íìåàå ìëéäld` inp mle`e Ð

oian yextl dwgxd ciare ,ixwn cren

`nlic ,dxfrd lkl dyixt gafnle mle`d

ld`a didi `l"` xar `we mle`l liir

."crenàéä àãç çáæîìå íìåàä ïéáå íìåà
xie`d jiyni` lkid eh` mle` xefb ike Ð

.dxifb `idda mle`d oiacïðåîî ìò äñçÐ

ilkd z` zwgey milgb ziizge ,opiqg inp op`e

.ezxqgneàùìåç íåùîzexrl `ed gxehy Ð

.ilk l` ilkníéìçâ á÷ly dxrnyk Ð

aw el xftzn dyly ly jezl oiaw zrax`

dn` jezl ecakn `ed ,milgbly oeliq Ð

.oexcw lgpl z`veid dxfréñåé 'ø àìåi`c Ð

.oixftzn dyly ,iqei 'xñéðëî äéä ïééá÷ ìùá
lya exn`y opaxk ,oiaw drax` lya dzege Ð

.dzeg did oiaw drax`úéøáãî äàñzyy Ð

zezy etiqed milyexil e`ayke ,zeixacn oiaw

yng zeixacn oiaw zyy zeyrpe zecnd lr

zixacn d`q lya dzegyke ,zeinlyexi

zeinlyexi oiaw zyly jezl dxrnexftzp Ð

.zeinlyexi oiiaw eläáò äãìâ äéädptec Ð

.dcak dzid jkl ,darêø.wc Ð÷éúùàéðÐ

meyn ,lew rinyne ywywny ,dy`xa zrah

.(gk zeny) 'ebe "e`eaa elew rnype"áäæå
áåè àåää õøàä.`nzq adf `ki`c llkn Ð
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åìéàãi`d ipznl dil ded `l jcicl :`yexit ikd Ð dicic dyecwa oia iyxt lkidn

oia oiyxet lkiday :ipznl dil irai` ikd `l` 'eke dxhwd zrya oiac `pyil

mle`d oiae minc oznc oia zxhwc oia rnync ,miptle iptlc dyecwa oia dicic dyecwa

,zxhwd dhwp i`n`e ,minc oznce zxhwc lkidc dyecwa `l` dyixt oi` gafnle

ixn`c icicl `nlya ?`l eze zxhwd rnync

dxhwd zrya s` gafnle mle`d oia oiyxetc

Ð miptle iptlc minc ozna `le miptle iptl

zg` dyixt my :ipyne .dxhwd hwpc `d `gip

,da ixii` `xw xwirc meyn dxhwd `pze .`id

.minc ozna oicd `ede

àéúà:il dniz Ð mixetkd mein dxtk dxtk

oda aizk Ð dxf dcear ixiry `nlya

`lc giyn odk xt la` "gly" zyxta dxtk

mlrd xtl ywzi`c ab lr s` ,dxtk dia azk

"onewn edfi`" wxta xn`c o`nl ?olpn xac

xfeg oi` dey dxfba cnld xacc (`,p migaf)

dey dxifba diteb mlrd xt `de ,ywida cnlne

migafa xn`c o`nl :xnel yie !xnb dxtk dxtkc

,mlrd xt df Ð "xtl" (a,n) "i`ny zia" wxt

iedinl jixhvi` ixii` dicica `xwc ab lr s`e

Ð diteba azkc o`nk `ywidn dil `iz`c i`n

ikid ik xninl `ki`c ,`kd `gip dicicl

opitlic i`nl mlrd xt df xtl ipd`c opixn`c

azkc o`nk iedinl ,geyn odk xtn `ywida dil

`kdc `zlin i`dl ipd` inp ikd Ð diteba

azkc o`nk iedinl mixetkd mein opixnbc

mei xt df Ð "xtl" xn`c o`nle .diteba

oeik `dc ,`iyw `l diciclc xnel yi ,mixetkd

,mixetkd mei xt df Ð "xtl dyre" yixcc

ixd Ð giyn odk xt df Ð "xtl dyr xy`k"

,iccdl giyn odk xte mixetkd mei xt eywzi`

ab lr s`c .dyixtl mixetkd mei xtn xnbe

azkcn mzd edl opitlic miakek zcear ixiryc

ixiry dipin opiyxce ,mlrd xta "z`hgd"

eywed eli`k mzd edl aiyg `l Ð dxf dcear

`xw dia azkc mlrd xtl `l` ,giyn odk xtl

,`ed `nlra `xezii "z`hgd"c mzd ip`y Ð

,giyn odk xtl ywen `diy ezernyna oi`e

jelida mixetkd mei xte giyn odk xt la`

wc `pyilxtl dyre ,dfl df eywedy rnyn `x

.mixetkd mei xtl dyr xy`k ,odk xt epiidc df

`zlin` mdxa` oa wgvi epiax my yxit oke

.izixg`

ìëá:i"yx yxit Ð wizy`ip dl did `l mei

rnype" aizkck ,lew rinydl zrah

,wzxp :opiqxb inlyexiae ."ycewd l` e`eaa elew

oirk :xy` oa wgvi epiaxl d`xpe .deeki `ly

dzgn ly dci aiaq ieyr did xer ly wzxp

mg zekzn ilk lkc meyn ,deeki `ly da feg`l

wzxp meid jixv did jkitle ,elek mg Ð ezvwn

midey milgbd eidy itl ,mini x`yan xzei

aeye ,daxd dng dzidy cr daexn onf dzgna

sk z`ved zeceardn zg` `idy dze` `iven

:ipyne ?uveg epi`e :inlyexia jixte .dzgne

rawp did oixnqn ici lr xnelk ,xnqna eraew

.dzgnd sebk aygie lha `diy ,ci zial wzxp eze`áäæ.enewn my lr Ð ften adf .melk xqgp epi` eze` mitxevyk :inlyexia yxtn Ð aehíåéäåwxta xn`c Ð adf ly oeziwn

.xy` oa wgvi epiax .zxy ilk x`y zeaxl Ð "evgxi" aizkc ,ycwn zxy ilk lkac (`,ak) migafc ipy
iax
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.äøè÷ä úòLa àlà¯:äìòî àä àkéà àäå ¤¨¦§©©§¨¨§¨¦¨¨©£¨
äMeã÷a ïéa déãéc äMeã÷a ïéa éLøt ìëéäî eléàc§¦¥¥¨¨§¦¥¦§¨¦¥¥¦§¨
éLøt àì çaænìå íìeàä ïéaî eléàå ,íéðôìå éðôìc§¦§©§¦§¦§¦¦¥¨¨§©¦§¥©¨¨§¦

!ìëéäc äMeã÷a àlà¯äLéøt íL :àáø øîà ¤¨¦§¨§¥¨¨©¨¨¥§¦¨
øt ïzî úòLa ïéLøBt Ck :øî øîà .àéä úçà©©¦¨©¨¨§¦¦§©©©©
éøéòNe ,øeaö ìL øác íìòä øôe ,çéLî ïäkŸ¥¨¦©©¤§¥¨¨¤¦§¦¥

?ïì àðî .íéáëBk úãBáò¯àéúà :úãt éaø øîà £©¨¦§¨¨¨©©¦§¨¨§¨
.íéøetkä íBiî äøtk äøtkøa àçà áø øîà ©¨¨©¨¨¦©¦¦¨©©©¨©

éøéîb éëäå ,àúééøBàc úBìòî dpéî òîL :äáäà©£¨§©¦¨©£§©§¨§¨¦§¦¦
ïðaøc Cúòc à÷ìñ éàc .eäì¯íìeàä ïéa àðL éàî §§¦¨§¨©£¨§©¨©©§¨¥¨¨

çaænìå¯éîð äøæò dlekî ,éìééòå eø÷éî àîìéc §©¦§¥©¦§¨¦§§¨§¦¦¨£¨¨©¦
!éìééòå eø÷éî àîìéc eLøôð¯,çaænìå íìeàä ïéa ¦§§¦§¨¦§§¨§¦¥¨¨§©¦§¥©

écéî ÷éñôî àìc ïåék¯,äøæò ,àúléî àøkðéî àì ¥¨§¨©§¦¦¥¨¦§§¨¦§¨£¨¨
çaæî àkéàc ïåékïBöéçä÷éñôîc¯.àúléî àøkðéî ¥¨§¦¨¦§¥©©¦§©§¦¦§§¨¦§¨

àãç ìëéäå íìeà úMeã÷ dpéî òîL :àáø øîà̈©¨¨§©¦¨§©¨§¥¨£¨
éàc ,àéä àúléîeäðéð úBMeã÷ ézL Cúòc à÷ìñ ¦§¨¦§¦¨§¨©£¨§¥§¦§

¯íe÷éðå ,äøéæb déôeb íìeàøBæâðå?äøéæâì äøéæb ¨¥§¥¨§¥§¦§§¥¨¦§¥¨
¯äMeã÷ àãç çaænìå íìeàä ïéáe íìeà ,àìŸ¨¥¨¨§©¦§¥©£¨§¨

ìëa" .úBLeã÷ ézL íìeàå ìëéä ,àéääéä íBé ¦¥¨§¨§¥§§¨¨¨
"óñk ìLa äúBçåëå,'äñç äøBzä ?àîòè éàî ¤§¤¤¤©©§¨©¨¨¨

dáe áäæ ìLa äúBç íBiäå" .ìàøNé ìL ïðBîî ìò©¨¨¤¦§¨¥§©¤§¤¨¨¨
ìeç íeMî ?àîòè éàî ."ñéðëî äéä.ìBãb ïäëc àL ¨¨©§¦©©§¨¦§¨§Ÿ¥¨

"ïéa÷ úòaøà ìLa íBé ìëa"åëåBì eøftúð :àðz .' §¨§¤©§©©©¦¨¨¦§©§
íéìçb á÷¯àéðúå ,á÷ :àãç éðz .änàì ïãaëî ©¤¨¦§©§¨¨©¨¨¥£¨©§©§¨

á÷ éðúc Cä àîìLa .íééa÷ :Cãéà¯Cä àlà ,ïðaø ¦¨©©¦¦§¨¨©§¨¥©©¨©¤¨©
áø øîà !éñBé éaø àìå ïðaø àì ?épî íééa÷ éðúc§¨¥©©¦©¦¨©¨©§¨©¦¥¨©©
ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø :àcñç¦§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

aø ,àéðúc .àéäïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé é ¦§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
:øîà éLà áø .ñéðëî äéä íééa÷ ìLa :øîBà ä÷Bøa§¨¥§¤©©¦¨¨©§¦©©¦¨©
äéä íBé ìëa :øîà÷ éëäå ,éñBé éaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦¥§¨¦¨¨©§¨¨¨

ìL CBúì äøòîe ,úéøaãî äàñ ìLa äúBçïéa÷ úL ¤§¤§¨¦§¨¦§¨¤§§¤©¦
.úBiîìLeøé:àðz ."äl÷ íBiäå äãéák äúéä íBé ìëa" §©§¦§¨¨§¨§¥¨§©©¨¨¨

äúéä íBé ìëa .Cø íBiäå ,äáò dcìb äúéä íBé ìëa§¨¨§¨¦§¨¨¤§©©§¨¨§¨
àîòè éàî .äkeøà íBiäå äøö÷¯BòBøæ àäzL éãk §¨¨§©£¨©©§¨§¥¤§¥§

ìBãb ïäk ìLBzòéiñîdì äéä àì íBé ìëa :àðz . ¤Ÿ¥¨§©©§¨¨§¨Ÿ¨¨¨
.ïâqä ïa éøác ,÷ézLàéð dì äéä íBiäå ,÷ézLàéð¦©§¦§©¨¨¨¦©§¦¦§¥¤©§¨
äòáL :àcñç áø øîà ."÷Bøé dáäæ äéä íBé ìëa"§¨¨¨§¨¨¨¨©©¦§¨¦§¨

.íéåøt áäæe ,øeâñ áäæå ,èeçL áäæå ,æôeî áäæå ,øéôBà áäæå ,áBè áäæå ,áäæ :ïä íéáäæ§¨¦¥¨¨§¨¨§¨¨¦§¨¨¨§¨¨¨§¨¨¨§¨©§©¦
áBè áäæå áäæ¯øéôBà áäæ ,"áBè àåää õøàä áäæe" áéúëc¯æôeî áäæ ,øéôBàî éúàc ¨¨§¨¨¦§¦§©¨¨¤©¦§©¦§¨¥¥¦¨¨¨

äîåãù

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc `nei(oey`x meil)

äøè÷ä úòLa àlàycewa dxhwd zrya eli`e ,lkiday ¤¨¦§©©§¨¨
iax ixacke ,gafnle mle`d oian yextl aeig oi` miycwd

.xfrl`
:`xnbd zl`eyäìòî àä àkéà àäå,ztqep dlrn dpyi ixd - §¨¦¨¨©£¨

déãéc äMeã÷a ïéa éLøt ,ìëéäî eléàce lkiday minc ozna -ïéa §¦¥¥¨¨§¥¥¦§¨¦¥¥
íéðôìå éðôìc äMeã÷a,miycwd ycewa minc ozna -ïéaî eléàå ¦§¨§¦§¥§¦§¦§¦¦¥

,ìëéäc äMeã÷a àlà éLøt àì ,çaænìå íìeàäozn zrya `le ¨¨§©¦§¥©Ÿ¨§¥¤¨¦§¨§¥¨
:`xnbd daiyn .dxhwda wlgny enke ,miycwd ycewa minc

,àáø øîàyi mpn`oica mb miycwd ycewl lkidd oia welig ¨©¨¨
,dyixt ipic md mipicd ipyy oeik la` ,minc ozn zrya dyixt

y xnel yiàéä úçà äLéøt íLaeigk md dyixtd ipic ipy - ¥§¦¨©©¦
welig `pzd eprinyde ,zeceard zrya dyixt aeig yiy ,cg`
xefgl jxved `le ,lkid zxhwdl miycwd ycew zxhwd oia

.minc ozna mb wlgle
:`ztqezd ixaca oecl `xnbd zxfeg,øî øîàoiyxety myk ¨©©

,dxhwd zrya gafnle mle`d oianïäk øt ïzî úòLa ïéLøBt Ck̈§¦¦§©©©©Ÿ¥
úìàåù .íéáëBk úãBáò éøéòNe øeaö ìL øác íìòä øôe çéLî̈¦©©¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©¨¦

ïì àðî :àøîâä:`xnbd daiyn .dyixt oic yi el`a s`yøîà §¨¨¨©
,úãt éaødf oicàéúà,dey dxifba cnlp -íBiî 'äøtk' 'äøtk' ©¦§¨¨§¨©¨¨©¨¨¦
,íéøetkämixetkd mei zceara xn`py(fi fh `xwie)`l mc` lke' , ©¦¦§¨¨¨Ÿ

xn`p el` zepaxwa oke ,'WcwA xRkl F`aA crFn ld`A didi¦§¤§Ÿ¤¥§Ÿ§©¥©Ÿ¤
.dyixt aeig mda yi jkle ,'dxtk' mda

:dceard onfa dyixta oecl dkiynn `xnbdøa àçà áø øîà̈©©©¨©
dpéî òîL ,äáäà,gafnle mle`d oian yextl minkg exfby ©£¨§©¦¨

iweligyúBìòîminkg epny ycwnd ziaa dyecwd`"t milk) ©£
n md ,(h-g"neäì éøéîb éëäå ,àúééøBàcecnlp el` zelrn iwelige - §©§¨§¨¦§¦¥§

.ipiqn dynl dkld,Czòc à÷ìñ éàc`l` mpi` zelrnd weligy §¦¨§¨©§¨
n,ïðaøcok m` ,dey dyecw yi dxfrd lkl `ziixe`cn eli`e §©¨¨

àðL éàî[oic dpey dn-]çaænìå íìeàä ïéa`ly minkg exfby ©§¨¥¨¨§©¦§¥©
meyn my cenrléìééòå eøwéî àîìécmyn eqpkie ebbyi `ny - ¦§¨¦§§¨§¥

y xefbl mikixv eid minkg ixd ,lkidl,eLøôð énð äøæò dlekî¦¨£¨¨©¦¦§§
éìééòå eøwéî àîìéc`ziixe`cn ixdy ,zg` dxifb lkde ,lkidl ¦§¨¦§§¨§¥

,`ziixe`cn md zelrnd iweligy gken `l` .zg` dyecw lkd
s` minkg etiqed ,lkiddn wx yextl xn`p `ziixe`cny oeike
`l la` ,lkidl qpki `ny yygd zngn gafnde mle`d oian
dxifb mixfeb oi`e dey mpic oi`y oeik ,dxfrd lk z` etiqed
`l` ,opaxcn `ed zelrnd welig mlerl :`xnbd dgec .dxifbl
`weecy meyn ,dxfrd lka `le gafnle mle`d oia wx exfby

naænìå íìeàä ïéaçc ,lkidl eqpkiy yyg yi÷éñôî àìc ïåék ¥¨¨§©¦§¥©¥¨§Ÿ©§¦
éãéî,lkidd cr wqtd mey oi` -àúléî àøkðéî àìxkid oi` - ¦¦Ÿ¦§§¨¦§¨

d x`ya j` ,dqipkd z` repnl xacaçaæî àkéàc ïåék ,äøæò£¨¨¥¨§¦¨¦§¥©
÷éñôîc ïBöéçä,lkidl dxfrd oiaàúléî àøkðéîxeq`y exkfie ©¦§©§¦¦§§¨¦§¨

.minkg my exfb `l jkle ,qpkidl
:dceard onfa dyixta oecl dtiqen `xnbdòîL ,àáø øîà̈©¨¨§©

,dpéîyàéä àúléî àãç ,ìëéäå íìeà úMeã÷,`id zg` dyecw - ¦¨§©¨§¥¨£¨¦§¨¦
'crFn ld`A didi `l mc` lke' xeqi`de(fi fh `xwie)lr s` xn`p , §¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥

.mle`dCzòc à÷ìñ éàcmle`de lkiddy,eäðéð úBMeã÷ ézLm` §¦¨§¨©§¨§¥§¦§
dn dyixt aeig ,okdéôeb íìeà`l` epi`äøéæb,opaxcníe÷éðå ¨¥§¥¨§¥

[ep` mewp-]äøéæâì äøéæb øBæâðå.gafnle mle`d oian s` yextl §¦§§¥¨¦§¥¨
aeige lkidd zyecwn wlg `id mle`d zyecwy ,gken `l`
mle`d oian yextl minkg exfbe ,`ziixe`cn `ed epnn dyixtd

:`xnbd dgec .mle`l eqpkiy yygn gafnleàìgikedl oi` - Ÿ
y xyt`y meyn ,ok,àéä äMeã÷ àãç çaænìå íìeàä ïéáe íìeà¨¥¨¨§©¦§¥©£¨§¨¦

,dxifbd llka gafnle mle`d oia s` ,mle`d lr minkg exfbyke

la`úBMeã÷ ézL íìeàå ìëéädyixt aeig oi` `ziixe`cne ,od ¥¨§¨§¥§
.lkiddn `l`
:dpyna epipy'eëå óñk ìLa äúBç äéä íBé ìëa.adf lya dxrne §¨¨¨¤§¤¤¤§

:`xnbd zxxanàîòè éàî.adf lya dzeg epi` mei lkay ©©£¨
y meyn :`xnbd daiyn,ìàøNé ìL ïðBîî ìò äñç äøBzäzngne ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥

miwefip zekzn ilky oeike ,l`xyi oenn lr eqg minkg mb ok
`le ,mizegtd sqk ilka zezgl epwiz ,milgbd ziizga mixqgpe

.adf ilka
:dpyna epipyúìàåù .ñéðëî äéä dáe áäæ ìLa äúBç íBiäå§©¤§¤¨¨¨¨¨©§¦

àîòè éàî :àøîâämeiaylr eqg `le adf lya dzeg mixetkd ©©£¨
dyrp df xac :`xnbd daiyn .l`xyi ly opennìeç íeMîàL ¦§¨

,ìBãb ïäëcedegixhd `le ,ziprzd jezn meid zcear z` caery §Ÿ¥¨
.dzgnl dzgnn zexrl

:dpyna epipyíBé ìëadzegïéa÷ úòaøà ìLajezl dxrne §¨§¤©§©©©¦
oiaw zylyàðz .'eëådpyna(.bl cinz)iexiray ,Bì eøftúðodkl §¨¨¦§©§

íéìçb á÷dide ,dtvxd lränàì ïãaëîzxaerd mind zn`l - ©¤¨¦§©§¨¨©¨
.oexcw lgpl z`veie dxfra

:exftzdy milgbd oipra dpc `xnbdàãç éðz`ziixaa epipy - ¨¥£¨
xftzn didy ,zg`á÷.milgbCãéà àéðúå`ziixaa epipye - ©§©§¨¦¨

mixftzn eidy ,zxg`íééa÷.[oiaw ipy-]àîìLa :àøîâä úìàåù ©©¦¦§¨¨
Cä`ziixaéðúc,á÷zhiyl zyxtznïðaømei lkay ,dpyna ©§¨¥©©¨¨

ixd ,oiaw dyly ly jeza dxrne oiaw drax` lya dzeg
.cg` aw xftzn did mdixaclyCä àlà`ziixaépî ,íééa÷ éðúc ¤¨©§¨¥©©¦©¦

,dzpyp in zrck -éñBé éaø àìå ïðaø àìaw wx opaxl ixdy ,`id Ÿ©¨¨§Ÿ©¦¥
dzgna dzeg did mei lkay iqei iax zhiyle ,xftzn did cg`
,miaw zyly ly dzgn jezl dxrne ,miaw dyy epiidc d`q ly

:`xnbd daiyn .oiaw dyely mixftzn eid,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
zrck ,oiaw ipy mixftzn eidy ef `ziixaéaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦

ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø àéðúc ,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé¨¨¤§¨¦§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨
,ñéðëî äéä íééa÷ ìLa ,øîBàdrax` lya dzeg did m`y `vnp ¥§¤©©¦¨¨©§¦

dxrne [dfa wlegy epivn `l ixdy] epizpyna x`eank oiaw
.oiaw ipy mixftzn eid ,oiaw ipy ly jezl

:sqep xe`ia d`ian `xnbdàîéz eléôà ,øîà éMà áø`ziixady ©©¦¨©£¦¥¨
køîà÷ éëäå ,éñBé éaø,ezpeek `id jke -ìLa äúBç äéä íBé ìëa ©¦¥§¨¦¨¨©§¨¨¨¤§¤

,úéøaãî äàñzeinlyexi oiaw dyng xeriy `idyCBúì äøòîe §¨¦§¨¦§¨¤§
lyìL.úBiîìLeøé ïéa÷ úL.oiaw ipy mixftzn eidy ,`vnp §Ÿ¤©¦§©§¦

:dpyna epipyäúéä íBé ìëadzgndàðz .äl÷ íBiäå äãéák §¨¨§¨§¥¨§©©¨¨¨
,`ziixaadcìb äúéä íBé ìëadzgnd ly dptec -äáòokle §¨¨§¨¦§¨¨¨

,dciak dzidíBiäådptec dzidCø.dlw dzid okle ,dwc -,oke §©©
äúéä íBé ìëadciéàî :àøîâä úøàáîå .äkeøà íBiäå äøö÷ §¨¨§¨§¨¨§©£¨©

,Búòéiñî ìBãb ïäk ìL BòBøæ àäzL éãk ,àîòèz` gipiy ici lr ©£¨§¥¤§¥§¤Ÿ¥¨§©§¨
.dzgnd z`iypa lwie erexfl zgzn zicid

àðz,sqep iepiy `ziixaadì äéä àì íBé ìëadzgnl÷ézLàéð- ¨¨§¨Ÿ¨¨¨¦©§¦
,lew zrnyne zlvlvny dy`xa zrah÷ézLàéð dì äéä íBiäå§©¨¨¨¦©§¦

'ycTd l` F`FaA FlFw rnWpe' da miiwl ick,(dl gk zeny)ïa éøác §¦§©§¤©Ÿ¤¦§¥¤
.ïâqä©§¨

:dpyna epipy÷Bøé dáäæ äéä íBé ìëaide`xnbd d`ian .mec` me §¨¨¨§¨¨¨
:df oipra `xninäòáL àcñç áø øîàibeqáäæå ,áäæ ,ïä íéáäæ ¨©©¦§¨¦§¨§¨¦¥¨¨§¨¨

.íéåøt áäæe ,øeâñ áäæå ,èeçL áäæå ,æôeî áäæå ,øéôBà áäæe ,áBè§©¦§¨¨¨§¨¨¨§¨¨¨§©©§©¦
:`xnbd zx`aneáBè áäæå áäæ,mipin ipy mdáéúëc(ai a ziy`xa), ¨¨§¨¨¦§¦

,'áBè àåää õøàä áäæe'yiy gken ,'aeh adf' oeyld zybcdne §©¨¨¤©¦
.aeh adf `xwpd adfe mzq adf,øéôBà áäæmy lr jk `xwpéúàc §©¦§¨¥

î`xwpd mewn,æôeî áäæ .øéôBàmy lr jk `xwp ¦¦¨¨¨
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc `nei(ipy meil)

æôì äîBcL.zilbxnk wdea -,èeçL áäæmy lr jk `xwp ¤¤§¨¨¨¨
L`ed ezekx zngn,øeâñ áäæ .èeçk äåèpmy lr jk `xwp ¤¦§¤§¨¨¨
yçzôpL äòLa,xknidl df adfúBieðçä ìkxg` adf zexkend §¨¨¤¦§¨¨©£

,úBøbñð.df adf zngn xknp xg` adf oi`y itl,íéåøt áäæ`xwp ¦§¨§©©§©¦
my lr jkäîBcLerav.íéøtä íãì ¤¤§©©¨¦

,øîà éMà áø`l` ,adf ibeq dray oi`äMîçadf ibeqìëå ,ïä ©©¦¨©£¦¨¥§¨
ãçå ãç,el` mipin dyngn oine oin lke -áäæ déa úéàlibxåyi ©§©¦¥¨¨§

eaáBè áäæ.xzei ¨¨
:mixt mcl dnecy my lr jk `xwp miext mcy dgiken `xnbd

íBiäå ÷Bøé dáäæ äéä íBé ìëa ,éëä énð àéðzdid mixetikd meia - ©§¨©¦¨¦§¨¨¨§¨¨¨§©
dadfáäæ eðééäå ,íBãà`xwpd,íéåøtitl.íéøtä íãì äîBcL ¨§©§¨¨©§©¦¤¤§©©¨¦

:dpyna epipyäwc äúéä íBé ìëa 'eëå úéøçL ñøt áéø÷î íBé ìëa§¨©§¦§¨©£¦§§¨¨§¨©¨
ïðaø eðz .äwcä ïî äwc íBiäåly zxehwd iabl xn`p ,`ziixaa §©©¨¦©©¨¨©¨¨

mixetikd mei(ai fh `xwie).'dTC miOq zxhw eiptg `lnE'zl`ey §Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨
:`ziixadøîBì ãeîìz äî ,äwc,'dwc' xn`p dn myl -àìäå ©¨©©§©©£Ÿ

øîàð øákmei lkay zxehwa(el l zeny),'÷ãä äpnî z÷çLå' §¨¤¡©§¨©§¨¦¤¨¨¥
:`ziixad daiyn .'dwc' oic dxezd dltk recneàéáäì ,àlà¤¨§¨¦

äwcä ïî äwcmei ly zxehw z` xifgdl jixvy cnll - ©¨¦©©¨
dzeyrl aey dwgyle ,mixetkd mei axra zyzknl mixetikd

.dwcd on dwc
:dpyna epipy.Lák ìL Bçøæîa ïéìBò íéðäk íBé ìëazx`an §¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤

meyn `ed df oic :`xnbdeäé àì äðBt äzàL úBpét ìk ,øî øîàc§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§
,çøænì ïéîé Cøc àlà`vnp ,gafnd mexca did yakdy oeike ¤¨¤¤¨¦©¦§¨

y`xl ribnyke ,epinil gxfnde oetvl eipt yaka dlerdy
elr ok meyne .dkxrnd mewnl ribny cr epinil dpet gafnd
,eaxrna e` yakd rvn`a elri m`y oeik ,yakd gxfna mipdkd
agex cbpk gafnd lr ekldi ,oinil eptie gafnd y`xl eribiyk

.gafnd ceakn df oi`e ,jxev `ly yakd
:dpyna epipy[ãøBéå] (ïéãøåéå) òöîàa [äìBò] (ïéìåò) íBiäå§©¤¨¤§©§¥

.òöîàa:`xnbd zl`eyàîòè éàî:`xnbd daiyn .df iepiy ly ¨¤§©©©£¨
,ìBãb ïäëc BãBák íeMî,zia oak `edy ezeaiyg z` jka d`xny ¦§§Ÿ¥¨
.jxevl `ly s` siwne

yna epipy:dp'eëå øBikä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î [ìBãb] ïäk íBé ìëa§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦§
.adf ly oeziwd on meide:`xnbd zl`eyàîòè éàîiepiy ly ©©£¨

:`xnbd daiyn .df,ìBãb ïäk ìL BãBák íeMîdfa cakzny ¦§¤Ÿ¥¨
.mipdkd eig` x`y mr `le cgein ilka eilbxe eici ycwny

:dpyna epipyúBëøòî òaøà íL eéä íBé ìëaixac yng meide §¨¨¨©§©©£¨
.'eke xi`n iaxïðaø eðz,`ziixaa,úBëøòî íézL eéä íBé ìëa ¨©¨¨§¨¨§©¦©£¨

íBiäåeid ,mixetikd meia -ìLL.zekxrnäìBãb äëøòî ,úçà §©¨Ÿ©©©£¨¨§¨
,zepaxwd lk z` miaixwn dilryìL äiðL äëøòî ,úçàå§©©©£¨¨§¦¨¤

,úøBè÷gafna mei lkay zxehwd zxhwdl milgb elhp dpnn §¤
,iniptd,íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàådxhwdl milgb egwl dpnn §©©¤¦¦©

,miptl iptlíBé ìëa ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøáceidìLL ¦§¥©¦§¨©¦¥¥§¨¨Ÿ
zekxrnäiðL äëøòî ,úçàå ,äìBãb äëøòî ìL ,úçà .òaøà íBiäå§©©§©©©¤©£¨¨§¨§©©©£¨¨§¦¨

Làä íei÷ ìL ,úçàå ,úøBè÷ ìLdpi` m`y ,dlecb dkxrn ly ¤§¤§©©¤¦¨¥
,ef dkxrnn dilr mitiqen ,zxabznéaø .íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàå§©©¤¦¦©©¦

,äìBãb äëøòî ìL ,úçà ,Lîç íBiäå òaøà íBé ìëa øîBà (øéàî)¥¦¥§¨©§©§©¨¥©©¤©£¨¨§¨
,úçàå ,Làä íei÷ ìL ,úçàå ,úøBè÷ ìL äiðL äëøòî ìL ,úçàå§©©¤©£¨¨§¦¨¤§¤§©©¤¦¨¥§©©

íéøãôe íéøáéàìlenz` zepaxew ly,áøòaî eìkòúð àlLzngn ¨¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤
epzipy e` ,dkxrnd lr llk epzip `le gafnd y`xa egped wxy
dkxrn mdl miyer eide ,ixnbl lkrzdl ewitqd `ly `l`

,mtxeyl zcxtp.íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàå§©©¤¦¦©
:`xnbd zwiicneäì úéà ézøz úäéî ,àîìò éleëcmei lka eid - §¥¨§¨¦©©§¥¦§

ly dkxrnde dlecbd dkxrnd ,zekxrn izy zegtd lkl

:`xnbd zl`ey .zxehwïìðî.df oic micnl oipn -daiyn §¨¨
xnbd:`àø÷ øîà(a e `xwie),ìk çaænä ìò äã÷Bî ìò äìòä àåä' ¨©§¨¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨

,'äìélä,df 'cwen'e,'Ba ã÷ez çaænä Làå' ,äìBãb äëøòî Bæ'cwen' ©©§¨©£¨¨§¨§¥©¦§¥©©
,df.úøBè÷ ìL äiðL äëøòî Bæ©£¨¨§¦¨¤§¤

:`xnbd zl`eyéñBé éaøådkxrn mb dzid mei lkay xaeqy §©¦¥
ldéì àðî ,Làä íei÷daiyn .dkxrn siqedl cnel oiipn - ¦¨¥§¨¥

:`xnbddéì à÷ôðz`f cnel `ed -îweqtd(d e my)ìò Làäå' ©§¨¥§§¨¥©
,'Ba ã÷ez çaænädkxrn dzidy cnll ,'cwez' oeyl aey azkpy ©¦§¥©©

.y`d meiw jxevl ztqep
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøådn ,y`d meiwl dkxrn jixvn epi`y §©¦§¨

:`xnbd daiyn .df weqtn yxec `edàeää,'FA cwEY' weqtd - ©©
àúàc àeä àúéìà úúväìiwd zzvda oic epcnll `a -minq §©¨©£¦¨§¨¨

mda miwcdeidke .dlecbd dkxrna y`d z` miwilcnàéðúc§©§¨
,`ziixaaàäz àlL àúéìà úúväì ïéépî ,øîBà äãeäé éaø äéä̈¨©¦§¨¥¦©¦§©¨©£¦¨¤Ÿ§¥

,'Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå' øîBì ãeîìz ,çaæî ìL BLàøa àlà¤¨§Ÿ¤¦§¥©©§©§¨¥©©¦§¥©©
.gafnd y`xa ziyrp ,`zil`d zzvdy ixdïéépî ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¦©¦

ã÷ez çaænä ìò Làäå' øîBì ãeîìz ,Làä íei÷ì äëøòî äNBòL¤¤©£¨¨§¦¨¥©§©§¨¥©©¦§¥©©
.'Bameiwl dkxrnd aeig lr cnll azkp weqtd iqei iaxly ixd

:`xnbd zl`ey .y`d,éñBé éaøå`dzy df oicàúéìà úúvä §©¦¥©¨©£¦¨
,gafn ly ey`xa.déì àðî:`xnbd daiynàëéäî ,déì à÷ôð §¨¥©§¨¥¥¥¨

[weqtdn-]àéðúc .ïBòîL éaøì déì à÷ôðcweqta xn`p ,`ziixaa §©§¨¥§©¦¦§§©§¨
(f ` my),úúvä ìò ãnéì ,'çaænä ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå'§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥¥©©¦§¥©¦¥©©¨©

.äãeäé éaø éøác ,úøL éìëáe øLk ïäëa àlà àäz àlL àúéìà£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ¥¨¥¦§¦¨¥¦§¥©¦§¨
,çaæî éaâì áø÷ øfL Czòc ìò äìòz éëå ,ïBòîL éaø Bì øîà̈©©¦¦§§¦©£¤©©§¨¤¨¨¥§©¥¦§¥©
,odk ici lr wx dxyk dzvddy cnll weqt xn`p jk myly
'FA cwEY gAfOd lr W`de' weqtdn cnlp xak jzhiyl ixde§¨¥©©¦§¥©©
xdy ,mixf llk oi` mye ,gafnd y`xa ziyrp `zil`d zzvdyi

xn`p(b gi xacna).''ebe Eaxwi `l gAfOd l`e WcTd ilM l` K`'©¤§¥©Ÿ¤§¤©¦§¥©Ÿ¦§¨
,àlàdf weqtúúvä ìò ãnéìdBLàøa àlà àäz àlL ,àúéìà ¤¨¦¥©©¨©£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ

,çaæî ìL,weqta xn`py itk odk ici lr `l` dxyk dpi`e ¤¦§¥©
yiy oerny iax cnl ,'FA cwEY gAfOd lr W`de' weqtdne§¨¥©©¦§¥©©

.iqei iax ixacke ,y`d meiwl ztqep dkxrn
:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåodMd oxd` ipA Epzpe' weqtdn yxcy §©¦§¨§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥

dpri dn ,odk ici lr dyriz `zil`d zzvdy ,'gAfOd lr W ¥̀©©¦§¥©
xf oi`y heyt ixd ,dfl cenil jixv recn ,oerny iax ziiyew lr

,xaeq dcedi iax :`xnbd daiyn .gafnd lr dleréàdid df oic ¦
cnlpíúäî,'FA cwEY gAfOd lr W`de' weqtdn -àðéîà äåä- ¥¨¨§¨¥©©¦§¥©©£¨£¦¨

,gafnd y`xa ziyrp `zil`d zzvd mpn`y ,xnel xeaq iziid
zivi xfy xyt`y oeik ,odk ici lr wx ziyrpy gxkd oi` la`

c ici lréà÷[cnery-]àçetîa ãéáòå ,àòøààey`xa zivne - ¨¥©©§¨§¨¦§©¨
,getn ici lr gafn lyïì òîLî à÷oxd` ipA Epzpe' weqtdn ¨©§©¨§¨§§¥©£Ÿ

.odk ici lr wx dyriz dzvddy ,'gAfOd lr W` odMd©Ÿ¥¥©©¦§¥©
:`xnbd zl`ey .xi`n iax zhiya oecl zxfeg `xnbd,øéàî éaøå§©¦¥¦

jxevl dkxrn.déì àðî ,áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéà¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤§¨¥
:`xnbd daiynî déì à÷ôðweqta e"`e ze`d xeziiLàå'gAfOd ©§¨¥¦§¥©¦§¥©

.'ea cwez gafnd y`' aezkl xyt` did ixdy ,'FA cwEYzl`ey ©
:`xnbdïðaøåaeig oi` mzhiyl recn ,iqei iaxe dcedi iax - §©¨¨

.ef dkxrnl,iqei iaxe dcedi iax :`xnbd daiynéLøc àì å"àå̈Ÿ¨§¥
.ef dkxrnl xewn oi` mzhiyle ,e"`ed xezi z` miyxec mpi` -

:`xnbd zl`eyíéøãôe íéøáéà ,ïðaøåéàî ,áøòaî eìkòúð àlL §©¨¨¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤©
eäì ãéáò:`xnbd daiyn .mda miyer dn -eäì øcäîxweaa ¨¦§©§©§

,äìBãb äëøòîì.mxihwdl ick dilr mxcqneàéðúc,`ziixaa §©£¨¨§¨§©§¨
,áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéàì ïéépî¦©¦§¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤
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ezny in` cenr dn sc ± iyily wxt`nei
æôì äîåãù.zilbxnk aidvn Ðèåçë äååèðù.jx `edy iptn Ðúåøâñð úåéåðçä ìë

.df iptn xg` adfl xkn oi`y Ðéëä éîð àéðú`xwp mixtd mcl dnecy my lrc Ð

.(b a) minid ixaca ,miext adføîàð øáë àìäådpnn zwgye" dpyd zeni lk lya Ð

."wcdïéîé êøã àìàyak ly egxfna dler jkl ,mexca yakd ixdy ,gxfnl `edy Ð

.oinil zeptil jenqyåãåáë íåùîze`xdl Ð

`lye jxevl siwne zia oak `edy ,ezeaiyg

.jxevlíåéá åáì ïéôéñåîùdpnn lehil Ð

zxehw la` .miptle iptl ly zxehwl milgb

iniptd gafn lylk ly zxehwk `ed ixd Ð

.dpydùàä íåé÷ ìùly y` oi` m`y Ð

xabzn dlecb dkxrn.dfn eilr oitiqen Ð

åìëòúð àìùe` ,dkxrn lr epzip `ly Ð

.lkrzdl ewitqd `le epzipàúéìàä úúöäì
.dlecb dkxrn xe` oda zivdl ÐàúéìàÐ

.miwc minqiwäéì àðî àúéìà úúöä éñåé 'øå
lr zivi `le gafn ly ey`xa `dzy Ð

.gafnd lr oiwlec odyk mlrie dtvxdéìëáå
úøù.dpedk icba yeala Ðìò äìòú éëå

êúòãlr y`d" on cnl dz`y xg`n Ð

melk ,gafn ly ey`xa `diy "ea cwez gafnd

odk dpirhdl df `xwnl epkxved?dlrz ike

gafn iabl axw xfy al lr?xn`p `lde

`l gafnd l`e ycwd ilk l` j`" (gi xacna)

."eaxwiàìù àúéìàä úúöä ìò ãîéì àìà
çáæîä ùàø ìò àìà àäúmeiwl `xw jci`e Ð

`xw i`da aizkc dpedke ,iqei 'xk `z` y`d

,odk dkixv y` zpizpy ,dl jixhvi` `tebl Ð

.gafnl dpwxfie xf dplhi `leäãåäé 'øåÐ

.jl xn`íúäî éàs` "gafnd lr y`d"n Ð

gafnd y`xa dzvdy dpin opirnyc ab lrÐ

`pin` ded ,xfa dleqtc opirny `lxf i`w Ð

.`getna ciare `rx``äéì àðîirac Ð

.dkxrnùàåî äéì à÷ôð.yixc e"`e Ð
øùà
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éáøexxia :opz (`,hk) cinzc ipy wxta :dniz Ð drax` meide dyly mei lka xne` iqei

zkqna "miycw iycw" wxta iqei iaxk oizipzn `iddl iwene Ð 'eke dp`z ivr myn

e`ae ecxi ,zekxrn izy ezivde :`tiq ipzw `de ?iqei iaxk `nwezn ikide .(`,gp) migaf

dil xaq xnel `ed wgece !yly my eid mei lka xn`w `d iqei iaxle .zifbd zkyll

:xnel yie .`cga dilr bilte `cga dizeek

aiyg `w `le ,y`d meiwl `cg i`ed izk`c

oze` oizivne iccdl oiincc izxz jpd `l`

:opgl` iax dywde .edl witn `xw cgne ,cgia

`l` dkxrn mewn did `ly ,zygpd gafna

(a,aq) "miycw iycw" wxta xn`ck ,dn`

oagxe okx` dyn dyry oixfib :mzd inp opixn`e

?iniiw eed `kid zekxrn ipd lk ok m` ,dn`

eide mipdkd ilbx jelid ly dn`a xnel jixve

.zekxrn ipd cr dlecb dkxrnd oiaaqn

éëåÐ gafnd lv` axw xfy jzrc lr dlrz

`xw iwenc ,iywz inp dicicl :i"yx dywd

lr dlrz ike ?il dnl "odkd" ,`zil` zzvdl

meyn ,jixhvi`c :uxize .'ek axw xfy jzrc

ipa epzpe" (a,`k) `nw wxt seqa lirl opiyxcc

y`dy it lr s` "gafnd lr y` odkd oxd`

,heicdd on `iadl devn Ð minyd on zcxei

xyt`e ,xfa xyk `diy `pin` jzrc `wlqe

.dlrnl heicd ly y` wixfe `rx`` i`wc

zzvdl `xw `z`c dil `pn ok m` :ol `iywe

?heicdc y` zpizpl `xw dilek `nlic ?`zil`

oxd` ipa epzpe" `xw aezkl ok m`c :xnel yie

`prci `p`e "y`d lr mivr ekxre y` odkd

ekxre aizkcn ,ded gafnd lr y`d zpizpc

kxrnc ,y`d lr mivrlr" ,`id gafnd y`xa d

Ð gafnd lr y` :yxcinl `l` ?il dnl "gafnd

.gafnd lr dze` oixirany `zil` zzvdl

xyt`c `xaq dil zil oerny iax `de :il dnize

ded `l ok m` Ð `getna ciare `rx`` i`wc

xninl `kilc .heicdc y` zpizpl odkd jixv

wixfe `rx`` i`wc xyt`c i"yx yxity enk

:xnel yie !`xaq i`d dil zil oerny iax `dc

i`wc xyt`c ,dil zi` xity heicdc y`ac

la` .`id heicd lyc oeik ,dl wixfe `rx``

e`l Ð gafnd lr dzxrady `zil` zzvd

:il dywe .wegxa `getna carinl `rx` gxe`

zzvdl "ea cwez gafnd lr y`de" ,dcedi iaxl

dil wetiz ?il dnl gafnd lr dzxrady `zil`

dcedi iax `dc "gafnd lr y` oxd` ipa epzpe"n

ilke xyk odka `dzy `zil` zzvd mzdn xnb

gafnd lr y`de" azk `l i` :xnel yie !zxy

zpizp `l` "epzpe"n opiyxc ded `l "ea cwez

ilke xyk odka `dzye ,gafnd lr heicdc y`d

la` .opiyxc `l Ð `zil` zzvd la` ,zxy

zzvd "gafnd lr y`de"n `wtpc ,`zyd

xity opixnb gafn ly ey`xa `dzy `zil`

`ly ,heicdc y` zpizpe `zil` zzvd "epzpe"n

ipa `nzqnc ,zxy ilke xyk odka `l` edi

i`w zxy ilke xyk odk dipin ol `wtpc oxd`

.gafnd lry zevn lk`
oxceq
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èeçL áäæ ,æôì äîBcL¯pLäåèøeâñ áäæ ,èeçk ¤¤§¨¨¨¨¤¦§¤§¨¨¨
¯íéåøt áäæ ,úBøbñð úBieðçä ìk çzôpL äòLa¯ §¨¨¤¦§¨¨©£¦§¨§¨©§©¦

ìëå ,ïä äMîç :øîà éLà áø .íéøtä íãì äîBcL¤¤§©©¨¦©©¦¨©£¦¨¥§¨
ìëa :éëä éîð àéðz .áBè áäæå áäæ déa úéà ãçå ãç©§©¦¥¨¨§¨¨©§¨©¦¨¦§¨
íéåøt áäæ eðééäå ,íBãà íBiäå ÷Bøé dáäæ äéä íBé¨¨§¨¨¨§©¨§©§§©©§©¦
úéøçL ñøt áéø÷î íBé ìëa" .íéøtä íãì äîBcL¤¤§©©¨¦§¨©§¦§¨©£¦

åëåeðz ."äwcä ïî äwc íBiäå äwc äúéä íBé ìëa '§¨¨§¨©¨§©©¨¦©©¨¨
"äwc" :ïðaøäîøîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz ©¨©©¨©©§©©£Ÿ§¨¤¡©

.äwcä ïî äwc àéáäì :àlà !"÷ãä äpnî z÷çLå"§¨©§¨¦¤¨¨¥¤¨§¨¦©¨¦©©¨
:øî øîàc "Lák ìL Bçøæîa ïéìBò íéðäk íBé ìëa"§¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤§¨©¨
.çøænì ïéîé Cøc àlà eäé àì äðBt äzàM úBpét ìk̈¦¤©¨¤Ÿ§¤¨¤¤¨¦©¦§¨

àîòè éàî ."òöîàa ïéãøBéå òöîàa ïéìBò íBiäå"¯ §©¦¨¤§©§§¦¨¤§©©©§¨
Lc÷î [ìBãb] ïäk íBé ìëå" .ìBãb ïäëc BãBák íeMî¦§§Ÿ¥¨§¨Ÿ¥¨§©¥

"øBikä ïî åéìâøå åéãéåëåàîòè éàî .'¯BãBák íeMî ¨¨§©§¨¦©¦©©§¨¦§
.ìBãb ïäk ìL."úBëøòî òaøà íL eéä íBé ìëa" ¤Ÿ¥¨§¨¨¨©§©©£¨

íBiäå úBëøòî íézL eéä íBé ìëa :ïðaø eðz̈©¨©§¨¨§©¦©£¨§©
ìLìL äiðL äëøòî úçàå ,äìBãb äëøòî úçà .L ¨©©©£¨¨§¨§©©©£¨¨§¦¨¤

.äãeäé éaø éøác ,íBia Ba ïéôéñBnL úçàå ,úøBè÷§¤§©©¤¦¦©¦§¥©¦§¨
ìL íBé ìëa :øîBà éñBé éaøúçà ,òaøà íBiäå L ©¦¥¥§¨¨§©©§©©©

,úøBè÷ ìL äiðL äëøòî úçàå ,äìBãb äëøòî ìL¤©£¨¨§¨§©©©£¨¨§¦¨¤§¤
éaø .íBia Ba ïéôéñBnL úçàå ,Làä íei÷ ìL úçàå§©©¤¦¨¥§©©¤¦¦©©¦
ìL úçà :Lîç íBiäå òaøà íBé ìëa :øîBà (øéàî)¥¦¥§¨©§©§©¨¥©©¤
,úøBè÷ ìL äiðL äëøòî ìL úçàå ,äìBãb äëøòî©£¨¨§¨§©©¤©£¨¨§¦¨¤§¤
àlL íéøãôe íéøáéàì úçàå ,Làä íei÷ ìL úçàå§©©¤¦¨¥§©©§¥¨¦§¨¦¤Ÿ

.íBia Ba ïéôéñBnL úçàå ,áøòaî eìkòúð?ïìðî ,eäì úéà ézøz úäéî àîìò éleëc ¦§©§¦¨¤¤§©©¤¦¦©§¥¨§¨¦©©§¥¦§§¨©
¯"äìélä ìk çaænä ìò äã÷Bî ìò äìòä àéä" àø÷ øîà¯Làå" ,äìBãb äëøòî Bæ ¨©§¨¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨©©§¨©£¨¨§¨§¥

"Ba ã÷ez çaænä¯?déì àðî Làä íei÷ ,éñBé éaøå .úøBè÷ ìL äiðL äëøòî Bæ¯à÷ôð ©¦§¥©©©£¨¨§¦¨¤§¤§©¦¥¦¨¥§¨¥¨§¨
déìLàäå"î."Ba ã÷ez çaænä ìò¯éaøå?äãeäé¯.àúàc àeä àúéìà úúväì àeää ¥¦§¨¥©©¦§¥©©§©¦§¨©§©¨©£¦¨©£¨

çaæî ìL BLàøa àlà àäz àlL àúéìà úúväì ïéépî :øîBà äãeäé éaø äéä ,àéðúc¯ §©§¨¨¨©¦§¨¥¦©¦§©¨©£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©
Làäå" øîBì ãeîìz."Ba ã÷ez çaænä ìòøîàíei÷ì äëøòî äNBòL ïéépî :éñBé éaø ©§©§¨¥©©¦§¥©©¨©©¦¥¦©¦¤¤©£¨¨§¦

Làä¯?déì àðî àúéìà úúvä éñBé éaøå ."Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå" øîBì ãeîìz ¨¥©§©§¨¥©©¦§¥©©§©¦¥©¨©£¦¨§¨¥
"çaænä ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå" :àéðúc ,ïBòîL éaøì déì à÷ôðc àëéäî déì à÷ôð̈§¨¥¥¥¨§¨§¨¥§©¦¦§§©§¨§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥¥©©¦§¥©

¯éìëáe ,øLk ïäëa àlà àäz àlL àúéìà úúvä ìò ãnéìøîà ,äãeäé éaø éøác ,úøL ¦¥©©¨©£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ¥¨¥¦§¦¨¥¦§¥©¦§¨¨©
àúéìà úúvä ìò ãnéì :àlà ?çaæî éaâì áø÷ øfL Ezòc ìò äìòz éëå :ïBòîL éaø Bì©¦¦§§¦©£¤©©§§¤¨¨¥§©¥¦§¥©¤¨¦¥©©¨©£¦¨

éaøå .çaæî ìL BLàøa àlà àäz àlLäãeäé¯ãéáòå àòøàà éà÷ :àðéîà äåä íúäî éà ¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©§©¦§¨¦¥¨¨£¨¨¦¨¨¥©©§¨§¨¥
?déì àðî áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéà ,øéàî éaøå .ïì òîLî à÷ ,àçetîa¯à÷ôð §©¨¨©§©¨§©¦¥¦¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤§¨¥¨§¨

déì"Làå"î¯éLøc àì å"àå ïðaøåãéáò éàî áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéà ,ïðaøå . ¥¦§¥§©¨©¨¨§¦§©¨©¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤©¨¥
?eäì¯áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéàì ïéépî :àéðúc .äìBãb äëøòîì eäì øcäî §§©©§§©£¨¨§¨§©§¨¦©¦§¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc `nei(ipy meil)

æôì äîBcL.zilbxnk wdea -,èeçL áäæmy lr jk `xwp ¤¤§¨¨¨¨
L`ed ezekx zngn,øeâñ áäæ .èeçk äåèpmy lr jk `xwp ¤¦§¤§¨¨¨
yçzôpL äòLa,xknidl df adfúBieðçä ìkxg` adf zexkend §¨¨¤¦§¨¨©£

,úBøbñð.df adf zngn xknp xg` adf oi`y itl,íéåøt áäæ`xwp ¦§¨§©©§©¦
my lr jkäîBcLerav.íéøtä íãì ¤¤§©©¨¦

,øîà éMà áø`l` ,adf ibeq dray oi`äMîçadf ibeqìëå ,ïä ©©¦¨©£¦¨¥§¨
ãçå ãç,el` mipin dyngn oine oin lke -áäæ déa úéàlibxåyi ©§©¦¥¨¨§

eaáBè áäæ.xzei ¨¨
:mixt mcl dnecy my lr jk `xwp miext mcy dgiken `xnbd

íBiäå ÷Bøé dáäæ äéä íBé ìëa ,éëä énð àéðzdid mixetikd meia - ©§¨©¦¨¦§¨¨¨§¨¨¨§©
dadfáäæ eðééäå ,íBãà`xwpd,íéåøtitl.íéøtä íãì äîBcL ¨§©§¨¨©§©¦¤¤§©©¨¦

:dpyna epipyäwc äúéä íBé ìëa 'eëå úéøçL ñøt áéø÷î íBé ìëa§¨©§¦§¨©£¦§§¨¨§¨©¨
ïðaø eðz .äwcä ïî äwc íBiäåly zxehwd iabl xn`p ,`ziixaa §©©¨¦©©¨¨©¨¨

mixetikd mei(ai fh `xwie).'dTC miOq zxhw eiptg `lnE'zl`ey §Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨
:`ziixadøîBì ãeîìz äî ,äwc,'dwc' xn`p dn myl -àìäå ©¨©©§©©£Ÿ

øîàð øákmei lkay zxehwa(el l zeny),'÷ãä äpnî z÷çLå' §¨¤¡©§¨©§¨¦¤¨¨¥
:`ziixad daiyn .'dwc' oic dxezd dltk recneàéáäì ,àlà¤¨§¨¦

äwcä ïî äwcmei ly zxehw z` xifgdl jixvy cnll - ©¨¦©©¨
dzeyrl aey dwgyle ,mixetkd mei axra zyzknl mixetikd

.dwcd on dwc
:dpyna epipy.Lák ìL Bçøæîa ïéìBò íéðäk íBé ìëazx`an §¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤

meyn `ed df oic :`xnbdeäé àì äðBt äzàL úBpét ìk ,øî øîàc§¨©©¨¦¤©¨¤Ÿ§
,çøænì ïéîé Cøc àlà`vnp ,gafnd mexca did yakdy oeike ¤¨¤¤¨¦©¦§¨

y`xl ribnyke ,epinil gxfnde oetvl eipt yaka dlerdy
elr ok meyne .dkxrnd mewnl ribny cr epinil dpet gafnd
,eaxrna e` yakd rvn`a elri m`y oeik ,yakd gxfna mipdkd
agex cbpk gafnd lr ekldi ,oinil eptie gafnd y`xl eribiyk

.gafnd ceakn df oi`e ,jxev `ly yakd
:dpyna epipy[ãøBéå] (ïéãøåéå) òöîàa [äìBò] (ïéìåò) íBiäå§©¤¨¤§©§¥

.òöîàa:`xnbd zl`eyàîòè éàî:`xnbd daiyn .df iepiy ly ¨¤§©©©£¨
,ìBãb ïäëc BãBák íeMî,zia oak `edy ezeaiyg z` jka d`xny ¦§§Ÿ¥¨
.jxevl `ly s` siwne

yna epipy:dp'eëå øBikä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î [ìBãb] ïäk íBé ìëa§¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦§
.adf ly oeziwd on meide:`xnbd zl`eyàîòè éàîiepiy ly ©©£¨

:`xnbd daiyn .df,ìBãb ïäk ìL BãBák íeMîdfa cakzny ¦§¤Ÿ¥¨
.mipdkd eig` x`y mr `le cgein ilka eilbxe eici ycwny

:dpyna epipyúBëøòî òaøà íL eéä íBé ìëaixac yng meide §¨¨¨©§©©£¨
.'eke xi`n iaxïðaø eðz,`ziixaa,úBëøòî íézL eéä íBé ìëa ¨©¨¨§¨¨§©¦©£¨

íBiäåeid ,mixetikd meia -ìLL.zekxrnäìBãb äëøòî ,úçà §©¨Ÿ©©©£¨¨§¨
,zepaxwd lk z` miaixwn dilryìL äiðL äëøòî ,úçàå§©©©£¨¨§¦¨¤

,úøBè÷gafna mei lkay zxehwd zxhwdl milgb elhp dpnn §¤
,iniptd,íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàådxhwdl milgb egwl dpnn §©©¤¦¦©

,miptl iptlíBé ìëa ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøáceidìLL ¦§¥©¦§¨©¦¥¥§¨¨Ÿ
zekxrnäiðL äëøòî ,úçàå ,äìBãb äëøòî ìL ,úçà .òaøà íBiäå§©©§©©©¤©£¨¨§¨§©©©£¨¨§¦¨

Làä íei÷ ìL ,úçàå ,úøBè÷ ìLdpi` m`y ,dlecb dkxrn ly ¤§¤§©©¤¦¨¥
,ef dkxrnn dilr mitiqen ,zxabznéaø .íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàå§©©¤¦¦©©¦

,äìBãb äëøòî ìL ,úçà ,Lîç íBiäå òaøà íBé ìëa øîBà (øéàî)¥¦¥§¨©§©§©¨¥©©¤©£¨¨§¨
,úçàå ,Làä íei÷ ìL ,úçàå ,úøBè÷ ìL äiðL äëøòî ìL ,úçàå§©©¤©£¨¨§¦¨¤§¤§©©¤¦¨¥§©©

íéøãôe íéøáéàìlenz` zepaxew ly,áøòaî eìkòúð àlLzngn ¨¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤
epzipy e` ,dkxrnd lr llk epzip `le gafnd y`xa egped wxy
dkxrn mdl miyer eide ,ixnbl lkrzdl ewitqd `ly `l`

,mtxeyl zcxtp.íBia Ba ïéôéñBnL ,úçàå§©©¤¦¦©
:`xnbd zwiicneäì úéà ézøz úäéî ,àîìò éleëcmei lka eid - §¥¨§¨¦©©§¥¦§

ly dkxrnde dlecbd dkxrnd ,zekxrn izy zegtd lkl

:`xnbd zl`ey .zxehwïìðî.df oic micnl oipn -daiyn §¨¨
xnbd:`àø÷ øîà(a e `xwie),ìk çaænä ìò äã÷Bî ìò äìòä àåä' ¨©§¨¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨

,'äìélä,df 'cwen'e,'Ba ã÷ez çaænä Làå' ,äìBãb äëøòî Bæ'cwen' ©©§¨©£¨¨§¨§¥©¦§¥©©
,df.úøBè÷ ìL äiðL äëøòî Bæ©£¨¨§¦¨¤§¤

:`xnbd zl`eyéñBé éaøådkxrn mb dzid mei lkay xaeqy §©¦¥
ldéì àðî ,Làä íei÷daiyn .dkxrn siqedl cnel oiipn - ¦¨¥§¨¥

:`xnbddéì à÷ôðz`f cnel `ed -îweqtd(d e my)ìò Làäå' ©§¨¥§§¨¥©
,'Ba ã÷ez çaænädkxrn dzidy cnll ,'cwez' oeyl aey azkpy ©¦§¥©©

.y`d meiw jxevl ztqep
:`xnbd zl`eyäãeäé éaøådn ,y`d meiwl dkxrn jixvn epi`y §©¦§¨

:`xnbd daiyn .df weqtn yxec `edàeää,'FA cwEY' weqtd - ©©
àúàc àeä àúéìà úúväìiwd zzvda oic epcnll `a -minq §©¨©£¦¨§¨¨

mda miwcdeidke .dlecbd dkxrna y`d z` miwilcnàéðúc§©§¨
,`ziixaaàäz àlL àúéìà úúväì ïéépî ,øîBà äãeäé éaø äéä̈¨©¦§¨¥¦©¦§©¨©£¦¨¤Ÿ§¥

,'Ba ã÷ez çaænä ìò Làäå' øîBì ãeîìz ,çaæî ìL BLàøa àlà¤¨§Ÿ¤¦§¥©©§©§¨¥©©¦§¥©©
.gafnd y`xa ziyrp ,`zil`d zzvdy ixdïéépî ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥¦©¦

ã÷ez çaænä ìò Làäå' øîBì ãeîìz ,Làä íei÷ì äëøòî äNBòL¤¤©£¨¨§¦¨¥©§©§¨¥©©¦§¥©©
.'Bameiwl dkxrnd aeig lr cnll azkp weqtd iqei iaxly ixd

:`xnbd zl`ey .y`d,éñBé éaøå`dzy df oicàúéìà úúvä §©¦¥©¨©£¦¨
,gafn ly ey`xa.déì àðî:`xnbd daiynàëéäî ,déì à÷ôð §¨¥©§¨¥¥¥¨

[weqtdn-]àéðúc .ïBòîL éaøì déì à÷ôðcweqta xn`p ,`ziixaa §©§¨¥§©¦¦§§©§¨
(f ` my),úúvä ìò ãnéì ,'çaænä ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå'§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥¥©©¦§¥©¦¥©©¨©

.äãeäé éaø éøác ,úøL éìëáe øLk ïäëa àlà àäz àlL àúéìà£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ¥¨¥¦§¦¨¥¦§¥©¦§¨
,çaæî éaâì áø÷ øfL Czòc ìò äìòz éëå ,ïBòîL éaø Bì øîà̈©©¦¦§§¦©£¤©©§¨¤¨¨¥§©¥¦§¥©
,odk ici lr wx dxyk dzvddy cnll weqt xn`p jk myly
'FA cwEY gAfOd lr W`de' weqtdn cnlp xak jzhiyl ixde§¨¥©©¦§¥©©
xdy ,mixf llk oi` mye ,gafnd y`xa ziyrp `zil`d zzvdyi

xn`p(b gi xacna).''ebe Eaxwi `l gAfOd l`e WcTd ilM l` K`'©¤§¥©Ÿ¤§¤©¦§¥©Ÿ¦§¨
,àlàdf weqtúúvä ìò ãnéìdBLàøa àlà àäz àlL ,àúéìà ¤¨¦¥©©¨©£¦¨¤Ÿ§¥¤¨§Ÿ

,çaæî ìL,weqta xn`py itk odk ici lr `l` dxyk dpi`e ¤¦§¥©
yiy oerny iax cnl ,'FA cwEY gAfOd lr W`de' weqtdne§¨¥©©¦§¥©©

.iqei iax ixacke ,y`d meiwl ztqep dkxrn
:`xnbd zl`ey,äãeäé éaøåodMd oxd` ipA Epzpe' weqtdn yxcy §©¦§¨§¨§§¥©£Ÿ©Ÿ¥

dpri dn ,odk ici lr dyriz `zil`d zzvdy ,'gAfOd lr W ¥̀©©¦§¥©
xf oi`y heyt ixd ,dfl cenil jixv recn ,oerny iax ziiyew lr

,xaeq dcedi iax :`xnbd daiyn .gafnd lr dleréàdid df oic ¦
cnlpíúäî,'FA cwEY gAfOd lr W`de' weqtdn -àðéîà äåä- ¥¨¨§¨¥©©¦§¥©©£¨£¦¨

,gafnd y`xa ziyrp `zil`d zzvd mpn`y ,xnel xeaq iziid
zivi xfy xyt`y oeik ,odk ici lr wx ziyrpy gxkd oi` la`

c ici lréà÷[cnery-]àçetîa ãéáòå ,àòøààey`xa zivne - ¨¥©©§¨§¨¦§©¨
,getn ici lr gafn lyïì òîLî à÷oxd` ipA Epzpe' weqtdn ¨©§©¨§¨§§¥©£Ÿ

.odk ici lr wx dyriz dzvddy ,'gAfOd lr W` odMd©Ÿ¥¥©©¦§¥©
:`xnbd zl`ey .xi`n iax zhiya oecl zxfeg `xnbd,øéàî éaøå§©¦¥¦

jxevl dkxrn.déì àðî ,áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéà¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤§¨¥
:`xnbd daiynî déì à÷ôðweqta e"`e ze`d xeziiLàå'gAfOd ©§¨¥¦§¥©¦§¥©

.'ea cwez gafnd y`' aezkl xyt` did ixdy ,'FA cwEYzl`ey ©
:`xnbdïðaøåaeig oi` mzhiyl recn ,iqei iaxe dcedi iax - §©¨¨

.ef dkxrnl,iqei iaxe dcedi iax :`xnbd daiynéLøc àì å"àå̈Ÿ¨§¥
.ef dkxrnl xewn oi` mzhiyle ,e"`ed xezi z` miyxec mpi` -

:`xnbd zl`eyíéøãôe íéøáéà ,ïðaøåéàî ,áøòaî eìkòúð àlL §©¨¨¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤©
eäì ãéáò:`xnbd daiyn .mda miyer dn -eäì øcäîxweaa ¨¦§©§©§

,äìBãb äëøòîì.mxihwdl ick dilr mxcqneàéðúc,`ziixaa §©£¨¨§¨§©§¨
,áøòaî eìkòúð àlL íéøãôe íéøáéàì ïéépî¦©¦§¥¨¦§¨¦¤Ÿ¦§©§¦¨¤¤
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ezny in` cenr dn sc ± iyily wxt`nei
æôì äîåãù.zilbxnk aidvn Ðèåçë äååèðù.jx `edy iptn Ðúåøâñð úåéåðçä ìë

.df iptn xg` adfl xkn oi`y Ðéëä éîð àéðú`xwp mixtd mcl dnecy my lrc Ð

.(b a) minid ixaca ,miext adføîàð øáë àìäådpnn zwgye" dpyd zeni lk lya Ð

."wcdïéîé êøã àìàyak ly egxfna dler jkl ,mexca yakd ixdy ,gxfnl `edy Ð

.oinil zeptil jenqyåãåáë íåùîze`xdl Ð

`lye jxevl siwne zia oak `edy ,ezeaiyg

.jxevlíåéá åáì ïéôéñåîùdpnn lehil Ð

zxehw la` .miptle iptl ly zxehwl milgb

iniptd gafn lylk ly zxehwk `ed ixd Ð

.dpydùàä íåé÷ ìùly y` oi` m`y Ð

xabzn dlecb dkxrn.dfn eilr oitiqen Ð

åìëòúð àìùe` ,dkxrn lr epzip `ly Ð

.lkrzdl ewitqd `le epzipàúéìàä úúöäì
.dlecb dkxrn xe` oda zivdl ÐàúéìàÐ

.miwc minqiwäéì àðî àúéìà úúöä éñåé 'øå
lr zivi `le gafn ly ey`xa `dzy Ð

.gafnd lr oiwlec odyk mlrie dtvxdéìëáå
úøù.dpedk icba yeala Ðìò äìòú éëå

êúòãlr y`d" on cnl dz`y xg`n Ð

melk ,gafn ly ey`xa `diy "ea cwez gafnd

odk dpirhdl df `xwnl epkxved?dlrz ike

gafn iabl axw xfy al lr?xn`p `lde

`l gafnd l`e ycwd ilk l` j`" (gi xacna)

."eaxwiàìù àúéìàä úúöä ìò ãîéì àìà
çáæîä ùàø ìò àìà àäúmeiwl `xw jci`e Ð

`xw i`da aizkc dpedke ,iqei 'xk `z` y`d

,odk dkixv y` zpizpy ,dl jixhvi` `tebl Ð

.gafnl dpwxfie xf dplhi `leäãåäé 'øåÐ

.jl xn`íúäî éàs` "gafnd lr y`d"n Ð

gafnd y`xa dzvdy dpin opirnyc ab lrÐ

`pin` ded ,xfa dleqtc opirny `lxf i`w Ð

.`getna ciare `rx``äéì àðîirac Ð

.dkxrnùàåî äéì à÷ôð.yixc e"`e Ð
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éáøexxia :opz (`,hk) cinzc ipy wxta :dniz Ð drax` meide dyly mei lka xne` iqei

zkqna "miycw iycw" wxta iqei iaxk oizipzn `iddl iwene Ð 'eke dp`z ivr myn

e`ae ecxi ,zekxrn izy ezivde :`tiq ipzw `de ?iqei iaxk `nwezn ikide .(`,gp) migaf

dil xaq xnel `ed wgece !yly my eid mei lka xn`w `d iqei iaxle .zifbd zkyll

:xnel yie .`cga dilr bilte `cga dizeek

aiyg `w `le ,y`d meiwl `cg i`ed izk`c

oze` oizivne iccdl oiincc izxz jpd `l`

:opgl` iax dywde .edl witn `xw cgne ,cgia

`l` dkxrn mewn did `ly ,zygpd gafna

(a,aq) "miycw iycw" wxta xn`ck ,dn`

oagxe okx` dyn dyry oixfib :mzd inp opixn`e

?iniiw eed `kid zekxrn ipd lk ok m` ,dn`

eide mipdkd ilbx jelid ly dn`a xnel jixve

.zekxrn ipd cr dlecb dkxrnd oiaaqn

éëåÐ gafnd lv` axw xfy jzrc lr dlrz

`xw iwenc ,iywz inp dicicl :i"yx dywd

lr dlrz ike ?il dnl "odkd" ,`zil` zzvdl

meyn ,jixhvi`c :uxize .'ek axw xfy jzrc

ipa epzpe" (a,`k) `nw wxt seqa lirl opiyxcc

y`dy it lr s` "gafnd lr y` odkd oxd`

,heicdd on `iadl devn Ð minyd on zcxei

xyt`e ,xfa xyk `diy `pin` jzrc `wlqe

.dlrnl heicd ly y` wixfe `rx`` i`wc

zzvdl `xw `z`c dil `pn ok m` :ol `iywe

?heicdc y` zpizpl `xw dilek `nlic ?`zil`

oxd` ipa epzpe" `xw aezkl ok m`c :xnel yie

`prci `p`e "y`d lr mivr ekxre y` odkd

ekxre aizkcn ,ded gafnd lr y`d zpizpc

kxrnc ,y`d lr mivrlr" ,`id gafnd y`xa d

Ð gafnd lr y` :yxcinl `l` ?il dnl "gafnd

.gafnd lr dze` oixirany `zil` zzvdl

xyt`c `xaq dil zil oerny iax `de :il dnize

ded `l ok m` Ð `getna ciare `rx`` i`wc

xninl `kilc .heicdc y` zpizpl odkd jixv

wixfe `rx`` i`wc xyt`c i"yx yxity enk

:xnel yie !`xaq i`d dil zil oerny iax `dc

i`wc xyt`c ,dil zi` xity heicdc y`ac

la` .`id heicd lyc oeik ,dl wixfe `rx``

e`l Ð gafnd lr dzxrady `zil` zzvd

:il dywe .wegxa `getna carinl `rx` gxe`

zzvdl "ea cwez gafnd lr y`de" ,dcedi iaxl

dil wetiz ?il dnl gafnd lr dzxrady `zil`

dcedi iax `dc "gafnd lr y` oxd` ipa epzpe"n

ilke xyk odka `dzy `zil` zzvd mzdn xnb

gafnd lr y`de" azk `l i` :xnel yie !zxy

zpizp `l` "epzpe"n opiyxc ded `l "ea cwez

ilke xyk odka `dzye ,gafnd lr heicdc y`d

la` .opiyxc `l Ð `zil` zzvd la` ,zxy

zzvd "gafnd lr y`de"n `wtpc ,`zyd

xity opixnb gafn ly ey`xa `dzy `zil`

`ly ,heicdc y` zpizpe `zil` zzvd "epzpe"n

ipa `nzqnc ,zxy ilke xyk odka `l` edi

i`w zxy ilke xyk odk dipin ol `wtpc oxd`

.gafnd lry zevn lk`
oxceq
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קכ
ezny ina cenr dn sc ± iyily wxt`nei

äìåòä úà ìëàú øùàedpz "dcwen lr dlerd" aizk `dc ,dzligzl oipr epi` m` Ð

.dteq oiprläìåò éìåëéòdlerd z` lk`z xy`" dia ixwe ,y`d lrn erwty oirwet Ð

."gafnd lràúà éàîì ã÷åú ãéîú ùà.`piprc zecwen lk zyxcc oeik Ðàäú àìù
ïåöéçä çáæî ìò àìà.aizk dlerd gafna `xw i`dc Ðäøåðîå äúçî ùàmeic y` Ð

e ,miptle iptlc mixetkdzwlcdc dxepnc y`

lrn zlhip `dzy oiipn ,`nei lkc zexp

oevigd gafnd?:opiqxb ikdy` o`k xn`p

zxehwa`la dxhwd oi`e ,"dpxihwi" aizkc Ð

.y`åì êåîñá ïìäì äîoevigd gafna Ð

dzgn s` .xhwp zxehwd eilry ,iniptl jenqd

el jenqd on lhep dxepneiniptd gafn `ede Ð

.miptl iptle dxepnl jenqdãéîú ùày` Ð

xn`py ,dxepn ly `ede ,cinz da jl izxn`y

."cinz xp zelrdl" daúøåè÷á ùà øîàðÐ

.mei lk lyçáæîä ìòî äúçîä àìî ç÷ìåÐ

ikd .axrn cvn Ð 'd iptln okidne (fh `xwie)

:opiqxbåìåë ïéàå 'ä éðôì åúö÷îù çáæî åäæéà
ïåöéçä çáæî äæ øîåà éåä 'ä éðôìedfi` Ð

wwfedy ,'d iptl epnn dn ea wlgl yiy gafn

'd iptln xnel aezkdgafn df xne` ied Ð

inipt eli`c .oevigd.'d iptl elek Ðà÷åã
'ä éðôìî.ynn gztd cbpk Ð
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ïøãåñdpila lqtp did ok m`c ,`l Ð ceqi iab lr la` Ð aaeq iab lr e` yak iab lr

dpil oi`e ,gafnk `ed ixd Ð dlrnle gafnd ivgn `edy aaeq la` ,cxi m`

on ecixedl yi xeqi`c xyt` cere .xy` oa wgvi epiax ,yak oke ,gafn ly ey`xa zlren

.dcixi ixwin `l Ð yakde aaeqd lr oxceqyk la` ,gafnd

äøîàðiab aizkc il d`xp Ð zxehwa y`

epze ezzgn yi` oxd`e dz`" gxw

."zxehw odilr eniye y` oda

ãéîúgafn lr `l` `dz `l jl izxn`y

dl iraip ok m` :il dniz Ð oevigd

dkxrn opikxvnc ikid ik ,dnvr ipta dkxrn

!zekxrn edl iyitp ok m`e ,dnvr ipta zxehwl

milgb mey gwil jixv did `lc oeik :xnel yie

`l Ð `nlra zeliztd wilcdl `l` dxepnl

oxqn `le ,dkxrn df liaya eyriy xazqn

aizkcn :xnel yi cere .minkgl `l` aezkd

y`n dze` oiwilcny dpin rny "cinz"

i`c .dlecb dkxrnn epiide Ð cinz zwlecd

,jixhvi` i`n Ð dnvr ipta dkxrn dl opicar

?cinz zwlec `dzy

éåäm` :zeywdl oi`e Ð oevigd gafn df xne`

,lkidc zxehwl `xw jixhvi` i`n ok

zxehwn xnbp ?oevigd gafnn milgb dl oigwely

opireny`l jixhvi`c :xnel yic !miptle iptlc

opixnb ded i`c ,dnvr ipta dkxrn dl oiyerc

dkxrn `cga ibq k"deia `pin` ded Ð `kdn

`l `kdn :inp i` .miptle iptlce lkidc zxehwl

oeik `nei lkc zxehw ip`yc ,slinl epivn

dl eyri Ð iniptd gafn lr dze` oixihwnc

.ol rnyn `w ,iniptd gafn lr ok enk dkxrn

äåäepiax dywd Ð 'd iptln `wec `pin`

'd iptl" opixn` `kdc `py i`n :wgvicbpk Ð "

izy" wxt iaxrn xpa oke .daxrna ,gztd

lk" wxt dtepz iabe (`,gv zegpn) "mgld

'd iptl :opixn` (`,`q my) "dvn ze`a zegpnd

'd iptl" aizk inp dhigy iabe ,gxfna Ðopixye "

iabc :wgvi epiax uxize !dxfra mewn lka

ihernl Ð 'd iptl ,aizk milw miycw zhigy

ozhigy Ð xird lka oilk`pc ab lr s` ,uega

ipda la` .dtepz iab oke .gxfna ,mipta 'd iptl

i` ,dxepne gafn'd iptl" i`cec :uxize !dxfra mewn lka dhigye gxfna dtepzc `py i`n ,mewn lkn :xegad wgvi epiax dywde ?il dnl 'd iptl Ð axrna opireny`l iz` `l,gxfna "

'd iptl" aizk `l milw miycw zhigy iabe .aezkd jl hxtiy cr ,gxfna xne` ied Ð 'd iptl xn`py mewn lka ,gxfna 'd iptl xifp li` ztepz iab `yp zyxta ixtiqa opiyxcck`l` "

opixnbck ,mewn lka `ied dhigye ,"hgye jnqe"c `yiwida e` ,dhigyn xnege lwn opixnbc `nrh epiid `nlic Ð gxfna dpi`y xnel `vnz m`e ,gxfna `id dkinq `nye ,dkinqa

'd iptlc `xwe .minly zhigyn xnege lw opixnb Ð `id devn ixiyc oeik ,dxfra mewn lka `id dler zkinq elit`c xyt`e .zegexd lk xiykdl ,i`xwn (`,dp migaf) "onewn edfi`"a

'd iptl xwad oa z` hgye" aizkc `de .mipta jenqie xefgi Ð uega jnqy it lr s` ,dler iabc "jnqe 'd iptl" yixcc :mipdk zxeza rnyn oke .dxfrl ueg iwet`l dkinqcdler iab "

'd iptl"e ,(a,al my) "oileqtd lk" wxta ,'d iptl hgey `le 'd iptl xwa oa dipin opiyxce ,oetv aezkd jl hxt `dc ,gxfna xninl ivn `l ÐÐ mlrd xtae giyn odk xta aizkc "

edfi`" wxta xn`c ab lr s`e .oetv oiperhy miycw iycw x`y ogky`c meyn Ð gxfnl `le oetvl dil opiyxcc i`de .aezkd jl hxtiy cr epiide ,oetv mdl reawl mipdk zxeza yixc

slinl jixhvi` `l mixeni` zxhwdle "minlyd gaf xeyn mxei xy`k" giyn odk xta aizkc meyn jixhvi` `nyc il d`xp Ð oetv zeperh ze`hg lky a` dpa df (a,gn my) "onewn

ywida cnld xacc ab lr s`e ,giyn odk xtl ywzi` mlrd xte ,ezhigyl zegexd lk xiykdl minlyl diyew`l jixhvi`c `pin` jzrc `wlqe .diteba yxetn lkd ixdy ,minlyn

zepgn ylyl ueg oztixy zevnc oeik :`pin` jzrc `wlq ,[inp i`] .oetv opirhdl ze`hg x`y llkl edpixcd`l jixhvi` ikdl ,`zlin ielib `l` df oi` Ð ywida cnlne xfeg epi`

'd iptl" ol rnyn `w ,oetv erail `l Ðcenri `ly e` ,eilzke lkid cbpk `ly mexce oetv `l` iwet`l `z` `l Ð gxfna 'd iptl xne` dz`yky ,icin dyw `l iaxrn xp iabe ."

'd iptl" ok m`e .egxfn enk eilzke lkid cbpk jk lk did gafn ly enexce epetv ixdy ,ikd xninl jiiy `l milgb iabe .mexce oetv cvl eipt jetdie gxfna`ly iwet`l i` ?i`n iwet`l "

i`n` Ð xn`w gafnc egxfnc milgb i`e ,i`w milgb`c dpin rny Ð 'd iptln aizkcn ,'d iptl azkinl dil ded i`w `xab`c ok m` Ð mexcle oetvl eipt jetdie gxfna dzegd cenri

hxt enk epiide ,xn`w axrna dpin rny `l` ?enexce epetvcn ith 'd iptl dl ixw.xn`w iaxrn xp :dpin rny `l` ,zexp oia mc` oia ,'d iptl mlek zexpa oke .ixtiqa `zi`ck ,aezkd
la`
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éaø éðúc .úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå ,øéæçî©£¦§¦©¨©£¦¦¥§¤§¨¥©¦
øLà" :á÷òé ïa øæòéìà éaø éáãa éîBéðî øa àéððç£©§¨©©§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¤

ìëàzLàä"çaænä ìò äìòä úà¯äìBò éìekéò Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©¦¥¨
éleëc .úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå øéæçî äzà©¨©£¦§¦©¨©£¦¦¥§¤§¥
?eäì àðî ,eäì úéà íBia Ba ïéôéñBî úäéî àîìò̈§¨¦©¦¦©¦§§¨§

¯eäì à÷ôðLàäå"îLéøc àìc ïàîì eléôàå ," ¨§¨§¦§¨¥©£¦§©§¨¨¥
"å"àå"¯éàîì "ãéîz Là" .Léøc "à"ä å"àå"¨¥¥¨¦§©
?àúà¯ã÷ez ãéîz Là" :àéðúãëì déì éòaî £¨¦¨¥¥§¦§©§¨¥¨¦©

äiðL äëøòî ìò ãnéì ,"äaëú àì çaænä ìò©©¦§¥©Ÿ¦§¤¦¥©©£¨¨§¦¨
.ïBöéçä çaænä ìò àlà àäz àlL úøBè÷ ìL¤§¤¤Ÿ§¥¤¨©©¦§¥©©¦
Là äøîàð :àeä ïéãå ?ïéépî äøBðîe äzçî Là¥©§¨§¨¦©¦§¦¤¤§¨¥

äzçîa Là äøîàðå ,úøBè÷aïBöéçä çaæî ìò ïläl äî ,äøBðîe¯çaænä ìò ïàk óà ¦§¤§¤¤§¨¥§©§¨§¨©§©¨©¦§¥©©¦©¨©©¦§¥©
ïläl äî ,äøBðîe äzçîa Là äøîàðå ,úøBè÷a Là äøîàð :Bæ Cøãì Cìk Bà .ïBöéçä©¦§¨§¤¤¤¤§¨¥¦§¤§¤¤§¨¥§©§¨§¨©§©¨

Bì Ceîña¯Là" øîBì ãeîìz ,Bì Ceîña äøBðîe äzçî óàçaænä ìò ã÷ez ãéîz §¨©©§¨§¨§¨©§©¥¨¦©©©¦§¥©
"äaëú àì¯ãéîz Làeðãîì .ïBöéçä çaæî ìL BLàøa àlà àäz àì Eì ézøîàL Ÿ¦§¤¥¨¦¤¨©§¦§Ÿ§¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©©¦¨©§

LàäøBðîìLà ,äzçîìäøBðîa Là äøîàðå äzçîa Là äøîàð :àeä ïéãå ?ïéépîäî , ¥¦§¨¥§©§¨¦©¦§¦¤¤§¨¥§©§¨§¤¤§¨¥¦§¨©
ïBöéçä çaæî éab ìò ïläl¯Là äøîàð :Bæ Cøãì Cìk Bà ,ïBöéçä çaæî ìò ïàk óà §©¨©©¥¦§¥©©¦©¨©¦§¥©©¦§¨§¤¤¤¤§¨¥

Bì Ceîña ïàk óà Bì Ceîña ïläl äî ,äzçîa Là äøîàðå úøBè÷a¯ç÷ìå" øîBì ãeîìz ¦§¤§¤¤§¨¥§©§¨©§©¨§¨©¨§¨©§©§¨©
éðôlî çaænä ìòî Là éìçb äzçnä àìîä'éðôì Búö÷nL çaæî eäæéà ,"äBlek ïéàå ' §Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©¦¦§¥¥¤¦§¥©¤¦§¨¦§¥§¥

éðôìä'¯éøèöéàå .ïBvéçä çaæî äæ øîBà éåäéøèöéàå "çaænä ìòî" ázëéîì Cázëéîì C ¦§¥¡¥¥¤¦§¥©©¦§¦§§¦§¦§©¥©©¦§¥©§¦§§¦§¦§©
éðôlî"ä'"çaænä ìòî" àðîçø áúk éàc ;"¯äåäçaæî éàî :àðéîà¯,éîéðt çaæî ¦¦§¥§¦¨©©£¨¨¥©©¦§¥©£¨¨¦¨©¦§¥©¦§¥©§¦¦

éðôlî" àðîçø áúkä'éðôlî" àðîçø áúk éàå ."ä'"¯éðôlî à÷åc :àðéîà äåä,'ä ¨©©£¨¨¦¦§¥§¦¨©©£¨¨¦¦§¥£¨¨¦¨©§¨¦¦§¥
ìáà
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יומא. פרק רביעי - טרף בקלפי דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc `nei(ipy meil)

ïøãBqL[mze` xcqny-]éab ìòdïéà íàå ,çaæîgafndï÷éæçî- ¤§¨©©¥¦§¥©§¦¥©§¦¨
,mixctde mixai`d lk z` liknïøãBqLs`éab ìò Bà Lákä ìò ¤§¨©©¤¤©©¥

då äìBãb äëøòî äNòiL ãò ,ááBñf`ïøãBñdkxrnd iab lr ¥©¤©£¤©£¨¨§¨§§¨
,dlecbdøîBì ãeîìz(b e `xwie),à'ìò äìòä úà Làä ìëàz øL ©§©£¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©
,'çaænä`l` .dlecbd dkxrnd lr dlerd z` miaixwny cnll ©¦§¥©

`ed' xn`p xak ixdy ,daxwdd zligzl jxvp epi` df weqty¦
,xnelk ,daxwdd seq lr eyxecl yi `l` ,'dcwFn lr dlrd̈Ÿ¨©§¨
dkxrnd lr aey epzpi ,dlila e` mneia elkrzp `l m`y

.dlecbd
:`xnbd zl`eyøéàî éaøåzcgein dkxrn dzidy xaeqy §©¦¥¦

dn ,`ziixad ixack yxec epi`e ,axra elkrzd `ly mixai`l
wxy cnel xi`n iax :`xnbd daiyn .df weqtn yxec `edéìekéò¦¥

äìBò[gafnl uegn l` erwty dler ixai`-]øéæçî äzà ¨©¨©£¦
,maixwdl.úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàåkeøa àéððç éaø éðúc §¦©¨©£¦¦¥§¤§¨¥©¦£©§¨©

éáãa ,éîeéðî[ly eyxcn ziaa-],á÷òé ïa øæòéìà éaøxn`pøLà' ©§¥¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¤
,'çaænä ìò äìòä úà Làä ìëàzy cnlløéæçî äzà äìBò éìekéò Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©¦¥¨©¨©£¦

.úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå§¦©¨©£¦¦¥§¤
.mixetikd meia etiqedy dkxrnd xcba oecl zxfeg `xnbd
lka eid zekxrn dnk mi`pzd ewlgpy s` lr :`xnbd zwiicn

la` ,meieäì úéà íBia Ba ïéôéñBî úäéî ,àîìò éleëcmlek - §¥¨§¨¦©¦¦©¦§
zl`ey .ztqep dkxrn mixcqn eid mixetikd meiay micen

:`xnbdeäì àðî:`xnbd daiyn .z`f ecnl oiipn -,eäì à÷ôð §¨§©§¨§
îweqtay zeize`d xeziiLàäå','FA cwEY gAfOd lreléôàå ¦§¨¥©©¦§¥©©©£¦

ïàîì[opaxl-]Léøc àìcze`d xezin,å"àåly xeziå"àåeà"ä §©§Ÿ¨¦¨¨¥
i`ce.Léøc̈¦

zyxec ,dyxta exn`py 'cwen' zepeyl dnk eyxcpy xg`n
zl`ey .dyxta exn`py 'cwen' zepeyl x`y z` `xnbd

:`xnbdãéîz Là''cwEY(e e `xwie),dyxtd seqa xn`pyéàîì ¥¨¦©§©
:àøîâä äáéùî .àúàdf weqtdéì éòaî[jxvp-]àéðúãëì ¨¨¦¨¥¥§¦§©§¨
weqta xn`p ,`ziixaaãnéì 'äaëú àì çaænä ìò ã÷ez ãéîz Là'¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤¦¥

df weqtçaænä ìò àlà àäz àlL ,úøBè÷ ìL äiðL äëøòî ìò©©£¨¨§¦¨¤§¤¤Ÿ§¥¤¨©©¦§¥©
,ïBöéçä.oevigd gafna zwqerd dyxtd seqa xn`p weqtd ixdy ©¦

Là :àúééøáä äôéñåîåd ici lr zgwlpd -äzçîdxhwdd jxevl ¥©§¨
tl iptl,mipåd zwlcd jxevl zgwlpd y`dïéépî ,äøBðîjixvy §§¨¦©¦

:`ziixad zx`an .oevigd gafnn mzgwlàeä ïéãåozep oicd - §¦
ixdy ,okäøîàðoeylúøBè÷a 'Là'xn`py ,mei lka daixwd ¤¤§¨¥¦§¤
(f l zeny),y` `la dxhwd oi`e ,'dPxihwi zxPd z` FaihidA'§¥¦¤©¥Ÿ©§¦¤¨

äøîàðåoeyle äzçna 'Là'a,äøBðîmei ly zxehwd iabl xn`py §¤¤§¨¥©©§¨§¨

miptl iptl mixetkd(ai fh `xwie),'W` ilgB dYgOd `ln gwle' ,§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥
dxepna xn`pe(k fk zeny)ziyrp dwlcde 'cinY xp zlrdl' ,§©£Ÿ¥¨¦

,y`a,ïläl äîn dgwlp zxehwl y`d,ïàk óà ,ïBöéçä çaæî ìò ©§©¨©¦§¥©©¦©¨
n dgwlp dxepnde dzgnd jxevl y`d zgiwl.ïBöéçä çaænä ìò©©¦§¥©©¦

Bæ Cøãì Cìk Bà :àúééøáä úìàåù,zxg` jxca oecl xyt` ixde - §¨§¤¤
ïläl äî ,äøBðîe äzçna Là äøîàðå úøBèwa Là äøîàðy`d - ¤¤§¨¥©§¤§¤¤§¨¥©©§¨§¨©§©¨

`edy oevigd gafnn zgwlp ,zxehwd xear zgwlpdBì Ceîña- §¨
,zxehwd z` mixihwn eilry iniptd gafnlóàzgwlpd y` ©

d xear,äøBðîe äzçîn dzgwl yi,Bì Ceîñagafndn epiide ©§¨§¨§¨
:`ziixad daiyn .iniptdçaænä ìò ã÷ez ãéîz Là' ,øîBì ãeîìz©§©¥¨¦©©©¦§¥©

'äaëú àì,epiideEì ézøîàL 'ãéîz Là'ef y` -dilr eehvpy Ÿ¦§¤¥¨¦¤¨©§¦§
,'cinY xp zlrdl' oeyla,ïBöéçä çaæî ìL BLàøa àlà àäz àì §©£Ÿ¥¨¦Ÿ§¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©©¦

myne.dzeevnl degwii
zcear jxevl y`d gwlp gafn dfi`n oecl dkiynn `ziixad

:`ziixad zxxan .ycwnd,äøBðnì Là eðãîìdzgwl yiy ¨©§¥©§¨
la` ,oevigd gafnnäzçnì Là,miycwd ycwl qipkdlïéépî ¥©©§¨¦©¦

:`ziixad zx`an .oevigd gafnn dzgwl yiy,àeä ïéãåixdy §¦
,ïläl äî ,äøBðna Là äøîàðå äzçna Là äøîàðdxepnl y`d ¤¤§¨¥©©§¨§¤¤§¨¥©§¨©§©¨

n zlhip,ïàk óà ,ïBöéçä çaæî éab ìòn zlhip dzgnl y`dìò ©©¥¦§¥©©¦©¨©
,Bæ Cøãì Cìk Bà :àúééøáä úìàåù .ïBöéçä çaæî,jk xen`eäøîàð ¦§¥©©¦§¨§¤¤¤¤§¨

ïàk óà ,Bì Ceîña ïläl äî ,äzçna Là äøîàðå úøBèwa Là¥©§¤§¤¤§¨¥©©§¨©§©¨§¨©¨
,Bì Ceîñaqipkdl milgb dpnn egwiy icka dkxrn my excqie §¨

gafnn dzgnl milgbd z` gwie ,el jenqd miycwd ycwl
:`ziixad daiyn .iniptdøîBì ãeîìzmixetikd mei ly zxehwa ©§©

(ai fh `xwie),,''ä éðôlî çaænä ìòî Là éìçb äzçnä àìî ç÷ìå'§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©¦¦§¥
,'d iptl cnery wlgdn gafnd lrn milgb zezgl yiy ,epiide

eL çaæî eäæéàwxBúö÷ncnerøîBà éåä ,'ä éðôì Blek ïéàå 'ä éðôì ¥¤¦§¥©¤¦§¨¦§¥§¥¦§¥£¥¥
,ïBöéçä çaæî äæycewe lkidd gzt cbpk cner iaxrnd ecv wxy ¤¦§¥©©¦

milgbd z`ad lr s` cnlnd weqt yiy ixd .elek `le miycwd
.oevigd gafnn dzgnl

:weqta zelitkd z` `xnbd zx`aneéøèöéàåìòî' ázëéîì C §¦§§¦§¦§©¥©
éøèöéàå 'çaænä,''ä éðôlî' ázëéîì Cmeynàðîçø áúk éàcwx ©¦§¥©§¦§§¦§¦§©¦¦§¥§¦¨©©£¨¨

W` ilgB dYgOd `ln gwle',çaæî éàî ,àðéîà äåä ,'çaænä ìòî §¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©£¨£¦¨©¦§¥©
çaæîd,éîéðtjkl,''ä éðôlî' àðîçø áúkgwely epcnll ¦§¥©§¦¦¨©©£¨¨¦¦§¥

.oevigd gafnd epiide ,'d iptl elek cner epi`y gafndnáúk éàå§¦¨©
àðîçøW` ilgB dYgOd `ln gwle' wx,àðéîà äåä ,''ä éðôlî ©£¨¨§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¦¦§¥£¨£¦¨

zeidl dkixv milgbd zgiwly,''ä éðôlî' à÷åcwlgdn ,xnelk ©§¨¦¦§¥
,lkidd gzt cbpky gafnd wlgn epiide ,ynn 'd iptly
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קכי
ezny ina cenr dn sc ± iyily wxt`nei

äìåòä úà ìëàú øùàedpz "dcwen lr dlerd" aizk `dc ,dzligzl oipr epi` m` Ð

.dteq oiprläìåò éìåëéòdlerd z` lk`z xy`" dia ixwe ,y`d lrn erwty oirwet Ð

."gafnd lràúà éàîì ã÷åú ãéîú ùà.`piprc zecwen lk zyxcc oeik Ðàäú àìù
ïåöéçä çáæî ìò àìà.aizk dlerd gafna `xw i`dc Ðäøåðîå äúçî ùàmeic y` Ð

e ,miptle iptlc mixetkdzwlcdc dxepnc y`

lrn zlhip `dzy oiipn ,`nei lkc zexp

oevigd gafnd?:opiqxb ikdy` o`k xn`p

zxehwa`la dxhwd oi`e ,"dpxihwi" aizkc Ð

.y`åì êåîñá ïìäì äîoevigd gafna Ð

dzgn s` .xhwp zxehwd eilry ,iniptl jenqd

el jenqd on lhep dxepneiniptd gafn `ede Ð

.miptl iptle dxepnl jenqdãéîú ùày` Ð

xn`py ,dxepn ly `ede ,cinz da jl izxn`y

."cinz xp zelrdl" daúøåè÷á ùà øîàðÐ

.mei lk lyçáæîä ìòî äúçîä àìî ç÷ìåÐ

ikd .axrn cvn Ð 'd iptln okidne (fh `xwie)

:opiqxbåìåë ïéàå 'ä éðôì åúö÷îù çáæî åäæéà
ïåöéçä çáæî äæ øîåà éåä 'ä éðôìedfi` Ð

wwfedy ,'d iptl epnn dn ea wlgl yiy gafn

'd iptln xnel aezkdgafn df xne` ied Ð

inipt eli`c .oevigd.'d iptl elek Ðà÷åã
'ä éðôìî.ynn gztd cbpk Ð

ìáà
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ïøãåñdpila lqtp did ok m`c ,`l Ð ceqi iab lr la` Ð aaeq iab lr e` yak iab lr

dpil oi`e ,gafnk `ed ixd Ð dlrnle gafnd ivgn `edy aaeq la` ,cxi m`

on ecixedl yi xeqi`c xyt` cere .xy` oa wgvi epiax ,yak oke ,gafn ly ey`xa zlren

.dcixi ixwin `l Ð yakde aaeqd lr oxceqyk la` ,gafnd

äøîàðiab aizkc il d`xp Ð zxehwa y`

epze ezzgn yi` oxd`e dz`" gxw

."zxehw odilr eniye y` oda

ãéîúgafn lr `l` `dz `l jl izxn`y

dl iraip ok m` :il dniz Ð oevigd

dkxrn opikxvnc ikid ik ,dnvr ipta dkxrn

!zekxrn edl iyitp ok m`e ,dnvr ipta zxehwl

milgb mey gwil jixv did `lc oeik :xnel yie

`l Ð `nlra zeliztd wilcdl `l` dxepnl

oxqn `le ,dkxrn df liaya eyriy xazqn

aizkcn :xnel yi cere .minkgl `l` aezkd

y`n dze` oiwilcny dpin rny "cinz"

i`c .dlecb dkxrnn epiide Ð cinz zwlecd

,jixhvi` i`n Ð dnvr ipta dkxrn dl opicar

?cinz zwlec `dzy

éåäm` :zeywdl oi`e Ð oevigd gafn df xne`

,lkidc zxehwl `xw jixhvi` i`n ok

zxehwn xnbp ?oevigd gafnn milgb dl oigwely

opireny`l jixhvi`c :xnel yic !miptle iptlc

opixnb ded i`c ,dnvr ipta dkxrn dl oiyerc

dkxrn `cga ibq k"deia `pin` ded Ð `kdn

`l `kdn :inp i` .miptle iptlce lkidc zxehwl

oeik `nei lkc zxehw ip`yc ,slinl epivn

dl eyri Ð iniptd gafn lr dze` oixihwnc

.ol rnyn `w ,iniptd gafn lr ok enk dkxrn

äåäepiax dywd Ð 'd iptln `wec `pin`

'd iptl" opixn` `kdc `py i`n :wgvicbpk Ð "

izy" wxt iaxrn xpa oke .daxrna ,gztd

lk" wxt dtepz iabe (`,gv zegpn) "mgld

'd iptl :opixn` (`,`q my) "dvn ze`a zegpnd

'd iptl" aizk inp dhigy iabe ,gxfna Ðopixye "

iabc :wgvi epiax uxize !dxfra mewn lka

ihernl Ð 'd iptl ,aizk milw miycw zhigy

ozhigy Ð xird lka oilk`pc ab lr s` ,uega

ipda la` .dtepz iab oke .gxfna ,mipta 'd iptl

i` ,dxepne gafn'd iptl" i`cec :uxize !dxfra mewn lka dhigye gxfna dtepzc `py i`n ,mewn lkn :xegad wgvi epiax dywde ?il dnl 'd iptl Ð axrna opireny`l iz` `l,gxfna "

'd iptl" aizk `l milw miycw zhigy iabe .aezkd jl hxtiy cr ,gxfna xne` ied Ð 'd iptl xn`py mewn lka ,gxfna 'd iptl xifp li` ztepz iab `yp zyxta ixtiqa opiyxcck`l` "

opixnbck ,mewn lka `ied dhigye ,"hgye jnqe"c `yiwida e` ,dhigyn xnege lwn opixnbc `nrh epiid `nlic Ð gxfna dpi`y xnel `vnz m`e ,gxfna `id dkinq `nye ,dkinqa

'd iptlc `xwe .minly zhigyn xnege lw opixnb Ð `id devn ixiyc oeik ,dxfra mewn lka `id dler zkinq elit`c xyt`e .zegexd lk xiykdl ,i`xwn (`,dp migaf) "onewn edfi`"a

'd iptl xwad oa z` hgye" aizkc `de .mipta jenqie xefgi Ð uega jnqy it lr s` ,dler iabc "jnqe 'd iptl" yixcc :mipdk zxeza rnyn oke .dxfrl ueg iwet`l dkinqcdler iab "

'd iptl"e ,(a,al my) "oileqtd lk" wxta ,'d iptl hgey `le 'd iptl xwa oa dipin opiyxce ,oetv aezkd jl hxt `dc ,gxfna xninl ivn `l ÐÐ mlrd xtae giyn odk xta aizkc "

edfi`" wxta xn`c ab lr s`e .oetv oiperhy miycw iycw x`y ogky`c meyn Ð gxfnl `le oetvl dil opiyxcc i`de .aezkd jl hxtiy cr epiide ,oetv mdl reawl mipdk zxeza yixc

slinl jixhvi` `l mixeni` zxhwdle "minlyd gaf xeyn mxei xy`k" giyn odk xta aizkc meyn jixhvi` `nyc il d`xp Ð oetv zeperh ze`hg lky a` dpa df (a,gn my) "onewn

ywida cnld xacc ab lr s`e ,giyn odk xtl ywzi` mlrd xte ,ezhigyl zegexd lk xiykdl minlyl diyew`l jixhvi`c `pin` jzrc `wlqe .diteba yxetn lkd ixdy ,minlyn

zepgn ylyl ueg oztixy zevnc oeik :`pin` jzrc `wlq ,[inp i`] .oetv opirhdl ze`hg x`y llkl edpixcd`l jixhvi` ikdl ,`zlin ielib `l` df oi` Ð ywida cnlne xfeg epi`

'd iptl" ol rnyn `w ,oetv erail `l Ðcenri `ly e` ,eilzke lkid cbpk `ly mexce oetv `l` iwet`l `z` `l Ð gxfna 'd iptl xne` dz`yky ,icin dyw `l iaxrn xp iabe ."

'd iptl" ok m`e .egxfn enk eilzke lkid cbpk jk lk did gafn ly enexce epetv ixdy ,ikd xninl jiiy `l milgb iabe .mexce oetv cvl eipt jetdie gxfna`ly iwet`l i` ?i`n iwet`l "

i`n` Ð xn`w gafnc egxfnc milgb i`e ,i`w milgb`c dpin rny Ð 'd iptln aizkcn ,'d iptl azkinl dil ded i`w `xab`c ok m` Ð mexcle oetvl eipt jetdie gxfna dzegd cenri

hxt enk epiide ,xn`w axrna dpin rny `l` ?enexce epetvcn ith 'd iptl dl ixw.xn`w iaxrn xp :dpin rny `l` ,zexp oia mc` oia ,'d iptl mlek zexpa oke .ixtiqa `zi`ck ,aezkd
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ïøãBqLïéà íàå ,çaæî éab ìòï÷éæçî¯ïøãBqL ¤§¨©©¥¦§¥©§¦¥©£¦¨¤§¨
äëøòî äNòéL ãò ááBñ éab ìò Bà Lákä ìò©©¤¤©©¥¥©¤©£¤©£¨¨
úà Làä ìëàz øLà" øîBì ãeîìz ,ïøãBñå äìBãb§¨§§¨©§©£¤Ÿ©¨¥¤

äìBò éìekéò :øéàî éaøå ."çaænä ìò äìòä¯äzà ¨Ÿ¨©©¦§¥©§©¦¥¦¦¥¨©¨
éaø éðúc .úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå ,øéæçî©£¦§¦©¨©£¦¦¥§¤§¨¥©¦
øLà" :á÷òé ïa øæòéìà éaø éáãa éîBéðî øa àéððç£©§¨©©§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¤

ìëàzLàä"çaænä ìò äìòä úà¯äìBò éìekéò Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©¦¥¨
éleëc .úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå øéæçî äzà©¨©£¦§¦©¨©£¦¦¥§¤§¥
?eäì àðî ,eäì úéà íBia Ba ïéôéñBî úäéî àîìò̈§¨¦©¦¦©¦§§¨§

¯eäì à÷ôðLàäå"îLéøc àìc ïàîì eléôàå ," ¨§¨§¦§¨¥©£¦§©§¨¨¥
"å"àå"¯éàîì "ãéîz Là" .Léøc "à"ä å"àå"¨¥¥¨¦§©
?àúà¯ã÷ez ãéîz Là" :àéðúãëì déì éòaî £¨¦¨¥¥§¦§©§¨¥¨¦©

äiðL äëøòî ìò ãnéì ,"äaëú àì çaænä ìò©©¦§¥©Ÿ¦§¤¦¥©©£¨¨§¦¨
.ïBöéçä çaænä ìò àlà àäz àlL úøBè÷ ìL¤§¤¤Ÿ§¥¤¨©©¦§¥©©¦
Là äøîàð :àeä ïéãå ?ïéépî äøBðîe äzçî Là¥©§¨§¨¦©¦§¦¤¤§¨¥

äzçîa Là äøîàðå ,úøBè÷aïBöéçä çaæî ìò ïläl äî ,äøBðîe¯çaænä ìò ïàk óà ¦§¤§¤¤§¨¥§©§¨§¨©§©¨©¦§¥©©¦©¨©©¦§¥©
ïläl äî ,äøBðîe äzçîa Là äøîàðå ,úøBè÷a Là äøîàð :Bæ Cøãì Cìk Bà .ïBöéçä©¦§¨§¤¤¤¤§¨¥¦§¤§¤¤§¨¥§©§¨§¨©§©¨

Bì Ceîña¯Là" øîBì ãeîìz ,Bì Ceîña äøBðîe äzçî óàçaænä ìò ã÷ez ãéîz §¨©©§¨§¨§¨©§©¥¨¦©©©¦§¥©
"äaëú àì¯ãéîz Làeðãîì .ïBöéçä çaæî ìL BLàøa àlà àäz àì Eì ézøîàL Ÿ¦§¤¥¨¦¤¨©§¦§Ÿ§¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©©¦¨©§

LàäøBðîìLà ,äzçîìäøBðîa Là äøîàðå äzçîa Là äøîàð :àeä ïéãå ?ïéépîäî , ¥¦§¨¥§©§¨¦©¦§¦¤¤§¨¥§©§¨§¤¤§¨¥¦§¨©
ïBöéçä çaæî éab ìò ïläl¯Là äøîàð :Bæ Cøãì Cìk Bà ,ïBöéçä çaæî ìò ïàk óà §©¨©©¥¦§¥©©¦©¨©¦§¥©©¦§¨§¤¤¤¤§¨¥

Bì Ceîña ïàk óà Bì Ceîña ïläl äî ,äzçîa Là äøîàðå úøBè÷a¯ç÷ìå" øîBì ãeîìz ¦§¤§¤¤§¨¥§©§¨©§©¨§¨©¨§¨©§©§¨©
éðôlî çaænä ìòî Là éìçb äzçnä àìîä'éðôì Búö÷nL çaæî eäæéà ,"äBlek ïéàå ' §Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©¦¦§¥¥¤¦§¥©¤¦§¨¦§¥§¥

éðôìä'¯éøèöéàå .ïBvéçä çaæî äæ øîBà éåäéøèöéàå "çaænä ìòî" ázëéîì Cázëéîì C ¦§¥¡¥¥¤¦§¥©©¦§¦§§¦§¦§©¥©©¦§¥©§¦§§¦§¦§©
éðôlî"ä'"çaænä ìòî" àðîçø áúk éàc ;"¯äåäçaæî éàî :àðéîà¯,éîéðt çaæî ¦¦§¥§¦¨©©£¨¨¥©©¦§¥©£¨¨¦¨©¦§¥©¦§¥©§¦¦

éðôlî" àðîçø áúkä'éðôlî" àðîçø áúk éàå ."ä'"¯éðôlî à÷åc :àðéîà äåä,'ä ¨©©£¨¨¦¦§¥§¦¨©©£¨¨¦¦§¥£¨¨¦¨©§¨¦¦§¥
ìáà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc `nei(ipy meil)

ïøãBqL[mze` xcqny-]éab ìòdïéà íàå ,çaæîgafndï÷éæçî- ¤§¨©©¥¦§¥©§¦¥©§¦¨
,mixctde mixai`d lk z` liknïøãBqLs`éab ìò Bà Lákä ìò ¤§¨©©¤¤©©¥

då äìBãb äëøòî äNòiL ãò ,ááBñf`ïøãBñdkxrnd iab lr ¥©¤©£¤©£¨¨§¨§§¨
,dlecbdøîBì ãeîìz(b e `xwie),à'ìò äìòä úà Làä ìëàz øL ©§©£¤Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©
,'çaænä`l` .dlecbd dkxrnd lr dlerd z` miaixwny cnll ©¦§¥©

`ed' xn`p xak ixdy ,daxwdd zligzl jxvp epi` df weqty¦
,xnelk ,daxwdd seq lr eyxecl yi `l` ,'dcwFn lr dlrd̈Ÿ¨©§¨
dkxrnd lr aey epzpi ,dlila e` mneia elkrzp `l m`y

.dlecbd
:`xnbd zl`eyøéàî éaøåzcgein dkxrn dzidy xaeqy §©¦¥¦

dn ,`ziixad ixack yxec epi`e ,axra elkrzd `ly mixai`l
wxy cnel xi`n iax :`xnbd daiyn .df weqtn yxec `edéìekéò¦¥

äìBò[gafnl uegn l` erwty dler ixai`-]øéæçî äzà ¨©¨©£¦
,maixwdl.úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàåkeøa àéððç éaø éðúc §¦©¨©£¦¦¥§¤§¨¥©¦£©§¨©

éáãa ,éîeéðî[ly eyxcn ziaa-],á÷òé ïa øæòéìà éaøxn`pøLà' ©§¥¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ£¤
,'çaænä ìò äìòä úà Làä ìëàzy cnlløéæçî äzà äìBò éìekéò Ÿ©¨¥¤¨Ÿ¨©©¦§¥©¦¥¨©¨©£¦

.úøBè÷ éìekéò øéæçî äzà éàå§¦©¨©£¦¦¥§¤
.mixetikd meia etiqedy dkxrnd xcba oecl zxfeg `xnbd
lka eid zekxrn dnk mi`pzd ewlgpy s` lr :`xnbd zwiicn

la` ,meieäì úéà íBia Ba ïéôéñBî úäéî ,àîìò éleëcmlek - §¥¨§¨¦©¦¦©¦§
zl`ey .ztqep dkxrn mixcqn eid mixetikd meiay micen

:`xnbdeäì àðî:`xnbd daiyn .z`f ecnl oiipn -,eäì à÷ôð §¨§©§¨§
îweqtay zeize`d xeziiLàäå','FA cwEY gAfOd lreléôàå ¦§¨¥©©¦§¥©©©£¦

ïàîì[opaxl-]Léøc àìcze`d xezin,å"àåly xeziå"àåeà"ä §©§Ÿ¨¦¨¨¥
i`ce.Léøc̈¦

zyxec ,dyxta exn`py 'cwen' zepeyl dnk eyxcpy xg`n
zl`ey .dyxta exn`py 'cwen' zepeyl x`y z` `xnbd

:`xnbdãéîz Là''cwEY(e e `xwie),dyxtd seqa xn`pyéàîì ¥¨¦©§©
:àøîâä äáéùî .àúàdf weqtdéì éòaî[jxvp-]àéðúãëì ¨¨¦¨¥¥§¦§©§¨
weqta xn`p ,`ziixaaãnéì 'äaëú àì çaænä ìò ã÷ez ãéîz Là'¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤¦¥

df weqtçaænä ìò àlà àäz àlL ,úøBè÷ ìL äiðL äëøòî ìò©©£¨¨§¦¨¤§¤¤Ÿ§¥¤¨©©¦§¥©
,ïBöéçä.oevigd gafna zwqerd dyxtd seqa xn`p weqtd ixdy ©¦

Là :àúééøáä äôéñåîåd ici lr zgwlpd -äzçîdxhwdd jxevl ¥©§¨
tl iptl,mipåd zwlcd jxevl zgwlpd y`dïéépî ,äøBðîjixvy §§¨¦©¦

:`ziixad zx`an .oevigd gafnn mzgwlàeä ïéãåozep oicd - §¦
ixdy ,okäøîàðoeylúøBè÷a 'Là'xn`py ,mei lka daixwd ¤¤§¨¥¦§¤
(f l zeny),y` `la dxhwd oi`e ,'dPxihwi zxPd z` FaihidA'§¥¦¤©¥Ÿ©§¦¤¨

äøîàðåoeyle äzçna 'Là'a,äøBðîmei ly zxehwd iabl xn`py §¤¤§¨¥©©§¨§¨

miptl iptl mixetkd(ai fh `xwie),'W` ilgB dYgOd `ln gwle' ,§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥
dxepna xn`pe(k fk zeny)ziyrp dwlcde 'cinY xp zlrdl' ,§©£Ÿ¥¨¦

,y`a,ïläl äîn dgwlp zxehwl y`d,ïàk óà ,ïBöéçä çaæî ìò ©§©¨©¦§¥©©¦©¨
n dgwlp dxepnde dzgnd jxevl y`d zgiwl.ïBöéçä çaænä ìò©©¦§¥©©¦

Bæ Cøãì Cìk Bà :àúééøáä úìàåù,zxg` jxca oecl xyt` ixde - §¨§¤¤
ïläl äî ,äøBðîe äzçna Là äøîàðå úøBèwa Là äøîàðy`d - ¤¤§¨¥©§¤§¤¤§¨¥©©§¨§¨©§©¨

`edy oevigd gafnn zgwlp ,zxehwd xear zgwlpdBì Ceîña- §¨
,zxehwd z` mixihwn eilry iniptd gafnlóàzgwlpd y` ©

d xear,äøBðîe äzçîn dzgwl yi,Bì Ceîñagafndn epiide ©§¨§¨§¨
:`ziixad daiyn .iniptdçaænä ìò ã÷ez ãéîz Là' ,øîBì ãeîìz©§©¥¨¦©©©¦§¥©

'äaëú àì,epiideEì ézøîàL 'ãéîz Là'ef y` -dilr eehvpy Ÿ¦§¤¥¨¦¤¨©§¦§
,'cinY xp zlrdl' oeyla,ïBöéçä çaæî ìL BLàøa àlà àäz àì §©£Ÿ¥¨¦Ÿ§¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©©¦

myne.dzeevnl degwii
zcear jxevl y`d gwlp gafn dfi`n oecl dkiynn `ziixad

:`ziixad zxxan .ycwnd,äøBðnì Là eðãîìdzgwl yiy ¨©§¥©§¨
la` ,oevigd gafnnäzçnì Là,miycwd ycwl qipkdlïéépî ¥©©§¨¦©¦

:`ziixad zx`an .oevigd gafnn dzgwl yiy,àeä ïéãåixdy §¦
,ïläl äî ,äøBðna Là äøîàðå äzçna Là äøîàðdxepnl y`d ¤¤§¨¥©©§¨§¤¤§¨¥©§¨©§©¨

n zlhip,ïàk óà ,ïBöéçä çaæî éab ìòn zlhip dzgnl y`dìò ©©¥¦§¥©©¦©¨©
,Bæ Cøãì Cìk Bà :àúééøáä úìàåù .ïBöéçä çaæî,jk xen`eäøîàð ¦§¥©©¦§¨§¤¤¤¤§¨

ïàk óà ,Bì Ceîña ïläl äî ,äzçna Là äøîàðå úøBèwa Là¥©§¤§¤¤§¨¥©©§¨©§©¨§¨©¨
,Bì Ceîñaqipkdl milgb dpnn egwiy icka dkxrn my excqie §¨

gafnn dzgnl milgbd z` gwie ,el jenqd miycwd ycwl
:`ziixad daiyn .iniptdøîBì ãeîìzmixetikd mei ly zxehwa ©§©

(ai fh `xwie),,''ä éðôlî çaænä ìòî Là éìçb äzçnä àìî ç÷ìå'§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©¦¦§¥
,'d iptl cnery wlgdn gafnd lrn milgb zezgl yiy ,epiide

eL çaæî eäæéàwxBúö÷ncnerøîBà éåä ,'ä éðôì Blek ïéàå 'ä éðôì ¥¤¦§¥©¤¦§¨¦§¥§¥¦§¥£¥¥
,ïBöéçä çaæî äæycewe lkidd gzt cbpk cner iaxrnd ecv wxy ¤¦§¥©©¦

milgbd z`ad lr s` cnlnd weqt yiy ixd .elek `le miycwd
.oevigd gafnn dzgnl

:weqta zelitkd z` `xnbd zx`aneéøèöéàåìòî' ázëéîì C §¦§§¦§¦§©¥©
éøèöéàå 'çaænä,''ä éðôlî' ázëéîì Cmeynàðîçø áúk éàcwx ©¦§¥©§¦§§¦§¦§©¦¦§¥§¦¨©©£¨¨

W` ilgB dYgOd `ln gwle',çaæî éàî ,àðéîà äåä ,'çaænä ìòî §¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©£¨£¦¨©¦§¥©
çaæîd,éîéðtjkl,''ä éðôlî' àðîçø áúkgwely epcnll ¦§¥©§¦¦¨©©£¨¨¦¦§¥

.oevigd gafnd epiide ,'d iptl elek cner epi`y gafndnáúk éàå§¦¨©
àðîçøW` ilgB dYgOd `ln gwle' wx,àðéîà äåä ,''ä éðôlî ©£¨¨§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥¦¦§¥£¨£¦¨

zeidl dkixv milgbd zgiwly,''ä éðôlî' à÷åcwlgdn ,xnelk ©§¨¦¦§¥
,lkidd gzt cbpky gafnd wlgn epiide ,ynn 'd iptly
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח טבת, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' הרב מוה"ר יעקב שי'

שלום וברכה!

... נהניתי ממה שכותב אודות הפגישה חדשית שמתקיימת בסביבתם, אשר נתוסף הלימוד 

בחסידות, ובטח לומדים ג"כ הלכות הצריכות בחיי היום יומים, בחברה אם ביחידות, ובלבד שיהיו 

בקיאים בזה, וכפי שרואים מהנסיון. 

או  בפעם השנית  ורק  עליהם,  לדעת את הדינים מבלי המקורות  ללמוד מראש  הנה מהנכון 

השלישית להוסיף גם את זה, כיון שעיקר הכל הר"ז - את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל 

האדם... 

בברכה.



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc `nei(iyily meil)

àñéb éàäîe àñéb éàäî ìáàgafnd ly mixg`d miccvdn - £¨¥©¦¨¥©¦¨
,gztd cbpk mpi`yàì àîéàs` lre ,milgb myn zgwl oi` - ¥¨Ÿ

:`xnbd dwiqn .gafnd ly iaxrnd ecvn mdyàëéøöok` - §¦¨
ecv lke ,oevigd gafnn zgwl yiy cnll ,mipicd ipy mikxvp

.zxehwl milgb zgiwll xyk iaxrnd
xear dkxrn dzidy xi`n iax zhiya oecl zxfeg `xnbd

:axra elkrzd `ly mixctde mixai`døa íeMî øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¦©
eøúBzpL äìBò éøáéà ,øéàî éaø äéä øîBà ,àøt÷[exzepy-] ©¨¨¥¨¨©¦¥¦¥§¥¨¤¦§

,elkrzd `ly zngnïøãBñå dîöò éðôa äëøòî ïäì äNBòlr ¤¨¤©£¨¨¦§¥©§¨§§¨
,diab.úaLa eléôàå©£¦§©¨

miyery .` :xi`n iax zrca mixac ipy ycig `xtw xay ixd
eid zaya mb .a .lenz`n exzepy mixai`l zcxtp dkxrn

.zay axr ly cinzn exzepy mixai`l ef dkxrn miyer
:`xnbd dywn .`xtw xa ly eiyeciga dpc `xnbdà÷ éàî©¨

ïì òîLîeyry xaeq xi`n iaxy ,oey`xd eyeciga `xtw xa ©§©¨
ixde ,axrdn exzepy mixai`l zcxtp dkxrnàðéðzdpyna ¨¦¨

(:bn lirl),df oicúBëøòî òaøà íL eéä íBé ìëa'iax ixac 'eke §¨¨¨©§©©£¨
`ziixaa x`azde ,'xi`n(.dn lirl)dzid zekxrndn zg`y

axra elkrzd `ly mixai` jxevllr `xtw xa siqed dne ,
:`xnbd zvxzn .eixacäëøöð àì ,ïéáà éaø øîàxa jxved `l - ¨©©¦¨¦Ÿ¦§§¨
,eixac z` xnel `xtwì àlàm` s`y xi`n iax zhiyl siqed ¤¨§

mixai` exzep,ïéìeñtdyer ,ecxi `l elr m`y `ed mpic m` §¦
dkxrn ziiyr oicy mixne` oi`e ,maixwne zcxtp dkxrn mdl

.mixyk mixai`a wx `id exzepy mixai`l
:oia` iax siqeneå,mileqt mixai`l s`zcxtp dkxrn miyer §

øeàä ïäa äìLnL à÷åãeyrpe lenz`n y`d mda dfg` m` - ©§¨¤¨§¨¨¤¨
,miic elkrzd `ly `l` ,'gafn ly engl'ìáàm`ïäa äìLî àì £¨Ÿ¨§¨¨¤

øeàä,lenz`nàìlr oxcqn `l` ,zcxtp dkxrn mdl miyer ¨Ÿ
.dlecbd dkxrnd iab

:`xnbd dtiqenãçà ,éøîàc àkéàmixai`ãçàå ïéøéLkmixai` ¦¨§¨§¥¤¨§¥¦§¤¨
ïéà ,øeàä ïäa äìLî éà ,ïéìeñtdkxrn mdl dyer -.dnvr ipta §¦¦¨§¨¨¤¨¦

àì éàå,xe`d mda dlynàì.dnvr ipta dkxrn mdl dyer §¦ŸŸ
:`xnbd zl`ey .`xtw xa ly ipyd yeciga dpc `xnbddn

xn`yk `xtw xa ycig,úaLa eléôàåixdeàðéðzdpynalirl) ©£¦§©¨¨¦¨
(:bn,xi`n iax ixaca.'Lîç íBiäå'mixetkd meia mby ,epiide §©¨¥

mei axrn exzepy mixai`d xear dkxrn excq zayl deyd
:`xnbd daiyn .eixac lr `xtw xa siqed dne ,mixetkdáø øîà̈©©

éøèöéà ,á÷òé øa àçàCxnel jxved `xtw xa -,'zaya elit`e' ©¨©©£Ÿ¦§§¦
,ok xne` did `l m`y meynàðéîà êzòc à÷ìñdler did - ¨§¨©§¨£¦¨

c ,xnel jzrca,éléî éðämixetkd meia dkxrn miyery ¨¥¦¥
wx `ed ,mixetkd mei axrn exzepy mixai`làëéä[ote`a-]ìçc ¥¨§¨

úaMä øçà úBéäì íéøetkä íBédf ote`a `weecy ,oey`x meia - ©¦¦¦§©©©©¨
meyn ,zxzen zayn exzepy mixai`d zxhwdïéáø÷ úaL éáìçc§¤§¥©¨§¥¦

ìáà ,íéøetkä íBéamixetkd mei lg m`úaL òöîàa-rvn`a §©¦¦£¨§¤§©©¨
reaydàìoi`y oeik mixai`d jxevl zcxtp dkxrn mixcqn eid Ÿ

qn oi` ok enke ,mixetkd meia mxihwdldkxrn zaya mixc

.zay axrn exzepy mixai` dilr xihwdl,ïì òîLî à÷mby ¨©§©¨
zaya.zay axrn exzepy mixai`l zcxtp dkxrn miyer

déçî÷ì Lééç àìc éàä ïàî ,àáø øîàyyeg epi`y df `ed in - ¨©¨¨©©§Ÿ¨¥§¦§¥
,xnelk .oiaeq e` gnw `iven `ed m`d ze`xl ,ogeh `edy gnwl
ixac lr dnz `ax ,xnelk .eitn `iveny xeaicd lr gibyn epi`
,'yng meide' dpyna xn`py dnn `xtw xa lr dywdy oywnd

ïðz íBé ìëa àämei lka' dpyna yexita xn` xi`n iax ixd - ¨§¨§©
zcxtp dkxrn dzid mei lky ,epiide ,'zekxrn rax` my eid

:`xnbd dwiqn .llka zay s`e ,exzepy mixai` jxevlàéL÷- ©§¨
.`id `iyew ok`

axrn exzepy mixai` zaxwd oica ztqep dhiy d`ian `xnbd
:zayàâéìôedkxrn miyer zaya s`y mixaeqd `axe `xtw xa §¦¨

ezhiy lr ,lenz`n exzepy mixai`l zcxtpøîàc ,àðeä áøc§©¨§¨©
Búléçzezaxwde ezhigy epiidc ,cinzd zaxwd lyäçBcz` §¦¨¨

la` ,zaydBôBñeixa` zaxwd epiidc ,cinzd zaxwd ly
,zay axrn exzepyäçBc Bðéàdpyna xn`py dne ,zayd z` ¥¤

ixd .zay caln mei lka epiid ,zekxrn rax` eid mei lkay
dgec dpi` zay axr ly cinz ixai` zxhwdy xaeq `ped axy

.`axe `xtw xa zhiyk `lye ,zay
:`ped ax ixac z` zyxtn `xnbdãéîz ,àðeä áø øîà ,àôeb¨¨©©¨¨¦

éàî :àøîâä úìàåù .äçBc Bðéà BôBñ äçBc Búléçzdn oiprl - §¦¨¨¥¤©
eteq' `ped ax xn`,øîà àcñç áø :àøîâä äáéùî .'äçBc Bðéà¥¤©¦§¨¨©

eteqy ,`id `ped ax zpeekúà äçBc Bðéàå úaMä úà äçBc¤¤©©¨§¥¤¤
äàîehä,`ped ax ixac miyxtzn jke .d`neha dyrp epi` - ©§¨

la` .d`nehd z` dgec ,enc zwixfe ezhigy epiidc ,ezligz
mpn` .d`nehd z` migec mpi` ,eixai` zxhwd epiidc ,eteq

.dlerd ixai` zaxwd iptn mb zigcp zay,øîà [äaøå] (àáøå)§©¨¨©
eteqúaMä úà äçBc Bðéàå ,äàîehä úà äçBcaxra hgyp m` - ¤¤©§¨§¥¤¤©©¨

ixac miyxtzn jke .zaya miaixw exzepy mixai`d oi` ,zay
enc zwixfe ezhigy ,zay ly cinz epiidc ,ezligz ,`ped ax
mixai` zxhwd epiidc ,eteq la` .zayd z` dgec ,ezxhwde
zigcp d`neh mpn` .zayd z` migec mpi` ,zay axrn exzepy

.exzepy dlerd ixai` zaxwd iptn mb
:`ped ax ixaca exn`py mixe`iaa dpc `xnbdéiaà déì øîà̈©¥©©¥

Cãéãì ,[äaøì] (àáøì)jixacl -ìe ,àéL÷ixac.àéL÷ àcñç áø §©¨§¦¨©§¨§©¦§¨©§¨
àðL éàî ,àéL÷ Cãéãì :åéøáã úà ééáà øàáîå,o`k recn - §¦¨©§¨©§¨

a,äàîeèmeyn ,mixai` zxhwd zngn zigcpy xaeq dz` §¨
áéúëcda(a hk xacna)il aixwdl ExnWY','BãòBîajkn cnlpe ¦§¦¦§§§©§¦¦§£

dyrpy,äàîeèa eléôàåoiprl ,ok m`,énð úaL,yexcl yi ©£¦§§¨©¨©¦
å .úaLa eléôàå ,'BãòBîa'okúaL àðL éàî ,àéL÷ àcñç áøì §£©£¦§©¨§§©¦§¨©§¨©§¨©¨

pymeyn ,zigc,'BãòBîa' áéúëcepiide,úaLa eléôàoiprl ,ok m` ¦§¦§££¦§©¨
énð äàîeè,yexcl yi.äàîeèa eléôàå ,'BãòBîa' §¨©¦§£©£¦§§¨

déì øîà,iia`l dax uxiz -àcñç áøì àìå ,àéL÷ éãéãì àì ¨©¥Ÿ§¦¦©§¨§Ÿ§©¦§¨
,àéL÷ àì éãéãì :åéøáã úà äáø øàáîå .àéL÷zeeydl yiy oeik ©§¨§¦¦Ÿ©§¨

oic z`BôBñcinzd ly,Búlçúk,jk meyne ¦§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc `nei(ycew zay meil)

`ax :`xnbd zvxzn .oitzeyd z`hg `l` `id xeaiv z`hg
cnll icka oitzeyd z`hg dfl `xwøt íéðäk eúééî àìc§Ÿ©§Ÿ£¦©

,äàøBäa,xnelkz`hga mixtkzn mipdkd wx zn`d itly oeik §¨¨
mb mcal mipdkdy xeaql erhi xeaiv z`hg `idy xn`p m`e ,ef
ly oic zia exed m`y xnel e`eai oky oeike ,xeaiv mi`xwp
oz`xed it lr eyre zeevndn cg` lr xearl mipdkl mipdk
xaeqd dcedi iaxl ,xeaiv ly xac mlrd xt `iadl miaiig

(.d zeixed)it lr dyr m` xac mlrd xta aiig cg` hay mby
`xwp mipdkd xt oi`y cnll `ax `a jkl ,epic zia z`xed
xt mi`ian oi`e ,'ldw' mi`xwp `l mipdky ,xeaiv z`hg

.d`xeda
`ed mixetikd mei xty xaeqd `pz yiy cer dgiken `xnbd

:xeaiv z`hg,øæòìà éaø éòác ,òîL àz̈§©§¨¥©¦¤§¨¨
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המשך ביאור למסכת יומא ליום שבת קודש עמ' א

ezny in` cenr en sc ± iyily wxt`nei
àñéâ éàäî ìáà:opiqxb ikd .`ed iaxrn cvc ab lr s`e .`l gztc Ð'ø äéä øîåà

'åë åøúåúéðù äìåò éøáéà øéàîdil opiqxb i`c ,leg zler opiqxb `le Ði`n Ð

dil jixt `wc `pipz?mei lka :dil jixt ikd xn`z m`e .zay opireny`l `z` `d

.izixg` `kxit zaya elit` ez dil jixt xcd `dc .zaya elit`e ,opzà÷ éàî
ïì òîùîlega dkxrn odl dyer xn`wc Ð

,zekxrn rax` my eid mei lka :`pipz Ð

.exzezipy mixai`l ediipin `cgeïéìåñôìÐ

.ecxi `l elr m`c jpdøåàä ïäá äìùîùÐ

.gafn ly engl eyrp `zry `iddncàðéðú
ùîç íåéäipzwe ,zayk mixetkd mei ixde Ð

odl dyer mixetkd mei axr ly cinz ixai`c

.mixetkd meia dkxrníåé ìëárax` eid Ð

.rnyna zay elit`e ,opz zekxrnáøã àâéìôå
àðåämei lka xn`c ,`axc`e `xtw xac` Ð

`ped axc .zaya elit`e ,`ed `weec oizipznc

mei lka :xaq.zayn xal Ðäçåã åúìéçúÐ

.zaya axwe zaya hgyp zay ly cinzåôåñ
äçåã åðéàeixa` oi` zay axr ly cinz Ð

.mei ceran olrn `l` ,jygzyn oixhwpéëä
:ïðéñøâ.'åë àðåä áø øîà àôåâäçåã åðéà éàî

mialg xhwd d`nehd z` dgec epi` Ð

`pyil .cala enc zwixf `l` oixeni`e

ezligz :`pixg`eteq ,mialg xhwd ÐÐ

.izrny dfe ,axran exzezipy mixai`

.ipira d`xp oey`xde
äàîåè
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ìáài`dc elit`c `kd wiqnc idp Ð `kixv `l `ni` `qib i`dce `qib i`dc

,gztd cbpk opira Ð dligzkl la` ,caric ilin ipd Ð xyk `qib i`dce `qib

xninl `xw jixhvi` i`n :xn`z m`e .(`,gp) "miycw iycw" wxt yix migafa rnynck

eilr dpy `l `lde ,`aekir iziz `kidn Ð gztd cbpk `ly edl liwy i` ?akrn `lc

dcedi iaxl ,"dweg" aizkcn i`e ?akrl aezkd

mixac` `l` dweg i`w `l (`,q onwl) xn`c

yie ?`xw il dnl Ð mipta oal icbaa miyrpy

icin ,inc miptk Ð mipt jxev iedc oeik :xnel

`lc ,xtd zhigy mcew dptgy zxehw` dedc

mipt jxevc ,dcedi iaxl elit` melk `le dyr

.inc miptk

ìáà`weec e`l Ð `l xe`d oda dlyn `l

`l i` ,oixyk elit` oicd `ed ,oileqt

zay zler" :xn`wc .`l Ð xe`d oda dlyn

xn`de :miywne .zaya leg zler `le "ezaya

Ð "mkizeayen lka" (`,k) zayc `nw wxta

jgxk lre ,`z`c `ed mixcte mixai` ixyinl

Ð zay ly i`c ,legc mixcte mixai` epiid

sqei iax axd uxize .`wtp ezaya zay zlern

epiid Ð mixcte mixai` ixyinlc :l"vf z"xet

`idd Ð ezaya zay zlern i`c ,zay ly

:wgvi epiaxl `xidp `le .dwixfe dhigya ixiin

"mixyw el`" wxta dipin opixnb ikid ok m`c

meia e` aeh meia oiaixw zay ialgc (`,ciw my)

eh` Ð ixii` dwixfe dhigya `xw i`e ?mixetkd

,`l` ?mixetkd meiae aeh meia hgyp zay oaxw

diteb opiyxc zayc cinz zxhwd` jgxk lr

migqt) "mixac el`" wxta opiyxcck ,`xwn

llkn Ð "cinzd zler lr zay zler" (`,eq

,xn`w eizepaxw lka `nzqne .zay igc cinzc

oiaixw zay ialg opiyxc "ezaya"c `xezine

dil zi`ck xnl ,mixetkd meia e` aeh meia

oa wgvi epiaxl d`xp `l` ,dil zi`ck xnle

leg zler `le xn`c `dc :wgvi epiaxle xy`

`edde ,xe` oda dlyn `la epiid Ð zaya

ninl ira `l Ð `l oixyk la` ,oileqt `weece ,xe`d oda dlyn `weec `nw `pyill `kd xn`wc `d ok m`e .xe`d oda dlyna Ð `z`c `ed mixcte mixai` ixyinlcla` x

`l` mixyka elit` ixy `l `nw `pyill elit` ,edine .xe`d oda dlync `kid ixyc xninl jixhvi` `l oixyk la` :xn`w ikd `l` ,xe`d oda dlyn `l elit` oixyk

"ezaya zay zler"c `xwn mixcte mixai` ixyinl "exraz `l"c `xw azk ded `l i` i`cec :zxet axd yexitl dywi `ly ayiil ipleki ,edine .`weec xe`d oda dlyna

`le eqp`p m` :ikd dil opiyxc ded Ð "ezaya zay zler" aizkc `de .dlild cr oizndl oilekic oeik ,`l Ð dxhwd la` ,iakrnc dwixfe dhigy `l` opiyxc ded `l

mixcte mixai` ixyinl "exraz `l"n ol `wtpc xza la` .zayd xg` aeh mei e` mixetkd mei lgc `kid ,aeh meia xnle ,mixetkd meia eze` ehgye zay ly cinz ehgy

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,aeh meia e` mixetkd meia oiaixw zay ialgc xnel ,mixcte mixai`l s` "ezaya zay zler"c `xw `pinwen `zydn Ð zay ly cinza

yxtl oikixv ep`y wgec il d`xp miyexitd lkle .`nlr ilekl oizrnya rnynck ,xe`d oda dlync `kid ,zaya ixy legc elit`c `ed dcenc ok enk eyexitl xnel jixve

leg zler `le xn`c `dc il d`xpe .opireny`l jixhvi` `l oixykac `l` ,oixyk oicd `ede ,`weec e`l hwpc oileqtc Ð oileqtl `l` dkxvp `l xn`wc `kdc `nw `pyill

`ed mixcte mixai` ixyinl xn`c `de ,oaxw mey lv` `zry `idda zegcl aeh meie zay epzip `lc ,aeh mei lila e` zay lila epiid Ð aeh meia leg zler `le ,zaya

"exraz `l"c `xwc opixn` Ð `neic oicinz jxevl dkxrnd y` xiran ikd e`lac oeike .dineic dkxrn xcqn ik ,xwal jenq epiidc xazqincl `xw inwe`l `ki` Ð `z`c

Ð dleqt cg`e dxiyk cg` ixn`c `ki`le .xe`d oda dlyna leqte `kdc `nw `pyill ,oixyk xe`d oda dlyn `l elit`e ,exzezipy legc mixcte mixai` ixyinl `z`

oiaixw zay ialg xn`c `de .xe`d oda dlyn `weec.aeh meiae mixetkd meia leg zlera ok oi`y dn ,oxihwne olrn dlild zligza elit` epiid Ð aeh meiae mixetkd meia

åúìéçúdgec epi` ezxhwd epiidc Ð eteq ,d`nehd z` dgec dwixfe dhigy cinz Ð ezligz :i"yx yxit Ð 'ek zayd z` dgec xn` `cqg ax dgec epi` eteqe dgec

mixai` oi`c ,dgec epi` zay axr ly cinz Ð eteq ,zaya axwe zayd z` dgec dwixfe dhigy zay ly cinz ,dgec ezligz :xn` daxe .eteq elit` dgec zay la` .d`nehd

zxhwd elit` jgxk lre ,d`neha oi`a mixac dyng (a,er migqt) "oilev cvik" wxta opzdc :wgvi epiax dywde .xwir ytez yexitd dfe .mei ceran olrn `l` ,jygzyn mixhwp

`nw wxta inp lirle .dxhwd epiidc Ð xner ediicda ipzwdc :cere .dxhwde dwixfe dhigy ,d`neha `a x`yd lkc llkn Ð d`neha oilk`p opi`e :xn`wcn ,xn`w mixeni`

unew zxhwdc dyw `lc :xnel yi ,edin !d`neha `id dxhwd :`nl` .wezye gwt ied el mixne` :cr ,'eke ecia z`nhpe miyake mili`e mixt zgpn aixwn did :opixn` (`,e)

,`gip Ð d`neha oilk`p oi`ne .wxef epiid inp xihwn (a,bi) `nw wxta migafa xn`ck .unew zxhwd inp ikd Ð d`neh dgec dwixfc ikid ike ,gafc mc zwixf mewna dgpnc

`zlinl yxtn `cqg axc :dyw ,edine .xnerd zgpn oebk d`neha zxhwpy odn yi Ð dxhwd oiprl la` d`neha oilk`p oi` edlekc ,edleka jiiyc `pyil hwpc xnel yic

cinz zay dgec ezligz yxtn daxe .exzezipy mixai`a ixiin `le ,dxhwd epiidc Ð d`neh dgec epi` eteq d`nehd dgec dwixfe dhigy ezligz `neie `nei lkc cinza lkd

dgec ezligzc daxlc :cere !zayc cinzc dxhwd zay igc inp eteq elit` Ð dwixfe dhigy zay dgec ezligz xn`w i`n :cere .exzezipy mixai` dgec epi` eteq zayc
zay
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc `nei(iyily meil)

àñéb éàäîe àñéb éàäî ìáàgafnd ly mixg`d miccvdn - £¨¥©¦¨¥©¦¨
,gztd cbpk mpi`yàì àîéàs` lre ,milgb myn zgwl oi` - ¥¨Ÿ

:`xnbd dwiqn .gafnd ly iaxrnd ecvn mdyàëéøöok` - §¦¨
ecv lke ,oevigd gafnn zgwl yiy cnll ,mipicd ipy mikxvp

.zxehwl milgb zgiwll xyk iaxrnd
xear dkxrn dzidy xi`n iax zhiya oecl zxfeg `xnbd

:axra elkrzd `ly mixctde mixai`døa íeMî øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¦©
eøúBzpL äìBò éøáéà ,øéàî éaø äéä øîBà ,àøt÷[exzepy-] ©¨¨¥¨¨©¦¥¦¥§¥¨¤¦§

,elkrzd `ly zngnïøãBñå dîöò éðôa äëøòî ïäì äNBòlr ¤¨¤©£¨¨¦§¥©§¨§§¨
,diab.úaLa eléôàå©£¦§©¨

miyery .` :xi`n iax zrca mixac ipy ycig `xtw xay ixd
eid zaya mb .a .lenz`n exzepy mixai`l zcxtp dkxrn

.zay axr ly cinzn exzepy mixai`l ef dkxrn miyer
:`xnbd dywn .`xtw xa ly eiyeciga dpc `xnbdà÷ éàî©¨

ïì òîLîeyry xaeq xi`n iaxy ,oey`xd eyeciga `xtw xa ©§©¨
ixde ,axrdn exzepy mixai`l zcxtp dkxrnàðéðzdpyna ¨¦¨

(:bn lirl),df oicúBëøòî òaøà íL eéä íBé ìëa'iax ixac 'eke §¨¨¨©§©©£¨
`ziixaa x`azde ,'xi`n(.dn lirl)dzid zekxrndn zg`y

axra elkrzd `ly mixai` jxevllr `xtw xa siqed dne ,
:`xnbd zvxzn .eixacäëøöð àì ,ïéáà éaø øîàxa jxved `l - ¨©©¦¨¦Ÿ¦§§¨
,eixac z` xnel `xtwì àlàm` s`y xi`n iax zhiyl siqed ¤¨§

mixai` exzep,ïéìeñtdyer ,ecxi `l elr m`y `ed mpic m` §¦
dkxrn ziiyr oicy mixne` oi`e ,maixwne zcxtp dkxrn mdl

.mixyk mixai`a wx `id exzepy mixai`l
:oia` iax siqeneå,mileqt mixai`l s`zcxtp dkxrn miyer §

øeàä ïäa äìLnL à÷åãeyrpe lenz`n y`d mda dfg` m` - ©§¨¤¨§¨¨¤¨
,miic elkrzd `ly `l` ,'gafn ly engl'ìáàm`ïäa äìLî àì £¨Ÿ¨§¨¨¤

øeàä,lenz`nàìlr oxcqn `l` ,zcxtp dkxrn mdl miyer ¨Ÿ
.dlecbd dkxrnd iab

:`xnbd dtiqenãçà ,éøîàc àkéàmixai`ãçàå ïéøéLkmixai` ¦¨§¨§¥¤¨§¥¦§¤¨
ïéà ,øeàä ïäa äìLî éà ,ïéìeñtdkxrn mdl dyer -.dnvr ipta §¦¦¨§¨¨¤¨¦

àì éàå,xe`d mda dlynàì.dnvr ipta dkxrn mdl dyer §¦ŸŸ
:`xnbd zl`ey .`xtw xa ly ipyd yeciga dpc `xnbddn

xn`yk `xtw xa ycig,úaLa eléôàåixdeàðéðzdpynalirl) ©£¦§©¨¨¦¨
(:bn,xi`n iax ixaca.'Lîç íBiäå'mixetkd meia mby ,epiide §©¨¥

mei axrn exzepy mixai`d xear dkxrn excq zayl deyd
:`xnbd daiyn .eixac lr `xtw xa siqed dne ,mixetkdáø øîà̈©©

éøèöéà ,á÷òé øa àçàCxnel jxved `xtw xa -,'zaya elit`e' ©¨©©£Ÿ¦§§¦
,ok xne` did `l m`y meynàðéîà êzòc à÷ìñdler did - ¨§¨©§¨£¦¨

c ,xnel jzrca,éléî éðämixetkd meia dkxrn miyery ¨¥¦¥
wx `ed ,mixetkd mei axrn exzepy mixai`làëéä[ote`a-]ìçc ¥¨§¨

úaMä øçà úBéäì íéøetkä íBédf ote`a `weecy ,oey`x meia - ©¦¦¦§©©©©¨
meyn ,zxzen zayn exzepy mixai`d zxhwdïéáø÷ úaL éáìçc§¤§¥©¨§¥¦

ìáà ,íéøetkä íBéamixetkd mei lg m`úaL òöîàa-rvn`a §©¦¦£¨§¤§©©¨
reaydàìoi`y oeik mixai`d jxevl zcxtp dkxrn mixcqn eid Ÿ

qn oi` ok enke ,mixetkd meia mxihwdldkxrn zaya mixc

.zay axrn exzepy mixai` dilr xihwdl,ïì òîLî à÷mby ¨©§©¨
zaya.zay axrn exzepy mixai`l zcxtp dkxrn miyer

déçî÷ì Lééç àìc éàä ïàî ,àáø øîàyyeg epi`y df `ed in - ¨©¨¨©©§Ÿ¨¥§¦§¥
,xnelk .oiaeq e` gnw `iven `ed m`d ze`xl ,ogeh `edy gnwl
ixac lr dnz `ax ,xnelk .eitn `iveny xeaicd lr gibyn epi`
,'yng meide' dpyna xn`py dnn `xtw xa lr dywdy oywnd

ïðz íBé ìëa àämei lka' dpyna yexita xn` xi`n iax ixd - ¨§¨§©
zcxtp dkxrn dzid mei lky ,epiide ,'zekxrn rax` my eid

:`xnbd dwiqn .llka zay s`e ,exzepy mixai` jxevlàéL÷- ©§¨
.`id `iyew ok`

axrn exzepy mixai` zaxwd oica ztqep dhiy d`ian `xnbd
:zayàâéìôedkxrn miyer zaya s`y mixaeqd `axe `xtw xa §¦¨

ezhiy lr ,lenz`n exzepy mixai`l zcxtpøîàc ,àðeä áøc§©¨§¨©
Búléçzezaxwde ezhigy epiidc ,cinzd zaxwd lyäçBcz` §¦¨¨

la` ,zaydBôBñeixa` zaxwd epiidc ,cinzd zaxwd ly
,zay axrn exzepyäçBc Bðéàdpyna xn`py dne ,zayd z` ¥¤

ixd .zay caln mei lka epiid ,zekxrn rax` eid mei lkay
dgec dpi` zay axr ly cinz ixai` zxhwdy xaeq `ped axy

.`axe `xtw xa zhiyk `lye ,zay
:`ped ax ixac z` zyxtn `xnbdãéîz ,àðeä áø øîà ,àôeb¨¨©©¨¨¦

éàî :àøîâä úìàåù .äçBc Bðéà BôBñ äçBc Búléçzdn oiprl - §¦¨¨¥¤©
eteq' `ped ax xn`,øîà àcñç áø :àøîâä äáéùî .'äçBc Bðéà¥¤©¦§¨¨©

eteqy ,`id `ped ax zpeekúà äçBc Bðéàå úaMä úà äçBc¤¤©©¨§¥¤¤
äàîehä,`ped ax ixac miyxtzn jke .d`neha dyrp epi` - ©§¨

la` .d`nehd z` dgec ,enc zwixfe ezhigy epiidc ,ezligz
mpn` .d`nehd z` migec mpi` ,eixai` zxhwd epiidc ,eteq

.dlerd ixai` zaxwd iptn mb zigcp zay,øîà [äaøå] (àáøå)§©¨¨©
eteqúaMä úà äçBc Bðéàå ,äàîehä úà äçBcaxra hgyp m` - ¤¤©§¨§¥¤¤©©¨

ixac miyxtzn jke .zaya miaixw exzepy mixai`d oi` ,zay
enc zwixfe ezhigy ,zay ly cinz epiidc ,ezligz ,`ped ax
mixai` zxhwd epiidc ,eteq la` .zayd z` dgec ,ezxhwde
zigcp d`neh mpn` .zayd z` migec mpi` ,zay axrn exzepy

.exzepy dlerd ixai` zaxwd iptn mb
:`ped ax ixaca exn`py mixe`iaa dpc `xnbdéiaà déì øîà̈©¥©©¥

Cãéãì ,[äaøì] (àáøì)jixacl -ìe ,àéL÷ixac.àéL÷ àcñç áø §©¨§¦¨©§¨§©¦§¨©§¨
àðL éàî ,àéL÷ Cãéãì :åéøáã úà ééáà øàáîå,o`k recn - §¦¨©§¨©§¨

a,äàîeèmeyn ,mixai` zxhwd zngn zigcpy xaeq dz` §¨
áéúëcda(a hk xacna)il aixwdl ExnWY','BãòBîajkn cnlpe ¦§¦¦§§§©§¦¦§£

dyrpy,äàîeèa eléôàåoiprl ,ok m`,énð úaL,yexcl yi ©£¦§§¨©¨©¦
å .úaLa eléôàå ,'BãòBîa'okúaL àðL éàî ,àéL÷ àcñç áøì §£©£¦§©¨§§©¦§¨©§¨©§¨©¨

pymeyn ,zigc,'BãòBîa' áéúëcepiide,úaLa eléôàoiprl ,ok m` ¦§¦§££¦§©¨
énð äàîeè,yexcl yi.äàîeèa eléôàå ,'BãòBîa' §¨©¦§£©£¦§§¨

déì øîà,iia`l dax uxiz -àcñç áøì àìå ,àéL÷ éãéãì àì ¨©¥Ÿ§¦¦©§¨§Ÿ§©¦§¨
,àéL÷ àì éãéãì :åéøáã úà äáø øàáîå .àéL÷zeeydl yiy oeik ©§¨§¦¦Ÿ©§¨

oic z`BôBñcinzd ly,Búlçúk,jk meyne ¦§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc `nei(ycew zay meil)

`ax :`xnbd zvxzn .oitzeyd z`hg `l` `id xeaiv z`hg
cnll icka oitzeyd z`hg dfl `xwøt íéðäk eúééî àìc§Ÿ©§Ÿ£¦©

,äàøBäa,xnelkz`hga mixtkzn mipdkd wx zn`d itly oeik §¨¨
mb mcal mipdkdy xeaql erhi xeaiv z`hg `idy xn`p m`e ,ef
ly oic zia exed m`y xnel e`eai oky oeike ,xeaiv mi`xwp
oz`xed it lr eyre zeevndn cg` lr xearl mipdkl mipdk
xaeqd dcedi iaxl ,xeaiv ly xac mlrd xt `iadl miaiig

(.d zeixed)it lr dyr m` xac mlrd xta aiig cg` hay mby
`xwp mipdkd xt oi`y cnll `ax `a jkl ,epic zia z`xed
xt mi`ian oi`e ,'ldw' mi`xwp `l mipdky ,xeaiv z`hg

.d`xeda
`ed mixetikd mei xty xaeqd `pz yiy cer dgiken `xnbd

:xeaiv z`hg,øæòìà éaø éòác ,òîL àz̈§©§¨¥©¦¤§¨¨
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ezny in` cenr en sc ± iyily wxt`nei
àñéâ éàäî ìáà:opiqxb ikd .`ed iaxrn cvc ab lr s`e .`l gztc Ð'ø äéä øîåà

'åë åøúåúéðù äìåò éøáéà øéàîdil opiqxb i`c ,leg zler opiqxb `le Ði`n Ð

dil jixt `wc `pipz?mei lka :dil jixt ikd xn`z m`e .zay opireny`l `z` `d

.izixg` `kxit zaya elit` ez dil jixt xcd `dc .zaya elit`e ,opzà÷ éàî
ïì òîùîlega dkxrn odl dyer xn`wc Ð

,zekxrn rax` my eid mei lka :`pipz Ð

.exzezipy mixai`l ediipin `cgeïéìåñôìÐ

.ecxi `l elr m`c jpdøåàä ïäá äìùîùÐ

.gafn ly engl eyrp `zry `iddncàðéðú
ùîç íåéäipzwe ,zayk mixetkd mei ixde Ð

odl dyer mixetkd mei axr ly cinz ixai`c

.mixetkd meia dkxrníåé ìëárax` eid Ð

.rnyna zay elit`e ,opz zekxrnáøã àâéìôå
àðåämei lka xn`c ,`axc`e `xtw xac` Ð

`ped axc .zaya elit`e ,`ed `weec oizipznc

mei lka :xaq.zayn xal Ðäçåã åúìéçúÐ

.zaya axwe zaya hgyp zay ly cinzåôåñ
äçåã åðéàeixa` oi` zay axr ly cinz Ð

.mei ceran olrn `l` ,jygzyn oixhwpéëä
:ïðéñøâ.'åë àðåä áø øîà àôåâäçåã åðéà éàî

mialg xhwd d`nehd z` dgec epi` Ð

`pyil .cala enc zwixf `l` oixeni`e

ezligz :`pixg`eteq ,mialg xhwd ÐÐ

.izrny dfe ,axran exzezipy mixai`

.ipira d`xp oey`xde
äàîåè
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ìáài`dc elit`c `kd wiqnc idp Ð `kixv `l `ni` `qib i`dce `qib i`dc

,gztd cbpk opira Ð dligzkl la` ,caric ilin ipd Ð xyk `qib i`dce `qib

xninl `xw jixhvi` i`n :xn`z m`e .(`,gp) "miycw iycw" wxt yix migafa rnynck

eilr dpy `l `lde ,`aekir iziz `kidn Ð gztd cbpk `ly edl liwy i` ?akrn `lc

dcedi iaxl ,"dweg" aizkcn i`e ?akrl aezkd

mixac` `l` dweg i`w `l (`,q onwl) xn`c

yie ?`xw il dnl Ð mipta oal icbaa miyrpy

icin ,inc miptk Ð mipt jxev iedc oeik :xnel

`lc ,xtd zhigy mcew dptgy zxehw` dedc

mipt jxevc ,dcedi iaxl elit` melk `le dyr

.inc miptk

ìáà`weec e`l Ð `l xe`d oda dlyn `l

`l i` ,oixyk elit` oicd `ed ,oileqt

zay zler" :xn`wc .`l Ð xe`d oda dlyn

xn`de :miywne .zaya leg zler `le "ezaya

Ð "mkizeayen lka" (`,k) zayc `nw wxta

jgxk lre ,`z`c `ed mixcte mixai` ixyinl

Ð zay ly i`c ,legc mixcte mixai` epiid

sqei iax axd uxize .`wtp ezaya zay zlern

epiid Ð mixcte mixai` ixyinlc :l"vf z"xet

`idd Ð ezaya zay zlern i`c ,zay ly

:wgvi epiaxl `xidp `le .dwixfe dhigya ixiin

"mixyw el`" wxta dipin opixnb ikid ok m`c

meia e` aeh meia oiaixw zay ialgc (`,ciw my)

eh` Ð ixii` dwixfe dhigya `xw i`e ?mixetkd

,`l` ?mixetkd meiae aeh meia hgyp zay oaxw

diteb opiyxc zayc cinz zxhwd` jgxk lr

migqt) "mixac el`" wxta opiyxcck ,`xwn

llkn Ð "cinzd zler lr zay zler" (`,eq

,xn`w eizepaxw lka `nzqne .zay igc cinzc

oiaixw zay ialg opiyxc "ezaya"c `xezine

dil zi`ck xnl ,mixetkd meia e` aeh meia

oa wgvi epiaxl d`xp `l` ,dil zi`ck xnle

leg zler `le xn`c `dc :wgvi epiaxle xy`

`edde ,xe` oda dlyn `la epiid Ð zaya

ninl ira `l Ð `l oixyk la` ,oileqt `weece ,xe`d oda dlyn `weec `nw `pyill `kd xn`wc `d ok m`e .xe`d oda dlyna Ð `z`c `ed mixcte mixai` ixyinlcla` x

`l` mixyka elit` ixy `l `nw `pyill elit` ,edine .xe`d oda dlync `kid ixyc xninl jixhvi` `l oixyk la` :xn`w ikd `l` ,xe`d oda dlyn `l elit` oixyk

"ezaya zay zler"c `xwn mixcte mixai` ixyinl "exraz `l"c `xw azk ded `l i` i`cec :zxet axd yexitl dywi `ly ayiil ipleki ,edine .`weec xe`d oda dlyna

`le eqp`p m` :ikd dil opiyxc ded Ð "ezaya zay zler" aizkc `de .dlild cr oizndl oilekic oeik ,`l Ð dxhwd la` ,iakrnc dwixfe dhigy `l` opiyxc ded `l

mixcte mixai` ixyinl "exraz `l"n ol `wtpc xza la` .zayd xg` aeh mei e` mixetkd mei lgc `kid ,aeh meia xnle ,mixetkd meia eze` ehgye zay ly cinz ehgy

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,aeh meia e` mixetkd meia oiaixw zay ialgc xnel ,mixcte mixai`l s` "ezaya zay zler"c `xw `pinwen `zydn Ð zay ly cinza

yxtl oikixv ep`y wgec il d`xp miyexitd lkle .`nlr ilekl oizrnya rnynck ,xe`d oda dlync `kid ,zaya ixy legc elit`c `ed dcenc ok enk eyexitl xnel jixve

leg zler `le xn`c `dc il d`xpe .opireny`l jixhvi` `l oixykac `l` ,oixyk oicd `ede ,`weec e`l hwpc oileqtc Ð oileqtl `l` dkxvp `l xn`wc `kdc `nw `pyill

`ed mixcte mixai` ixyinl xn`c `de ,oaxw mey lv` `zry `idda zegcl aeh meie zay epzip `lc ,aeh mei lila e` zay lila epiid Ð aeh meia leg zler `le ,zaya

"exraz `l"c `xwc opixn` Ð `neic oicinz jxevl dkxrnd y` xiran ikd e`lac oeike .dineic dkxrn xcqn ik ,xwal jenq epiidc xazqincl `xw inwe`l `ki` Ð `z`c

Ð dleqt cg`e dxiyk cg` ixn`c `ki`le .xe`d oda dlyna leqte `kdc `nw `pyill ,oixyk xe`d oda dlyn `l elit`e ,exzezipy legc mixcte mixai` ixyinl `z`

oiaixw zay ialg xn`c `de .xe`d oda dlyn `weec.aeh meiae mixetkd meia leg zlera ok oi`y dn ,oxihwne olrn dlild zligza elit` epiid Ð aeh meiae mixetkd meia

åúìéçúdgec epi` ezxhwd epiidc Ð eteq ,d`nehd z` dgec dwixfe dhigy cinz Ð ezligz :i"yx yxit Ð 'ek zayd z` dgec xn` `cqg ax dgec epi` eteqe dgec

mixai` oi`c ,dgec epi` zay axr ly cinz Ð eteq ,zaya axwe zayd z` dgec dwixfe dhigy zay ly cinz ,dgec ezligz :xn` daxe .eteq elit` dgec zay la` .d`nehd

zxhwd elit` jgxk lre ,d`neha oi`a mixac dyng (a,er migqt) "oilev cvik" wxta opzdc :wgvi epiax dywde .xwir ytez yexitd dfe .mei ceran olrn `l` ,jygzyn mixhwp

`nw wxta inp lirle .dxhwd epiidc Ð xner ediicda ipzwdc :cere .dxhwde dwixfe dhigy ,d`neha `a x`yd lkc llkn Ð d`neha oilk`p opi`e :xn`wcn ,xn`w mixeni`

unew zxhwdc dyw `lc :xnel yi ,edin !d`neha `id dxhwd :`nl` .wezye gwt ied el mixne` :cr ,'eke ecia z`nhpe miyake mili`e mixt zgpn aixwn did :opixn` (`,e)

,`gip Ð d`neha oilk`p oi`ne .wxef epiid inp xihwn (a,bi) `nw wxta migafa xn`ck .unew zxhwd inp ikd Ð d`neh dgec dwixfc ikid ike ,gafc mc zwixf mewna dgpnc

`zlinl yxtn `cqg axc :dyw ,edine .xnerd zgpn oebk d`neha zxhwpy odn yi Ð dxhwd oiprl la` d`neha oilk`p oi` edlekc ,edleka jiiyc `pyil hwpc xnel yic

cinz zay dgec ezligz yxtn daxe .exzezipy mixai`a ixiin `le ,dxhwd epiidc Ð d`neh dgec epi` eteq d`nehd dgec dwixfe dhigy ezligz `neie `nei lkc cinza lkd

dgec ezligzc daxlc :cere !zayc cinzc dxhwd zay igc inp eteq elit` Ð dwixfe dhigy zay dgec ezligz xn`w i`n :cere .exzezipy mixai` dgec epi` eteq zayc
zay
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øeàä ïäa äìLî¯àì éàå ,ïéà¯eléôàå" .àì ¨§¨¨¤¨¦§¦¨¨©£¦
!Lîç íBiäå :àðéðz ."úaMa¯øa àçà áø øîà ©©¨¨¥¨§©¨¥¨©©©¨©

éøèöéà :á÷òééléî éðä :àðéîà Cúòc à÷ìñ ,C¯ ©£Ÿ¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¨¥¦¥
ìçc àëéä,úaMä øçà úBéäì íéøetkä íBééáìçc ¥¨§¨©¦¦¦§©©©©¨§¤§¥

úaL òöîàa ìáà ,íéøetkä íBéa ïéáø÷ úaL¯,àì ©¨§¥¦§©¦¦£¨§¤§©©¨Ÿ
Lééç àìc éàä ïàî :àáø øîà .ïì òîLî à÷̈©§©¨¨©¨¨©©§¨¨¥

!ïðz "íBé ìëa" àä ?déçî÷ì¯áøc àâéìôe .àéL÷ §¦§¥¨§¨§©©§¨§¦¨§©
Búléçz :øîàc ,àðeä¯BôBñ ,äçBc¯.äçBc Bðéà ¨§¨©§¦¨¨¥¤

Búléçz ,ãéîz :àðeä áø øîà ,àôeb¯BôBñ ,äçBc ¨¨©©¨¨¦§¦¨¨
¯äçBc :øîà àcñç áø ?äçBc Bðéà éàî .äçBc Bðéà¥¤©¥¤©¦§¨¨©¤

.úaMä úà äçBc Bðéàå äàîehä úà äçBc :øîà àáøå ,äàîehä úà äçBc Bðéàå úaMä úà¤©©¨§¥¤¤©§¨§¨¨¨©¤¤©§¨§¥¤¤©©¨
äàîeè àðL éàî :àéL÷ Cãéãì .àéL÷ àcñç áøìe ,àéL÷ Cãéãì :àáøì ééaà déì øîà¯ £©¥©©¥§¨¨§¦¨©§¨§©¦§¨©§¨§¦¨©§¨©§¨§¨

éîð úaL ,äàîeèa eléôàå "Bãòîa" áéúëc¯:àéL÷ àcñç áøìe !úaMa eléôàå "Bãòîa" ¦§¦§Ÿ£©£¦§§¨©¨©¦§Ÿ£©£¦©©¨§©¦§¨©§¨
!äàîeèa eléôàå "Bãòîa" :éîð äàîeè ,úaMa eléôà "Bãòîa" áéúëc úaL àðL éàî¯ ©§¨©¨¦§¦§Ÿ££¦©©¨§¨©¦§Ÿ£©£¦§§¨

BôBñ ;àéL÷ àì éãéãì .àéL÷ àcñç áøì àìå ,àéL÷ éãéãì àì :déì øîà¯,Búléçúk £©¥¨§¦¦©§¨§¨§©¦§¨©§¨§¦¦¨©§¨¦§¦¨
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קכד
ezny ina cenr en sc ± iyily wxt`nei

åúìéçúã äàîåèigcn xa ezligz dn Ð

.enc wexfl xedh odk oi` m` ,`ed d`nehúáù
åúìéçúã`gcin xa e`l zay axrc ,cinzc Ð

lqtp mce ,hgyp miaxrd oia ixdy ,zay

.dngd zriwyaøåáéöá àéä äéåçãiyewa Ð

xyt`c dnk lke ,dxzed.oixedh` opixcdn Ð

äøåðîå äúçî ùà äáëîädzgy xg`l Ð

.oaik dxepnl e` dzgnl milgbáééçmeyn Ð

."dakz `l"äúåöîì ÷éúðéà,dzgnl meyl Ð

.gafnd y` dia opixw `l ezeåùàøá äééáëã
çáæî ìù.dzkxrnn dwzipy xg`l Ð
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Ð eteq ,dwixfe dhigy Ð zay dgec ezligz zayc cinz inp daxlc xninl `kile !dwixfe dhigy `weec epiid Ð d`neh dgec ezligz `cqg axle .ezxhwd eteq elit` epiid Ð zay

:cere .jygzy cr mdl oiznn oi`e ,dlild lk mixyk mixeni`e mialg xhwd ixdy ,dzrya devn daiag dnk d`xe `a :(a,gq migqt) "mixac el`" wxta xn`dc ,dgec epi` ,ezxhwd

!`ed zay igcin xa `d ?`ed zay igcin xa e`lc xn`w i`n zayc cinza elit` xn`wc igc oi` eteq i`e ,igc `l inp eteq Ð `ed zay igcin xa e`l ezligz zay dax xn`w i`n

opi` exzezipy mixai` Ð eteq ,d`neh oigec Ð exzezip `ly eialg xhwd :`cqg ax xn`we ,i`w eialg xhwd lr lkd Ð eteqe ezligz :i"yx yxity ipy yexit wgvi epiaxl d`xp ok lr

onvr ipta dkxrn mdl zeyrl ,d`nehd oigec

lr d`neha oxihwn `l` ,d`neha xihwdle

oigec opi` od mi`nhc oeikc ,dlecb dkxrnd

z` dgece dineic cinzk aiyg `lc ,d`nehd

"mkizeayen lka"n (`,k zay) opixnbck ,zayd

mixiykc oeik Ð onvr ipta dkxrn mdl oiyere

Ð zayd z` dgec ezligz :dil `xiaq daxe .od

ixai`mixai` Ð eteq ,dineic cinzc m

ipta dkxrn zeyrl zay oigec opi` ,exzezipy

z` dgec la` .oixedh od m` elit` ,onvr

dkxrn mdl oiyer lega exzezip m` ,d`nehd

,`zbelt epiide .d`neha oxihwne ,onvr ipta

dkxrn mdl oiyer oileqt elit` xn`w lirlc

axc `zbelt epiide zaya elit`e onvr ipta

eteq xn`c daxe .`cqg axl oia daxl oia `ped

xn`c ,daxc `kxit dil zil zay dgec epi`

dne ,zayn xal dil `xiaq `l` ,opz mei lka

el dywed ik d`xp Ð xwir oey`xd i"yx azky

i`e dxtk xwirc ezligz xn`wc ipy yexit lr

.edpip dxtk xwir e`l ipd Ð xn`w mixai``

,dxtk `ki` inp dxhwdac ,dyw `l ,edine

efn dlecbe .dineic cinzl ixw dxtk xwire

`wlq ,jixhvi` :(`,fk) ipy wxta lirl opixn`

dxtk `akrn `lc dcearc oeik `pin` jzrc

Ð dxtk `akrnc gezipe hytd la` ,'ek `id

mixai` iabl dxtk xwir dil ixwc `gip ,dineic dxhwda oky lk .`id mca dxtk xwirc ab lr s` ,heicdc y` zpizp iabl dxtk xwir ixw gezipe hytd elit` :`nl` ,dpedk ira

.exzezipc

éë.iia`l dywe .dxfray mind zn`l :i"yx yxite ,dn`l ocakn Ð milgb aw dpnid xftzp (a,cn) lirl xn`c :dgny epiax dywd Ð aiig xn` iia` diiake `rx`` dzg`c ibilt

meyn ,aiigin `lc ,`iyw `lc d`xp ile .`ed mewn `l` mind zn` df oi` Ð lirlc dn`lc :yxiteodn xftzpe ,oiaw dyly lyl dxrne oiaw drax` lya dzeg oiekznac oeikc

Ð xeht `axle .iia`l aiig ikdle Ð dzevnl ifge ,ilkae ,`rx`` dzg`c ixiin dxepnce dzgnc y` la` .wizpi` wizpi`c oeik dcen iia` elit` Ð otqe`l cner epi` xftzpy dne ,aw

dywdy wgvi iaxa jexa iax ly cinz zetqeza iz`vn aeye .dxecd`l `ifgc daike zlgb cixend enk ,dixecd`l i`wc `kid dhnl elit` e` ,gafnd y`xa e` `l` aiigin `lc

siqed :(a,bk dbibg) opzck ,od miyecw milgb `d :epeyl edfe ,mixzq zlibna dze` dywd l"vf miqp epiaxy azke .eaky xg`l Ð dn`l ocaknc :uxiz cer .izvxizy enk uxize ,`iyewd

`xza wxta ,`iyewd z`f dywn inlyexiac uxize !miycw ciqtn `lde ?dn`l ocakn ji` ok m`e .olek z` lqt Ð ozvwna mei leah rbp m`y milgbde dpealde zlqd `aiwr iax

dzeg `edy dnay ,mixetkd mei ly milgba xztiz :`pdk ax xa oea iax xn` !miyecw mpi` `lde ?olek z` lqt i`n` :yexit ?i`n milgb ,dpeale zxehw gpiz :mzd opiqxb ikde ,dbibgc

.otxvn ilkd ikdl ,qipkn `ed ea dzegy ilka mixetkd mei ly milgb :yexit .dn`l ocakn Ð milgb aw dpnid xftzp :opipzc `iddk ,`l Ð mei lk ly milgb la` ,qipkn `ed olek z`

,ilkl jixv epi` `lde .olek z` lqt dnl irac :xg` oipra inlyexid yexit yxit jexa epiax ,edine .dn`l ocakn okle ,miyecw opi`e ,edl otxvn `l Ð oiilk oi`y sqk ly dzgn la`

la` .ilkl jixv oi`y elit` minkg etiqed f`c ,`ziixe`c sexiv xn`c o`nl epiid Ð ilkl jixv oi`y elit` sxvn ilkc (`,ck) dbibga xn`c o`nl elit`e .milgb aw odn xftzp ixdy

,oiaw dyly ly dipy dzgna ivexzl ivn dedc oicd `ede ,miyecw mlek eidy ,mixetkd mei lya :ipyne (`,ck zegpn) "dax unewd" wxta gkencke ,`l Ð opaxc sexiv xn`c o`nl

dywz ok m`c :dywe .milgb jpd iycwin `le ,zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilkc Ð dn`l ocakn jklc :xg` oipra l`xyi awri iax axdl aiyn mz epiaxe .llk xftzp `l dze`ny

.zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilk zxne` z`f :`ziixan opgei iax wiic (`,f) zegpnc `nw wxta ,edin !zrcn `ly oiycwn zxy ilk (a,hn dkeq) "daxre alel" wxt xn`c o`nl o`kn

okzi `le ,zxy ilk dzidy rnyn Ð "y` ilgb dzgnd `ln gwle" aizk `dc Ð zxy ilk dzid `l oiaw drax` ly dpey`x dzgnc xnel oi` inp ikde .`ziixa `iddk xeaq `nye

.zepaxwa `weec epiidc xnel wgece ,el ie`xd z` ycwn Ð gafnd lr eedc oeik :cere ,`xw aizk xetk meiac ,dyecw mixetkd meic `weec xnel
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àeä äàîeè àçãéî øa Búléçúc äàîeè¯éîð BôBñ §¨¦§¦¨©¦§¨§¨©¦
àeä úaL àçãéî øa åàì Búléçúc úaL ,éçc¯BôBñ ¨¥©¨¦§¦¨¨©¦§¨©¨

Búléçúk BôBñ ;àéL÷ àì àcñç áøì .éçc àì éîð©¦¨¨¥§©¦§¨¨©§¨¦§¦¨
äøúeäc úaL ,déì úéì (Búléçz)øeaéva àéä¯BôBñ §¦¨¥¥©¨§§¨¦©¦

øwéòc Búlçz ,øeaéva àéä äéeçãc ,äàîeè .éçc éîð©¦¨¥§¨¦§¨¦©¦§¦¨§¦©
äøtk¯åàìc BôBñ ,éçcø÷éòäøtk¯.éçc àì ©¨¨¨¥§¨¦©©¨¨¨¨¥

,áéiç :øîà ééaà ,äøBðîe äzçî Là äaëîä ,øîzéà¦§©©§©¤¥©§¨§¨©©¥¨©©¨
dééáëc .øeèt :øîà àáøçaæî ìL BLàøa¯éleëc ¨¨¨©¨§©§¥§Ÿ¤¦§¥©§¥

éâéìt ék .áéiçc éâéìt àì àîìò¯àòøàà dézçàc ¨§¨¨§¦¦§©¨¦§¦¦§©§¥©©§¨
dééáëå:øîà àáø .àeä çaænä Là ,áéiç :øîà ééaà . §©§¥©©¥¨©©¨¥©¦§¥©¨¨¨©

ä÷zðc ïåék ,øeèt¯ïîçð áø øîàc àä àlà .ä÷zð ¨¥¨§¦§¨¦§¨¤¨¨§¨©©©§¨
çaænä éab ìòî úìçb ãéøBnä :deáà øa äaø øîà̈©©¨©£©¦©¤¤¥©©¥©¦§¥

äaéëå¯ïàîk .áéiç¯?ééaàk¯ä÷ézðéà àëä ,dúåöîì ÷ézðéà àì íúä ,àáøk àîéz eléôà §¦¨©¨§©§©©¥£¦¥¨§¨¨¨¨¨¦§¦§¦§¨¨¨¨¦§¦¨
àòøàà dézçàc :éøîàc àkéà .dúåöîìdééáëå¯éâéìt ék ,øeèôc éâéìt àì àîìò éleëc¯ §¦§¨¨¦¨§¨§¦§©§¥©©§¨§©§¥§¥¨§¨¨§¦¦§¨¦§¦¦

ä÷zðc ïåék ,øeèt :øîà àáø .àeä çaænä Là ,áéiç :øîà ééaà .çaæî ìL BLàøa dééáëc§©§¥§Ÿ¤¦§¥©©©¥¨©©¨¥©¦§¥©¨¨¨©¨¥¨§¦§¨
¯äaëå çaænä éab ìòî úìçb ãéøBnä :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc àä àlà .ä÷zð¦§¨¤¨¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©¦©¤¤¥©©¥©¦§¥©§¦¨
¯!àáøk àìå ééaàk àì ?ïàîk ,áéiç¯àëä ,dúåöîì ÷ézðéà àì íúä¯.dúåöîì ÷ézðéà ©¨§©Ÿ§©©¥§Ÿ§¨¨¨¨¨¦§¦§¦§¨¨¨¨¦§¦§¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc `nei(iyily meil)

ziigc oiprlBúléçúc ,äàîeè,mipc ep` eilr df cinz lyøa §¨¦§¦¨©
,àeä äàîeè àçãéîodk ,mcd z` wexfiy xedh odk oi` m` ixdy ¦§¨§¨

,ok m`e ,mcd z` wxef `nh,BôBñ,eixai` zxhwd epiidcéçc énð©¦¨¥
ziigc oic la` .d`nehd z`Búléçúc ,úaLdf cinz lyøa åàì ©¨¦§¦¨¨©

,àeä úaL àçãéîiptl enc wxfp mbe ,zay axra hgyp xak ixdy ¦§¨©¨
,zayéçc àì énð BôBñ.zayd z` ©¦Ÿ¨¥

oke,àéL÷ àì àcñç áøìy meyndéì úéì (åúìéçú) Búléçúk BôBñ §©¦§¨Ÿ©§¨¦§¦¨¥¥
i` `ed -.dhigyd oicl dxhwdd oic z` zeeydl jixvy xaeq ep

xeqi` ,jkleøeaéöa àéä äøzeäc ,úaL`ed xeaiv oaxw iably - ©¨§§¨¦§¦
,'dxzed' xcbaéçc énð BôBñixai` zxhwd elit`e ,zayd z` ©¦¨¥

xeqi` la` .zay xeqi` migec zay axr ly cinz,äàîeè§¨
øeaéöa àéä äéeçãc,'diegc' xcba wx `id xeaiv zepaxw iably - ¦§¨¦§¦

`weec ,ok m`äøtk øwéòc ,Búlçzdxtkd ixdy ,`eddielz §¦¨§¦©©¨¨
,dwixfae dhigyaéçcla` ,d`nehd z`äøtk øwò åàìc ,BôBñ ¨¥§¨¦©©¨¨

,`edéçc àìmixai`d z` miaixwn oi` jkle ,d`nehd z` Ÿ¨¥
.d`neha

oevigd gafn ly y` iabl xn`py ieaik xeqi`a dpc `xnbd
(e e `xwie)dfa lelk m`d ,'dAkz `l gAfOd lr cwEY cinY W`'¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤

:dxepne zxehw ly milgb ieaik s`Là äaënä ,øîzéà[milgb-] ¦§©©§©¤¥
jxevl dzgyáéiç ,øîà éiaà .äøBðîe äzçîxary meyn ,zewln ©§¨§¨©©¥¨©©¨

e ,'dAkz `l' ly e`ld lr.øeèt ,øîà àáø Ÿ¦§¤¨¨¨©¨
:mzwelgn z` `xnbd zx`anedééáëcdzgy xg` milgbd z` §©§¥

oiicr mdyk mze`àîìò éleëc ,çaæî ìL BLàøa[`axe iia`-] §Ÿ¤¦§¥©§¥¨§¨
éâéìt àìdcen `ax elit`e ,dfa,áéiçcmiaygp md oiicry oeik Ÿ§¦¥§©¨

.'gafnd y`',éâéìt ékote`adééáëå àòøàà dézçàcdaikyk - ¦§¦¥§©§¥©©§¨§©§¥
.gafndn mcixedy xg`l milgbd z`,áéiç øîà éiaàmeyn ©©¥¨©©¨

,gafndn mzcxed xg`l s`y.àeä çaænä Làe,øeèt øîà àáø ¥©¦§¥©¨¨¨©¨
d÷zð d÷zðc ïåékwzip ,gafndn dcixede y`d z` wzipy oeik - ¥¨§¦§¨¦§¨

`l' ly e`ld llka dpi` `linne ,'gafnd y`' llkn dfa dze`
.gafnd y` lr xn`py 'dakz

:`xnbd zl`ey,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc àä àlà¤¨¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©
çaænä éab ìòî úìçb ãéøBnäïàîk ,áéiç daéëåxaeq in zhiyk - ©¦©¤¤¥©©¥©¦§¥©§¦¨©¨§©

,dea` xa daxwx xaeqy cinrp ike,éiaàkzlgb mby xn`y §©©¥
y` llka oiicr `id dtvxl gafnd iab lrn dze` ecixedy

:`xnbd daiyn .dieaik lr aiige gafndàîéz eléôàm` elit` - £¦¥¨
xaeq dea` xa daxy xn`zàáøk,dxepne dzgn y` ieaik oica §¨¨

,epiide .mixwnd oia wlgl yiy oeik ,eixacl dxizq df oi`íúä- ¨¨
zlgbdy meyn aiig daknd ,dea` xa dax ixaca÷éúpéà àìŸ¦§¦

dúåöîì`l` ,zxg` devn jxevl gafndn dcxede dwzep `l - §¦§¨¨
la` ,dzcxed xg`l s` gafnd y` llka `id jkl ,mzq dcxed

àëäy meyn epiid ,xeht dakndy `ax ixaca -ä÷éúpéà ¨¨¦§¦¨
dúåöîìmeiw jxevl dyrp gafndn mzcxede milgbd wezip - §¦§¨¨

,dxepnl e` dzgnl gafndn milgb zgiwl ly zxg` devn
.gafnd y` llka milgbd oi`y mxeb df jxeve

:`axe iia` zwelgn xe`iaa zxg` jxc d`ian `xnbdàkéà¦¨
éøîàc,xg` ote`a ef dreny exn`y yi -dézçàcmilgbl §¨§¥§©§¥

,éâéìt àì àîìò éleëc ,dééáëå àòøààdcen iia` elit`eøeèôc ©©§¨§©§¥§¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨
.gafnd y` my mdilr oi` aeyy oeikBLàøa dééáëc ,éâéìt ék¦§¦¥§©§¥§Ÿ

,çaæî ìL.dzkxrnn dwzipy xg`l,áéiç øîà éiaàoiicry oeik ¤¦§¥©©©¥¨©©¨
,àeä çaænä Làe .'dAkz `l' xn`p df ote` lr mbeøîà àáø ¥©¦§¥©Ÿ¦§¤¨¨¨©

d÷zðc ïåék ,øeèt,dzgnd jeza dgipde gafnd iab lrn zlgbl ¨¥¨§¦§¨
ä÷zð,gafnd y`xa cner `edy s` lr 'gafnd y`' myn dfa ¦§¨

.'dAkz `l gAfOd lr cwEY cinY W`' xeqi` llka mpi` jkle¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤
:`xnbd dywnãéøBnä deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc àä àlà¤¨¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©©¦

,áéiç daëå çaænä éab ìòî úìçb,dyw ef oeyl itl ixdïàîk- ©¤¤¥©©¥©¦§¥©§¦¨©¨§©
xaeq epi` dxe`kl ixd ,dea` xa dax xaeq in zhiykéiaàk àìŸ§©©¥

,àáøk àìådpi` dtvxl dcxedy zlgby micen mdipy ixdy §Ÿ§¨¨
:`xnbd zayiin .ieaik xeqi` da oi`e 'gafnd y`' llkaíúä- ¨¨

,dea` xa dax ixaca÷éúpéà àìzlgbd,dúåöîì`id jk meyne Ÿ¦§¦§¦§¨¨
gafnd y`' llka oiicrla` .ux`l dcxedy xg`l s` 'àëä- ¨¨

,`axe iia` ixaca,dúåöîì ÷éúpéày`' llka dpi` xake ¦§¦§¦§¨¨
.gafnd y`a `weec xen`d ieaik xeqi` da oi`e ,'gafndïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc `nei(iriax meil)

:wtqd z` heytl epizpynn di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
'eke eiptg `ln otg ,epizpynaåàì éàî ,dúcî äúéä Cëåzpeeky §¨¨§¨¦¨¨©¨

xnel dpynd,äNBò (úøçà) äcî úBNòì äöø íàLyexit jke ¤¦¨¨©£¦¨©¤¤¤
lecbd dpitgd xeriye ,skd jezl ozpe eiptg `ln otg ,dpynd
xnelk ,skd ly dzcin mb dzid jke ,ephw itl ohwde elcb itl
ilkd z` jk zeyrl jixv ok mb dpitgl ilk zeyrl dvexyky
xyt`y dpynd zernyne ,ephw itl ohwde elcb itl lecbd

.ea oetgl ick ilk zeyrl
:`xnbd dgec,àìilk zeyrl xyt`y dpyndn di`x oi` Ÿ

c xg` ote`a dpynd z` yxtl xyt`y ,dpitgløîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©
,dpynd yexitCëåozepe eiptg `ln uega otege cceny myk - §¨

jk ,skaøæBç äéädccenedðôBçådxrn -dze`eiptglíéðôì ¨¨¥§§¨¦§¦
.dzgnd lr dxihwny iptl

ok m` :`xnbd dywn,ïôBçå øæBçå ïôBç dpéî zòîLcalny ¨§©§¦¨¥§¥§¥
oldle ,mipta oetgle xefgl jixv uegay dpitgd(.hn)zwtzqn

dpyndny :`xnbd zvxzn .`l e` otege xfeg m` `xnbd jka
c ,otege xfege otegy xnel zgken di`x oi`àîìécile` - ¦§¨

dpyna yexitdäNBò äcî úBNòì äöø íàL,lirl epyxity enk ¤¦¨¨©£¦¨¤
,otegl dcin ilk zeyrl lekiy dpyndn heytl xyt` i` mbe
lkep `l okle ,mipta otege xfeg did jky dpyna yexitd ile`y

.zewitqd izyn zg` s` epizpynn heytlénð éàdny ,xnel yi ¦©¦

xnel epiid ,'dzcn dzid jk' dpyna aezkyàlLå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§¤Ÿ
,øéúBé,'eke skd jezl ozpe eiptg `ln otg ,dpynd yexit jke ¦

eiptg `ln didiy ,dpitgd zcin dzid ,weica eiptg `ln ,jke
.edyn elit` jk lr xizei `le dfn xqgi `le mevniva

:unew ipica dpcd ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzaezk ¨©¨¨
dxeza(a a `xwie)mXn unwe'ìBëé ,'Böî÷ àìîcal df weqtn - §¨©¦¨§Ÿª§¨

unewd didiy jixvy xnel leki iziidõøBáîuavane yecb - §¨
dnn ueg cer `lniy 'Fvnw `ln' rnyn jky ,cv lkn `veie§Ÿª§

,unewd jezayøîBì ãeîìzxg` mewna(g e `xwie)EPOn mixde' ©§©§¥¦¦¤
,'Böî÷a,uegl `vi `le evnew jeza didi mixiy dn lky rnyne §ª§

eBöîe÷a éà`ln' xn`p did `le 'FvnwA' wx xn`p did eli` - ¦§§§ª§§Ÿ
,'FvnwìBëéuenwiy dfa ic `dieléôàwxåéúBòaöà éLàøa ª§¨£¦§¨¥¤§§¨

rnyn 'evnwa epnn mixde'y ,unewd ielinl dyyg `l dxezdy
`ln unewd lk didiy `l la` ,dgpndn hrn eci unewa mixiy

,eci qt cr,'Böî÷ àìî' øîBì ãeîìzyxetn miweqtd ipyne ©§©§Ÿª§
jky ,dvegd uavai `ly calae `ln unewd didiy jixvy

dzodkd zvinw `éLðéà éöî÷ãkuenwl miyp`d jxcy enk - ¦§¨§¥¦§¥
,mdiciaãöék àä,dvinwd dyrn `edäôBçxbeq -ìLL ¨¥©¤§Ÿ

åéúBòaöàdvinwe dn` rav` ody zeirvn`dúqét ìòsk -Bãé ¤§§¨©¦©¨
õîB÷å,dgpnd zleqn mda §¥
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קכה
ezny ina cenr en sc ± iyily wxt`nei

åúìéçúã äàîåèigcn xa ezligz dn Ð

.enc wexfl xedh odk oi` m` ,`ed d`nehúáù
åúìéçúã`gcin xa e`l zay axrc ,cinzc Ð

lqtp mce ,hgyp miaxrd oia ixdy ,zay

.dngd zriwyaøåáéöá àéä äéåçãiyewa Ð

xyt`c dnk lke ,dxzed.oixedh` opixcdn Ð

äøåðîå äúçî ùà äáëîädzgy xg`l Ð

.oaik dxepnl e` dzgnl milgbáééçmeyn Ð

."dakz `l"äúåöîì ÷éúðéà,dzgnl meyl Ð

.gafnd y` dia opixw `l ezeåùàøá äééáëã
çáæî ìù.dzkxrnn dwzipy xg`l Ð
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Ð eteq ,dwixfe dhigy Ð zay dgec ezligz zayc cinz inp daxlc xninl `kile !dwixfe dhigy `weec epiid Ð d`neh dgec ezligz `cqg axle .ezxhwd eteq elit` epiid Ð zay

:cere .jygzy cr mdl oiznn oi`e ,dlild lk mixyk mixeni`e mialg xhwd ixdy ,dzrya devn daiag dnk d`xe `a :(a,gq migqt) "mixac el`" wxta xn`dc ,dgec epi` ,ezxhwd

!`ed zay igcin xa `d ?`ed zay igcin xa e`lc xn`w i`n zayc cinza elit` xn`wc igc oi` eteq i`e ,igc `l inp eteq Ð `ed zay igcin xa e`l ezligz zay dax xn`w i`n

opi` exzezipy mixai` Ð eteq ,d`neh oigec Ð exzezip `ly eialg xhwd :`cqg ax xn`we ,i`w eialg xhwd lr lkd Ð eteqe ezligz :i"yx yxity ipy yexit wgvi epiaxl d`xp ok lr

onvr ipta dkxrn mdl zeyrl ,d`nehd oigec

lr d`neha oxihwn `l` ,d`neha xihwdle

oigec opi` od mi`nhc oeikc ,dlecb dkxrnd

z` dgece dineic cinzk aiyg `lc ,d`nehd

"mkizeayen lka"n (`,k zay) opixnbck ,zayd

mixiykc oeik Ð onvr ipta dkxrn mdl oiyere

Ð zayd z` dgec ezligz :dil `xiaq daxe .od

ixai`mixai` Ð eteq ,dineic cinzc m

ipta dkxrn zeyrl zay oigec opi` ,exzezipy

z` dgec la` .oixedh od m` elit` ,onvr

dkxrn mdl oiyer lega exzezip m` ,d`nehd

,`zbelt epiide .d`neha oxihwne ,onvr ipta

dkxrn mdl oiyer oileqt elit` xn`w lirlc

axc `zbelt epiide zaya elit`e onvr ipta

eteq xn`c daxe .`cqg axl oia daxl oia `ped

xn`c ,daxc `kxit dil zil zay dgec epi`

dne ,zayn xal dil `xiaq `l` ,opz mei lka

el dywed ik d`xp Ð xwir oey`xd i"yx azky

i`e dxtk xwirc ezligz xn`wc ipy yexit lr

.edpip dxtk xwir e`l ipd Ð xn`w mixai``

,dxtk `ki` inp dxhwdac ,dyw `l ,edine

efn dlecbe .dineic cinzl ixw dxtk xwire

`wlq ,jixhvi` :(`,fk) ipy wxta lirl opixn`

dxtk `akrn `lc dcearc oeik `pin` jzrc

Ð dxtk `akrnc gezipe hytd la` ,'ek `id

mixai` iabl dxtk xwir dil ixwc `gip ,dineic dxhwda oky lk .`id mca dxtk xwirc ab lr s` ,heicdc y` zpizp iabl dxtk xwir ixw gezipe hytd elit` :`nl` ,dpedk ira

.exzezipc

éë.iia`l dywe .dxfray mind zn`l :i"yx yxite ,dn`l ocakn Ð milgb aw dpnid xftzp (a,cn) lirl xn`c :dgny epiax dywd Ð aiig xn` iia` diiake `rx`` dzg`c ibilt

meyn ,aiigin `lc ,`iyw `lc d`xp ile .`ed mewn `l` mind zn` df oi` Ð lirlc dn`lc :yxiteodn xftzpe ,oiaw dyly lyl dxrne oiaw drax` lya dzeg oiekznac oeikc

Ð xeht `axle .iia`l aiig ikdle Ð dzevnl ifge ,ilkae ,`rx`` dzg`c ixiin dxepnce dzgnc y` la` .wizpi` wizpi`c oeik dcen iia` elit` Ð otqe`l cner epi` xftzpy dne ,aw

dywdy wgvi iaxa jexa iax ly cinz zetqeza iz`vn aeye .dxecd`l `ifgc daike zlgb cixend enk ,dixecd`l i`wc `kid dhnl elit` e` ,gafnd y`xa e` `l` aiigin `lc

siqed :(a,bk dbibg) opzck ,od miyecw milgb `d :epeyl edfe ,mixzq zlibna dze` dywd l"vf miqp epiaxy azke .eaky xg`l Ð dn`l ocaknc :uxiz cer .izvxizy enk uxize ,`iyewd

`xza wxta ,`iyewd z`f dywn inlyexiac uxize !miycw ciqtn `lde ?dn`l ocakn ji` ok m`e .olek z` lqt Ð ozvwna mei leah rbp m`y milgbde dpealde zlqd `aiwr iax

dzeg `edy dnay ,mixetkd mei ly milgba xztiz :`pdk ax xa oea iax xn` !miyecw mpi` `lde ?olek z` lqt i`n` :yexit ?i`n milgb ,dpeale zxehw gpiz :mzd opiqxb ikde ,dbibgc

.otxvn ilkd ikdl ,qipkn `ed ea dzegy ilka mixetkd mei ly milgb :yexit .dn`l ocakn Ð milgb aw dpnid xftzp :opipzc `iddk ,`l Ð mei lk ly milgb la` ,qipkn `ed olek z`

,ilkl jixv epi` `lde .olek z` lqt dnl irac :xg` oipra inlyexid yexit yxit jexa epiax ,edine .dn`l ocakn okle ,miyecw opi`e ,edl otxvn `l Ð oiilk oi`y sqk ly dzgn la`

la` .ilkl jixv oi`y elit` minkg etiqed f`c ,`ziixe`c sexiv xn`c o`nl epiid Ð ilkl jixv oi`y elit` sxvn ilkc (`,ck) dbibga xn`c o`nl elit`e .milgb aw odn xftzp ixdy

,oiaw dyly ly dipy dzgna ivexzl ivn dedc oicd `ede ,miyecw mlek eidy ,mixetkd mei lya :ipyne (`,ck zegpn) "dax unewd" wxta gkencke ,`l Ð opaxc sexiv xn`c o`nl

dywz ok m`c :dywe .milgb jpd iycwin `le ,zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilkc Ð dn`l ocakn jklc :xg` oipra l`xyi awri iax axdl aiyn mz epiaxe .llk xftzp `l dze`ny

.zrcn `l` oiycwn oi` zxy ilk zxne` z`f :`ziixan opgei iax wiic (`,f) zegpnc `nw wxta ,edin !zrcn `ly oiycwn zxy ilk (a,hn dkeq) "daxre alel" wxt xn`c o`nl o`kn

okzi `le ,zxy ilk dzidy rnyn Ð "y` ilgb dzgnd `ln gwle" aizk `dc Ð zxy ilk dzid `l oiaw drax` ly dpey`x dzgnc xnel oi` inp ikde .`ziixa `iddk xeaq `nye

.zepaxwa `weec epiidc xnel wgece ,el ie`xd z` ycwn Ð gafnd lr eedc oeik :cere ,`xw aizk xetk meiac ,dyecw mixetkd meic `weec xnel
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àeä äàîeè àçãéî øa Búléçúc äàîeè¯éîð BôBñ §¨¦§¦¨©¦§¨§¨©¦
àeä úaL àçãéî øa åàì Búléçúc úaL ,éçc¯BôBñ ¨¥©¨¦§¦¨¨©¦§¨©¨

Búléçúk BôBñ ;àéL÷ àì àcñç áøì .éçc àì éîð©¦¨¨¥§©¦§¨¨©§¨¦§¦¨
äøúeäc úaL ,déì úéì (Búléçz)øeaéva àéä¯BôBñ §¦¨¥¥©¨§§¨¦©¦

øwéòc Búlçz ,øeaéva àéä äéeçãc ,äàîeè .éçc éîð©¦¨¥§¨¦§¨¦©¦§¦¨§¦©
äøtk¯åàìc BôBñ ,éçcø÷éòäøtk¯.éçc àì ©¨¨¨¥§¨¦©©¨¨¨¨¥

,áéiç :øîà ééaà ,äøBðîe äzçî Là äaëîä ,øîzéà¦§©©§©¤¥©§¨§¨©©¥¨©©¨
dééáëc .øeèt :øîà àáøçaæî ìL BLàøa¯éleëc ¨¨¨©¨§©§¥§Ÿ¤¦§¥©§¥

éâéìt ék .áéiçc éâéìt àì àîìò¯àòøàà dézçàc ¨§¨¨§¦¦§©¨¦§¦¦§©§¥©©§¨
dééáëå:øîà àáø .àeä çaænä Là ,áéiç :øîà ééaà . §©§¥©©¥¨©©¨¥©¦§¥©¨¨¨©

ä÷zðc ïåék ,øeèt¯ïîçð áø øîàc àä àlà .ä÷zð ¨¥¨§¦§¨¦§¨¤¨¨§¨©©©§¨
çaænä éab ìòî úìçb ãéøBnä :deáà øa äaø øîà̈©©¨©£©¦©¤¤¥©©¥©¦§¥

äaéëå¯ïàîk .áéiç¯?ééaàk¯ä÷ézðéà àëä ,dúåöîì ÷ézðéà àì íúä ,àáøk àîéz eléôà §¦¨©¨§©§©©¥£¦¥¨§¨¨¨¨¨¦§¦§¦§¨¨¨¨¦§¦¨
àòøàà dézçàc :éøîàc àkéà .dúåöîìdééáëå¯éâéìt ék ,øeèôc éâéìt àì àîìò éleëc¯ §¦§¨¨¦¨§¨§¦§©§¥©©§¨§©§¥§¥¨§¨¨§¦¦§¨¦§¦¦

ä÷zðc ïåék ,øeèt :øîà àáø .àeä çaænä Là ,áéiç :øîà ééaà .çaæî ìL BLàøa dééáëc§©§¥§Ÿ¤¦§¥©©©¥¨©©¨¥©¦§¥©¨¨¨©¨¥¨§¦§¨
¯äaëå çaænä éab ìòî úìçb ãéøBnä :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc àä àlà .ä÷zð¦§¨¤¨¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©¦©¤¤¥©©¥©¦§¥©§¦¨
¯!àáøk àìå ééaàk àì ?ïàîk ,áéiç¯àëä ,dúåöîì ÷ézðéà àì íúä¯.dúåöîì ÷ézðéà ©¨§©Ÿ§©©¥§Ÿ§¨¨¨¨¨¦§¦§¦§¨¨¨¨¦§¦§¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc `nei(iyily meil)

ziigc oiprlBúléçúc ,äàîeè,mipc ep` eilr df cinz lyøa §¨¦§¦¨©
,àeä äàîeè àçãéîodk ,mcd z` wexfiy xedh odk oi` m` ixdy ¦§¨§¨

,ok m`e ,mcd z` wxef `nh,BôBñ,eixai` zxhwd epiidcéçc énð©¦¨¥
ziigc oic la` .d`nehd z`Búléçúc ,úaLdf cinz lyøa åàì ©¨¦§¦¨¨©

,àeä úaL àçãéîiptl enc wxfp mbe ,zay axra hgyp xak ixdy ¦§¨©¨
,zayéçc àì énð BôBñ.zayd z` ©¦Ÿ¨¥

oke,àéL÷ àì àcñç áøìy meyndéì úéì (åúìéçú) Búléçúk BôBñ §©¦§¨Ÿ©§¨¦§¦¨¥¥
i` `ed -.dhigyd oicl dxhwdd oic z` zeeydl jixvy xaeq ep

xeqi` ,jkleøeaéöa àéä äøzeäc ,úaL`ed xeaiv oaxw iably - ©¨§§¨¦§¦
,'dxzed' xcbaéçc énð BôBñixai` zxhwd elit`e ,zayd z` ©¦¨¥

xeqi` la` .zay xeqi` migec zay axr ly cinz,äàîeè§¨
øeaéöa àéä äéeçãc,'diegc' xcba wx `id xeaiv zepaxw iably - ¦§¨¦§¦

`weec ,ok m`äøtk øwéòc ,Búlçzdxtkd ixdy ,`eddielz §¦¨§¦©©¨¨
,dwixfae dhigyaéçcla` ,d`nehd z`äøtk øwò åàìc ,BôBñ ¨¥§¨¦©©¨¨

,`edéçc àìmixai`d z` miaixwn oi` jkle ,d`nehd z` Ÿ¨¥
.d`neha

oevigd gafn ly y` iabl xn`py ieaik xeqi`a dpc `xnbd
(e e `xwie)dfa lelk m`d ,'dAkz `l gAfOd lr cwEY cinY W`'¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤

:dxepne zxehw ly milgb ieaik s`Là äaënä ,øîzéà[milgb-] ¦§©©§©¤¥
jxevl dzgyáéiç ,øîà éiaà .äøBðîe äzçîxary meyn ,zewln ©§¨§¨©©¥¨©©¨

e ,'dAkz `l' ly e`ld lr.øeèt ,øîà àáø Ÿ¦§¤¨¨¨©¨
:mzwelgn z` `xnbd zx`anedééáëcdzgy xg` milgbd z` §©§¥

oiicr mdyk mze`àîìò éleëc ,çaæî ìL BLàøa[`axe iia`-] §Ÿ¤¦§¥©§¥¨§¨
éâéìt àìdcen `ax elit`e ,dfa,áéiçcmiaygp md oiicry oeik Ÿ§¦¥§©¨

.'gafnd y`',éâéìt ékote`adééáëå àòøàà dézçàcdaikyk - ¦§¦¥§©§¥©©§¨§©§¥
.gafndn mcixedy xg`l milgbd z`,áéiç øîà éiaàmeyn ©©¥¨©©¨

,gafndn mzcxed xg`l s`y.àeä çaænä Làe,øeèt øîà àáø ¥©¦§¥©¨¨¨©¨
d÷zð d÷zðc ïåékwzip ,gafndn dcixede y`d z` wzipy oeik - ¥¨§¦§¨¦§¨

`l' ly e`ld llka dpi` `linne ,'gafnd y`' llkn dfa dze`
.gafnd y` lr xn`py 'dakz

:`xnbd zl`ey,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc àä àlà¤¨¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©
çaænä éab ìòî úìçb ãéøBnäïàîk ,áéiç daéëåxaeq in zhiyk - ©¦©¤¤¥©©¥©¦§¥©§¦¨©¨§©

,dea` xa daxwx xaeqy cinrp ike,éiaàkzlgb mby xn`y §©©¥
y` llka oiicr `id dtvxl gafnd iab lrn dze` ecixedy

:`xnbd daiyn .dieaik lr aiige gafndàîéz eléôàm` elit` - £¦¥¨
xaeq dea` xa daxy xn`zàáøk,dxepne dzgn y` ieaik oica §¨¨

,epiide .mixwnd oia wlgl yiy oeik ,eixacl dxizq df oi`íúä- ¨¨
zlgbdy meyn aiig daknd ,dea` xa dax ixaca÷éúpéà àìŸ¦§¦

dúåöîì`l` ,zxg` devn jxevl gafndn dcxede dwzep `l - §¦§¨¨
la` ,dzcxed xg`l s` gafnd y` llka `id jkl ,mzq dcxed

àëäy meyn epiid ,xeht dakndy `ax ixaca -ä÷éúpéà ¨¨¦§¦¨
dúåöîìmeiw jxevl dyrp gafndn mzcxede milgbd wezip - §¦§¨¨

,dxepnl e` dzgnl gafndn milgb zgiwl ly zxg` devn
.gafnd y` llka milgbd oi`y mxeb df jxeve

:`axe iia` zwelgn xe`iaa zxg` jxc d`ian `xnbdàkéà¦¨
éøîàc,xg` ote`a ef dreny exn`y yi -dézçàcmilgbl §¨§¥§©§¥

,éâéìt àì àîìò éleëc ,dééáëå àòøààdcen iia` elit`eøeèôc ©©§¨§©§¥§¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨
.gafnd y` my mdilr oi` aeyy oeikBLàøa dééáëc ,éâéìt ék¦§¦¥§©§¥§Ÿ

,çaæî ìL.dzkxrnn dwzipy xg`l,áéiç øîà éiaàoiicry oeik ¤¦§¥©©©¥¨©©¨
,àeä çaænä Làe .'dAkz `l' xn`p df ote` lr mbeøîà àáø ¥©¦§¥©Ÿ¦§¤¨¨¨©

d÷zðc ïåék ,øeèt,dzgnd jeza dgipde gafnd iab lrn zlgbl ¨¥¨§¦§¨
ä÷zð,gafnd y`xa cner `edy s` lr 'gafnd y`' myn dfa ¦§¨

.'dAkz `l gAfOd lr cwEY cinY W`' xeqi` llka mpi` jkle¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤
:`xnbd dywnãéøBnä deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc àä àlà¤¨¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©©¦

,áéiç daëå çaænä éab ìòî úìçb,dyw ef oeyl itl ixdïàîk- ©¤¤¥©©¥©¦§¥©§¦¨©¨§©
xaeq epi` dxe`kl ixd ,dea` xa dax xaeq in zhiykéiaàk àìŸ§©©¥

,àáøk àìådpi` dtvxl dcxedy zlgby micen mdipy ixdy §Ÿ§¨¨
:`xnbd zayiin .ieaik xeqi` da oi`e 'gafnd y`' llkaíúä- ¨¨

,dea` xa dax ixaca÷éúpéà àìzlgbd,dúåöîì`id jk meyne Ÿ¦§¦§¦§¨¨
gafnd y`' llka oiicrla` .ux`l dcxedy xg`l s` 'àëä- ¨¨

,`axe iia` ixaca,dúåöîì ÷éúpéày`' llka dpi` xake ¦§¦§¦§¨¨
.gafnd y`a `weec xen`d ieaik xeqi` da oi`e ,'gafndïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc `nei(iriax meil)

:wtqd z` heytl epizpynn di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
'eke eiptg `ln otg ,epizpynaåàì éàî ,dúcî äúéä Cëåzpeeky §¨¨§¨¦¨¨©¨

xnel dpynd,äNBò (úøçà) äcî úBNòì äöø íàLyexit jke ¤¦¨¨©£¦¨©¤¤¤
lecbd dpitgd xeriye ,skd jezl ozpe eiptg `ln otg ,dpynd
xnelk ,skd ly dzcin mb dzid jke ,ephw itl ohwde elcb itl
ilkd z` jk zeyrl jixv ok mb dpitgl ilk zeyrl dvexyky
xyt`y dpynd zernyne ,ephw itl ohwde elcb itl lecbd

.ea oetgl ick ilk zeyrl
:`xnbd dgec,àìilk zeyrl xyt`y dpyndn di`x oi` Ÿ

c xg` ote`a dpynd z` yxtl xyt`y ,dpitgløîà÷ éëäjk - ¨¦¨¨©
,dpynd yexitCëåozepe eiptg `ln uega otege cceny myk - §¨

jk ,skaøæBç äéädccenedðôBçådxrn -dze`eiptglíéðôì ¨¨¥§§¨¦§¦
.dzgnd lr dxihwny iptl

ok m` :`xnbd dywn,ïôBçå øæBçå ïôBç dpéî zòîLcalny ¨§©§¦¨¥§¥§¥
oldle ,mipta oetgle xefgl jixv uegay dpitgd(.hn)zwtzqn

dpyndny :`xnbd zvxzn .`l e` otege xfeg m` `xnbd jka
c ,otege xfege otegy xnel zgken di`x oi`àîìécile` - ¦§¨

dpyna yexitdäNBò äcî úBNòì äöø íàL,lirl epyxity enk ¤¦¨¨©£¦¨¤
,otegl dcin ilk zeyrl lekiy dpyndn heytl xyt` i` mbe
lkep `l okle ,mipta otege xfeg did jky dpyna yexitd ile`y

.zewitqd izyn zg` s` epizpynn heytlénð éàdny ,xnel yi ¦©¦

xnel epiid ,'dzcn dzid jk' dpyna aezkyàlLå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§¤Ÿ
,øéúBé,'eke skd jezl ozpe eiptg `ln otg ,dpynd yexit jke ¦

eiptg `ln didiy ,dpitgd zcin dzid ,weica eiptg `ln ,jke
.edyn elit` jk lr xizei `le dfn xqgi `le mevniva

:unew ipica dpcd ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzaezk ¨©¨¨
dxeza(a a `xwie)mXn unwe'ìBëé ,'Böî÷ àìîcal df weqtn - §¨©¦¨§Ÿª§¨

unewd didiy jixvy xnel leki iziidõøBáîuavane yecb - §¨
dnn ueg cer `lniy 'Fvnw `ln' rnyn jky ,cv lkn `veie§Ÿª§

,unewd jezayøîBì ãeîìzxg` mewna(g e `xwie)EPOn mixde' ©§©§¥¦¦¤
,'Böî÷a,uegl `vi `le evnew jeza didi mixiy dn lky rnyne §ª§

eBöîe÷a éà`ln' xn`p did `le 'FvnwA' wx xn`p did eli` - ¦§§§ª§§Ÿ
,'FvnwìBëéuenwiy dfa ic `dieléôàwxåéúBòaöà éLàøa ª§¨£¦§¨¥¤§§¨

rnyn 'evnwa epnn mixde'y ,unewd ielinl dyyg `l dxezdy
`ln unewd lk didiy `l la` ,dgpndn hrn eci unewa mixiy

,eci qt cr,'Böî÷ àìî' øîBì ãeîìzyxetn miweqtd ipyne ©§©§Ÿª§
jky ,dvegd uavai `ly calae `ln unewd didiy jixvy

dzodkd zvinw `éLðéà éöî÷ãkuenwl miyp`d jxcy enk - ¦§¨§¥¦§¥
,mdiciaãöék àä,dvinwd dyrn `edäôBçxbeq -ìLL ¨¥©¤§Ÿ

åéúBòaöàdvinwe dn` rav` ody zeirvn`dúqét ìòsk -Bãé ¤§§¨©¦©¨
õîB÷å,dgpnd zleqn mda §¥
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המשך ביאור למסכת יומא ליום רביעי עמ' א



xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc `nei(iriax meil)

åì åàéöåä ¯ éùéîç ÷øô
ewlgzi wxtd ipipre ,mixetikd mei zcear jynda wqer df wxt
lr miptle iptl ziyrpd zxehwd oipr .` .miwlg dyngl
caexd lr `vnpd xtd mc lv` ezxfg .a .oex`d ica oia dzgnd
xiryd zhigy .b .miptle iptl encn ez`fde ,dxfray iriaxd
z`fd .c .miptle iptl ez`fde enc zlawe ,'dl lxebd eilr dlry
ez`fde xiryde xtd mc aeaxre ,zkextd lr xiryde xtd mc
erxi` m` .d .oevigd gafn ceqi lr ezkitye iniptd gafn lr
.dyri cvik ,mcd jtyp e` xcqa dpiyy oebk ,dceara milewlw

äðùî
epipy xaky xg`l z`fe .zxehwd oipr jynda zwqer epizpyn
oevigd gafnn milgb dzgna dzg lecb odkdy mcewd wxta

:dxfray iriaxd caexd lr dgipdeBì eàéöBämilkd zkylnúà ¦¤
ókä,zipwixäzçnä úàåzkyln dwcd on dwc zxehw d`ln ©©§¤©©§¨

,qpiha` ziaïôçdzgnay zxehwdnïúðå ,åéðôç àìîzxehwd ¨©§Ÿ¨§¨§¨©
eiciay.ókä CBúìodkìBãbäoteg did eixai`aïèwäå ,Bìãb éôì §©©©¨§¦¨§§©¨¨

eixai`a.dúcî äúéä Cëå ,Bðè÷ éôìäzçnä úà ìèðmilgb ly §¦¨§§¨¨§¨¦¨¨¨©¤©©§¨
[dxfray iriaxd caexd lr zgpend]ókä úàå ,Bðéîéada gipdy ¦¦§¤©©

zxehw eiptg `ln.BìàîNa¦§Ÿ

àøîâ
ike :`xnbd zl`ey .dzgnd z`e 'eke el e`ived ,dpyna epipy

d z` el e`ived dzrdéì àðz [àä] ,äzçîmcewd wxtaúà ìèð' ©§¨¨¨¨¥¨©¤
Béå äúBçå çaænä Làøì äìòå äzçnäíúä :àøîâä úöøúî .'ãø ©©§¨§¨¨§Ÿ©¦§¥©§¤§¥¨¨

l dpeekd ,'dzgnd z` lhp' my xn`py dníéìçâc äzçîjxevl ©§¨§¤¨¦
,gafndn mzlihpàëäå,'dzgnd z` el e`ived' o`k epipyy dn §¨¨

l dpeekd,àéðúc ,úøBè÷c äzçîlî ï÷éø ók Bì eàéöBäíéìkä úkL ©§¨¦§¤§©§¨¦©¥¨¦¦§©©¥¦
lî úøBè÷ ìL äLeãb äzçîe.ñðéèáà úéa úkL ©§¨§¨¤§¤¦¦§©¥©§¦¨

:dpyna epipyBìãb éôì ìBãbä ,ókä CBúì ïúBðå åéðôç àìî ïôç̈©§Ÿ¨§¨§¥§©©©¨§¦¨§
íBéa ók :àøîâä úìàåù .dúcî äúéä Cëå Bðè÷ éôì ïèwäå§©¨¨§¦¨§§¨¨§¨¦¨¨©§

éì änì íéøetkäzgwl lecb odkd z` gixhdl jixv dn myl - ©¦¦¨¨¦
ixd ,sk mbåéðôç àìî'dTC miOq zxhw,àðîçø øîà 'àéáäå §Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨§¥¦¨©©£¨¨

`l` ,ilk ici lr `weec `iaiy dxezd dcitwd `ly rnyne
epl did lecb odk ly ezyleg meyne ,eiptga s` `iadl xyt`

.ilkd z`iyp gxeh epnn repnl eiptga jileiy xnel
:`xnbd zvxznøLôà àìc íeMî,ilk `laãéáòð éëéäccvik - ¦§Ÿ¤§¨§¥¦©£¦

c xn`p m` ,ilk `la zxehwd z` `iadl lkeiy dyrpìéiòð- §©¥
,milgbd z` qipkdl dpey`x mrt qpkiyìéiòð øãäådipy mrt ©£©§©¥

a `ld ,eiptga zxehwd z` qipkdlàðîçø øîà úçà äàáä£¨¨©©¨©©£¨¨
zxehwde milgbd z` `iaiyàìåa,úBàáä ézLxn`p jky`xwie) §Ÿ§¥£¨

(ai fhmiOq zxhw eiptg `lnE 'ebe W` ilgB dYgOd `ln gwle' ,§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦
c xn`p m`e .'`iade dTCdéì÷Lðgwiy -dézçðå åéðôBça úøBè÷ì ©¨§¥¦¦§§¥¦§¤§§¨§©§¥

dìò [äzçnì]ze`lnd eici lr milgbd ly dzgnd gipie - ©©§¨£¨
,zxehwìeòéìå`ld ,zg` d`ada jk mqipkie -íúä éèî ék- §¥¦¨¥¨¨

,miycwd ycewl ribiykãéáòì éëéälr dzgnd gipi cvik - ¥¦©£¦
,dtvxdäzçnì dézçðå dépéLa déì÷Lðeipiya dzgnd gwi - ¦§§¥§¦¥§©§¥©©§¨
,dpgipieïk ïéNBò ïéà íãå øNa Cìî éðôì àzLä,eita xac `iadl ©§¨¦§¥¤¤¨¨¨¨¥¦¥

änëå änk úçà ìò àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨©©©©¨§©¨
,ok zeyrl ie`x oi`yøLôà àì Ckìä,ilk ici lr `l m`ïåéëå ¦§¨Ÿ¤§¨§¥¨

ò ,øLôà àìcíéàéNpa ïçkLàãk ïðéãá,ska zxehw e`iady §Ÿ¤§¨©§¦¨¦§©§§©©§¦¦
xn`py(ci f xacna).'zxhw d`ln adf dxUr zg` sM'©©©£¨¨¨¨§¥¨§Ÿ¤

:dpyna epipyúìàåù .ìàîNa ókä úàå ïéîéa äzçnä úà ìèð̈©¤©©§¨§¨¦§¤©©¦§Ÿ
àiîL éîLa àøBiâå àòøàa àáévé :àøîâäxbde dhnl gxf`d - ©¦¨§©§¨§¦¨¦§¥§©¨

dze` xwird `idy zxehwd ,xnelk ,dlrnl dlrnl gxe`d
devn xykd wx mdy milgbde ,daeyg dpi`y l`nya lhep
:`xnbd zvxzn .daeygd oinia lhep mze` ,mixihwn mci lry

Bæmilgb ly dzgnd -äaeøîdzide oiaw dyly zwfgny §¨
,dciakBæåzxehw ly skd -úèòeî,eiptg `ln `l` da oi`y §¤¤

,oinia dcakd dzgnd z` lhep did ok lreïäéðML ïîæa eléôàå©£¦¦§©¤§¥¤
ïéåL,oiaw dyly miwifgne milecb eiptgy odk did m` oebke ¨¦

úéçî÷ ïa ìàòîLé éaøc äNòîëedrax` oiwifgn eid eiptgy §©£¥§©¦¦§¨¥¤¦§¦
minrt aexy oeik ,oinia milgbd mr dzgnd lhep did ok mb ,oiaw

.l`nya skd z` lehiy epwiz zxehwdn xzei eid milgbdBæ)
ïôBç äéäL ,úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîà .(úððBö Bæå änç©¨§¤¤¨§¨¨©©¦¦§¨¥¤¦§¦¤¨¨¥

,åéðôç àBìîa ïéa÷ úòaøàenvra x`tzn dideíéLpä ìk øîBàå ©§©©©¦¦§¨§¨§¥¨©¨¦
ãøæå ,eãøælyâbì äìò ànéàxnelk ,xzeia deabd mewnl dlr - ¥§§¥¤¦¨¨¨©©

:`xnbd zx`an .mlekn gaeyn `vie mlek lr xabéøîàc àkéà¦¨§¨§¥
xaecn df cxf,ïñøòa,mihg ly liyaz epiidc,ïúðBé øa äaøãëå §©§¨§¦§©¨©¨¨

,äìBçì äôé ïñøò ,ìàéçé éaø øîà ïúðBé øa äaø øîàcmzqe §¨©©¨©¨¨¨©©¦§¦¥©§¨¨¤©¤
,oxaer z`e oze` zexadl oqxr odl epwize od zeleg zexaern
iax okle ,olek lr dlr l`rnyi iax ly eni` ly oqxr eze`e

.mlekn gaeyne lecb did l`rnyiéøîàc àkéàådf cxfúáëLa §¦¨§¨§¥§¦§©
òøæl` dtihd lkn xvep cled oi`y ,xn`waehde xexad on ` ¤©

gaeynde xexad wlgd on dhlw l`rnyi iax ly eni`e ,day
,xzeiaéîø eäaà éaøc ,eäaà éaøãëe,dywd -áéúkcec zxiya ¦§©¦©¨§©¦©¨¨¥§¦

,miinrt daezk ef dxiye ,'eiai` lM sMn FzF` 'd liSd mFiA'§¦¦¦©¨Ÿ§¨
l`eny xtqa(n ak 'a)aezk,'äîçìnì [ìéç] éðøæzå'ipxfze aezke ©©§¥¦©¦©¦§¨¨

,s"l` xqgáéúëemildza(n gi)oipr eze`a weqta(éðøfàîä)' §¦©§©§¥¦
'äîçìnì ìéç [éðøfàzå],jk yxce .s"l`a ipxf`zeéðôì ãåc øîà ©§©§¥¦©¦©¦§¨¨¨©¨¦¦§¥

íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwäepiidc 'ipxfze' dligzaéðúéøæ ©¨¨¦¤¨¥¦©¦
aehd on ipzxviy ,zleqtdn lke`d z` xxeay ,dxef oeyl

jk ici lre ,dtihay xexadeéðzæøæåedfe ,wfge fxefn iz`viy §¥©§¨¦
.miipzna gk zxibg oeyl ,'ipxf`ze'

úçà íòt ,úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîàmixetikd meia ¨§¨¨©©¦¦§¨¥¤¦§¦©©©©
e `vi÷eMa ãçà éáøò íò íéøác øtéñàøBpéö äæzðåwex ztih - ¦¥§¨¦¦©§¦¤¨©§¦§¨¦¨
åétîiaxrd lyåéãâa ìòieb lr exfb minkge ,l`rnyi iax ly ¦¦©§¨¨

wexd rbpy oeike ,`yna mb `nhn afd wexe afk `nhn didiy
axrde dliah jixve ,`nhpe wexd z` `yep `ed ixd eicbaa

,meia ea dcear cearl leki did `le ,ynyåéçà ááLé ñðëðå§¦§©§¥¨¨¦
åézçz LnLå,dlecb dpedkaíBéa íéìBãb íéðäk éðL ïnà äúàøå §¦¥©§¨§¨£¨¦¨§¥Ÿ£¦§¦§

.ãçà¤¨
úçà íòt ,úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîà áeLåmeia §¨§¨¨©©¦¦§¨¥¤¦§¦©©©©

xg` mixetikdåétî àøBpéö äæzðå ÷eMa ãçà ïBîâä íò øtéñå àöé̈¨§¦¥¦¤§¤¨©§¦§¨¦¨¦¦
oenbdd lyåéãâa ìò,`nhpe,åézçz LnLå åéçà (íò) óñBé ñðëðå ©§¨¨§¦§©¥¦¨¦§¦¥©§¨

.ãçà íBéa íéìBãb íéðäk éðL ïnà äúàøå§¨£¨¦¨§¥Ÿ£¦§¦§¤¨
,äìBãb äpeäëa eLnL ïleëå úéçî÷ì dì eéä íéða äòáL ïðaø eðz̈©¨¨¦§¨¨¦¨¨§¦§¦§¨¦§¦§¨§¨
did `l mrt lkae minrt dnk leqt l`rnyi iaxa rxi`y oebke

,enewna dligz yniyy cg` eze` myäî ,íéîëç dì eøîà̈§¨£¨¦¤
,éøòN éòì÷ éúéa úBøB÷ eàø àì éîiî íäì äøîà ,Cëì úéëfL úéNò̈¦¤¨¦§¨¨§¨¨¤¦¨©Ÿ¨¥¦¦§¥§¨¦

x xriy zelbln c`n zxdfp iziidyony ote`a s` ,iziaa iy`
,jkl izikf dxizi zeripv xkyae ,xzen oicddì eøîàminkg ¨§¨

ïk eNò äaøädxizi zeripva exdfpyeìéòBä àìåmdipa zeidl ©§¥¨¥§Ÿ¦
.milecb mipdk

ipicn oica dpc `xnbd .'eke eiptg `ln otg ,dpyna epipy
:dpitgd,ïðaø eðzxn`p unew oiprl(g e `xwie)EPOn mixde' ¨©¨¨§¥¦¦¤
,'Böî÷ae ynn eci unewa uenwl jixvy dfn micneleäNòé àlL §ª§¤Ÿ©£¤

ilkõîBwì äcî.dgpnd on ea uenwie evnew zcink,eäì àéòaéà ¦¨©¤¦©§¨§
mixetikd mei ly zxehwd zpitg oiprläNòiL eäîilkäcî ©¤©£¤¦¨

äðéôçì.ea oetgie eiptg `ln zcink wifgnd ilk oiwziy - ©£¦¨
:wtqd iccv z` `xnbd zx`aníúäunew oiprláéúëc àeä ¨¨¦§¦

'Böî÷a',dcin dyri `le ecia uenwiyáéúk àìc àëä ìáà §ª§£¨¨¨§Ÿ§¦
'äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìî' àlà 'åéðôça'(ai fh my),àìjixv §¨§¨¤¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨Ÿ

,oetgi eae eiptg zcink ilk el oiwzdl lekie eicia `weec oetgl
éìé àîìéc Bàódey dxifb,'Böîw'î 'àìî' 'àìî'aezk dpitga ¦§¨¨¦§Ÿ§Ÿ¦ª§

micnele ,'Fvnw `ln mXn unwe' aezk unewae ,'eiptg `lnE'§Ÿ¨§¨§¨©¦¨§Ÿª§
oicd ok enk ,ilka `le ecia `weec uenwiy jixv dvinway enky
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המשך בעמוד קכה

ezny in` cenr fn sc ± iyily wxt`nei
äðùîåì åàéöåä.milkd zkyln Ðäúãî äúéä êëå.`xnba yxtn Ðàøîâ

úøåè÷ã äúçî.dkezn oetgl Ðìééòì.eiptga zxehw liirp xcde dzgn Ðúçà äàáä
àðîçø øîà`ln odkd gwle" (fh `xwie) aizkc ,ze`ad izy `le ,zxehwae milgba Ð

."zkextl zian `iade 'ebe eiptg `lne gafnd lrn y` ilgb dzgndïçëùàãë
íéàéùðá.zxhw d`ln zg` sk ÐäáåøîÐ

.oini dkixv ,gwil dciakeíäéðùù ïîæá åìéôà
ïéåù,oiaw zyly otege milecb eiptgy odk Ð

milgb milecb mipdk aexac oeik ,ikd elit`

eiptgn miaexn.l`nya sk lhep Ðúéçîé÷Ð

.en` myââì äìò.olek lr xab Ðéøîàã àëéà
.dlegl `ed dtie ,xn`w oqxra cxf i`d Ð

cixf zelke`e zeleg zexaern miyp mzqe

zkqna opixn`ck ,oihig lk`n ipin ody ,oqxre

`wlig :(`,fl) zekxa`ziq`a ixazinc ihig Ð

qibxh ,ixz ixzlcixf ,zlz zlzl ÐÐ

oqxr ,rax` rax`likde ,yng yngl Ð

cixf mdl epwz zexaern miypd lk :xn`w

in` ly oze`e ,mixaerde oze` zexadl oqxre

.olek lr xabòøæ úáëùá éøîàã àëéàÐ

on `l` dtihd lkn cleed zxivi oi`y ,xn`w

cxf .day xexiad.l"iceh ,micxf iliag oeyl Ð

lcb cxfd ,in` dhlwy dtih xexia :xnelk

.bbl dlreéðøæúåoxeb z` dxef" oeyl Ð

(b zex) "mixeryd.dtihd z` xxan Ðéðúæøéæå
.day xexiad on ipzxfd Ðúçà íòômei Ð

.did mixetkdàøåðéö.wex Ðúåøå÷ åàø àì
'åë éúéálk" :inlyexi cenlza izi`x Ð

"dyeal adf zevaynn dnipt jln za dceak

lecb odk dpnn z`vl die`x drepv dy`

:opiqxb ikd .adf zevayn yealdïðáø åðú
õîå÷ì äãî äùòé àìù åöîå÷áepnn mixde" Ð

cecnie evnew zcinl ilk dyriy `le ,"evnewa

.dgpnd on unew eaåéðôçá áéúë àì àëä ìáà
ezpitg zwfgn dcn dyr m`e Ð`ln" Ð

.dia opixw "`iade eiptgéìéàìî óaizkc Ð

`xwie) "evnew `ln myn unwe" `pixg` `xw

dcna `le uenwi evnewa oldl dn (as` Ð

.eiptga o`kåàì éàîdzcn dzid jke Ð

dpitgl dcn zeyrl `a m` :xn`w ikd ipzwc

.ephw itl ohwde elcb itl lecbd dyri ok Ð

íéðôì äðôåçå øæåç äéä êëå øîà÷ éëä àìÐ

lr dpzepe ,skd on eiptg jezl dze` dxrn

.dzgnay milgbd'åë äðéî úéòîùonwle Ð

.dl opira (`,hn)'åë äöø íàù àîìéãÐ

jl opigcc .dpin heytz `d `le `d `l :xnelk

.`kdle `kdléîð éàdzid jk :xn`w ikd Ð

.oinvnevn eiptg `ln dzcnõøåáîÐ

.`veie cv lkn oivavanåöîå÷á éàopiwiicc Ð

dnk lke ,hrn uenwi eizerav` iy`xa leki

."`ln" xnel cenlz Ð ilrn ith xqegnc
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iptl `zyd ?ikd ciar ikide .eipiya mixne` yie eizerav` iy`xa jfad lhep

gpen epi` jfade ,elv` jfad jyen `l` epi` mzdc :xnel yie !ok oiyer oi` mce xya jln

jeynil la` .zxg` mrt oetgl ick eipiya elv` ekyene gpen `ed eci lr `l` xie`a

gxe` e`l Ð `rx`` dzeg`le ,eipiya dzgnl

ci zia dzgnl ciarl :il dniz la` .`rx`

n` ikd e`lac .jex`mixetkd meiac lirl opix

cr ribzy dkex` ci zia dl dyrie ,dkex` dci

y`xe ,igyd ziaa dze` yetzie ,igyd zia

erexf lr e` eici lr zgpen `dz dzgnd

cr eici lylyi Ð miptl ihn ike ,il`nyd

aiyeie ,dzgnd zgzn zgpa eici henyie ,dtvxd

`ln opirac oeik :xnel yie !dtvxd lr dzgnd

odn xfti `ly xyt` i` Ð y` ilgb dzgnd

iptl :xnel yi ,inp i` .ikd ciar ded i` zvw

.'ek ok oiyer oi` mce xya jln

êëåzeyrl dvx m`y e`l i`n dzcn dzid

xn`w `l i`n` :dniz Ð 'ek dyer dcn

odk lk ly eiptg xeriyk skd ly dzcn did jk

oiyer eid ,ephw itl ohwde elcb itl lecbd ,lecb

:xnel yi !xeriy eze` itk zg` sk dry lk

m` `gip ith ,daxc` ?ok zeyrl mdl did dnlc

eiptg `lnl dey i`c ,xzei dlecb dzid skd

i` dkezl eiptgn dxrnyk ok m` Ð dzid

.hrn ux`l letie xftzi `ly xyt`

åæådil `xiaq Ð ycwnay dyw dcear `id

el`" wxta xn`c o`nk(a,dr) "zegpn

la` .drax`l mipye mipyl cg` ltew didy

oxifgny cr ozzet xn`c l`rnyi iax iac `pzl

.zegpn x`yn xzei dyw dcear dpi` Ð ozleql
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.BìàîNa ókäàøîâúà ìèð :déì àðz äzçî ©©¦§Ÿ©§¨¨¨¥¨©¤
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eàéöBä :àéðúc .úøBè÷c äzçî àëäå ,íéìçâc äzçî©§¨§¤¨¦§¨¨©§¨¦§¤§©§¨¦
lî ï÷éø ók BìúøBè÷ ìL äLeãb äzçîe ,íéìkä úkL ©¥¨¦¦§©©¥¦©§¨§¨¤§¤

lîCBúì ïúBðå åéðôç àìî ïôç" .ñðéèáà úéa úkL ¦¦§©¥©§¦¨¨©§Ÿ¨§¨§¥§
äúéä Cëå Bðè÷ éôì ïèwäå Bìãb éôì ìBãbä ókä©©©¨§¦¨§§©¨¨§¦¨§§¨¨§¨

ìî" ?éì änì íéøetkä íBéa ók ."dúcîåéðôç à ¦¨¨©§©¦¦¨¨¦§Ÿ¨§¨
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc `nei(iriax meil)

åì åàéöåä ¯ éùéîç ÷øô
ewlgzi wxtd ipipre ,mixetikd mei zcear jynda wqer df wxt
lr miptle iptl ziyrpd zxehwd oipr .` .miwlg dyngl
caexd lr `vnpd xtd mc lv` ezxfg .a .oex`d ica oia dzgnd
xiryd zhigy .b .miptle iptl encn ez`fde ,dxfray iriaxd
z`fd .c .miptle iptl ez`fde enc zlawe ,'dl lxebd eilr dlry
ez`fde xiryde xtd mc aeaxre ,zkextd lr xiryde xtd mc
erxi` m` .d .oevigd gafn ceqi lr ezkitye iniptd gafn lr
.dyri cvik ,mcd jtyp e` xcqa dpiyy oebk ,dceara milewlw

äðùî
epipy xaky xg`l z`fe .zxehwd oipr jynda zwqer epizpyn
oevigd gafnn milgb dzgna dzg lecb odkdy mcewd wxta

:dxfray iriaxd caexd lr dgipdeBì eàéöBämilkd zkylnúà ¦¤
ókä,zipwixäzçnä úàåzkyln dwcd on dwc zxehw d`ln ©©§¤©©§¨

,qpiha` ziaïôçdzgnay zxehwdnïúðå ,åéðôç àìîzxehwd ¨©§Ÿ¨§¨§¨©
eiciay.ókä CBúìodkìBãbäoteg did eixai`aïèwäå ,Bìãb éôì §©©©¨§¦¨§§©¨¨

eixai`a.dúcî äúéä Cëå ,Bðè÷ éôìäzçnä úà ìèðmilgb ly §¦¨§§¨¨§¨¦¨¨¨©¤©©§¨
[dxfray iriaxd caexd lr zgpend]ókä úàå ,Bðéîéada gipdy ¦¦§¤©©

zxehw eiptg `ln.BìàîNa¦§Ÿ

àøîâ
ike :`xnbd zl`ey .dzgnd z`e 'eke el e`ived ,dpyna epipy

d z` el e`ived dzrdéì àðz [àä] ,äzçîmcewd wxtaúà ìèð' ©§¨¨¨¨¥¨©¤
Béå äúBçå çaænä Làøì äìòå äzçnäíúä :àøîâä úöøúî .'ãø ©©§¨§¨¨§Ÿ©¦§¥©§¤§¥¨¨

l dpeekd ,'dzgnd z` lhp' my xn`py dníéìçâc äzçîjxevl ©§¨§¤¨¦
,gafndn mzlihpàëäå,'dzgnd z` el e`ived' o`k epipyy dn §¨¨

l dpeekd,àéðúc ,úøBè÷c äzçîlî ï÷éø ók Bì eàéöBäíéìkä úkL ©§¨¦§¤§©§¨¦©¥¨¦¦§©©¥¦
lî úøBè÷ ìL äLeãb äzçîe.ñðéèáà úéa úkL ©§¨§¨¤§¤¦¦§©¥©§¦¨

:dpyna epipyBìãb éôì ìBãbä ,ókä CBúì ïúBðå åéðôç àìî ïôç̈©§Ÿ¨§¨§¥§©©©¨§¦¨§
íBéa ók :àøîâä úìàåù .dúcî äúéä Cëå Bðè÷ éôì ïèwäå§©¨¨§¦¨§§¨¨§¨¦¨¨©§

éì änì íéøetkäzgwl lecb odkd z` gixhdl jixv dn myl - ©¦¦¨¨¦
ixd ,sk mbåéðôç àìî'dTC miOq zxhw,àðîçø øîà 'àéáäå §Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨§¥¦¨©©£¨¨

`l` ,ilk ici lr `weec `iaiy dxezd dcitwd `ly rnyne
epl did lecb odk ly ezyleg meyne ,eiptga s` `iadl xyt`

.ilkd z`iyp gxeh epnn repnl eiptga jileiy xnel
:`xnbd zvxznøLôà àìc íeMî,ilk `laãéáòð éëéäccvik - ¦§Ÿ¤§¨§¥¦©£¦

c xn`p m` ,ilk `la zxehwd z` `iadl lkeiy dyrpìéiòð- §©¥
,milgbd z` qipkdl dpey`x mrt qpkiyìéiòð øãäådipy mrt ©£©§©¥

a `ld ,eiptga zxehwd z` qipkdlàðîçø øîà úçà äàáä£¨¨©©¨©©£¨¨
zxehwde milgbd z` `iaiyàìåa,úBàáä ézLxn`p jky`xwie) §Ÿ§¥£¨

(ai fhmiOq zxhw eiptg `lnE 'ebe W` ilgB dYgOd `ln gwle' ,§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦
c xn`p m`e .'`iade dTCdéì÷Lðgwiy -dézçðå åéðôBça úøBè÷ì ©¨§¥¦¦§§¥¦§¤§§¨§©§¥

dìò [äzçnì]ze`lnd eici lr milgbd ly dzgnd gipie - ©©§¨£¨
,zxehwìeòéìå`ld ,zg` d`ada jk mqipkie -íúä éèî ék- §¥¦¨¥¨¨

,miycwd ycewl ribiykãéáòì éëéälr dzgnd gipi cvik - ¥¦©£¦
,dtvxdäzçnì dézçðå dépéLa déì÷Lðeipiya dzgnd gwi - ¦§§¥§¦¥§©§¥©©§¨
,dpgipieïk ïéNBò ïéà íãå øNa Cìî éðôì àzLä,eita xac `iadl ©§¨¦§¥¤¤¨¨¨¨¥¦¥

änëå änk úçà ìò àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìî éðôì¦§¥¤¤©§¥©§¨¦©¨¨©©©©¨§©¨
,ok zeyrl ie`x oi`yøLôà àì Ckìä,ilk ici lr `l m`ïåéëå ¦§¨Ÿ¤§¨§¥¨

ò ,øLôà àìcíéàéNpa ïçkLàãk ïðéãá,ska zxehw e`iady §Ÿ¤§¨©§¦¨¦§©§§©©§¦¦
xn`py(ci f xacna).'zxhw d`ln adf dxUr zg` sM'©©©£¨¨¨¨§¥¨§Ÿ¤

:dpyna epipyúìàåù .ìàîNa ókä úàå ïéîéa äzçnä úà ìèð̈©¤©©§¨§¨¦§¤©©¦§Ÿ
àiîL éîLa àøBiâå àòøàa àáévé :àøîâäxbde dhnl gxf`d - ©¦¨§©§¨§¦¨¦§¥§©¨

dze` xwird `idy zxehwd ,xnelk ,dlrnl dlrnl gxe`d
devn xykd wx mdy milgbde ,daeyg dpi`y l`nya lhep
:`xnbd zvxzn .daeygd oinia lhep mze` ,mixihwn mci lry

Bæmilgb ly dzgnd -äaeøîdzide oiaw dyly zwfgny §¨
,dciakBæåzxehw ly skd -úèòeî,eiptg `ln `l` da oi`y §¤¤

,oinia dcakd dzgnd z` lhep did ok lreïäéðML ïîæa eléôàå©£¦¦§©¤§¥¤
ïéåL,oiaw dyly miwifgne milecb eiptgy odk did m` oebke ¨¦

úéçî÷ ïa ìàòîLé éaøc äNòîëedrax` oiwifgn eid eiptgy §©£¥§©¦¦§¨¥¤¦§¦
minrt aexy oeik ,oinia milgbd mr dzgnd lhep did ok mb ,oiaw

.l`nya skd z` lehiy epwiz zxehwdn xzei eid milgbdBæ)
ïôBç äéäL ,úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîà .(úððBö Bæå änç©¨§¤¤¨§¨¨©©¦¦§¨¥¤¦§¦¤¨¨¥

,åéðôç àBìîa ïéa÷ úòaøàenvra x`tzn dideíéLpä ìk øîBàå ©§©©©¦¦§¨§¨§¥¨©¨¦
ãøæå ,eãøælyâbì äìò ànéàxnelk ,xzeia deabd mewnl dlr - ¥§§¥¤¦¨¨¨©©

:`xnbd zx`an .mlekn gaeyn `vie mlek lr xabéøîàc àkéà¦¨§¨§¥
xaecn df cxf,ïñøòa,mihg ly liyaz epiidc,ïúðBé øa äaøãëå §©§¨§¦§©¨©¨¨
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,oxaer z`e oze` zexadl oqxr odl epwize od zeleg zexaern
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òøæl` dtihd lkn xvep cled oi`y ,xn`waehde xexad on ` ¤©
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íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwäepiidc 'ipxfze' dligzaéðúéøæ ©¨¨¦¤¨¥¦©¦
aehd on ipzxviy ,zleqtdn lke`d z` xxeay ,dxef oeyl

jk ici lre ,dtihay xexadeéðzæøæåedfe ,wfge fxefn iz`viy §¥©§¨¦
.miipzna gk zxibg oeyl ,'ipxf`ze'

úçà íòt ,úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîàmixetikd meia ¨§¨¨©©¦¦§¨¥¤¦§¦©©©©
e `vi÷eMa ãçà éáøò íò íéøác øtéñàøBpéö äæzðåwex ztih - ¦¥§¨¦¦©§¦¤¨©§¦§¨¦¨
åétîiaxrd lyåéãâa ìòieb lr exfb minkge ,l`rnyi iax ly ¦¦©§¨¨

wexd rbpy oeike ,`yna mb `nhn afd wexe afk `nhn didiy
axrde dliah jixve ,`nhpe wexd z` `yep `ed ixd eicbaa

,meia ea dcear cearl leki did `le ,ynyåéçà ááLé ñðëðå§¦§©§¥¨¨¦
åézçz LnLå,dlecb dpedkaíBéa íéìBãb íéðäk éðL ïnà äúàøå §¦¥©§¨§¨£¨¦¨§¥Ÿ£¦§¦§
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úçà íòt ,úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîà áeLåmeia §¨§¨¨©©¦¦§¨¥¤¦§¦©©©©
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.milecb mipdk

ipicn oica dpc `xnbd .'eke eiptg `ln otg ,dpyna epipy
:dpitgd,ïðaø eðzxn`p unew oiprl(g e `xwie)EPOn mixde' ¨©¨¨§¥¦¦¤
,'Böî÷ae ynn eci unewa uenwl jixvy dfn micneleäNòé àlL §ª§¤Ÿ©£¤

ilkõîBwì äcî.dgpnd on ea uenwie evnew zcink,eäì àéòaéà ¦¨©¤¦©§¨§
mixetikd mei ly zxehwd zpitg oiprläNòiL eäîilkäcî ©¤©£¤¦¨

äðéôçì.ea oetgie eiptg `ln zcink wifgnd ilk oiwziy - ©£¦¨
:wtqd iccv z` `xnbd zx`aníúäunew oiprláéúëc àeä ¨¨¦§¦

'Böî÷a',dcin dyri `le ecia uenwiyáéúk àìc àëä ìáà §ª§£¨¨¨§Ÿ§¦
'äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìî' àlà 'åéðôça'(ai fh my),àìjixv §¨§¨¤¨§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨Ÿ

,oetgi eae eiptg zcink ilk el oiwzdl lekie eicia `weec oetgl
éìé àîìéc Bàódey dxifb,'Böîw'î 'àìî' 'àìî'aezk dpitga ¦§¨¨¦§Ÿ§Ÿ¦ª§

micnele ,'Fvnw `ln mXn unwe' aezk unewae ,'eiptg `lnE'§Ÿ¨§¨§¨©¦¨§Ÿª§
oicd ok enk ,ilka `le ecia `weec uenwiy jixv dvinway enky
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המשך בעמוד קכה

ezny in` cenr fn sc ± iyily wxt`nei
äðùîåì åàéöåä.milkd zkyln Ðäúãî äúéä êëå.`xnba yxtn Ðàøîâ

úøåè÷ã äúçî.dkezn oetgl Ðìééòì.eiptga zxehw liirp xcde dzgn Ðúçà äàáä
àðîçø øîà`ln odkd gwle" (fh `xwie) aizkc ,ze`ad izy `le ,zxehwae milgba Ð

."zkextl zian `iade 'ebe eiptg `lne gafnd lrn y` ilgb dzgndïçëùàãë
íéàéùðá.zxhw d`ln zg` sk ÐäáåøîÐ

.oini dkixv ,gwil dciakeíäéðùù ïîæá åìéôà
ïéåù,oiaw zyly otege milecb eiptgy odk Ð

milgb milecb mipdk aexac oeik ,ikd elit`

eiptgn miaexn.l`nya sk lhep Ðúéçîé÷Ð

.en` myââì äìò.olek lr xab Ðéøîàã àëéà
.dlegl `ed dtie ,xn`w oqxra cxf i`d Ð

cixf zelke`e zeleg zexaern miyp mzqe

zkqna opixn`ck ,oihig lk`n ipin ody ,oqxre

`wlig :(`,fl) zekxa`ziq`a ixazinc ihig Ð

qibxh ,ixz ixzlcixf ,zlz zlzl ÐÐ

oqxr ,rax` rax`likde ,yng yngl Ð

cixf mdl epwz zexaern miypd lk :xn`w

in` ly oze`e ,mixaerde oze` zexadl oqxre

.olek lr xabòøæ úáëùá éøîàã àëéàÐ

on `l` dtihd lkn cleed zxivi oi`y ,xn`w

cxf .day xexiad.l"iceh ,micxf iliag oeyl Ð

lcb cxfd ,in` dhlwy dtih xexia :xnelk

.bbl dlreéðøæúåoxeb z` dxef" oeyl Ð

(b zex) "mixeryd.dtihd z` xxan Ðéðúæøéæå
.day xexiad on ipzxfd Ðúçà íòômei Ð

.did mixetkdàøåðéö.wex Ðúåøå÷ åàø àì
'åë éúéálk" :inlyexi cenlza izi`x Ð

"dyeal adf zevaynn dnipt jln za dceak

lecb odk dpnn z`vl die`x drepv dy`

:opiqxb ikd .adf zevayn yealdïðáø åðú
õîå÷ì äãî äùòé àìù åöîå÷áepnn mixde" Ð

cecnie evnew zcinl ilk dyriy `le ,"evnewa

.dgpnd on unew eaåéðôçá áéúë àì àëä ìáà
ezpitg zwfgn dcn dyr m`e Ð`ln" Ð

.dia opixw "`iade eiptgéìéàìî óaizkc Ð

`xwie) "evnew `ln myn unwe" `pixg` `xw

dcna `le uenwi evnewa oldl dn (as` Ð

.eiptga o`kåàì éàîdzcn dzid jke Ð

dpitgl dcn zeyrl `a m` :xn`w ikd ipzwc

.ephw itl ohwde elcb itl lecbd dyri ok Ð

íéðôì äðôåçå øæåç äéä êëå øîà÷ éëä àìÐ

lr dpzepe ,skd on eiptg jezl dze` dxrn

.dzgnay milgbd'åë äðéî úéòîùonwle Ð

.dl opira (`,hn)'åë äöø íàù àîìéãÐ

jl opigcc .dpin heytz `d `le `d `l :xnelk

.`kdle `kdléîð éàdzid jk :xn`w ikd Ð

.oinvnevn eiptg `ln dzcnõøåáîÐ

.`veie cv lkn oivavanåöîå÷á éàopiwiicc Ð

dnk lke ,hrn uenwi eizerav` iy`xa leki

."`ln" xnel cenlz Ð ilrn ith xqegnc
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åàéöåä(a,hn) onwl xn`de :il dniz Ð ok oiyer oi` mce xya jln iptl `zyd ,el

iptl `zyd ?ikd ciar ikide .eipiya mixne` yie eizerav` iy`xa jfad lhep

gpen epi` jfade ,elv` jfad jyen `l` epi` mzdc :xnel yie !ok oiyer oi` mce xya jln

jeynil la` .zxg` mrt oetgl ick eipiya elv` ekyene gpen `ed eci lr `l` xie`a

gxe` e`l Ð `rx`` dzeg`le ,eipiya dzgnl

ci zia dzgnl ciarl :il dniz la` .`rx`

n` ikd e`lac .jex`mixetkd meiac lirl opix

cr ribzy dkex` ci zia dl dyrie ,dkex` dci

y`xe ,igyd ziaa dze` yetzie ,igyd zia

erexf lr e` eici lr zgpen `dz dzgnd

cr eici lylyi Ð miptl ihn ike ,il`nyd

aiyeie ,dzgnd zgzn zgpa eici henyie ,dtvxd

`ln opirac oeik :xnel yie !dtvxd lr dzgnd

odn xfti `ly xyt` i` Ð y` ilgb dzgnd

iptl :xnel yi ,inp i` .ikd ciar ded i` zvw

.'ek ok oiyer oi` mce xya jln

êëåzeyrl dvx m`y e`l i`n dzcn dzid

xn`w `l i`n` :dniz Ð 'ek dyer dcn

odk lk ly eiptg xeriyk skd ly dzcn did jk

oiyer eid ,ephw itl ohwde elcb itl lecbd ,lecb

:xnel yi !xeriy eze` itk zg` sk dry lk

m` `gip ith ,daxc` ?ok zeyrl mdl did dnlc

eiptg `lnl dey i`c ,xzei dlecb dzid skd

i` dkezl eiptgn dxrnyk ok m` Ð dzid

.hrn ux`l letie xftzi `ly xyt`

åæådil `xiaq Ð ycwnay dyw dcear `id

el`" wxta xn`c o`nk(a,dr) "zegpn

la` .drax`l mipye mipyl cg` ltew didy

oxifgny cr ozzet xn`c l`rnyi iax iac `pzl

.zegpn x`yn xzei dyw dcear dpi` Ð ozleql
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äeàéöBåéðôç àìî ïôç ,äzçnä úàå ókä úà Bì ¦¤©©§¤©©§¨¨©§Ÿ¨§¨
éôì ïèwäå Bìãb éôì ìBãbä ,ókä CBúì ïúðå§¨©§©©©¨§¦¨§§©¨¨§¦
úàå ,Bðéîéa äzçnä úà ìèð .dúcî äúéä Cëå ,Bðè÷̈§§¨¨§¨¦¨¨¨©¤©©§¨¦¦§¤

.BìàîNa ókäàøîâúà ìèð :déì àðz äzçî ©©¦§Ÿ©§¨¨¨¥¨©¤
!ãøBéå äúBçå çaænä Làøì äìòå äzçnä¯íúä ©©§¨§¨¨§Ÿ©¦§¥©§¤§¥¨¨

eàéöBä :àéðúc .úøBè÷c äzçî àëäå ,íéìçâc äzçî©§¨§¤¨¦§¨¨©§¨¦§¤§©§¨¦
lî ï÷éø ók BìúøBè÷ ìL äLeãb äzçîe ,íéìkä úkL ©¥¨¦¦§©©¥¦©§¨§¨¤§¤

lîCBúì ïúBðå åéðôç àìî ïôç" .ñðéèáà úéa úkL ¦¦§©¥©§¦¨¨©§Ÿ¨§¨§¥§
äúéä Cëå Bðè÷ éôì ïèwäå Bìãb éôì ìBãbä ókä©©©¨§¦¨§§©¨¨§¦¨§§¨¨§¨

ìî" ?éì änì íéøetkä íBéa ók ."dúcîåéðôç à ¦¨¨©§©¦¦¨¨¦§Ÿ¨§¨
!àðîçø øîà ,"àéáäå¯éëéäc ;øLôà àìc íeMî §¥¦¨©©£¨¨¦§¨¤§¨§¥¦

ìéiòð øãäå ìéiòð ?ãéáòð¯,àðîçø øîà úçà äàáä ©£¥§©¥©£©§©¥£¨¨©©¨©©£¨¨
dézçðå åéðôBça úøBè÷ì déì÷Lð .úBàáä ézL àìå§Ÿ§¥£¨¦§§¥¦§¤§§¨§©§¥

éëéä íúä éèî ék ,ìeòéìå ,dìò [äzçnì]ãéáòì? ©©§¨£¨§¥¦¨¥¨¨¥¦¥£¥
äzçnì dézçðå dépéLa déì÷Lð¯Cìî éðôì àzLä ¦§§¥§¦¥§©§¥©©§¨¨§¨¦§¥¤¤

éëìî Cìî éðôì ,ïk ïéNBò ïéà íãå øNaíéëìnä ¨¨¨¨¥¦¥¦§¥¤¤©§¥©§¨¦
àì ,Ckìä !änëå änk úçà ìò àeä Ceøa LBãwä©¨¨©©©©¨§©¨¦§¨Ÿ

øLôà àìc ïåéëå .øLôà¯íéàéNpa ïçkLàãk ïðéãáò. ¤§¨§¥¨§Ÿ¤§¨¨§¦©¦§©§©©©§¦¦
ìàîOa ókä úàå ïéîia äzçnä úà ìèð"àáévé " ¨©¤©©§¨©¨¦§¤©©©§Ÿ©¦¨

!?àéîL éîLa àøBiâå àòøàa¯.úèòeî Bæå äaeøî Bæ §©§¨§¦¨¦§¥§©¨§¨§¤¤
ïäéðML ïîæa eléôàåäNòîëe ,ïéåLïa ìàòîLé éaøc ©£¦¦§©¤§¥¤¨¦§©£¤§©¦¦§¨¥¤

úéçî÷¯.úððBö Bæå änç Bæúòaøà ïôBç äéäL úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîà ¦§¦©¨§¤¤¨§¨¨©©¦¦§¨¥¤¦§¦¤¨¨¥©§©©
,ïñøòa :éøîàc àkéà .âbì äìò ànéà ãøæå ,eãøæ íéLpä ìk :øîBàå ,åéðôç àBìîa ïéa÷©¦¦§¨§¨§¥¨©¨¦¥§§¥¥¦¨¨¨©©¦¨§¨§¦§©§¨

.ïúðBé øa äaøãëåøîàc.äìBçì äôé ïñøò :ìàéçé éaø øîà ïúðBé øa äaø:éøîàc àkéàå §¦§©¨©¨¨§¨©©¨©¨¨¨©©¦§¦¥©§¨¨¤©¤§¦¨§¨§¦
.eäaà éaøãëå ,òøæ úáëLaé" áéúk :éîø eäaà éaøcéðøæzåéðøfàîä" áéúëe ,"äîçìnì [ìéç] §¦§©¤©§¦§©¦©¨§©¦©¨¨¥§¦©©§¥¦©¦©¦§¨¨§¦©§©§¥¦

åéìò eøîà .éðzæøæå éðúéøæ ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà !"äîçìnì ìéç©¦©¦§¨¨¨©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨¥¦¨¦§¥©§¨¦¨§¨¨
íò íéøác øtéñ úçà íòt :úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìòéáøò,÷eMa ãçàäæzðåàøBpéöåétî ©©¦¦§¨¥¤¦§¦©©©©¦¥§¨¦¦©§¦¤¨©§¦§¨¦¨¦¦

.ãçà íBéa íéìBãb íéðäë éðL ïnà äúàøå ,åézçz LnLå åéçà ááLé ñðëðå ,åéãâa ìòáeLå ©§¨¨§¦§©§¥¨¨¦§¦¥©§¨§¨£¨¦¨§¥Ÿ£¦§¦§¤¨§
äæzðå ,÷eMa ãçà ïBîâä íò øtéñå àöé úçà íòt :úéçî÷ ïa ìàòîLé éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦¦§¨¥¤¦§¦©©©©¨¨§¦¥¦¤§¤¨©§¦§¨
íéìBãb íéðäë éðL ïnà äúàøå ,åézçz LnLå åéçà (íò) óñBé ñðëðå ,åéãâa ìò åétî àøBpéö¦¨¦¦©§¨¨§¦§©¥¦¨¦§¦¥©§¨§¨£¨¦¨§¥Ÿ£¦§¦
dì eøîà .äìBãb äpeäëa eLnL ïleëå úéçî÷ì dì eéä íéða äòáL :ïðaø eðz .ãçà íBéa§¤¨¨©¨©¦§¨¨¦¨¨§¦§¦§¨¦§¦§¨§¨¨§¨

?Cëì úéëfL úéNò äî :íéîëç¯eàø àì éîiî :íäì äøîàéøòN éòì÷ éúéa úBøB÷.¯eøîà £¨¦¤¨¦¤¨¦§¨¨§¨¨¤¦¨©Ÿ¨¥¦©§¥§¨¦¨§
.eìéòBä àìå ,ïk eNò äaøä :dì"Böî÷a" :ïðaø eðz¯:eäì àéòaéà .õîBwì äcî äNòé àlL ¨©§¥¨¥§Ÿ¦¨©¨©§ª§¤Ÿ©£¤¦¨©¤¦©£¨§

áéúk àìc àëä ìáà ,"Böî÷a" áéúëc àeä íúä ?äðéôçì äcî äNòiL eäîàlà åéðôça ©¤©£¤¦¨©£¦¨¨¨¦§¦§ª§£¨¨¨§¨§¦§¨§¨¤¨
"äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìî"¯éìé :àîìéc Bà .àì?Böîwî "àìî" "àìî" ó¯:òîL àz §Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨Ÿ¦§¨¨¥§Ÿ§Ÿ¦ª§¨§©

úøçà äcî úBNòì äöø íàL ,åàì éàî .dúcî äúéä Cëå¯!äNBò¯Cëå :øîà÷ éëä ,àì §¨¨§¨¦¨¨©¨¤¦¨¨©£¦¨©¤¤¤Ÿ¨¦¨¨©§¨
äéäøæBçdðôBçåïôBç :dpéî zòîL .íéðôìøæBçåïôBçå!¯äcî úBNòì äöø íàL àîìéc ¨¨¥§§¨¦§¦¨§©§¦¨¥§¥§¥¦§¨¤¦¨¨©£¦¨

¯.øéúBé àlLå øqçé àlL :éîð éà ,äNBòõøBáî ìBëé ,"Böî÷ àìî" :ïðaø eðz¯"Böî÷a" éà ,"Böî÷a" øîBì ãeîìz¯eléôà ìBëé ¤¦©¦¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦¨©¨©§Ÿª§¨§¨©§©§ª§¦§ª§¨£¦
"Böî÷ àìî" øîBì ãeîìz ,åéúBòaöà éLàøa¯ìL äôBç ?ãöék àä .éLðéà éöî÷ãk.õîB÷å ,Bãé úqét ìò åéúBòaöà L §¨¥¤§§¨©§©§Ÿª§¦§¨§¦¡¨¥¨¥©¤§¤§§¨©¦©¨§¥
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קכח
ezny ina cenr fn sc ± iyily wxt`nei

úùçøîáå úáçîáåozvinw dywe ,ozzete xfege dligz zeiet` ody ,oebih ipin `edy Ð

wgen zeidl jixv .odil`n oiltep divexiay zleq zgpn zvinwn xzei zvxean zeidln

.dhn ly oivexia dphw erav`ae ,dlrn ly oivexia elcebaä÷éìî àëéàäå`ipzc Ð

.("oihgey lkd"a) "dyw dcear `id efe" inp daäðéôç àëéà àäå`ipzc ,miptay Ð

dcear `id efe" (a,hn) oiwxita onwl inp da

:opiqxb ikd ."dywäãåáò àéä åæ àîéà
íéðéáä ïéá .ùã÷îáù äù÷ úåãåáòîqpkpd Ð

?od miixiy e` od unew ,edn ,zerav`d oia

øî øîàã.(`,h) `nw wxta ,zegpna Ðåøñçù
.odn exftzpy Ð'åë ïéøéè÷î ïéà`ipzc Ð

dxqgyl hxt Ð "dgpnd on" (`,h zegpn)

.dvnew xqgy e` ,`idíéùàì åðîîù ìëÐ

ehtyn lk y`l zzpy xg`nmiixiyd ixd Ð

exihwz `l" (a `xwie) aizkc ,exihwz laa

'dl dy` epnnepnn ozipy xac exihwz `l Ð "

.y`líéöò íåùì äéì øéè÷îãdpznc Ð

.mivr x`yk od ixd Ð edpip miixiy i` :xne`e

øæòéìà 'øë(a,fr) migaf zkqna biltc Ð

exhwedy xg`n ,miixiy ody z`hg ixai`a

dler ixai`a z`hg ixai` eaxrzpe mixeni`

l` 'x ,lilk ody,dlrnl lkd ozi :xne` xfri

od eli`k dlrnl z`hg xya z` ip` d`exe

`l gafnd l`e" `xw i`dn `nrh silie .mivr

epnn exihwz `l `xw i`dc dixza 'ebe "elri

.aizkéðéîù éöî÷ãxyay ,mipiny mipdk Ð

my oi`e ,df jezl df wgece ,hlea odizerav`

.miipiad oiaéöî÷ã äìéçúëì éîð øæòéìà 'øì
éðéîùmiixiy zelrdl xfril` 'x xizd `ly Ð

,dler ixai` zaexrz iptn `l` mivr myl

.opax ixn`wck ,dtixyd zial e`vi `lyéà
àìî àìî øîâxhwp epi` evexia unew dn Ð

.oileqt divexia dpitg s` Ðêä åðééäÐ

dpitgl dcn dyriy edn lirl opiracipdc Ð

dcne oivexiac ,`ed `nrh `cg ediiexz

:lirl opixn`ck ,ol `wtp "evnew"n unewl

"evnewa"iabe .unewl dcn dyri `ly Ð

uxean leki :lirl `pipz inp oivexiacenlz Ð

dpitgl opiziinc ol hyti` i`e ."evnewa" xnel

aizk eli`k ,dey dxifba evnewac dyxc

eiptga.dpin ihytin ediiexz Ðéëä àôô áø
éòá`ki` `ln `lnc dey dxifb `la `dl Ð

iabl eiptga iziin `l :inp i` .`dl `irainl

dpitgl dcn zeyrl lirlc `idd la` .dpitg

"gwle"nc ,dey dxifbn `l` `irainl `kil Ð

dgiwlc ,unewl dcn dyri `ly opirny `l

dkeq zkqna ,dgiwl dny xg` xac ici lr

.(`,fl)àëéì àäåoial qpkp eili`ny Ð

.oeekzp `l `ede ,mipiadéùðéà éöî÷ãëeciv Ð

.dhnl eizerav` lyåéúåòáöà éùàøáqt Ð

unew unwe ,zlqa eizerav` agze dhnl eci

.eci qt jxe` lk `liny cr mlyäìòîì äèîìîlrde ,dhnl eci ab jtdy Ðunewd d

.eci qt jezl eizerav` iy`xaãöä ïî,dhnl eci ab oivnewd jxck `ly xnelk Ð

jxc eci qta qpkp zlqde ,wgeca eci ab lr jilen `l` zlqa eizerav` agz `le

.eizerav`éùðéà éðôçãë.dhnl cid qt ly dceg Ð
äé÷áã
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øãäded ik inp `xwirn `d .dhyt xcd xn`w i`n `prci `l Ð wtq miipiad oia dhyt

hytinl jzrc `wlq dede ,`wtqn `xwirnc :xnel yi `nye !`ed wtq dil irain

heytle xefgl `a epi`e Ð `ed wtqc :dhyt xcde ,miixiy llka e` `ed unew llka i`d

cenrl mlerl leki mc` oi`e ,`ed wtq i`cea `l` ,miixiy i`ce i` unew i`ce i` `irad

i` dil `irain `xwirnc :il d`xp ,inp i` .eilr

unew wtq ,ied wtq i` `xwirnck ied `laih

,zexyrna daxn enk ,ied `laih i` ,miixiy wtq

eizexyrne oipwezn eizexit (`,`p oiyecw) xn`c

epi`e dipicn ith liwyc i`n lkc .zelwlewn

oi`e `zlin `ilz odkc dizrca uega d`xp

ilka x`ypy dne ,i`ebc `l` unew `diy ezrc

Ð ipia ipiac la` ,miixiy eedl Ð i`xac i`ne

:`nlic e` .dvinw mcew `xwirnck ,ied `laih

e` unew e` wtq `l` ,ied `l `laihc `hiyt

i` dpin `wtpe .`ed wtqc :dhyt xcd .miixiy

lk`pd dxfray oilega axrzp m` ,ied `laih

zegpn) "dax unewd"a xn`ck ,dgpnd mr

ick ,oileg dnr elk`iy Ð "elk`i" :(a,`k

lahe ,liha `l Ð raeyd lr zlk`p `dzy

.liha ied Ð `witq i`e .edynaøîàåxn

oixihwn oi` dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy

wxt xn`c opgei iax elit`e Ð unewd z` odilr

dcen Ð odilr unew xihwn (`,h) zegpnc `nw

silick ,dlik`a mixeq` miixiy mze`c `ed

,odilr oixihwn oi` :xn`w ikde .`xwn mzd

ick unewd z` oliaya oixihwn oi` :xnelk

k`a oxizdlmzdc ,dipyila ipy ikdle .dli

oeyl jinqc ,odilr unew oixihwn oi` :xn`w

mzdc dxhwd xwirc ,unewd lv` dxhwd

oi` mixtq aexa yi `kde .`id unew liaya

oia xihwl `lc xn`w ikdle .'ek odilr oixihwn

miixiyl edl ciqtn ok m`c ,`yixa mipiad

.dlik`n

àìàeiptg `ln dil `iran `w ikd `tt ax

xnel `vnz m` :yexit Ð `pngx xn`

`le "odkd unwe" aizkc meyn leqt unew iabc

liir `linn `l` unew odk e`lc ,mipiad oia

`ln gwle aizk `l Ð dpitga la` .mzdl

`a elit` rnync ,"eiptg `ln" `l` ,eiptg

milgb iab Ð "gwle" `xwc .eiptg jezl `linn

Ð `iade gwle :`nlic e` ,zxhw` `le aizk

zxhw` inp i`w `xwc diyixc "gwle" :xnelk

.milgb` enk

õî÷enk epiid e`l Ð edn eizerav` iy`xa

iy`xa elit` leki lirlc `edd

zlq el oi`y epiid lirlc `eddc ,eizerav`

xninl ira `kde .eizerav` iy`xa `l`

lk zlq lhepe eizerav` iy`xa uenwl ligzdy

.eci qt lr eizerav` dtegy cr jk

äèîìîqipkdy :i"yx yxit Ð edn dlrnl

eizerav` iy`xa df oi`e .unwe gnwd cbpk eci abe zlqa eizerav` iy`x

cbpk eci qte eizerav` iy`xa unwy :yexit ied `eddc Ð `xwirn dil `irain `wc

.gnwd

ïôçxcd i`n ,dvinw iab ol `irai` xakc oeik :zeywdl oi` Ð edn eizerav` iy`xa

dpitgd seb `hiytc :xnel yie ?lirl jixtck jd epiid Ð dpitga dil `iran ez

.`l e` jka dpitg jxc ,jka dvinw jxc oi` e` jka dvinw jxc xnel ivnz m` elit` dil `irain ez xcd ikdle ,iypi` iptgck i`de iypi` ivnwck i`dc Ð iccdl eey mpi` dvinwde
ira
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éàeâc :àtt áø øîà ?eäî Böîe÷ àìî¯éòaéz àì §Ÿ§©¨©©©¨§©¨¥¨¦¨¥

éàøác ,àeä õîB÷ éàcåc Cì¯éàcåc Cì éòaéz àì ¨§©©¤§¨¨¥¨¦¨¥¨§©©
Cì éòaéz ék ,àeä íéøéL¯øîà ?éàî ,éðéa éðéác ¦©¦¦¦¨¥¨§¥¥¥¥©¨©
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äøè÷äì äöéî÷ ïéa eøñçL íéøéL¯ïéøéè÷î ïéà ¦©¦¤¨§¥§¦¨§©§¨¨¥©§¦¦
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déì øéè÷îc :éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø©¦§¨§¥§©¦¦§¤¨¦§©§¦¥

ìøæòéìà éaø ,àéðúc .øæòéìà éaøk ,íéöò íeL §¥¦§©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤
"ççéð çéøì" :øîBà¯äzà ìáà ,äìòî äzà éà ¥§¥©¦Ÿ©¦©¨©£¤£¨©¨
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?øîéîì àkéà éàî¯éðéîL éöî÷c :éøî áø øîà.¯ ©¦¨§¥©¨©©¨¦§¨§¦§¥¥

äléçzëì ,éîð øæòéìà éaø ,éëäì úéúàc àzLä̈§¨§¨¥§¨¦©¦¡¦¤¤©¦§©§¦¨
ïéa) .éðéîL éöî÷cí"ééðéáäø"æôå õ"çîå è"ùô §¨§¦§¥¥¥

ïéa :àtt áø éòa .(ïîéñ å"øéáç ú"ðéôçá á"ùçå¦¨¨¥©©¨¥
?eäî åéðôç àìî ìL íéðéaä¯?déì àéòaî à÷ éàî ©¥©¦¤§Ÿ¨§¨©©¨¦¨£¨¥
íúäî "àìî" "àìî" øîb éà¯!Cä eðééä¯àtt áø ¦¨©§Ÿ§Ÿ¥¨¨©§©©©¨

ïðéòa "àéáäå åéðôç àìî" :déì éòa éëä¯àäå ¨¦¨¥¥§Ÿ¨§¨§¥¦¨¥©§¨
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¯Böîe÷ àìî ;éì àèéLt :àtt áø øîà .e÷éz¯ ¥¨©©©¨§¦¨¦§Ÿ§
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?eäî ïéããvä ïî ?eäî äìòîì ähîlî ?eäî¯ ©¦§©¨§©§¨©¦©§¨¦©
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?eäîïôç ?eäî ãvä ïî ?eäî äìòîì ähîlî ©¦§©¨§©§¨©¦©©©¨©

BæaBæáe?eäî Bæ ìöà Bæ ïáø÷å¯éòa .e÷éz ¨¨§¥§¨¥¤©¥¨¥
áø

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

יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף מז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc `nei(iriax meil)

emcew oze` dte` `l` zleq mi`a opi`y zegpn ipinaúáçîá§©£©
,úLçøîáeunewyke ,miziztdn unewe miziztl ozzet jk xg`e §©§¤¤

i`y ecil uegn mi`veie mivavan mwlgy `ed jxcd miziztn
dn eil`n leti uenwiyky zleqk jk lk miwc ozzetl xyt`
odkd okle ,yecb didi unewdy xeq`y lirl epcnle ,ecin uegy

÷çBîdeeyne cixen -Bìãeâauavany dn z` lceb`d rav`a - ¥§¨
unewd on `veieäpè÷ Bòaöàáe ,äìòîlîdn z` ,zxfa - ¦§©§¨§¤§¨§©¨

unewd on `veie uavany,Lc÷naL äL÷ äãBáò àéä Bæå ,ähîlî¦§©¨§¦£¨¨¨¤©¦§¨
x`yi `ly zexidfa dhnlne dlrnln zeeydle wegnl jixvy
dnn ezwign mr `vi `lye ,uegl mi`veid miziztd on melk

.melk miptay
wx ike :`xnbd zl`eyàéä Bædyw dcearàkéà àäå ,àì eúå ¦§Ÿ§¨¦¨

,äðéôç àkéà àäå ,ä÷éìî.zeyw zecear mdy xn`p mdilr mby §¦¨§¨¦¨£¦¨
:`xnbd daiynàlà,xnel yi jkàéä Bæzg`úBL÷ úBãBáòî ¤¨¦¥£¨

.Lc÷naL¤©¦§¨
zwtzqn `xnbd ,yecb didi `l unewdy epcnl lirl `ziixaa

:df oipraíéðéaä ïéa ,äàæeò ïa òLBäé éaø éòa ,ïðçBé éaø øîà- ¨©©¦¨¨¨¥©¦§ª©¤¨¨¥©¥©¦
zerav`d oia qpkpd zleq,eäî Böîe÷ àìî ìLunewk epic m`d ¤§Ÿ§©

.lk`pe miixiyk e` gafnd lr exihwdl jixve,àtt áø øîà̈©©¨¨
éàeâcmiptan d`xpy dn -éàøác ,àeä õîB÷ éàcåc ,Cì éòaéz àì §©¨¥Ÿ¦¨¥¨§©©¤§¨¨¥

uegan d`xpy dn -åc ,Cì éòaéz àìéòaéz ék ,àeä íéøéL éàc Ÿ¦¨¥¨§©©¦©¦¦¦¨¥
éðéa éðéác ,Cì`l d`xp epi`y ,ynn zerav`d oiay dn - ¨§¥¥¥¥

,uegan `le miptanéàî.miixiyk e` unewk epic,ïðçBé éaø øîà ©¨©©¦¨¨
eäðéð ÷ôñ íéðéaä ïéa ,äàæeò [ïa] òùBäé dèLt øãä.wtqk mpic - £©§¨¨§ª©¤¨¨¥©¥©¦¨¥¦§

:`xnbd zl`eyãéáò éëéäi` mxihwdl `ly ,dyri cvik - ¥¦¨¦
,leqt edyn elit` xqgd unewe unewk mpic `ny ,xyt`
unewe unewk mpic oi` `ny ,xyt` i` unewd mr cgi mxihwdle

:`xnbd daiyn .leqt xziddéãeçì õîB÷ øéè÷î ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©§¦¤§¥
älçz,envr iptaøãäådidy dn xihwi jk xg` -.íéðéaä ïéa §¦¨©£©¥©¥©¦

,dfd xcqk `weecezøîà éàcxihwiyàLéøa íéðéaä ïéaiptl §¦¨§©§¥©¥©¦§¥¨
epic dn `ed wtq mipiad oiay epxn` ixd ,unewd xihwny

eå ,eäðéð íéøéL àîìécunewd iptl mxihwn m`íéøéL eäì eåä ¦§¨¦©¦¦§§¨§¦©¦
,[äøè÷äì] äöéî÷ ïéa eøñçLeca`pe mxihwdy iptnmlerd on ¤¨§¥§¦¨§©§¨¨

,unewd zxhwd mceweøñçL íéøéL ,øî øîàåodn wlgäöéî÷ ïéa §¨©©¦©¦¤¨§¥§¦¨
,õîBwä úà ïäéìò ïéøéè÷î ïéà äøè÷äì`pipg iax xn` okl §©§¨¨¥©§¦¦£¥¤¤©¤

.unewd z` mcew xihwiy
:`xnbd zl`eyéëä éàunewd z` mcew xihwi ok` m` s` - ¦¨¦

,mipiad oia z` jk xg`eénð àzLäixdy ,yyg yi oiicr -éø÷éà ©§¨©¦¦§¦
ïàky oicd z` o`k xnele `exwl epl yi -ìkoaxwLxhwedepnn ¨¨¤¦¤

xihwdl ie`xd wlgd,íéMàì,gafnl epnn cer xihwne xfeg m` ¨¦¦
a àeä éøäxeqi`,'eøéè÷z ìa'mipiad oia `ny wtq yiy xg`ne £¥§©©§¦

.unewd z` xihwdy xg` exihwdl xzen ji` ,miixiydn `ed
:`xnbd zayiin,éft ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø øîàøéè÷îc ¨©©¦§¨§¥§©¦¦§¤©¦§©§¦

déìdidz ,od unew m` ,xne`e dpzne ,gafnd iab lr mipiad oial ¥
ozxhwd didz ,od miixiy m`e ,unew myl ozxhwdìíéöò íeL §¥¦

xaer `l df ote`ae ,dgpn unew myl `le dkxrnd ivrk `nlra
,exihwz laakixacìà éaø ,àéðúc ,øæòéìà éaø,øîBà øæòéì'my §©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤¥§

äìòî äzà éà 'ççéð çéø,miyi`l epnny lk xihwdläzà ìáà ¥©¦Ÿ©¦©¨©£¤£¨©¨
ì äìòîïðaøì àlà ,øæòéìà éaøì àçéðä :àøîâä úìàåù .íéöò íeL ©£¤§¥¦¨¦¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨¨

gix myl `ly xihwn m` mb `ed xeqi`dy mixaeqe miwlegy
,gegipøîéîì àkéà éàîoia didy dn z` xihwdl xzen ji` - ©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .mipiad,éøî áø øîàmigxken ep` minkgl ¨©©¨¦
xneléðéîL éöî÷cmdizerav` xyay ,mipny mipdk evnwiy - §¨§¥§¥¥

zleqn my qpkiy mdipia geix mey oi`e df jezl df wgece hlea
:`xnbd dtiqen .dgpndéëäì úéúàc àzLäuenwl dpwz yiy ©§¨§¨¦§¨¦

l ,mipiad oia ly wtql qpkidl ilaäléçzëì énð øæòéìà éaøyi ©¦¡¦¤¤©¦§©§¦¨
bidpdl,éðéîL éöî÷cxihwdl xzeny xfril` iax xn` `ly §¨§¥§¥¥

m` la` ,zxg` dpwz oi`y mewna `l` ,gegip gix myl `ly

.sicr i`ce mipiad oia didi `ly ote`a uenwl zxg` dpwz yi
:dvinwe dpitg ipipra zewitq d`ian `xnbdè"Lt í"ééðéaä ïéa)¥©¥©¦¨©

ïéa ,àtt áø éòa .(ïîéñ B"øéáç ú"ðéôça á"Mçå ø"fôe õ"çîe¨©¦¥§¦¥©£¦©£¥¦¨¨¥©¨¨¥
íéðéaäzxehwdn zerav`d oia qpkpd -åéðôç àìî ìLodk ly ©¥©¦¤§Ÿ¨§¨

,mixetikd meia lecb,eäî.`l e` milgbd lr epzil jixv m`d ©
:`xnbd zl`ey,déì àéòaî à÷ éàî`ed ewitqy xn`p m`éà ©¨¦©§¨¥¦

øîbdey dxifbíúäî 'àìî' 'àìî'dvinway myky ,dvinwn - ¨©§Ÿ§Ÿ¥¨¨
cnl `l `ny e` ,jk oicd eiptga s` ,mipiad oia z` mixihwn oi`
xnel oi` .mipiad oia z` xihwdl xyt` dpitgae ,dey dxifb

`ldy ,ewitq edfyCä eðééälirl wtqd edf -(`"r)dyriy edn ©§©
dl dyri `ly dvinwn dey dxifb micnel m`d ,dpitgl dcin
ly ewitq ynn dfe ,dey dxifb micnel `l e` ,dvinwak dcin
`lye uxean `di `ly ,dvinw iab el` mipic ipyy ,o`k `tt ax
micnel m`e ,'evnwa' zaizn micnlp mdipy ,dcin dl dyri
.cenll epl yi mipicd ipy z`y ixd ,dpitgl dvinwn dey dxifb
`l i`ce m` s`e ,dvinw oica ielz wtqd oi` :`xnbd zvxzn

c ,wtqd miiw oiicr dvinwn dpitg cnlp,déì éòa éëä àtt áø©¨¨¨¦¨¥¥
xn`p zxehwd zpitg oipra(ai fh `xwie)ilgB dYgOd `ln gwle'§¨©§Ÿ©©§¨©£¥

.'zkxRl ziAn `iade dTC miOq zxhw eiptg `lnE 'ebe W ¥̀§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨§¥¦¦¥©¨Ÿ¤
m`d ,`tt ax wtzqdeïðéòa 'àéáäå åéðôç àìî'xn`py dn - §Ÿ¨§¨§¥¦§¦¨

`lne' mcew xn`pd lr jynd `l` epi` '`iade' weqtd seqa
,'minq zxehw eiptgàkéà àäå`iai m` s` aezkd miiwzne - §¨¦¨

,mipiad oia hrnl xewn epl oi`y ,mipiad oia z` mb xihwdlBà
ïðéòa 'àéáäå ç÷ìå' àîìéc'gwle' weqtd zligza xn`py dn - ¦§¨§¨©§¥¦§¦¨

dzgnd `ln gwle ,weqtd yexit jke ,weqtd jynd lr mb dler
zian `iai mdipy z`e zxehw eiptg `ln gwi oke ,y` ilgb
`l j` ,dpeeka odkd gwely dn `weec zaygp dgiwle ,zkextl

,eil`n qpkpy mipiad oiaåmipiad oia z` mb xihwie `iai m`àä §¨
àkéìepiidc ,'`iade gwle' dxn` dxezdy dn miiwzn `l - ¥¨

dlr eil`n `l` gwl `ly dn mb `ian ixdy ,gwely dn `iaiy
:`xnbd zniiqn .ecia.e÷éz¥

:unew oipra sqep wtq'Böî÷ àìî' éì àèéLt ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨¦§Ÿª§
`ed dvinwd ote` ,dxeza xen`dkjxc,éLðéà éöî÷ãepiidc §§¨§¥¦§¥

qpkp gnwde dhnl eizerav` icivyk zleqd jezl eci qipkny
.unewe eciaåéúBòaöà éLàøa õî÷ ,àtt áø éòaeci gipdy - ¨¥©¨¨¨©§¨¥¤§§¨

lhpe eizerav` iy`xa uenwl ligzde gnwd itlk eci skyk
eizerav` iy`x axiwe jiynde ,eci sk z` `lnny xeriyk mda
,epewizk unew ecia eiykr `vnpe ,eci sk z` `line gnwd mr

eäî.`l e` ,dvinwd dxiyke df ote`a dvinw jxc aygp m`d - ©
unw :wtzqd ceräìòîì ähîlîgnwd itlk eci ab gipdy - ¦§©¨§©§¨

,eci sk jezl dlrde eizerav` iy`xa gnwdn gwleãåòå .eäî©
:÷ôúñäunwïéããvä ïîunw `le gnwd lr eci ab gipdy - ¦©§¨¦

gnwd qpkpy cr gnwd lr da wgce eci jiled `l` ,eizerav`a
,miccvdn eci jezl:àøîâä úîééñî .eäîel` zewitq lk.e÷éz ©¥

:dpitg oipra sqep wtq'åéðôç àìî' éì àèéLt ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨§¦¨¦§Ÿ¨§¨
`ed dpitgd ote` ,lecb odk ly zxehwéLðéà éðôçãkenk - ¦§¨§¥¦§¥

cgi eici izy z` `lnny epiidc ,mdicia oetgl miyp`d jxcy
.[zxfd cvn] dhn itlk micid icivykéLàøa ïôç ,àtt áø éòä¥©¨¨¨©§¨¥

åéúBòaöàqipkde zxehwd jeza eizerav` iy`x agzy - ¤§§¨
,m`liny cr hrn hrn eiptga zxehwdeäîjxc aygp m`d - ©

otg :wtzqd cer .`l e` ,dpitgd dxiyke df ote`a dpitgähîlî¦§©¨
äìòîìzxehwd dlrde zxehwd itlk dhnl eici ab gipdy §©§¨

,m`liny cr eiptg jezl eizerav` iy`xa:÷ôúñä ãåòå .eäî©
otgãvä ïîlceb` oiay cvd jxc eiptgl zxehwd qipkdy - ¦©©
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קכט
ezny ina cenr fn sc ± iyily wxt`nei

úùçøîáå úáçîáåozvinw dywe ,ozzete xfege dligz zeiet` ody ,oebih ipin `edy Ð

wgen zeidl jixv .odil`n oiltep divexiay zleq zgpn zvinwn xzei zvxean zeidln

.dhn ly oivexia dphw erav`ae ,dlrn ly oivexia elcebaä÷éìî àëéàäå`ipzc Ð

.("oihgey lkd"a) "dyw dcear `id efe" inp daäðéôç àëéà àäå`ipzc ,miptay Ð

dcear `id efe" (a,hn) oiwxita onwl inp da

:opiqxb ikd ."dywäãåáò àéä åæ àîéà
íéðéáä ïéá .ùã÷îáù äù÷ úåãåáòîqpkpd Ð

?od miixiy e` od unew ,edn ,zerav`d oia

øî øîàã.(`,h) `nw wxta ,zegpna Ðåøñçù
.odn exftzpy Ð'åë ïéøéè÷î ïéà`ipzc Ð

dxqgyl hxt Ð "dgpnd on" (`,h zegpn)

.dvnew xqgy e` ,`idíéùàì åðîîù ìëÐ

ehtyn lk y`l zzpy xg`nmiixiyd ixd Ð

exihwz `l" (a `xwie) aizkc ,exihwz laa

'dl dy` epnnepnn ozipy xac exihwz `l Ð "

.y`líéöò íåùì äéì øéè÷îãdpznc Ð

.mivr x`yk od ixd Ð edpip miixiy i` :xne`e

øæòéìà 'øë(a,fr) migaf zkqna biltc Ð

exhwedy xg`n ,miixiy ody z`hg ixai`a

dler ixai`a z`hg ixai` eaxrzpe mixeni`

l` 'x ,lilk ody,dlrnl lkd ozi :xne` xfri

od eli`k dlrnl z`hg xya z` ip` d`exe

`l gafnd l`e" `xw i`dn `nrh silie .mivr

epnn exihwz `l `xw i`dc dixza 'ebe "elri

.aizkéðéîù éöî÷ãxyay ,mipiny mipdk Ð

my oi`e ,df jezl df wgece ,hlea odizerav`

.miipiad oiaéöî÷ã äìéçúëì éîð øæòéìà 'øì
éðéîùmiixiy zelrdl xfril` 'x xizd `ly Ð

,dler ixai` zaexrz iptn `l` mivr myl

.opax ixn`wck ,dtixyd zial e`vi `lyéà
àìî àìî øîâxhwp epi` evexia unew dn Ð

.oileqt divexia dpitg s` Ðêä åðééäÐ

dpitgl dcn dyriy edn lirl opiracipdc Ð

dcne oivexiac ,`ed `nrh `cg ediiexz

:lirl opixn`ck ,ol `wtp "evnew"n unewl

"evnewa"iabe .unewl dcn dyri `ly Ð

uxean leki :lirl `pipz inp oivexiacenlz Ð

dpitgl opiziinc ol hyti` i`e ."evnewa" xnel

aizk eli`k ,dey dxifba evnewac dyxc

eiptga.dpin ihytin ediiexz Ðéëä àôô áø
éòá`ki` `ln `lnc dey dxifb `la `dl Ð

iabl eiptga iziin `l :inp i` .`dl `irainl

dpitgl dcn zeyrl lirlc `idd la` .dpitg

"gwle"nc ,dey dxifbn `l` `irainl `kil Ð

dgiwlc ,unewl dcn dyri `ly opirny `l

dkeq zkqna ,dgiwl dny xg` xac ici lr

.(`,fl)àëéì àäåoial qpkp eili`ny Ð

.oeekzp `l `ede ,mipiadéùðéà éöî÷ãëeciv Ð

.dhnl eizerav` lyåéúåòáöà éùàøáqt Ð

unew unwe ,zlqa eizerav` agze dhnl eci

.eci qt jxe` lk `liny cr mlyäìòîì äèîìîlrde ,dhnl eci ab jtdy Ðunewd d

.eci qt jezl eizerav` iy`xaãöä ïî,dhnl eci ab oivnewd jxck `ly xnelk Ð

jxc eci qta qpkp zlqde ,wgeca eci ab lr jilen `l` zlqa eizerav` agz `le

.eizerav`éùðéà éðôçãë.dhnl cid qt ly dceg Ð
äé÷áã
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øãäded ik inp `xwirn `d .dhyt xcd xn`w i`n `prci `l Ð wtq miipiad oia dhyt

hytinl jzrc `wlq dede ,`wtqn `xwirnc :xnel yi `nye !`ed wtq dil irain

heytle xefgl `a epi`e Ð `ed wtqc :dhyt xcde ,miixiy llka e` `ed unew llka i`d

cenrl mlerl leki mc` oi`e ,`ed wtq i`cea `l` ,miixiy i`ce i` unew i`ce i` `irad

i` dil `irain `xwirnc :il d`xp ,inp i` .eilr

unew wtq ,ied wtq i` `xwirnck ied `laih

,zexyrna daxn enk ,ied `laih i` ,miixiy wtq

eizexyrne oipwezn eizexit (`,`p oiyecw) xn`c

epi`e dipicn ith liwyc i`n lkc .zelwlewn

oi`e `zlin `ilz odkc dizrca uega d`xp

ilka x`ypy dne ,i`ebc `l` unew `diy ezrc

Ð ipia ipiac la` ,miixiy eedl Ð i`xac i`ne

:`nlic e` .dvinw mcew `xwirnck ,ied `laih

e` unew e` wtq `l` ,ied `l `laihc `hiyt

i` dpin `wtpe .`ed wtqc :dhyt xcd .miixiy

lk`pd dxfray oilega axrzp m` ,ied `laih

zegpn) "dax unewd"a xn`ck ,dgpnd mr

ick ,oileg dnr elk`iy Ð "elk`i" :(a,`k

lahe ,liha `l Ð raeyd lr zlk`p `dzy

.liha ied Ð `witq i`e .edynaøîàåxn

oixihwn oi` dxhwdl dvinw oia exqgy miixiy

wxt xn`c opgei iax elit`e Ð unewd z` odilr

dcen Ð odilr unew xihwn (`,h) zegpnc `nw

silick ,dlik`a mixeq` miixiy mze`c `ed

,odilr oixihwn oi` :xn`w ikde .`xwn mzd

ick unewd z` oliaya oixihwn oi` :xnelk

k`a oxizdlmzdc ,dipyila ipy ikdle .dli

oeyl jinqc ,odilr unew oixihwn oi` :xn`w

mzdc dxhwd xwirc ,unewd lv` dxhwd

oi` mixtq aexa yi `kde .`id unew liaya

oia xihwl `lc xn`w ikdle .'ek odilr oixihwn

miixiyl edl ciqtn ok m`c ,`yixa mipiad

.dlik`n

àìàeiptg `ln dil `iran `w ikd `tt ax

xnel `vnz m` :yexit Ð `pngx xn`

`le "odkd unwe" aizkc meyn leqt unew iabc

liir `linn `l` unew odk e`lc ,mipiad oia

`ln gwle aizk `l Ð dpitga la` .mzdl

`a elit` rnync ,"eiptg `ln" `l` ,eiptg

milgb iab Ð "gwle" `xwc .eiptg jezl `linn

Ð `iade gwle :`nlic e` ,zxhw` `le aizk

zxhw` inp i`w `xwc diyixc "gwle" :xnelk

.milgb` enk

õî÷enk epiid e`l Ð edn eizerav` iy`xa

iy`xa elit` leki lirlc `edd

zlq el oi`y epiid lirlc `eddc ,eizerav`

xninl ira `kde .eizerav` iy`xa `l`

lk zlq lhepe eizerav` iy`xa uenwl ligzdy

.eci qt lr eizerav` dtegy cr jk

äèîìîqipkdy :i"yx yxit Ð edn dlrnl

eizerav` iy`xa df oi`e .unwe gnwd cbpk eci abe zlqa eizerav` iy`x

cbpk eci qte eizerav` iy`xa unwy :yexit ied `eddc Ð `xwirn dil `irain `wc

.gnwd

ïôçxcd i`n ,dvinw iab ol `irai` xakc oeik :zeywdl oi` Ð edn eizerav` iy`xa

dpitgd seb `hiytc :xnel yie ?lirl jixtck jd epiid Ð dpitga dil `iran ez

.`l e` jka dpitg jxc ,jka dvinw jxc oi` e` jka dvinw jxc xnel ivnz m` elit` dil `irain ez xcd ikdle ,iypi` iptgck i`de iypi` ivnwck i`dc Ð iccdl eey mpi` dvinwde
ira
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emcew oze` dte` `l` zleq mi`a opi`y zegpn ipinaúáçîá§©£©
,úLçøîáeunewyke ,miziztdn unewe miziztl ozzet jk xg`e §©§¤¤

i`y ecil uegn mi`veie mivavan mwlgy `ed jxcd miziztn
dn eil`n leti uenwiyky zleqk jk lk miwc ozzetl xyt`
odkd okle ,yecb didi unewdy xeq`y lirl epcnle ,ecin uegy

÷çBîdeeyne cixen -Bìãeâauavany dn z` lceb`d rav`a - ¥§¨
unewd on `veieäpè÷ Bòaöàáe ,äìòîlîdn z` ,zxfa - ¦§©§¨§¤§¨§©¨

unewd on `veie uavany,Lc÷naL äL÷ äãBáò àéä Bæå ,ähîlî¦§©¨§¦£¨¨¨¤©¦§¨
x`yi `ly zexidfa dhnlne dlrnln zeeydle wegnl jixvy
dnn ezwign mr `vi `lye ,uegl mi`veid miziztd on melk

.melk miptay
wx ike :`xnbd zl`eyàéä Bædyw dcearàkéà àäå ,àì eúå ¦§Ÿ§¨¦¨

,äðéôç àkéà àäå ,ä÷éìî.zeyw zecear mdy xn`p mdilr mby §¦¨§¨¦¨£¦¨
:`xnbd daiynàlà,xnel yi jkàéä Bæzg`úBL÷ úBãBáòî ¤¨¦¥£¨

.Lc÷naL¤©¦§¨
zwtzqn `xnbd ,yecb didi `l unewdy epcnl lirl `ziixaa

:df oipraíéðéaä ïéa ,äàæeò ïa òLBäé éaø éòa ,ïðçBé éaø øîà- ¨©©¦¨¨¨¥©¦§ª©¤¨¨¥©¥©¦
zerav`d oia qpkpd zleq,eäî Böîe÷ àìî ìLunewk epic m`d ¤§Ÿ§©

.lk`pe miixiyk e` gafnd lr exihwdl jixve,àtt áø øîà̈©©¨¨
éàeâcmiptan d`xpy dn -éàøác ,àeä õîB÷ éàcåc ,Cì éòaéz àì §©¨¥Ÿ¦¨¥¨§©©¤§¨¨¥

uegan d`xpy dn -åc ,Cì éòaéz àìéòaéz ék ,àeä íéøéL éàc Ÿ¦¨¥¨§©©¦©¦¦¦¨¥
éðéa éðéác ,Cì`l d`xp epi`y ,ynn zerav`d oiay dn - ¨§¥¥¥¥

,uegan `le miptanéàî.miixiyk e` unewk epic,ïðçBé éaø øîà ©¨©©¦¨¨
eäðéð ÷ôñ íéðéaä ïéa ,äàæeò [ïa] òùBäé dèLt øãä.wtqk mpic - £©§¨¨§ª©¤¨¨¥©¥©¦¨¥¦§

:`xnbd zl`eyãéáò éëéäi` mxihwdl `ly ,dyri cvik - ¥¦¨¦
,leqt edyn elit` xqgd unewe unewk mpic `ny ,xyt`
unewe unewk mpic oi` `ny ,xyt` i` unewd mr cgi mxihwdle

:`xnbd daiyn .leqt xziddéãeçì õîB÷ øéè÷î ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©§¦¤§¥
älçz,envr iptaøãäådidy dn xihwi jk xg` -.íéðéaä ïéa §¦¨©£©¥©¥©¦

,dfd xcqk `weecezøîà éàcxihwiyàLéøa íéðéaä ïéaiptl §¦¨§©§¥©¥©¦§¥¨
epic dn `ed wtq mipiad oiay epxn` ixd ,unewd xihwny

eå ,eäðéð íéøéL àîìécunewd iptl mxihwn m`íéøéL eäì eåä ¦§¨¦©¦¦§§¨§¦©¦
,[äøè÷äì] äöéî÷ ïéa eøñçLeca`pe mxihwdy iptnmlerd on ¤¨§¥§¦¨§©§¨¨

,unewd zxhwd mceweøñçL íéøéL ,øî øîàåodn wlgäöéî÷ ïéa §¨©©¦©¦¤¨§¥§¦¨
,õîBwä úà ïäéìò ïéøéè÷î ïéà äøè÷äì`pipg iax xn` okl §©§¨¨¥©§¦¦£¥¤¤©¤

.unewd z` mcew xihwiy
:`xnbd zl`eyéëä éàunewd z` mcew xihwi ok` m` s` - ¦¨¦

,mipiad oia z` jk xg`eénð àzLäixdy ,yyg yi oiicr -éø÷éà ©§¨©¦¦§¦
ïàky oicd z` o`k xnele `exwl epl yi -ìkoaxwLxhwedepnn ¨¨¤¦¤

xihwdl ie`xd wlgd,íéMàì,gafnl epnn cer xihwne xfeg m` ¨¦¦
a àeä éøäxeqi`,'eøéè÷z ìa'mipiad oia `ny wtq yiy xg`ne £¥§©©§¦

.unewd z` xihwdy xg` exihwdl xzen ji` ,miixiydn `ed
:`xnbd zayiin,éft ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäé éaø øîàøéè÷îc ¨©©¦§¨§¥§©¦¦§¤©¦§©§¦

déìdidz ,od unew m` ,xne`e dpzne ,gafnd iab lr mipiad oial ¥
ozxhwd didz ,od miixiy m`e ,unew myl ozxhwdìíéöò íeL §¥¦

xaer `l df ote`ae ,dgpn unew myl `le dkxrnd ivrk `nlra
,exihwz laakixacìà éaø ,àéðúc ,øæòéìà éaø,øîBà øæòéì'my §©¦¡¦¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤¥§

äìòî äzà éà 'ççéð çéø,miyi`l epnny lk xihwdläzà ìáà ¥©¦Ÿ©¦©¨©£¤£¨©¨
ì äìòîïðaøì àlà ,øæòéìà éaøì àçéðä :àøîâä úìàåù .íéöò íeL ©£¤§¥¦¨¦¨§©¦¡¦¤¤¤¨§©¨¨

gix myl `ly xihwn m` mb `ed xeqi`dy mixaeqe miwlegy
,gegipøîéîì àkéà éàîoia didy dn z` xihwdl xzen ji` - ©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .mipiad,éøî áø øîàmigxken ep` minkgl ¨©©¨¦
xneléðéîL éöî÷cmdizerav` xyay ,mipny mipdk evnwiy - §¨§¥§¥¥

zleqn my qpkiy mdipia geix mey oi`e df jezl df wgece hlea
:`xnbd dtiqen .dgpndéëäì úéúàc àzLäuenwl dpwz yiy ©§¨§¨¦§¨¦

l ,mipiad oia ly wtql qpkidl ilaäléçzëì énð øæòéìà éaøyi ©¦¡¦¤¤©¦§©§¦¨
bidpdl,éðéîL éöî÷cxihwdl xzeny xfril` iax xn` `ly §¨§¥§¥¥

m` la` ,zxg` dpwz oi`y mewna `l` ,gegip gix myl `ly

.sicr i`ce mipiad oia didi `ly ote`a uenwl zxg` dpwz yi
:dvinwe dpitg ipipra zewitq d`ian `xnbdè"Lt í"ééðéaä ïéa)¥©¥©¦¨©

ïéa ,àtt áø éòa .(ïîéñ B"øéáç ú"ðéôça á"Mçå ø"fôe õ"çîe¨©¦¥§¦¥©£¦©£¥¦¨¨¥©¨¨¥
íéðéaäzxehwdn zerav`d oia qpkpd -åéðôç àìî ìLodk ly ©¥©¦¤§Ÿ¨§¨

,mixetikd meia lecb,eäî.`l e` milgbd lr epzil jixv m`d ©
:`xnbd zl`ey,déì àéòaî à÷ éàî`ed ewitqy xn`p m`éà ©¨¦©§¨¥¦

øîbdey dxifbíúäî 'àìî' 'àìî'dvinway myky ,dvinwn - ¨©§Ÿ§Ÿ¥¨¨
cnl `l `ny e` ,jk oicd eiptga s` ,mipiad oia z` mixihwn oi`
xnel oi` .mipiad oia z` xihwdl xyt` dpitgae ,dey dxifb

`ldy ,ewitq edfyCä eðééälirl wtqd edf -(`"r)dyriy edn ©§©
dl dyri `ly dvinwn dey dxifb micnel m`d ,dpitgl dcin
ly ewitq ynn dfe ,dey dxifb micnel `l e` ,dvinwak dcin
`lye uxean `di `ly ,dvinw iab el` mipic ipyy ,o`k `tt ax
micnel m`e ,'evnwa' zaizn micnlp mdipy ,dcin dl dyri
.cenll epl yi mipicd ipy z`y ixd ,dpitgl dvinwn dey dxifb
`l i`ce m` s`e ,dvinw oica ielz wtqd oi` :`xnbd zvxzn

c ,wtqd miiw oiicr dvinwn dpitg cnlp,déì éòa éëä àtt áø©¨¨¨¦¨¥¥
xn`p zxehwd zpitg oipra(ai fh `xwie)ilgB dYgOd `ln gwle'§¨©§Ÿ©©§¨©£¥

.'zkxRl ziAn `iade dTC miOq zxhw eiptg `lnE 'ebe W ¥̀§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨§¥¦¦¥©¨Ÿ¤
m`d ,`tt ax wtzqdeïðéòa 'àéáäå åéðôç àìî'xn`py dn - §Ÿ¨§¨§¥¦§¦¨

`lne' mcew xn`pd lr jynd `l` epi` '`iade' weqtd seqa
,'minq zxehw eiptgàkéà àäå`iai m` s` aezkd miiwzne - §¨¦¨

,mipiad oia hrnl xewn epl oi`y ,mipiad oia z` mb xihwdlBà
ïðéòa 'àéáäå ç÷ìå' àîìéc'gwle' weqtd zligza xn`py dn - ¦§¨§¨©§¥¦§¦¨

dzgnd `ln gwle ,weqtd yexit jke ,weqtd jynd lr mb dler
zian `iai mdipy z`e zxehw eiptg `ln gwi oke ,y` ilgb
`l j` ,dpeeka odkd gwely dn `weec zaygp dgiwle ,zkextl

,eil`n qpkpy mipiad oiaåmipiad oia z` mb xihwie `iai m`àä §¨
àkéìepiidc ,'`iade gwle' dxn` dxezdy dn miiwzn `l - ¥¨

dlr eil`n `l` gwl `ly dn mb `ian ixdy ,gwely dn `iaiy
:`xnbd zniiqn .ecia.e÷éz¥

:unew oipra sqep wtq'Böî÷ àìî' éì àèéLt ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨¦§Ÿª§
`ed dvinwd ote` ,dxeza xen`dkjxc,éLðéà éöî÷ãepiidc §§¨§¥¦§¥

qpkp gnwde dhnl eizerav` icivyk zleqd jezl eci qipkny
.unewe eciaåéúBòaöà éLàøa õî÷ ,àtt áø éòaeci gipdy - ¨¥©¨¨¨©§¨¥¤§§¨

lhpe eizerav` iy`xa uenwl ligzde gnwd itlk eci skyk
eizerav` iy`x axiwe jiynde ,eci sk z` `lnny xeriyk mda
,epewizk unew ecia eiykr `vnpe ,eci sk z` `line gnwd mr

eäî.`l e` ,dvinwd dxiyke df ote`a dvinw jxc aygp m`d - ©
unw :wtzqd ceräìòîì ähîlîgnwd itlk eci ab gipdy - ¦§©¨§©§¨

,eci sk jezl dlrde eizerav` iy`xa gnwdn gwleãåòå .eäî©
:÷ôúñäunwïéããvä ïîunw `le gnwd lr eci ab gipdy - ¦©§¨¦

gnwd qpkpy cr gnwd lr da wgce eci jiled `l` ,eizerav`a
,miccvdn eci jezl:àøîâä úîééñî .eäîel` zewitq lk.e÷éz ©¥

:dpitg oipra sqep wtq'åéðôç àìî' éì àèéLt ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨§¦¨¦§Ÿ¨§¨
`ed dpitgd ote` ,lecb odk ly zxehwéLðéà éðôçãkenk - ¦§¨§¥¦§¥

cgi eici izy z` `lnny epiidc ,mdicia oetgl miyp`d jxcy
.[zxfd cvn] dhn itlk micid icivykéLàøa ïôç ,àtt áø éòä¥©¨¨¨©§¨¥

åéúBòaöàqipkde zxehwd jeza eizerav` iy`x agzy - ¤§§¨
,m`liny cr hrn hrn eiptga zxehwdeäîjxc aygp m`d - ©

otg :wtzqd cer .`l e` ,dpitgd dxiyke df ote`a dpitgähîlî¦§©¨
äìòîìzxehwd dlrde zxehwd itlk dhnl eici ab gipdy §©§¨

,m`liny cr eiptg jezl eizerav` iy`xa:÷ôúñä ãåòå .eäî©
otgãvä ïîlceb` oiay cvd jxc eiptgl zxehwd qipkdy - ¦©©

rav`l.eäî:wtzqd cerea ïôçeciBædnvr iptaáeeciBæipta ©¨©§§
dnvråjk xg`.eäî ,Bæ ìöà Bæ ïáø÷ehytp `l el` zewitq lke §¥§¨¥¤©

a ex`ype.e÷éz¥
:dvinw oipra sqep wtq `xnbd d`ianéòä¥
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,àtt áøzxy ilka unewd ozil jixvy ,dkldl epicia laewn ©¨¨
`l` ilkd ileya egipd `l m`e ,dvinwd xg` eycwldé÷ac©§¥

àðîc déðôBãa õîBwìmiptan ilkd oteca unewd z` wiacd - ©¤§§¥§¨¨
,éàîm`d,àkéà àäå ,ïðéòa éìk CBz,ilkd jeza `vnp unewdy ©§¦§¦¨§¨¦¨

àîìéc Bà`weecBëBúa äçpäilkd zizgzaBð÷úkdgpd jxck - ¦§¨©¨¨§§¦§
ilka.e÷éz ,àkéì àäå ,ïðéòa§¦¨§¨¥¨¥

:df oipra sqep wtqàðîì déëtà ,éMà áø øa øî éòailkd jtd - ¨¥©©©©¦©§¥§¨¨
eipt lr,àðîc déúéòøàa õîBwì dé÷aãåzia eixeg`n ilkl didy §©§¥©¤§©§¦¥§¨¨

,unewd z` my gipde leaiwkéà àäå ïðéòa BëBúa äçpä ,eäî,à ©©¨¨§§¦¨§¨¦¨
,leaiw ziad zizgza egipdyäçpä àîìéc Bàilkd zizgza ¦§¨©¨¨

cnerd.e÷éz ,àkéìå ,ïðéòa Bð÷úk§¦§§¦¨§¥¨¥
:mixetikd meia lecb odkd ly zxehwd zpitg oipra sqep wtq

,eøîàL 'åéðôç àìî' ,àtt áø éòaeidiy mikixv m`dúB÷eçî ¨¥©¨¨§Ÿ¨§¨¤¨§§
,eici ztyl zeeyeúBLeãb Bà.eici ztyn daxd zeleredéì øîà §¨©¥
éMà áøì àaà éaø,df wtq heytl,òîL àz,`ziixaa epipyàìî' ©¦©¨§©©¦¨§©§Ÿ

úBôeôè àlà úBLeãb àìå úB÷eçî àì eøîàL 'åéðôç,zetv - ¨§¨¤¨§Ÿ§§Ÿ§¤¨§
xzei exeriye ,dlrnl svd xack eici ztyn hrn zeler xnelk

.zeyecbn zegte zewegnn
mcd jtyp oic `xnbd d`ian mcwda :dpitg oipra wtq cer

,wtqd ceqi `edyíúä ïðz(.dk migaf),oaxwd hgyyk m`CtLð §©¨¨¦§©
ícädndad x`evnBôñàå ,ätöøä ìò,ilk jezl.ìeñtm` la` ©¨©¨¦§¨©£¨¨

jtype ilka mcd laiw dhigy zryaBôñàå ätöøä ìò éìkä ïî¦©§¦©¨¦§¨©£¨
,ilkl.øLk,`xnbd zx`aneéléî éðä àðî,df oic micnel oipn - ¨¥§¨¨¥¦¥

,ïðaø eðúcdxeza xn`p(d c `xwie)ç÷ìå'giWOd odMd,'øtä ícî §¨©¨¨§¨©©Ÿ¥©¨¦©¦©©¨
epiidc ,xtd ly ezeig mcn lawiy jixvy 'xtd mcn' micnele

Lôpä ícî,ea z`vei ytpdy mc -øBòä ícî àìå`veid mc - ¦©©¤¤§Ÿ¦©¨
,mipniql ribiy mcew xerd jzegykúéöîzä ícî àìåmc - §Ÿ¦©©©§¦

,df weqtn micnel cere .dhigyd seqa zzeye hgqpe dvnznd
xn`py dnn,'øtä ícî''mcn' zaizn m"n ze`d z` micixeny ¦©©¨

miyxece 'xtd' zaizl dze` mitiqeneepìa÷é 'øtäî íc'lawiy - ¨¥©¨§©§¤
zepyl migxken ep`e ,dtvxdn seq`i `le dndad x`evn mcd

,ok cenlleêzòc à÷ìñ éàcaezky itk cnlpy'øtä ícî' §¦¨§¨©§¨¦©©¨
ezernyne'ícî'éøö ìa÷nä äãeäé áø øîàäå ,íc úö÷î elôàåC ¦©©£¦¦§¨¨§¨¨©©§¨©§©¥¨¦

øîàpL ,øt ìL Bîc ìk úà ìa÷iLyxity xg` dyxtd jynda ¤§©¥¤¨¨¤¨¤¤¡©
zxehwd gafn zepxw lre zkextd lr minrt ray ze`fd oipr

y)(f c mçaæî ãBñé ìà CtLé øtä íc ìk úàå'oi` gxkdae ,'dlrd §¥¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨
,mcd lk z` el didi miixiyay okzi `l ixdy ,miixiyl dpeekd
lr z`f xn`p `l` ,gafnd lre zkextd lr epnn dfd xak ixdy
i` ok m`e ,mcd lk z` dhigy zrya lawiy jixvy ,dlawd

,mc zvwn elit`e 'xtd mcn' cenll xyt`àlàjgxk lròîL ¤¨§©
ïéòøBâ øáñ÷å ,epìa÷é øtäî íc ,'øtä ícî' éàî dpéîdaizn ze` ¦¨©¦©©¨¨¥©¨§©§¤§¨¨©§¦

efïéôéñBîezxg` daiza dze`ïéLøBãåxen`ke ,jk `xwnd ¦¦§§¦
`le xtd x`evn `weec didz mcd zlawy weqtdn micnel

.dtvxdn
xen`d oicd zngneåéðôç àBìnî úøBèwä øftúð ,àtt áø éòalr ¨¥©¨¨¦§©¥©§¤¦§¨§¨

dtvxdeäîiccve .exihwdle etq`l lekiy e` jka lqtp m`d - ©
ixdy ,leqt ecin unewd xftzp m`y wtq oi` uneway ,wtqd
rax` cbpk md dgpnd ly zecear rax`e ,dlerl dgpn miyiwn
enke ,dlaw cbpk `ed ilka unewd ozne ,dlerd ly zecear
lr jtyp m`e dndad x`evn mcd z` lawl jixv dlaway
jixve dnda x`evk eci ,ilka unewd ozna mb ok ,leqt dtvxd
yi zxehw iabl j` ,leqt xftzp m`e ilkl ecin unewd zzl
df ixd zxy ilka dpzep dpitgd xg`y oeik m`d wtzqdl

e dlawk epice dgpnkBãé,éîc äîäa øàeökozp `ly onf lke ¨§©©§¥¨¨¥
ycwzp `l oiicr ilkaådtvxd lr dxftzp m`àîìéc Bà ,äìeñt §§¨¦§¨

yeciw ok m` ,da akrn ilk oi` oicd xwirn zxehway oeik
eici `l` zxy ilk ici lr dyrp `l zxehwd,éîc úøL éìëkoi`e ¦§¦¨¥¨¥

dnda x`evk eciäìeñt àìå,dxftzdy zxehwd.e÷éz §Ÿ§¨¥
:dpitg oipra sqep wtqa áMéç ,àtt áø éòadyrnúøBè÷ úðéôç ¨¥©¨¨¦¥§£¦©§¤

,dnewnl ueg dxihwdl e` ,dpnfl ueg epiidc ,xgnl dxihwdl
éìé ïðéøîà éî ,eäîódey dxifb,äçðnî 'àìî' 'àìî'xn`p dgpna ©¦©§¦¨¨¦§Ÿ§Ÿ¦¦§¨

ln','eiptg `ln' xn`p dpitgae 'Fvnw `íúä äîdgpnaàéðäî §Ÿª§§Ÿ¨§¨¨¨¨§©§¨
dlired -äáLçî dadyrna leqt zaygn ayeg m` dlqetl ¨©£¨¨
,dvinwdénð àëädpitgd dyrnaàì Bà ,äáLçî da àéðäî ¨¨©¦§©§¨¨©£¨¨Ÿ

.dpitga zlqet daygny ep`vn `le ,dey dxifb micnel
àtt áøì éMà øa éîéL áø déì øîàzlqet daygny heytl ¨©¥©¦¦©©¦§©¨¨

,zxehwa,òîL àzzeiecra dpyn epipy(`"n g"t),éñBäéaø ó ¨§©¦©¦
[úìBqä] (õîå÷ä) ,àáé÷ò,zegpn lyúøBèwäåzeni lk ly oia £¦¨©¤§©§¤

,mixetikd mei ly oiae dpydäðBáläå,dgpnd mr mi`iany §©§¨
íéìçbäåmdilr xihwdl mixetikd meia lecb odk dzegy §©¤¨¦

oicd mda mby ,ilka migpend ,miptle iptl zxehwdòâð íàL¤¦¨©
,ïlek úà ìñt ïúö÷îa íBé ìeáè,dnexzan ycewa xneg edfy §§¦§¨¨¨©¤¨

,mleka rbp `l mei leah mda rbpyke miwlegn miteb mdy s`y
`f lkadpynn iniy ax wiicne .otxvn ilkdy ,milqtp mlek z

,efíBé ìeáè ìñôcî Czòc à÷ìñ à÷dycwzpy gken ,zxehwa ¨¨§¨©§¨¦§¨©§
`nhn mei leah oi`y ,zxy ilka dzgpd ici lr sebd zyecw

ok m`e ,miycwa lqet wx `l` oilega,äðéì énð äìñt`l m`y ¨§¨©¦¦¨
,lqtp dlil eilr xare eze` exihwdzyecw yecwd xac lk oick

,sebdäáLçî énð äìñt ,äìñt äðéìcîe.dpildl ayegy ¦§¦¨¨§¨¨§¨©¦©£¨¨
:mixetikd mei ly zxehwd zcear oipra `tt ax ly sqep wtq

,àtt áø éòä¥©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc `nei(iyiy meil)

äaøcà,jtidl xnel xazqn -éày heytpïôBçå øæBçå ïôBçjixve ©§©¨¦¥§¥§¥
y xnel xazqn o`k ,zg` dcn zepitgd ipyl didiyñðké àìŸ¦¨¥

,Búðéôça øçàzxehwd z` eiptg jezl mipta oetgl jixvy iptn ©¥©£¦¨
e ,oey`xd odkd ly eiptg `ln `idy skayøLôà éà`lny ¦¤§¨

oey`xd odkd ly eiptg `lnl weica dey ipyd odkd ly eiptg
éàå ,øéúBé àlLå øqçé àlLy heytpïôBç ïéàe,ïôBçå øæBço`k ¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦§¦¥¥¥§¥

.Cì éòaéz¦¨¥¨
:wtqd seb z` d`ian `xnbdïôBç ,eäì àéòaéàce uegaøæBç §¦©§¨§¥¥

ïôBçå,eiptg jezn dzgnd lr dxihwdl mipta,àì Bàdpzep `l` §¥Ÿ
.skdn dzgnd lr xihwdl

:epizpynn heytl `xnbd d`ian,òîL àzotg ,epizpyna epipy ¨§©
e ephw itl ohwde elcb itl lecbd ,skd jezl ozpe eiptg `lnCk̈

,åàì éàî ,dúcéî äúéä,'dzcin dzid jke' dpyna yexitd jk ¨§¨¦¨¨©¨
dúcnL íLky dpitgadúcî Ck ,õeçaîy dpitga,íéðôaî §¥¤¦¨¨¦©¨¦¨¨¦¦§¦

:`xnbd dgec .mipta otege xfegy gkeneàîìéc ,àìzpeek Ÿ¦§¨
cnll dpyndúBNòì äöø íàLilkäcîea oetgl ickéà ,äNBò ¤¦¨¨©£¦¨¤¦

énðzcny cnll 'dzcin dzid jke' dpynd zpeeky xnel yi ©¦
wiecna `dz dpitgd.øéúBé àlLå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦

,òîL àz̈§©
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המשך ביאור למסכת יומא ליום שישי עמ' א

ezny in` cenr gn sc ± iyily wxt`nei
àðîã äéðôåãá õîå÷ì äé÷áãozn oerh unewdy (`,ek) zegpn zkqna ol `niiw Ð

,eipteca epzpe eileya epzp `l m`e .xg` ilk jezl eycwne ,df ilk jezn unewe ,ilk

?edn Ð ewaceúåôåôèzea`) "jeth` zth`c lr" enk ,hrn daeba sv xac oeyl Ð

.(e dpyn a wxtäôöøä ìò íãä êôùð.ilka lawzp `le Ð'åë éìëä ïîdpyn Ð

,ef cva ef opi`e (`,al) xg` wxta dnvrl `id

.migaf zkqna odizyeéìéî éðä àðîÐ

.ilkl dnda x`evn cxiy opiracùôðä íãî
.ea d`vei ytpdy geliw mc Ðïéòøåâze` Ð

.oiyxece ef daiz lr oitiqene ,ef daiznáùéç
úøåè÷ úðéôçá.xgnl dxihwdl zpn lr Ð

éìé éîäçðîî àìî àìî ó`ipdn mzd dn Ð

(`,bt) zegpna ol `wtpc ,dzvinwa daygn

eywed 'ebe "dgpnle dlerl dxezd z`f"n

oilbtzne oilbtn minly dn ,minlyls` Ð

.'eke dgpnäáùçî àéðäî éîð àëäåÐ

`l e` ,dzpitga?epiid iieyw`l `kil `kde

eed iira ediiexz edpdc ,lirl iyw`ck ,jd

mzdck eiptga `ad iiezi`l ,`nrh cga edl

jd la` .evnewai`e .`id izixg` `zlin Ð

evnewa oiprl dey dxifb iyxc `l inpÐ

.daygn oiprl dl iyxc `nlicúà ìñåô
íìåëzelrn dxyr zg`n `id efy Ð

ilkdy ,(a,k dbibg) "ycwa xneg"a exn`py

.eleka rbp el`k zeidl ekezay dn lk sxvn

íåé ìåáè ìéñôãî êúòã à÷ìñ à÷`nl` Ð

,dpil inp dlqt sebd zyecw ilkd dyciw

dpil dlqtc oeikedpil zaygn inp dlqt Ð

diwayc :il `iywe .xgnl dxihwdl ayigyk

:`icda da opzc (`,i) dlirnc oizipznl

mipdk zgpne zxehwde unewdoda oilren Ð

ilka eycw ,eycwedynlqtil exyked Ð

`kde .dpilae mixetk xqegnae mei leaha

.mei leahn jzrc `wlq `wa iiezi`l wigc
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éòádikt` iy` ax xa xn ira :qxb ikd xza Ð 'eke `pnc dipteca unewl diwac `tt ax

e` ,`ki` `de Ð opira ekeza dgpd ?i`n `pnc dizirx`a unewl diwace `pnl

la` ,iy` ax xa xnc `iral `zil mixtq aexae .ewiz .`kil `de opira epewizk `nlic

ab` `kd mzdc `zlin dlekl iziinc oeike .mixtqd lka `zi` (`,`i) zegpnc `nw wxta

ax xa xnc `iral inp opiqxbc d`xp Ð `xxb

migaf) "ycwn gafnd" wxtac :il dnize .iy`

`l` ycwn oi` zxy ilk :l`eny xn` (`,gt

eayen wwg ihernl :l`ppg epiax yxite .mipta

o`k yxtn did `edc xnel yi `nye ,uegan

exae exa ekez dyrpe ,`pezik ik ilkd jtidy

`l` :my yxit i"yxe .ycwn xity Ð ekez

,ycewa xninl dil dedc :dywe .dxfra Ð mipta

.mzd opzck

ïéòøåâ:jxtinl jiiy `l Ð oiyxece oitiqene

jixtck !i`xwl `wqtnc `tixg `pikq

[inp] mzdc .(a,`iw `xza `aa) "oilgep yi" wxta

"ex`yl"c xn`c o`nle "ezlgpe"c e"ie aiqp

migafc ipy wxta .dnvr ipta daiz dyere

hgeyd l`eny xn` dcedi ax xn` :qxb (`,dk)

mcn gwle" xn`py ,dlrnl oikq diabiy jixv

opihrncn :dnize .xg` xace xtd mcn `le "xtd

:xnel yie !dtvxd lry oky lk Ð oikqd mc

.leqta lawzpy ,ith rxb oikqd mc `nlic

dlla m`e ,xyk Ð lla `l :dgpna opixn`ck

,dleqt xn`c o`nl `ki` Ð dxfrd znegl ueg

`nrh e`l i` :inp i` .(`,h) zegpnc `nw wxta

xtd mcnc `pin` ded ,oiyxece oitiqene oirxebc

la` ,dtvxd lry ihernl `z` Ð xg` xace

oi` `kd ol `irain `lc `d .inc xity Ð oikqc

,oiipn milw miycw ,miycw iycw `l` il

iab (a,dk) migafc ipy wxta `irain `wck

,leqt enc laiw jk xg`e xtd ofe` mxevd

cga ilbc oeikc Ð xak didy "xtd" xn`py

inp ikd Ð milw miycw oicd `edc ediipin

.jci`a

åàdniz Ð dleqt `le inc zxy ilkk `nlic

miptle iptl dil iziin `wcn heytiz :il

meyn lirl xn`e ,eiptga dil iziin `le ,ska

liirp Ð enc zxy ilkk eici i`e .xyt` `lc

zxehwd diabi xcde ,`rx`` dazele dzgnl dlwyile ,eicia oiicr x`yz dzgnde ,dtvxd lr letil zxehwl gipie ,efn ef eici zvw dtxi Ð mzd ihn ike ,dielir dzgnl dgppe ,eiptga

nc zxy ilkk eicic oeik Ð milgbd lr dppzie rwxwd on`rx` gxe` e`l mewn lkn Ð dtq`e `rx`` dltp i` liqtin `le enc zxy ilkk eicic xnel `vnz m` elit` :xnel jixve !e

.dnke dnk zg` lr `ed jexa yecwd miklnd ikln jln iptl Ð ok oiyer oi` mce xya jln iptl `zyd ,dpye dpy lka dligzkl ok zeyrl

éîwxta opixn`de :il dnize .oilbtzne oilbtny minlyl dywedc ,'ebe "dgpnle dlerl dxezd z`f"n `ywida `tlic ,dvinwa zlbtzn dgpne :i"yx yxit Ð mzdn `ln `ln sili

dgpna xn`c o`nl ,dzxhwdae dzkilda lebit da jiiyc dil `hiytc :yxtl il d`xpe !miycwa dey dxfba cnlne xfeg epi` ywida cnld xacc (a,hn migaf) "onewn edfi`"

meia dxezd z`fe"c `xw xza azk `d Ð minlyl ywzi` `lc ab lr s`e ,dgpnd zcearl ixnbl enc zecear ipd lkc oeik (`,fi zegpn) "`hef unewd" wxta ,dxhwd zlbtn dxhwd

unewd" wxta gkenc ,rxevn ly ony bel daxn ip`y cr ,dxhwde daxwd dia jiiyc icin lke gqte xyrn xeka df :dipin opiyxce (f `xwie) "mdipaxw z` aixwdl l`xyi ipa z` ezeev

aizkck ,oaxw ixwi` inp edi`c ,`wtp "mdipaxw z` aixwdl ezeev meia"n :el aiyde ?olpn :mdxa` oa wgvi epiax z` yecwd aeh mei iax axd l`ye .enyl opirac (`,gk zegpn) "dax

daixw dteb idi`c ,zxehw oky lk ,rxevn ly ony bel zeaxl Ð (gi xacna) "mpaxw lk" :(a,cn migaf) "i`ny zia" wxta opiyxce "onyd bel z`e my`l eze` aixwde" (ci `xwie)

zyxtn `id dhigydy ,gafa dhigy enk da oilbtne dcear `idc ol `hiyt dvinwac .dvinw enk ,dcear dpitg `aiyg i` `l` `kd dil `irain `le .dxhwd oeyl da azke ,miy`l

.dze` aixwn zxg` mrtae ,deab wlg `ed Ð dzgna x`ypy dn elit`c ,ikd xninl jiiy `l Ð dpitga la` ,xzend on unewd zyxtn dvinw jk Ð heicd wlgn ,mcd ,deab wlg

inp dpitga ok m`e ,aezkd dl wiwfdy dcear lkk ,daygn da dlqt Ð dpil da dlqtcn :iy` xa iniy ax hiyte .`l e` ,dvinw enk `aiyge `ln `ln xnb i` :dil `wtqn la`

.daygn da dlqt

ìéñôãîdze` oidyn eid ixdy ,dpil da dlqt `l ikd elit`e ,mei leaha zlqtp Ð zyzknl dpzp (a,`i) zereayc `nw wxta xn`d :dniz Ð dpil da dlqt mei leah da

:i"yx dywd .yxt`y enk ,`ziixe`cn Ð `kdc i`d la` ,dpil da dlqt `l ikdle ,opaxcn `l` epi` Ð mei leah da liqtc dleqt `edd :xnel yi !dlek dpyd lk

p zgpne geyn odk zgpne mipdk zgpn zxhwde dpealde unewd :`icda ipzwc (`,i) dlirnc ipy wxtc oizipznn iziil .dpil da lqt mei leah da liqtcn `weicn iziin i`n`mikq

xninl `ki` mzdc `iddc :uxiz xy` oa wgvi epiaxe .uxiz `le !dpilae mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked Ð ilka eycw ,eycwedyn oda oilren Ð
ixii`c
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éìk CBz ?éàî àðîc déðôBãa õîBwì dé÷ac :àtt áø©©¨©§¥©¤§§¥§¨¨©§¦
ïðéòa¯Bð÷úk BëBúa äçpä àîìéc Bà ,àkéà àäå ¨¥©§¨¦¨¦§¨©¨¨§§¦§
ïðéòa¯?àkéì àäå¯:éLà áø øa øî éòa .e÷éz ¨¥©§¨¥¨¥¨¥¨©©©¦

?eäî ,àðîc déúéòøàa õîBwì dé÷aãå ,àðîì déëtà©§¥§¨¨§©§¥©¤§©§¦¥§¨¨©
ïðéòa BëBúa äçpä¯äçpä :àîìéc Bà ,àkéà àäå ©¨¨§¨¥©§¨¦¨¦§¨©¨¨

ïðéòa Bð÷úk¯?àkéìå¯e÷ézàìî :àtt áø éòa . §¦§¨¥©§¥¨¥¨¥©©¨§Ÿ
?úBLeãb Bà úB÷eçî eøîàL åéðôç¯àaà éaø Bì øîà ¨§¨¤¨§§§¨©©¦©¨

úB÷eçî àì eøîàL åéðôç àìî :òîL àz ,éLà áøì§©©¦¨§©§Ÿ¨§¨¤¨§Ÿ§
.úBôeôè àlà úBLeãb àìåìò ícä CtLð :íúä ïðz §Ÿ§¤¨§§©¨¨¦§©©¨©

Bôñàå ätöøä¯Bôñàå ätöøä ìò éìkä ïî ,ìeñt¯ ¨¦§¨©£¨¨¦©§¦©¨¦§¨©£¨
"øtä ícî ç÷ìå" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî .øLk¯ ¨¥§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¨©¦©©¨

ícî" .úéöîzä ícî àìå ,øBòä ícî àìå Lôpä ícî¦©©¤¤§Ÿ¦©¨§Ÿ¦©©©§¦¦©
"øtä¯ícî" Cúòc à÷ìñ éàc .epìa÷é øtäî íc ©¨¨¥©¨§©§¤§¦¨§¨©£¨¦©

áø øîàäå ,íc úö÷î eléôàå "ícî" "øtä:äãeäé ©¨¦©©£¦¦§¨¨§¨¨©©§¨
éøö ìa÷îäøîàpL ,øt ìL Bîc ìk úà ìa÷iL C ©§©¥¨¦¤§©¥¤¨¨¤©¤¤¡©

òîL àlà ."çaæî ãBñé ìà CtLé øtä íc ìk úàå"§¥¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¤¨§©
"øtä ícî" éàî :dpéî¯"øtäî íc":øáñ÷å ,epìa÷é ¦¨©¦©©¨¨¥©¨§©§¤§¨¨©
.ïéLøBãå ïéôéñBîe ïéòøBbúøBèwä øftúð :àtt áø éòa §¦¦¦§§¦¨¥©©¨¦§©¥©§¤

àBìnîéîc äîäa øàeök Bãé ?eäî ,åéðôç¯,äìeñôe ¦§¨§¨©¨§©©§¥¨¨¥§¨
éîc úøL éìëk :àîìéc Bà¯?äìeñt àìå¯.e÷ézéòa ¦§¨¦§¦¨¥¨¥§Ÿ§¨¥¨¥

:ïðéøîà éî ?eäî úøBè÷ úðéôça áMéç :àtt áø©©¨¦¥©£¦©§¤©¦¨§¦©
éìéíúä äî ,äçðnî "àìî" "àìî" ó¯àéðäîda ¨¥§Ÿ§Ÿ¦¦§¨¨¨¨§©§¨¨

àëä ,äáLçîéîð¯?àì Bà ,äáLçî da àéðäî ©£¨¨¨¨©¦§©§¨¨©£¨¨Ÿ
éñBä :òîL àz ,àtt áøì éLà øa éîéL áø déì øîà[úìBqä] (õîBwä) àáé÷ò éaø ó ¨©¥©¦¦©©¦§©©¨¨§©¦©¦£¦¨©¤©¤

ïúö÷îa íBé ìeáè òâð íàL íéìçbäå äðBáläå úøBèwäå¯:Cúòc à÷ìñ à÷ .ïlek úà ìñt §©§¤§©§¨§©¤¨¦¤¦¨©§§¦§¨¨¨©¤¨¨¨§¨©£¨
íBé ìeáè ìñôcî¯!äðéì éîð äìñtäìñt äðéìcîe¯:àtt áø éòa .äáLçî éîð äìñt ¦§¨©§¨§¨©¦¦¨¦§¦¨¨§¨¨§¨©¦©£¨¨¨¥©©¨
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc `nei(iying meil)

,àtt áøzxy ilka unewd ozil jixvy ,dkldl epicia laewn ©¨¨
`l` ilkd ileya egipd `l m`e ,dvinwd xg` eycwldé÷ac©§¥

àðîc déðôBãa õîBwìmiptan ilkd oteca unewd z` wiacd - ©¤§§¥§¨¨
,éàîm`d,àkéà àäå ,ïðéòa éìk CBz,ilkd jeza `vnp unewdy ©§¦§¦¨§¨¦¨

àîìéc Bà`weecBëBúa äçpäilkd zizgzaBð÷úkdgpd jxck - ¦§¨©¨¨§§¦§
ilka.e÷éz ,àkéì àäå ,ïðéòa§¦¨§¨¥¨¥

:df oipra sqep wtqàðîì déëtà ,éMà áø øa øî éòailkd jtd - ¨¥©©©©¦©§¥§¨¨
eipt lr,àðîc déúéòøàa õîBwì dé÷aãåzia eixeg`n ilkl didy §©§¥©¤§©§¦¥§¨¨

,unewd z` my gipde leaiwkéà àäå ïðéòa BëBúa äçpä ,eäî,à ©©¨¨§§¦¨§¨¦¨
,leaiw ziad zizgza egipdyäçpä àîìéc Bàilkd zizgza ¦§¨©¨¨

cnerd.e÷éz ,àkéìå ,ïðéòa Bð÷úk§¦§§¦¨§¥¨¥
:mixetikd meia lecb odkd ly zxehwd zpitg oipra sqep wtq

,eøîàL 'åéðôç àìî' ,àtt áø éòaeidiy mikixv m`dúB÷eçî ¨¥©¨¨§Ÿ¨§¨¤¨§§
,eici ztyl zeeyeúBLeãb Bà.eici ztyn daxd zeleredéì øîà §¨©¥
éMà áøì àaà éaø,df wtq heytl,òîL àz,`ziixaa epipyàìî' ©¦©¨§©©¦¨§©§Ÿ

úBôeôè àlà úBLeãb àìå úB÷eçî àì eøîàL 'åéðôç,zetv - ¨§¨¤¨§Ÿ§§Ÿ§¤¨§
xzei exeriye ,dlrnl svd xack eici ztyn hrn zeler xnelk

.zeyecbn zegte zewegnn
mcd jtyp oic `xnbd d`ian mcwda :dpitg oipra wtq cer

,wtqd ceqi `edyíúä ïðz(.dk migaf),oaxwd hgyyk m`CtLð §©¨¨¦§©
ícädndad x`evnBôñàå ,ätöøä ìò,ilk jezl.ìeñtm` la` ©¨©¨¦§¨©£¨¨

jtype ilka mcd laiw dhigy zryaBôñàå ätöøä ìò éìkä ïî¦©§¦©¨¦§¨©£¨
,ilkl.øLk,`xnbd zx`aneéléî éðä àðî,df oic micnel oipn - ¨¥§¨¨¥¦¥

,ïðaø eðúcdxeza xn`p(d c `xwie)ç÷ìå'giWOd odMd,'øtä ícî §¨©¨¨§¨©©Ÿ¥©¨¦©¦©©¨
epiidc ,xtd ly ezeig mcn lawiy jixvy 'xtd mcn' micnele

Lôpä ícî,ea z`vei ytpdy mc -øBòä ícî àìå`veid mc - ¦©©¤¤§Ÿ¦©¨
,mipniql ribiy mcew xerd jzegykúéöîzä ícî àìåmc - §Ÿ¦©©©§¦

,df weqtn micnel cere .dhigyd seqa zzeye hgqpe dvnznd
xn`py dnn,'øtä ícî''mcn' zaizn m"n ze`d z` micixeny ¦©©¨

miyxece 'xtd' zaizl dze` mitiqeneepìa÷é 'øtäî íc'lawiy - ¨¥©¨§©§¤
zepyl migxken ep`e ,dtvxdn seq`i `le dndad x`evn mcd

,ok cenlleêzòc à÷ìñ éàcaezky itk cnlpy'øtä ícî' §¦¨§¨©§¨¦©©¨
ezernyne'ícî'éøö ìa÷nä äãeäé áø øîàäå ,íc úö÷î elôàåC ¦©©£¦¦§¨¨§¨¨©©§¨©§©¥¨¦

øîàpL ,øt ìL Bîc ìk úà ìa÷iLyxity xg` dyxtd jynda ¤§©¥¤¨¨¤¨¤¤¡©
zxehwd gafn zepxw lre zkextd lr minrt ray ze`fd oipr

y)(f c mçaæî ãBñé ìà CtLé øtä íc ìk úàå'oi` gxkdae ,'dlrd §¥¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¨Ÿ¨
,mcd lk z` el didi miixiyay okzi `l ixdy ,miixiyl dpeekd
lr z`f xn`p `l` ,gafnd lre zkextd lr epnn dfd xak ixdy
i` ok m`e ,mcd lk z` dhigy zrya lawiy jixvy ,dlawd

,mc zvwn elit`e 'xtd mcn' cenll xyt`àlàjgxk lròîL ¤¨§©
ïéòøBâ øáñ÷å ,epìa÷é øtäî íc ,'øtä ícî' éàî dpéîdaizn ze` ¦¨©¦©©¨¨¥©¨§©§¤§¨¨©§¦

efïéôéñBîezxg` daiza dze`ïéLøBãåxen`ke ,jk `xwnd ¦¦§§¦
`le xtd x`evn `weec didz mcd zlawy weqtdn micnel

.dtvxdn
xen`d oicd zngneåéðôç àBìnî úøBèwä øftúð ,àtt áø éòalr ¨¥©¨¨¦§©¥©§¤¦§¨§¨

dtvxdeäîiccve .exihwdle etq`l lekiy e` jka lqtp m`d - ©
ixdy ,leqt ecin unewd xftzp m`y wtq oi` uneway ,wtqd
rax` cbpk md dgpnd ly zecear rax`e ,dlerl dgpn miyiwn
enke ,dlaw cbpk `ed ilka unewd ozne ,dlerd ly zecear
lr jtyp m`e dndad x`evn mcd z` lawl jixv dlaway
jixve dnda x`evk eci ,ilka unewd ozna mb ok ,leqt dtvxd
yi zxehw iabl j` ,leqt xftzp m`e ilkl ecin unewd zzl
df ixd zxy ilka dpzep dpitgd xg`y oeik m`d wtzqdl

e dlawk epice dgpnkBãé,éîc äîäa øàeökozp `ly onf lke ¨§©©§¥¨¨¥
ycwzp `l oiicr ilkaådtvxd lr dxftzp m`àîìéc Bà ,äìeñt §§¨¦§¨

yeciw ok m` ,da akrn ilk oi` oicd xwirn zxehway oeik
eici `l` zxy ilk ici lr dyrp `l zxehwd,éîc úøL éìëkoi`e ¦§¦¨¥¨¥

dnda x`evk eciäìeñt àìå,dxftzdy zxehwd.e÷éz §Ÿ§¨¥
:dpitg oipra sqep wtqa áMéç ,àtt áø éòadyrnúøBè÷ úðéôç ¨¥©¨¨¦¥§£¦©§¤

,dnewnl ueg dxihwdl e` ,dpnfl ueg epiidc ,xgnl dxihwdl
éìé ïðéøîà éî ,eäîódey dxifb,äçðnî 'àìî' 'àìî'xn`p dgpna ©¦©§¦¨¨¦§Ÿ§Ÿ¦¦§¨

ln','eiptg `ln' xn`p dpitgae 'Fvnw `íúä äîdgpnaàéðäî §Ÿª§§Ÿ¨§¨¨¨¨§©§¨
dlired -äáLçî dadyrna leqt zaygn ayeg m` dlqetl ¨©£¨¨
,dvinwdénð àëädpitgd dyrnaàì Bà ,äáLçî da àéðäî ¨¨©¦§©§¨¨©£¨¨Ÿ

.dpitga zlqet daygny ep`vn `le ,dey dxifb micnel
àtt áøì éMà øa éîéL áø déì øîàzlqet daygny heytl ¨©¥©¦¦©©¦§©¨¨

,zxehwa,òîL àzzeiecra dpyn epipy(`"n g"t),éñBäéaø ó ¨§©¦©¦
[úìBqä] (õîå÷ä) ,àáé÷ò,zegpn lyúøBèwäåzeni lk ly oia £¦¨©¤§©§¤

,mixetikd mei ly oiae dpydäðBáläå,dgpnd mr mi`iany §©§¨
íéìçbäåmdilr xihwdl mixetikd meia lecb odk dzegy §©¤¨¦

oicd mda mby ,ilka migpend ,miptle iptl zxehwdòâð íàL¤¦¨©
,ïlek úà ìñt ïúö÷îa íBé ìeáè,dnexzan ycewa xneg edfy §§¦§¨¨¨©¤¨

,mleka rbp `l mei leah mda rbpyke miwlegn miteb mdy s`y
`f lkadpynn iniy ax wiicne .otxvn ilkdy ,milqtp mlek z

,efíBé ìeáè ìñôcî Czòc à÷ìñ à÷dycwzpy gken ,zxehwa ¨¨§¨©§¨¦§¨©§
`nhn mei leah oi`y ,zxy ilka dzgpd ici lr sebd zyecw

ok m`e ,miycwa lqet wx `l` oilega,äðéì énð äìñt`l m`y ¨§¨©¦¦¨
,lqtp dlil eilr xare eze` exihwdzyecw yecwd xac lk oick

,sebdäáLçî énð äìñt ,äìñt äðéìcîe.dpildl ayegy ¦§¦¨¨§¨¨§¨©¦©£¨¨
:mixetikd mei ly zxehwd zcear oipra `tt ax ly sqep wtq

,àtt áø éòä¥©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc `nei(iyiy meil)

äaøcà,jtidl xnel xazqn -éày heytpïôBçå øæBçå ïôBçjixve ©§©¨¦¥§¥§¥
y xnel xazqn o`k ,zg` dcn zepitgd ipyl didiyñðké àìŸ¦¨¥

,Búðéôça øçàzxehwd z` eiptg jezl mipta oetgl jixvy iptn ©¥©£¦¨
e ,oey`xd odkd ly eiptg `ln `idy skayøLôà éà`lny ¦¤§¨

oey`xd odkd ly eiptg `lnl weica dey ipyd odkd ly eiptg
éàå ,øéúBé àlLå øqçé àlLy heytpïôBç ïéàe,ïôBçå øæBço`k ¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦§¦¥¥¥§¥

.Cì éòaéz¦¨¥¨
:wtqd seb z` d`ian `xnbdïôBç ,eäì àéòaéàce uegaøæBç §¦©§¨§¥¥

ïôBçå,eiptg jezn dzgnd lr dxihwdl mipta,àì Bàdpzep `l` §¥Ÿ
.skdn dzgnd lr xihwdl

:epizpynn heytl `xnbd d`ian,òîL àzotg ,epizpyna epipy ¨§©
e ephw itl ohwde elcb itl lecbd ,skd jezl ozpe eiptg `lnCk̈

,åàì éàî ,dúcéî äúéä,'dzcin dzid jke' dpyna yexitd jk ¨§¨¦¨¨©¨
dúcnL íLky dpitgadúcî Ck ,õeçaîy dpitga,íéðôaî §¥¤¦¨¨¦©¨¦¨¨¦¦§¦

:`xnbd dgec .mipta otege xfegy gkeneàîìéc ,àìzpeek Ÿ¦§¨
cnll dpyndúBNòì äöø íàLilkäcîea oetgl ickéà ,äNBò ¤¦¨¨©£¦¨¤¦

énðzcny cnll 'dzcin dzid jke' dpynd zpeeky xnel yi ©¦
wiecna `dz dpitgd.øéúBé àlLå øqçé àlL¤Ÿ§©¥§¤Ÿ¦

,òîL àz̈§©
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ezny in` cenr gn sc ± iyily wxt`nei
àðîã äéðôåãá õîå÷ì äé÷áãozn oerh unewdy (`,ek) zegpn zkqna ol `niiw Ð

,eipteca epzpe eileya epzp `l m`e .xg` ilk jezl eycwne ,df ilk jezn unewe ,ilk

?edn Ð ewaceúåôåôèzea`) "jeth` zth`c lr" enk ,hrn daeba sv xac oeyl Ð

.(e dpyn a wxtäôöøä ìò íãä êôùð.ilka lawzp `le Ð'åë éìëä ïîdpyn Ð

,ef cva ef opi`e (`,al) xg` wxta dnvrl `id

.migaf zkqna odizyeéìéî éðä àðîÐ

.ilkl dnda x`evn cxiy opiracùôðä íãî
.ea d`vei ytpdy geliw mc Ðïéòøåâze` Ð

.oiyxece ef daiz lr oitiqene ,ef daiznáùéç
úøåè÷ úðéôçá.xgnl dxihwdl zpn lr Ð

éìé éîäçðîî àìî àìî ó`ipdn mzd dn Ð

(`,bt) zegpna ol `wtpc ,dzvinwa daygn

eywed 'ebe "dgpnle dlerl dxezd z`f"n

oilbtzne oilbtn minly dn ,minlyls` Ð

.'eke dgpnäáùçî àéðäî éîð àëäåÐ

`l e` ,dzpitga?epiid iieyw`l `kil `kde

eed iira ediiexz edpdc ,lirl iyw`ck ,jd

mzdck eiptga `ad iiezi`l ,`nrh cga edl

jd la` .evnewai`e .`id izixg` `zlin Ð

evnewa oiprl dey dxifb iyxc `l inpÐ

.daygn oiprl dl iyxc `nlicúà ìñåô
íìåëzelrn dxyr zg`n `id efy Ð

ilkdy ,(a,k dbibg) "ycwa xneg"a exn`py

.eleka rbp el`k zeidl ekezay dn lk sxvn

íåé ìåáè ìéñôãî êúòã à÷ìñ à÷`nl` Ð

,dpil inp dlqt sebd zyecw ilkd dyciw

dpil dlqtc oeikedpil zaygn inp dlqt Ð

diwayc :il `iywe .xgnl dxihwdl ayigyk

:`icda da opzc (`,i) dlirnc oizipznl

mipdk zgpne zxehwde unewdoda oilren Ð

ilka eycw ,eycwedynlqtil exyked Ð

`kde .dpilae mixetk xqegnae mei leaha

.mei leahn jzrc `wlq `wa iiezi`l wigc
áùéç
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éòádikt` iy` ax xa xn ira :qxb ikd xza Ð 'eke `pnc dipteca unewl diwac `tt ax

e` ,`ki` `de Ð opira ekeza dgpd ?i`n `pnc dizirx`a unewl diwace `pnl

la` ,iy` ax xa xnc `iral `zil mixtq aexae .ewiz .`kil `de opira epewizk `nlic

ab` `kd mzdc `zlin dlekl iziinc oeike .mixtqd lka `zi` (`,`i) zegpnc `nw wxta

ax xa xnc `iral inp opiqxbc d`xp Ð `xxb

migaf) "ycwn gafnd" wxtac :il dnize .iy`

`l` ycwn oi` zxy ilk :l`eny xn` (`,gt

eayen wwg ihernl :l`ppg epiax yxite .mipta

o`k yxtn did `edc xnel yi `nye ,uegan

exae exa ekez dyrpe ,`pezik ik ilkd jtidy

`l` :my yxit i"yxe .ycwn xity Ð ekez

,ycewa xninl dil dedc :dywe .dxfra Ð mipta

.mzd opzck

ïéòøåâ:jxtinl jiiy `l Ð oiyxece oitiqene

jixtck !i`xwl `wqtnc `tixg `pikq

[inp] mzdc .(a,`iw `xza `aa) "oilgep yi" wxta

"ex`yl"c xn`c o`nle "ezlgpe"c e"ie aiqp

migafc ipy wxta .dnvr ipta daiz dyere

hgeyd l`eny xn` dcedi ax xn` :qxb (`,dk)

mcn gwle" xn`py ,dlrnl oikq diabiy jixv

opihrncn :dnize .xg` xace xtd mcn `le "xtd

:xnel yie !dtvxd lry oky lk Ð oikqd mc

.leqta lawzpy ,ith rxb oikqd mc `nlic

dlla m`e ,xyk Ð lla `l :dgpna opixn`ck

,dleqt xn`c o`nl `ki` Ð dxfrd znegl ueg

`nrh e`l i` :inp i` .(`,h) zegpnc `nw wxta

xtd mcnc `pin` ded ,oiyxece oitiqene oirxebc

la` ,dtvxd lry ihernl `z` Ð xg` xace

oi` `kd ol `irain `lc `d .inc xity Ð oikqc

,oiipn milw miycw ,miycw iycw `l` il

iab (a,dk) migafc ipy wxta `irain `wck

,leqt enc laiw jk xg`e xtd ofe` mxevd

cga ilbc oeikc Ð xak didy "xtd" xn`py

inp ikd Ð milw miycw oicd `edc ediipin

.jci`a

åàdniz Ð dleqt `le inc zxy ilkk `nlic

miptle iptl dil iziin `wcn heytiz :il

meyn lirl xn`e ,eiptga dil iziin `le ,ska

liirp Ð enc zxy ilkk eici i`e .xyt` `lc

zxehwd diabi xcde ,`rx`` dazele dzgnl dlwyile ,eicia oiicr x`yz dzgnde ,dtvxd lr letil zxehwl gipie ,efn ef eici zvw dtxi Ð mzd ihn ike ,dielir dzgnl dgppe ,eiptga

nc zxy ilkk eicic oeik Ð milgbd lr dppzie rwxwd on`rx` gxe` e`l mewn lkn Ð dtq`e `rx`` dltp i` liqtin `le enc zxy ilkk eicic xnel `vnz m` elit` :xnel jixve !e

.dnke dnk zg` lr `ed jexa yecwd miklnd ikln jln iptl Ð ok oiyer oi` mce xya jln iptl `zyd ,dpye dpy lka dligzkl ok zeyrl

éîwxta opixn`de :il dnize .oilbtzne oilbtny minlyl dywedc ,'ebe "dgpnle dlerl dxezd z`f"n `ywida `tlic ,dvinwa zlbtzn dgpne :i"yx yxit Ð mzdn `ln `ln sili

dgpna xn`c o`nl ,dzxhwdae dzkilda lebit da jiiyc dil `hiytc :yxtl il d`xpe !miycwa dey dxfba cnlne xfeg epi` ywida cnld xacc (a,hn migaf) "onewn edfi`"

meia dxezd z`fe"c `xw xza azk `d Ð minlyl ywzi` `lc ab lr s`e ,dgpnd zcearl ixnbl enc zecear ipd lkc oeik (`,fi zegpn) "`hef unewd" wxta ,dxhwd zlbtn dxhwd

unewd" wxta gkenc ,rxevn ly ony bel daxn ip`y cr ,dxhwde daxwd dia jiiyc icin lke gqte xyrn xeka df :dipin opiyxce (f `xwie) "mdipaxw z` aixwdl l`xyi ipa z` ezeev

aizkck ,oaxw ixwi` inp edi`c ,`wtp "mdipaxw z` aixwdl ezeev meia"n :el aiyde ?olpn :mdxa` oa wgvi epiax z` yecwd aeh mei iax axd l`ye .enyl opirac (`,gk zegpn) "dax

daixw dteb idi`c ,zxehw oky lk ,rxevn ly ony bel zeaxl Ð (gi xacna) "mpaxw lk" :(a,cn migaf) "i`ny zia" wxta opiyxce "onyd bel z`e my`l eze` aixwde" (ci `xwie)

zyxtn `id dhigydy ,gafa dhigy enk da oilbtne dcear `idc ol `hiyt dvinwac .dvinw enk ,dcear dpitg `aiyg i` `l` `kd dil `irain `le .dxhwd oeyl da azke ,miy`l

.dze` aixwn zxg` mrtae ,deab wlg `ed Ð dzgna x`ypy dn elit`c ,ikd xninl jiiy `l Ð dpitga la` ,xzend on unewd zyxtn dvinw jk Ð heicd wlgn ,mcd ,deab wlg

inp dpitga ok m`e ,aezkd dl wiwfdy dcear lkk ,daygn da dlqt Ð dpil da dlqtcn :iy` xa iniy ax hiyte .`l e` ,dvinw enk `aiyge `ln `ln xnb i` :dil `wtqn la`

.daygn da dlqt

ìéñôãîdze` oidyn eid ixdy ,dpil da dlqt `l ikd elit`e ,mei leaha zlqtp Ð zyzknl dpzp (a,`i) zereayc `nw wxta xn`d :dniz Ð dpil da dlqt mei leah da

:i"yx dywd .yxt`y enk ,`ziixe`cn Ð `kdc i`d la` ,dpil da dlqt `l ikdle ,opaxcn `l` epi` Ð mei leah da liqtc dleqt `edd :xnel yi !dlek dpyd lk

p zgpne geyn odk zgpne mipdk zgpn zxhwde dpealde unewd :`icda ipzwc (`,i) dlirnc ipy wxtc oizipznn iziil .dpil da lqt mei leah da liqtcn `weicn iziin i`n`mikq

xninl `ki` mzdc `iddc :uxiz xy` oa wgvi epiaxe .uxiz `le !dpilae mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked Ð ilka eycw ,eycwedyn oda oilren Ð
ixii`c
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éìk CBz ?éàî àðîc déðôBãa õîBwì dé÷ac :àtt áø©©¨©§¥©¤§§¥§¨¨©§¦
ïðéòa¯Bð÷úk BëBúa äçpä àîìéc Bà ,àkéà àäå ¨¥©§¨¦¨¦§¨©¨¨§§¦§
ïðéòa¯?àkéì àäå¯:éLà áø øa øî éòa .e÷éz ¨¥©§¨¥¨¥¨¥¨©©©¦

?eäî ,àðîc déúéòøàa õîBwì dé÷aãå ,àðîì déëtà©§¥§¨¨§©§¥©¤§©§¦¥§¨¨©
ïðéòa BëBúa äçpä¯äçpä :àîìéc Bà ,àkéà àäå ©¨¨§¨¥©§¨¦¨¦§¨©¨¨

ïðéòa Bð÷úk¯?àkéìå¯e÷ézàìî :àtt áø éòa . §¦§¨¥©§¥¨¥¨¥©©¨§Ÿ
?úBLeãb Bà úB÷eçî eøîàL åéðôç¯àaà éaø Bì øîà ¨§¨¤¨§§§¨©©¦©¨

úB÷eçî àì eøîàL åéðôç àìî :òîL àz ,éLà áøì§©©¦¨§©§Ÿ¨§¨¤¨§Ÿ§
.úBôeôè àlà úBLeãb àìåìò ícä CtLð :íúä ïðz §Ÿ§¤¨§§©¨¨¦§©©¨©

Bôñàå ätöøä¯Bôñàå ätöøä ìò éìkä ïî ,ìeñt¯ ¨¦§¨©£¨¨¦©§¦©¨¦§¨©£¨
"øtä ícî ç÷ìå" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî .øLk¯ ¨¥§¨¨¥¦¥§¨©¨©§¨©¦©©¨

ícî" .úéöîzä ícî àìå ,øBòä ícî àìå Lôpä ícî¦©©¤¤§Ÿ¦©¨§Ÿ¦©©©§¦¦©
"øtä¯ícî" Cúòc à÷ìñ éàc .epìa÷é øtäî íc ©¨¨¥©¨§©§¤§¦¨§¨©£¨¦©

áø øîàäå ,íc úö÷î eléôàå "ícî" "øtä:äãeäé ©¨¦©©£¦¦§¨¨§¨¨©©§¨
éøö ìa÷îäøîàpL ,øt ìL Bîc ìk úà ìa÷iL C ©§©¥¨¦¤§©¥¤¨¨¤©¤¤¡©

òîL àlà ."çaæî ãBñé ìà CtLé øtä íc ìk úàå"§¥¨©©¨¦§Ÿ¤§¦§©¤¨§©
"øtä ícî" éàî :dpéî¯"øtäî íc":øáñ÷å ,epìa÷é ¦¨©¦©©¨¨¥©¨§©§¤§¨¨©
.ïéLøBãå ïéôéñBîe ïéòøBbúøBèwä øftúð :àtt áø éòa §¦¦¦§§¦¨¥©©¨¦§©¥©§¤

àBìnîéîc äîäa øàeök Bãé ?eäî ,åéðôç¯,äìeñôe ¦§¨§¨©¨§©©§¥¨¨¥§¨
éîc úøL éìëk :àîìéc Bà¯?äìeñt àìå¯.e÷ézéòa ¦§¨¦§¦¨¥¨¥§Ÿ§¨¥¨¥

:ïðéøîà éî ?eäî úøBè÷ úðéôça áMéç :àtt áø©©¨¦¥©£¦©§¤©¦¨§¦©
éìéíúä äî ,äçðnî "àìî" "àìî" ó¯àéðäîda ¨¥§Ÿ§Ÿ¦¦§¨¨¨¨§©§¨¨

àëä ,äáLçîéîð¯?àì Bà ,äáLçî da àéðäî ©£¨¨¨¨©¦§©§¨¨©£¨¨Ÿ
éñBä :òîL àz ,àtt áøì éLà øa éîéL áø déì øîà[úìBqä] (õîBwä) àáé÷ò éaø ó ¨©¥©¦¦©©¦§©©¨¨§©¦©¦£¦¨©¤©¤

ïúö÷îa íBé ìeáè òâð íàL íéìçbäå äðBáläå úøBèwäå¯:Cúòc à÷ìñ à÷ .ïlek úà ìñt §©§¤§©§¨§©¤¨¦¤¦¨©§§¦§¨¨¨©¤¨¨¨§¨©£¨
íBé ìeáè ìñôcî¯!äðéì éîð äìñtäìñt äðéìcîe¯:àtt áø éòa .äáLçî éîð äìñt ¦§¨©§¨§¨©¦¦¨¦§¦¨¨§¨¨§¨©¦©£¨¨¨¥©©¨
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף מח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



קלב
ezny ina cenr gn sc ± iyily wxt`nei

íéìçâ úééúçá áùéç?zxehwd liqtdl edn Ðéîã äåöîë.dceara aygnk dil iede Ð

odilr xihwdln ef daygna milgb elqtiy edn milgb ziizga ayig :xg` oeyl?dpil

oziizg ied i` ol `irain `d ,edin .lirl opzck mei leah liqtcn eda dlqtc opirny

.daygn da lqtinl dcearåîã äåöîë äåöî éøéùëîdpitg zaygnc ikid ike Ð

dlqt inp diizg zaygn ,zxehwa dlqt

.milgbaåäî ìàîùá äëìåämcd zkled Ð

dpedk eda aizkc dwixfe dlaw ,dil irainÐ

dpedke rav` xn`py mewn lkc ,ol `hiyt

,`icda aizk `l dkled la` .oini `l` dpi`

,dkled oeyla dlawl `pngx dwt`cne

ol `wtp ,mcd zlaw ef Ð "eaixwde" ,`ipzc

,edine .dcear `idy (`,`i) dbibg zkqna

azk `l `dc ,liqt `lc xninl `ki` l`ny

.`icda dpedk daåìàîùá óëä úà:`nl` Ð

.l`nya dxiykàäî äéì èåùôéúåetebac Ð

.ixiinw gafn lyìàîùá ïéîé ìù ìâøäin Ð

lbx z`e ,epinia y`xd z` gzpnd cin lawn ,lbxde y`xd yakl zelrdl dkfy

.el`nya lawn cinz ly zipnidõåçì äøåò úéáåoke ,odk itlk ,miptl jzg mewne Ð

.d`p'åëå äëìåä éìéî éðä,mca `l` dxtk oi`y ,dxtk `akrn `lc ,mixa` zkled Ð

.xyk Ð eixa` exhwed `ly envr `edeàåä äøôë áëòî íãã íã úëìåä ìáà`ni` Ð

.l`nya xykzp `l
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xqegnae mei leaha ileqti`l dcic ilk yeciw `aiygc ,dpyd lkc zxehwa ixii`c

dycwl ick ilk dkixv `idy `idda ixii`c `nl` Ð ilka oycw ipzwcn ,dpilae mixetk

ol ded oicd onc ,dcic ilk yeciw `aiyg `lc ,mixetkd meic zxhw la` .xenb yeciw

`ni` Ð lirl xn`ck xyt` `lc meyn `l` ,eiptga liirp `l` ,ilka `dz `ly xninl

`iddac .dcic ilk zyecwa dpila lqtiz `lc

Ð ilka eycw ipzwcn ,mzd ixii` `l i`ce

.ilka dycwl ick ilka dze` oipzepy rnync

ded ith daxc`c ,ok dpi` mixetkd meic `idde

la` .xyt` `lc meyn `l` ,ilk `la sicr

`nzq zxehw ipzwcnc ,xity di`x iziin `kdn

epiax xne` inp i` .ixii` zxehw ipin lka Ð

dpil da dlqtcn wcinl `kil `iddnc :wgvi

Ð da dlqt `l dpil `nlicc ,daygn da dlqt

aiige `tiq ipzwc ab lr s`e ,opaxcn `l`

,opaxcn inp epiid Ð `nhe xzep meyn odilr

lk` :(a,ai zezixk) "el exn`" wxta opzck

ied diieb leqtc it lr s` ,aiig Ð ycwnl qpkpe ,oi`nh oiwyn dzye mi`nh milke`

`nhilc i`d ilek opixngn ied `l ikdle .(a,t) `neic `xza wxta `zi`ck .opaxcn

da lqt Ð `ziixe`c mei leah da lqtcn ,xity wiic Ð `kd la` .sexiv ici lr elit`

ilk sexiv ogky` `de :mdxa` oa wgvi epiax dywde .`ziixe`c inp daygnde dpil

oa oerny iax cird :(` dpyn ipiny wxt) zeicr zkqna `yix ipzwc ,opaxc `zlina

oi` z`hg xt`c ab lr s` ,elek z` `nih Ð ezvwna `nh rbpy z`hg xt` lr `xiza

`pliki ,edin .dxt`a oilren edi `ly Ð dxtd lre iab (a,`p zegpn) "zlkzd" wxt seq rnynck ,xt` ziyrpyk da `kiiy `l `d Ð ycwd zaig meyn i`e !`ziixe`c d`neh el

mdxa` oa wgvi epiaxe .mei leah ipzw `tiqae `nh z`hg xt` iab `yixa ipzwcn :myn di`x yi ,daxc`e .opixfb ied `l Ð ez`neh dyilwc mei leaha ,opax exfb `nhac idpc :iiepyl

xn`c ab lr s`e .(`,ck) dbibgc `xza wxta `zi`ck ,etxvn ilk did `l Ð ilkl jixv `l i`c ,`ed ilkl jixvc dpin rny Ð sexiv ici lr mei leah dia liqtcn wiic `kdc :yxtn

l yik jez el oi`c eyrc epiid Ð jez el oi` elit` xefbe opax ez`e ,`weec jez el yi `ziixe`ce ,`iilahw iab lr exavy oebke ,opaxc iedc mzdxzei jez el oi` eyr `l la` ,jez e

lenz`n dl dit` i`e ,ilk dperhy cnln Ð "onya zagn lr" (`,`p zegpn) "zlkzd" wxta xn`ck ,dpil dia dlqt ilkl jixvc oeike .opira ilkl jixv mlerle ,jez el yin aeyg

sk" aizkc ab lr s`e ,opaxcn `pin` ded Ð ilka eycw ipzwc ab lr s` ,dlirnc `iddn iziin `l ikdle .daygn da dlqt Ð `ziixe`c da dlqtc oeike .dpila dl `lqti` Ð

opitli mzdn ,ilk dperhc zeicr zkqnc oizipznn ogke`c i`nl ,(dyw) edine .ilk dperh dpi`c `pin` ded ,ieeiv oeyla azk `lc meyn :inp i` .dryn zexec opitli ded `l Ð "zg`

`l` ,zxehw` i`w `l Ð dpilae mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked ilka eycw ipzwc `d xn` iedc ,dlirnc oizipznn iiezi`l ivn ded `lc :d`xp ile !"zg` sk" aizkcn

mei leaha zlqtp zxehwe ,mei leaha lqtil exyked ilka eycw :ipzwc ,zxehw` i`w `lc rcze .dycwedyn da oilrenc oiprl Ð zxehw mzd ipzw `ed dcegl `zlin `dle .`x`y`

exyked ilka eycw hwp mewn lkn ,zyzknl dpzpyn `xwirn `lqtin zxehwc idpc mzd ip`yc ,`id di`x e`l `d ,edine !(`,`i) zereayc `nw wxta xn`ck ,zyzkna dpzpy cin

xn`wc cenlza `aeh `ki` df `la ,edin .dpila `lqtin dzgnc ilk zyecwae ,mixetk xqegnae mei leaha `lqtin zyzknc ilk zyecwac `pyil i`d jiiy zxehwa elit`c ,'ek

eycw .'ek zxehwde dpealde unewd :opz dnl` ,dpila lqtiz Ð `id sebd zyecw i`n `l` (my df mb) zereayc `nw wxta jixtc `de .ipzwc i`n lk` i`w ivn `lc `kid ,`x`y`

`l ilka eycw elit` zxehwac ,zxehw` i`w `l i`e ,dpila ilqtin `l ilka eycw `l rnyn ok m` Ð i`w inp zxehw` i` :xity wiic jytp dnn .`l Ð eycw `l ,oi` Ð ilka

`aiwr iax siqedc `idda dpila `lqtinc `kd opiwiicc i`nle !jzrc `wlq `wa `kd yxtnck ,dpila `lqtin `l i`n` ith dywc oky lk Ð ilka eycwy xg`l s` dpila `lqtin

zlqtp zyzknl dpzpyn inp `xwirn elit`c ,ilka eycw `weec e`l Ð mei leah oiprl ,edin .dpila lqtil exyked Ð ilka eycw ,zxehw` `niiw inp dlirnc `iddc inp `nip f` Ð

.ilk yeciw mcew ilqtin `lc ,dcda opzinc jpd meyn Ð ilk yeciw mcew elit` hwp `le ilka eycw hwpc `de .mei leaha

áùéç,da dlqt dpilc idpc :d`xp ile .daygn eda liqt ,dpil eda liqt Ð mei leah eda lqtcn `aiwr iax siqedc `iddn inp hiyt `l i`n` :i"yx dywd Ð edn milgb ziizga

mei leah da dlqt Ð `qiaa dzgpde dgpn yeciw ixdy ,rcz .daygn da dlqt `l Ð dcear `aiyg `l i`da dlqt `l Ð dzgpd zrya ayig m` ikd elit`e ,dpile

,dvinw enk dcear `aiyg zxehw zpitg xnel `vnz m` :dil `irain ikdle .gafa ocbpk yiy dgpnay zecear rax`a `l` ,daygn da dlqt `l Ð dlilae dwivi zrya oke .daygn

edn dpil :dinxi iax ira (`,cw migaf) "mei leah" wxt seqa ?`l e` Ð dvinw mewna dpitge milgb ziizg `iede ,`id `zkix` dpitge ,enc devnk devn ixiykn ?edn milgb ziizg

:dl igce ?dlqt `l inp dpil Ð dlqt `l daygncn e`l i`n .melk `le dyr `l oztixyae mixt zlik`a ayig m`y oieye cr ,'eke mitxypd mixirye mitxypd mixt xyaa lirezy

da dlqt Ð dpil da dlqtcn ,`id gafn zlik`c oeik ,`kd :xnel yie ?daygn da dlqt ,dpitga dpil eda dlqtcn `kd hiyt ikid ok m` :dnize .dlqt dpil ,dlqt `l daygn

,zxehwa dlqt daygnc opiwqn `kdc :xn`z m`e .eda dlqt `l daygn `nlic Ð eda dlqt dpilc idp ,zepgn ylyl ueg mitxypy ,mitxypd mixirye mixt xya la` .daygn

iaiig oi`c :xnel yi ,'ek zxehwd :lebit meyn odilr oiaiig oi`y mixac el` :opz (a,an) "i`ny zia" wxt migafaeici lr lqtin edin ,olke`d zxk aiigzdl epiid Ð mzd ipzwc o

eilr oiaiig oi` Ð oevigd gafn lr oi`y lk :xne` oerny iax ,(`,ci) migafc `nw wxt seqa opixn` `peeb i`d ike .`heg zgpnn "`ln" "`ln"c dey dxifb ipd` ikdlc .lebit zaygn

.onyl `lyc xnege lwn leqtil oerny iax dcen :mzd xn`w ikd elit`e ,lebit meyn

äëìåä!dlaw llkn `wtp `l dkled ilin lklc (`,c) migafc `nw wxta xn`d ?dil `iranw i`n "el`nya skd z` gwl"n `hytinl `zrc` wiq` `l i` :dniz Ð edn l`nya

oeikc ,dpin opixnbc :zyy ax edl hiyte .dlaw llkn `wtz `l dkled `nipe ,myn cenll oi`y `xaq mey `ki` e` skn opixnb i` ,edl `wtqn dteb `idc :xnel yie

xnbinln ,dkledn dkled xnbinl `xaq ied ithe dxiyk l`nya dkled :`nl` Ð el`nya skd jilei ok m` `l` zg` d`ada zeyrl xyt` i`e .zxehwa zg` d`ad `pngx azkc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc `nei(iying meil)

a áMéçzryíéìçb úéiúç,xgnl zxehwd xihwdl zpn lreäî ¦¥¦£¦©¤¨¦©
m`d ,jka zxehwd leqtläåöî éøéLëî`edy milgb ziizg oebk ©§¦¥¦§¨

,zxehwl devn xykd,eîc äåöîkzecearn cg`k aygpe §¦§¨¨
,ef dceara ayigyk zxehwd z` lqete zxehwd,àì BàŸ

zaygp dpi` milgb ziizge devnk mpi` devn ixiykny
,da zlqet daygn oi`e dceark.e÷éz¥

d`ian .el`nya skd z`e epinia dzgnd z` lhp ,dpyna epipy
:epizpynn ehyetl evxy wtq `xnbd,úLL áøî dépéî eòä¦¥¥©¥¤

äëìBäefl dhigyd mewnn miycw mclgafnl ewxaci,ìàîN ¨¨§§Ÿ
eäî`l dwixfe dlaw lre ,`l e` ef dkleda mcd lqtp m`d - ©

aezky ,'dpedk' mda xn`py oinia `weec jixv i`cey ,wtzqp
(d ` `xwie)mipdMd oxd` ipA Eaixwde 'd iptl xwAd oA z` hgWe'§¨©¤¤©¨¨¦§¥§¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦

o`k xen`d 'eaixwde' ,'aiaq gAfOd lr mCd z` Ewxfe mCd z ¤̀©¨§¨§¤©¨©©¦§¥©¨¦
df lre ,dhigyd xg` dpey`xd dceard `idy ,mcd zlaw ef
ipa' lr xacn weqta xen`d 'ewxfe' oke ,'mipdkd oxd` ipa' xn`p
,oinia `l` epi` dpedk xn`py mewn lke ,'mipdkd oxd`

micnely(:ck migaf)ea aezky rxevnn(fh ci `xwie)z` odMd lahe'§¨©©Ÿ¥¤
dkled la` ,oini jixvy odk aezky mewn lkl 'zipnid FrAv ¤̀§¨©§¨¦
aezkd `ivedy dnn cnlp `l` ,weqta yexita daezk `l
xarl mcd z` eaixwiy ezernyny 'eaixwde' oeyla dlaw
yi weqta yexita xn`p `ly oeik j` ,dkled epiidc ,gafnd
cnll dkled lr mb xacn weqta xn`py 'mipdkd' m` wtzqdl

.`l e` oini dkixv dkled mby
äeúéðz úLL áø eäì øîà,epizpyna df oic epipy -úà ìèð ¨©§©¥¤§¦¨¨©¤

,BìàîNa ókä úàå Bðéîéa äzçnäskd zkledy `xnbd dxaq ©©§¨¦¦§¤©©¦§Ÿ
dxiyk dkledy epizpynn di`x `iadl yie ,mcd zkledk dpic

.l`nya
,zxehwa xen`d oicn heytl epl dnl :`xnbd zl`eyèBLôðå§¦§

eäì,envr oaxwa xen`d oicnïðúc àäîxcqa cinz zkqna §¥¨¦§©
,cinzd ixai` oikilen eid mipdk dyy ,cinzd ixai` zkled

e epinia y`xd ,lbxde y`xd z` jilen oey`xdïéîé ìL ìâøä̈¤¤¤§¦
dndadõeçì døBò úéáe ,ìàîNaxerd hyted myny mewn - ¦§Ÿ¥¨©

did dndad sebn dekzgy jzgd mewne ,ueg itlk dpet did
`edy jzgd mewn d`xi `ly ick ,jilend odkd itlk dpet

.l`nya dxiyk dkledy o`kn gkene ,uegl leeip d`xn
c ,cenll xyt` i` mixai` zkledn :`xnbd daiyníúäî éà¦¥¨¨

éléî éðä àðéîà äåäwx ,l`nya dxiyk dkledyaàìc äëìBä £¨£¦¨¨¥¦¥¨¨§Ÿ
,äøtk àákòîmca `l` dielz dxtkd oi`y ,mixai` zkledke §©§¨©¨¨

xyk okle oaxwd xwirk miaygp mpi`e ,mixai`d zxhwda `le
,l`nya dkled mdaäøtk àákòîc äëìBä ìáàmcd zkledk £¨¨¨¦§©§¨©¨¨

,oaxwd xwir `ede dxtkd ielz eayàìdxiyk dkledy mixne` Ÿ
,l`nyaïì òîLî÷dkled `idy zxehwd zkleda epizpynn ¨©§©¨

.l`nya dxiyk z`f lkae ,zxehwd zcear xwira
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íéìçâ úééúçá áùéç?zxehwd liqtdl edn Ðéîã äåöîë.dceara aygnk dil iede Ð

odilr xihwdln ef daygna milgb elqtiy edn milgb ziizga ayig :xg` oeyl?dpil

oziizg ied i` ol `irain `d ,edin .lirl opzck mei leah liqtcn eda dlqtc opirny

.daygn da lqtinl dcearåîã äåöîë äåöî éøéùëîdpitg zaygnc ikid ike Ð

dlqt inp diizg zaygn ,zxehwa dlqt

.milgbaåäî ìàîùá äëìåämcd zkled Ð

dpedk eda aizkc dwixfe dlaw ,dil irainÐ

dpedke rav` xn`py mewn lkc ,ol `hiyt

,`icda aizk `l dkled la` .oini `l` dpi`

,dkled oeyla dlawl `pngx dwt`cne

ol `wtp ,mcd zlaw ef Ð "eaixwde" ,`ipzc

,edine .dcear `idy (`,`i) dbibg zkqna

azk `l `dc ,liqt `lc xninl `ki` l`ny

.`icda dpedk daåìàîùá óëä úà:`nl` Ð

.l`nya dxiykàäî äéì èåùôéúåetebac Ð

.ixiinw gafn lyìàîùá ïéîé ìù ìâøäin Ð

lbx z`e ,epinia y`xd z` gzpnd cin lawn ,lbxde y`xd yakl zelrdl dkfy

.el`nya lawn cinz ly zipnidõåçì äøåò úéáåoke ,odk itlk ,miptl jzg mewne Ð

.d`p'åëå äëìåä éìéî éðä,mca `l` dxtk oi`y ,dxtk `akrn `lc ,mixa` zkled Ð
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xqegnae mei leaha ileqti`l dcic ilk yeciw `aiygc ,dpyd lkc zxehwa ixii`c

dycwl ick ilk dkixv `idy `idda ixii`c `nl` Ð ilka oycw ipzwcn ,dpilae mixetk

ol ded oicd onc ,dcic ilk yeciw `aiyg `lc ,mixetkd meic zxhw la` .xenb yeciw

`ni` Ð lirl xn`ck xyt` `lc meyn `l` ,eiptga liirp `l` ,ilka `dz `ly xninl

`iddac .dcic ilk zyecwa dpila lqtiz `lc

Ð ilka eycw ipzwcn ,mzd ixii` `l i`ce

.ilka dycwl ick ilka dze` oipzepy rnync

ded ith daxc`c ,ok dpi` mixetkd meic `idde

la` .xyt` `lc meyn `l` ,ilk `la sicr

`nzq zxehw ipzwcnc ,xity di`x iziin `kdn

epiax xne` inp i` .ixii` zxehw ipin lka Ð

dpil da dlqtcn wcinl `kil `iddnc :wgvi

Ð da dlqt `l dpil `nlicc ,daygn da dlqt

aiige `tiq ipzwc ab lr s`e ,opaxcn `l`

,opaxcn inp epiid Ð `nhe xzep meyn odilr

lk` :(a,ai zezixk) "el exn`" wxta opzck

ied diieb leqtc it lr s` ,aiig Ð ycwnl qpkpe ,oi`nh oiwyn dzye mi`nh milke`

`nhilc i`d ilek opixngn ied `l ikdle .(a,t) `neic `xza wxta `zi`ck .opaxcn

da lqt Ð `ziixe`c mei leah da lqtcn ,xity wiic Ð `kd la` .sexiv ici lr elit`

ilk sexiv ogky` `de :mdxa` oa wgvi epiax dywde .`ziixe`c inp daygnde dpil

oa oerny iax cird :(` dpyn ipiny wxt) zeicr zkqna `yix ipzwc ,opaxc `zlina

oi` z`hg xt`c ab lr s` ,elek z` `nih Ð ezvwna `nh rbpy z`hg xt` lr `xiza

`pliki ,edin .dxt`a oilren edi `ly Ð dxtd lre iab (a,`p zegpn) "zlkzd" wxt seq rnynck ,xt` ziyrpyk da `kiiy `l `d Ð ycwd zaig meyn i`e !`ziixe`c d`neh el

mdxa` oa wgvi epiaxe .mei leah ipzw `tiqae `nh z`hg xt` iab `yixa ipzwcn :myn di`x yi ,daxc`e .opixfb ied `l Ð ez`neh dyilwc mei leaha ,opax exfb `nhac idpc :iiepyl

xn`c ab lr s`e .(`,ck) dbibgc `xza wxta `zi`ck ,etxvn ilk did `l Ð ilkl jixv `l i`c ,`ed ilkl jixvc dpin rny Ð sexiv ici lr mei leah dia liqtcn wiic `kdc :yxtn

l yik jez el oi`c eyrc epiid Ð jez el oi` elit` xefbe opax ez`e ,`weec jez el yi `ziixe`ce ,`iilahw iab lr exavy oebke ,opaxc iedc mzdxzei jez el oi` eyr `l la` ,jez e

lenz`n dl dit` i`e ,ilk dperhy cnln Ð "onya zagn lr" (`,`p zegpn) "zlkzd" wxta xn`ck ,dpil dia dlqt ilkl jixvc oeike .opira ilkl jixv mlerle ,jez el yin aeyg

sk" aizkc ab lr s`e ,opaxcn `pin` ded Ð ilka eycw ipzwc ab lr s` ,dlirnc `iddn iziin `l ikdle .daygn da dlqt Ð `ziixe`c da dlqtc oeike .dpila dl `lqti` Ð

opitli mzdn ,ilk dperhc zeicr zkqnc oizipznn ogke`c i`nl ,(dyw) edine .ilk dperh dpi`c `pin` ded ,ieeiv oeyla azk `lc meyn :inp i` .dryn zexec opitli ded `l Ð "zg`

`l` ,zxehw` i`w `l Ð dpilae mixetk xqegnae mei leaha lqtil exyked ilka eycw ipzwc `d xn` iedc ,dlirnc oizipznn iiezi`l ivn ded `lc :d`xp ile !"zg` sk" aizkcn

mei leaha zlqtp zxehwe ,mei leaha lqtil exyked ilka eycw :ipzwc ,zxehw` i`w `lc rcze .dycwedyn da oilrenc oiprl Ð zxehw mzd ipzw `ed dcegl `zlin `dle .`x`y`

exyked ilka eycw hwp mewn lkn ,zyzknl dpzpyn `xwirn `lqtin zxehwc idpc mzd ip`yc ,`id di`x e`l `d ,edine !(`,`i) zereayc `nw wxta xn`ck ,zyzkna dpzpy cin

xn`wc cenlza `aeh `ki` df `la ,edin .dpila `lqtin dzgnc ilk zyecwae ,mixetk xqegnae mei leaha `lqtin zyzknc ilk zyecwac `pyil i`d jiiy zxehwa elit`c ,'ek

eycw .'ek zxehwde dpealde unewd :opz dnl` ,dpila lqtiz Ð `id sebd zyecw i`n `l` (my df mb) zereayc `nw wxta jixtc `de .ipzwc i`n lk` i`w ivn `lc `kid ,`x`y`

`l ilka eycw elit` zxehwac ,zxehw` i`w `l i`e ,dpila ilqtin `l ilka eycw `l rnyn ok m` Ð i`w inp zxehw` i` :xity wiic jytp dnn .`l Ð eycw `l ,oi` Ð ilka

`aiwr iax siqedc `idda dpila `lqtinc `kd opiwiicc i`nle !jzrc `wlq `wa `kd yxtnck ,dpila `lqtin `l i`n` ith dywc oky lk Ð ilka eycwy xg`l s` dpila `lqtin

zlqtp zyzknl dpzpyn inp `xwirn elit`c ,ilka eycw `weec e`l Ð mei leah oiprl ,edin .dpila lqtil exyked Ð ilka eycw ,zxehw` `niiw inp dlirnc `iddc inp `nip f` Ð

.ilk yeciw mcew ilqtin `lc ,dcda opzinc jpd meyn Ð ilk yeciw mcew elit` hwp `le ilka eycw hwpc `de .mei leaha

áùéç,da dlqt dpilc idpc :d`xp ile .daygn eda liqt ,dpil eda liqt Ð mei leah eda lqtcn `aiwr iax siqedc `iddn inp hiyt `l i`n` :i"yx dywd Ð edn milgb ziizga

mei leah da dlqt Ð `qiaa dzgpde dgpn yeciw ixdy ,rcz .daygn da dlqt `l Ð dcear `aiyg `l i`da dlqt `l Ð dzgpd zrya ayig m` ikd elit`e ,dpile
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edn dpil :dinxi iax ira (`,cw migaf) "mei leah" wxt seqa ?`l e` Ð dvinw mewna dpitge milgb ziizg `iede ,`id `zkix` dpitge ,enc devnk devn ixiykn ?edn milgb ziizg

:dl igce ?dlqt `l inp dpil Ð dlqt `l daygncn e`l i`n .melk `le dyr `l oztixyae mixt zlik`a ayig m`y oieye cr ,'eke mitxypd mixirye mitxypd mixt xyaa lirezy

da dlqt Ð dpil da dlqtcn ,`id gafn zlik`c oeik ,`kd :xnel yie ?daygn da dlqt ,dpitga dpil eda dlqtcn `kd hiyt ikid ok m` :dnize .dlqt dpil ,dlqt `l daygn

,zxehwa dlqt daygnc opiwqn `kdc :xn`z m`e .eda dlqt `l daygn `nlic Ð eda dlqt dpilc idp ,zepgn ylyl ueg mitxypy ,mitxypd mixirye mixt xya la` .daygn

iaiig oi`c :xnel yi ,'ek zxehwd :lebit meyn odilr oiaiig oi`y mixac el` :opz (a,an) "i`ny zia" wxt migafaeici lr lqtin edin ,olke`d zxk aiigzdl epiid Ð mzd ipzwc o

eilr oiaiig oi` Ð oevigd gafn lr oi`y lk :xne` oerny iax ,(`,ci) migafc `nw wxt seqa opixn` `peeb i`d ike .`heg zgpnn "`ln" "`ln"c dey dxifb ipd` ikdlc .lebit zaygn

.onyl `lyc xnege lwn leqtil oerny iax dcen :mzd xn`w ikd elit`e ,lebit meyn

äëìåä!dlaw llkn `wtp `l dkled ilin lklc (`,c) migafc `nw wxta xn`d ?dil `iranw i`n "el`nya skd z` gwl"n `hytinl `zrc` wiq` `l i` :dniz Ð edn l`nya

oeikc ,dpin opixnbc :zyy ax edl hiyte .dlaw llkn `wtz `l dkled `nipe ,myn cenll oi`y `xaq mey `ki` e` skn opixnb i` ,edl `wtqn dteb `idc :xnel yie

xnbinln ,dkledn dkled xnbinl `xaq ied ithe dxiyk l`nya dkled :`nl` Ð el`nya skd jilei ok m` `l` zg` d`ada zeyrl xyt` i`e .zxehwa zg` d`ad `pngx azkc
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ' טבת ופ"ש.

אשר  רצון  ויהי  הצעירים,  ארגוני  על  בהשפעתו  מהצלחתו  במכתבו  לקרות  ביותר  לי  ונעם 

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  במוסדות  לסיוע  התאמצות  תוספת  ובמושפעיו  בו  תעורר  עתה  עד  הצלחתו 

וע"ד המבואר בטבע בני אדם, מי שיש לי מנה רוצה מאתים, ומי שיש לו  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה 

ולקדושה,  לרוחניות  השייכים  בענינים  להיות  צריך  ככה  פעמים  שכמה  מאות,  ארבע  רוצה  מאתים 

ומובן וגם פשוט שהאמור יוסיף בברכות השי"ת גם בעניניו הפרטים.

זצוקללה"ה  ענין, הרי בעת רצון מזכירו הנני על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר  ובאותו 

נבג"מ זי"ע וגם לעתיד בל"נ אעשה כן, אבל כפי שמסרתי ע"י הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה... 

הצער  שמובן  ואף  וכו',  ואדרבה  זה,  מועיל  תמיד  לא  השעה  את  כשדוחקים  אשר  במוחש,  רואים 

עונש ח"ו, אלא  בענינים של  אין המדובר  על צערו, הרי  נתפס  ואין אדם  המביא לדחוק את השעה, 

זה  ענין  כיון שנתבאר  והרי  בכגון דא,  ועד כמה שיש להשתמש במלת טבע  כן הוא,  שטבע הסדרים 

בכ"מ איך שאין רצוי לדחוק השעה, בודאי שבכחו של האדם לעשות כן, ובפרט שרואים במוחש אשר 

דחיקת השעה פעל זה עליו בהעדר השמחה ובמילא גרעון בהמרץ וכו', שהרי זה גם הסברה בטבעי נפש 

הבהמית איך שאין רצוי הענין.

ויהי רצון שבקרוב ממש יבשר טוב, בטוב הנראה והנגלה גם בעניניו הפרטים, ובפרט שצודק 

בכתבו שזהו נוגע גם לענינים הכללים, וינצל הענין ]ד[אתכפיא ושלא לדחוק השעה באופן של הרחבה 

אמיתית בגו"ר.

ברכה לבשו"ט וכנ"ל בעגלא דידן.
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המשך בעמוד קל

ezny in` cenr hn sc ± iyily wxt`nei
íåî ìòáå øåëéù ïðåàå øæmigafc ipy wxta ,dcear ilgnc i`xwn ol iwtp edlek Ð

.(`,fh)áùåé ïëå.(gi mixac) "zxyl cenrl" irac Ðäáúåàã àåä úùù áø àäåÐ

irh ikide ,dil `riny `nl` ,lif`e yxtnck ,`cqg axc dixen`l ,oizipzn `dl

?l`nya dxykc hytinlíãä íéðäëä å÷øæéåexfge mixf mdy mihgey ly mcin Ð

l` edekilede ,lawnd odkd cin mcd elawe

.opiqxb zyy ax aizne .wxefdäòîùã øúáÐ

axl edi` daze` xcd ,`kd dildip deaze`c

.`cqgàáèöéà äùòîeid milawnd Ð

mixfd oi`e ,mixfd cia mcd z` miaiyen

miaiyen `l` ,llk gafnd cvl eze` oiaxwn

.`ahvi` iab lr xy`k mci lr mcdàîìéã åà
àéáäå ç÷ìå.i`w eiptg `ln` inp "gwle"c Ð

øçà ñðëéù åäîedn ,eizgz ynynd odk Ð

jezl oey`xd ozpy ef dpitga miptl qpkiy

oetgle xefgl jixv oi`e ,skd?àðéðç 'ø øîàÐ

dkef oexg`d xecdy d`xe `a :micinlzl

iziid ip` s`y ,mipey`xd zexeck mkgzdl

iel oa ryedi 'x dl`y eiykre ,ef dli`y l`ey

.mipey`xd on `edyíééìçù.o"eyxw Ð

wegyl.zezyle Ðúééçå àîéà.dknd Ð

äðéî òîù,yiyw ded `l iel oa ryedi 'xc Ð

`le .`pipg 'x xizd il :xn`wc ,iax dil ixwcn

`l` ,iax mixegad lr xnel mipwfd jxc did

xn` il :xnelk .xne` did `pipg xizd il

.d`etx `idy `pipgøîà÷ éëä àìà'x Ð

ly ozl`yy d`xe `a :eicinlzl `pipg

s`y ,mipey`xd on ip`y ,izl`yk mipexg`

.dywzn iziid ip`éëä àðéðç 'ø øîà éîåÐ

?`l i` ezpitga xg` qpkp i` dil `wtqn in

øô ìù åîãá àìå øôál` oxd` `ai z`fa" Ð

m`y ,xt ly enca `le (fh `xwie) "xta ycwd

zne ext hgyqpkp eizgz ynynd oi` Ð

xg` xt `iadl jixv `l` ,miptl mc eze`a

xg` xt `iadl jixvc oeike hegylejixv Ð

.ezhigy xg`l oetglúøåè÷ àðéðç 'ø øîàå
íåìë àìå äùò àì äèéçù íãå÷ äðôçùoky Ð

xyt` i` inp zne otg oipra .zeceard xcq

jixv eixg` `ad dfe ,dligz ext hgy `ly

ly ezpitga qpki zxn` i`e !xg` xt `iadl

oey`xext zhigy mcew ef dpitg z`vnp Ð

.ipy lyàðéðç 'ø øîà÷ éëä`iran `wcn Ð

`d iel oa ryedi 'xl dildil `xiaqc llkn Ð

ok m`c ,xg` xt `iadl jixv oi`cdl `ied Ð

.xtd zhigy mcew dptgy zxehwéàîìå
äéì àøéáñã,mipey`xd zli`yk l`y dti Ð

s` ,xt ly enca elit`e xta ilr ewlgpy oze`

.ef dli`y l`yp odläìò éåä éàî,zne otg Ð

.ezpitga xg` qpkiy ednïôåçå øæåç ïôåç éà
zpitg iab ol `irai`c oiira ol `hytn i` Ð

ivnize ,`l e` oetgle xefgl jixv m` ,mipt

oetgle xefgl jixvc xnelqpkp exiag Ð

.dpitg `niiwin `dc ,ezpitgaïôåç éà äáøãà
ïôåçå øæåçåi`y ,ezpitga qpkp exiag oi` f` Ð

ly eiptg xizei `lye exiag xiqgi `ly xyt`

.ipy ly eiptgl oiey oey`x
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øæxekiy :i"yx my yxite ,dl iziin inp (`,ci) migafc `nw wxt seqa Ð xekiye ope`e

:opz (a,dn zexeka) "oinen el`" wxt seqac ,l"vf odk miig epiax dywde .oii iiezy Ð

ileg` xekiy :`xnba jixte .'eke dndaa mixyke mc`a oileqt xekiyde dheyde yxgd

iaxk `lce ,mixkynd mixac x`ya dl iwene !diayginl ira inen icdae ,dcear lign

mixac x`ya s` dzin aiig xn`c dcedi

inp `kdc miig epiax yxit ok lr .mixkynd

oa wgvi epiaxe .mixkynd mixac x`ya ixiin

daxc`e ,xwir i"yx yexitc yxit mdxa`

xekiy `nzq jixtcn ,eyexitl di`x yi mzdn

xekiy mzqc :`nl` 'eke dcear lign ileg`

oinen icda dil `iywc mzde ,oii iiezya ixiin

mixac x`ya dil iwen ikdl Ð diayginl ira

illgn icda dil ipzwc `kd la` ,mixkynd

xekiy mzq enk ,oii iiezya dinwep Ð dcear

.`zkec lkacéòáozpe exiag otg `tt ax

dniz Ð 'eke opira eiptg `ln edn eiptg jezl

iab `peeb i`d ik xak lirl dil `irai` `d :il

,xn`w xnel `vnz m`a :xnel yie !miipiad oia

dia ixw `lc Ð `l miipiad oia xnel `vnz m`

`kd ,`xab gkn iz` `lc oeik "`iade gwle"

Ð otg edi` e`lc ab lr s` :opixn` in ?i`n

,inc xity iz`w `xab gknc oeik mewn lkn

miyie `edy in gweld gwle dia opixw xitye

e `ed liirp xcde ,lecb odk ly eiptgadia ixw

"`iade gwle" `nlic e` "`iade eiptg `ln"

.`iai gweldy Ð opiraéàotege xfege oteg

`ed daeg i` :dniz Ð ezpitga exiag qpkp

ikid Ð miptan cg`e uegan cg` miinrt oetgl

odk otg `l ixd mewn lkn ?ezpitga dixag liir

oteg i` :eyexit ikdc d`xpe !ipnif ixz cg`

,davw xacl oi` dxezd ony itl ,otege xfege

calae ,dvxiy enk minrt jk lk oetgl lekiy

xefgiy opax epiwz ikdle ,xizei `le xiqgi `ly

jxca zxehwd on el xftzp `ny mipta oetgie

,skd jezl ozpe otg m` ok m`e Ð zvw xqgpe

xfege ,zipy mrt otege exiag xfeg Ð uega zne

"`iade eiptg `ln" dia opixwc ,qpkpe skl ozepe

xfege oteg oi` i`e .zg` d`ad `l` `kilc

xn` cg "eiptg `ln" rnync meyn ,otege

oi` ok m` Ð eiptg `ln ipnif ixz `le `pngx

.ezpitga qpkp exiag
`ki`de
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc `nei(iyiy meil)

:`ziixan `xnbd dywnøæ ,éáéúéî,odk epi`y -ïðBàåodk - ¥¦¥¨§¥
,xawp `l oiicre eiaexwn cg` el znyøBkéLdzyy odk - ¦

,oii ziriaxåodk,íeî ìòaecar m` el` lkäìa÷amcd ly §©©§©¨¨
,zxy ilkl dndadnäëìBäáe,gafnl mcd lyä÷éøæáelr §¨¨¦§¦¨

,gafndìeñt.oaxwdïëå`edyk ,el` zecear car m`ïëå ,áLBé ¨§¥¥§¥
cia car m`ìeñt ,ìàîNl`nya dkledy x`ean ixd .oaxwd §Ÿ¨

:`xnbd zniiqn .zyy axl dywe ,zlqet.àzáeéz§§¨
l`nya dkledy heytl zyy ax drh ji` :`xnbd zl`ey

,`ziixak `lye dxiykdáúBàc àeä úLL áø àäåax ixde - §¨©¥¤§§¨
,dpnn `cqg axl dywdy ep`vny ,ef `ziixan rci zyyøîàc§¨©

déøBîàì úLL áø déìäëìBä ,àcñç áøî dépéî éòa ,àcñç áøc ¥©¥¤§¨¥§©¦§¨¨¥¦¥¥©¦§¨¨¨
,eäî øæa.odk `weec jixv m`ddéì øîà,`cqg ax,äøéLk §¨©¨©¥§¥¨

,éðòéiñî àø÷îeediy`i lv` gqtd ziiyr zyxta aezky ¦§¨§©§¥¦
,'íéèéLôî íiåìäå íãiî íéðäkä e÷øæiå çñtä eèçLiå'yexite ©¦§£©¨©©¦§§©Ÿ£¦¦¨¨§©§¦¦©§¦¦

z` mipdkd elaiwy xg`le ,mixfa epiid 'gqtd ehgyie' ,aezkd
odkl ozil mcd z` mixfd mihgeyd ekiled ,odka dlawy ,mcd
gkene ,mixfd cin elaiwy ,'mcin mipdkd ewxfie' ,wexfiy

,xfa dxiyk dkledyådf lrúLL áø áéúBî,`cqg axl §¦©¥¤
,dxen`d `ziixadn xfa dleqt dkledyìòáe øBkéL ïðBàå øæ̈§¥¦©©

.ìeñt ìàîN ïëå áLBé ïëå ,ìeñt ä÷éøæáe äëìBäáe äìa÷a íeîixd §©¨¨§¨¨¦§¦¨¨§¥¥§¥§Ÿ¨
l`nya dkledy ok mb da xn`py ef `ziixa rci zyy axy

`xnbd zvxzn .dleqtepizpynn heytl zyy ax dvxyky :
wxe ,ef `ziixa rny `l oiicr dxiyk l`nya dkledyøúä©

dáúBà øãä dòîLc.dpnn `cqg axl dywd - ¦§¨¨£©§¨
:dleqt xfa dkledy `ziixaa iepyd oicd seb lr `xnbd dywn

àcñç áø àäå,dxiyk xfa dkled xn`yøîà÷ àø÷`iad - §¨©¦§¨§¨¨¨©
:`xnbd zvxzn .xen`k ,weqtn eixacl di`xäNòî ãeáòc§¨©£¥

àaèöéàenk mixfd icia eze` egipd mcd z` elawy mipdkdy - ¦§©¨
,mcin edegwl miwxefd mipdkde ,`ahvi` iab lr migipny

.dkled zcear eyr `l mixfde
:mixetikd meia zxehwd zpitg oipra sqep wtqïôç ,àtt áø éòä¥©¨¨¨©

åéðôç CBúì ïúðå Bøéáç,lecb odkd lyeäîeiptg `ln xihwdl £¥§¨©§¨§¨©
eiptg `lnE 'ebe W` ilgB dYgOd `ln gwle' dxn` dxezdy ,df§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥§Ÿ¨§¨

m`d `tt ax wtzqde ,'ebe '`iade dTC miOq zxhwåéðôç àìî' §Ÿ¤©¦©¨§¥¦§Ÿ¨§¨
`iade 'ebe,ïðéòa ','eiptg `ln' lr wx xn`p '`iade'y,àkéà àäå §¥¦§¦¨§¨¦¨

la` ,milgbd lr `l` 'gwle' xn`p `le ,eiptg `ln `ian ixdy
,oetgi mb `edy dxezd dcitwd `l,ïðéòa 'àéáäå ç÷ìå' àîìéc Bà¦§¨§¨©§¥¦§¦¨

df lre 'dwc minq zxehwd' lr mb `ed 'gwle' weqta xn`pdy
,'`iade' gwl envr `edy zxehwd z`y ,'`iade' xn`pàäå§¨

,àkéì.eci lr dzyrp `l dgiwld ixdy.e÷éz ¥¨¥
:zxehwd zpitg oipra sqep wtq d`ian `xnbdïa òùBäé éaø éòä¥©¦§ª©¤

ïôç ,éåìlecb odkdúîå,xihwdl witqdy mcewñðkiL eäîodk ¥¦¨©¨¥©¤¦¨¥
lecbøçàeizgz dpnzpyBúðéôça.aey oetgl jxhvi `le ,ef ©¥©£¦¨

àðéðç éaø øîàmicinlzloa ryedi iax ly ezl`y z` rnyyk ¨©©¦£¦¨
,ieläàøe àak le`yle mkg zeidl dkf dfd xecdyúìàL Ÿ§¥§¥©
øä,íéðBLàiaxy izrny eiykre ,ef dl`y l`ey iziid ip` ixdy ¨¦¦

.jk l`y ok mb mipey`xd zexecd on didy iel oa ryedi
:`xnbd dywnLéL÷ éåì ïa òùBäé éaøc àøîéîì,`pipg iaxn §¥§¨§©¦§ª©¤¥¦¨¦

iax epiidc mipey`xdk le`yl dkfy gazyn `pipg iax ixdy
,iel oa ryediì àðéðç éaø øézä éì ,éåì ïa òùBäé éaø øîàäåúBzL §¨¨©©¦§ª©¤¥¦¦¦¦©¦£¦¨¦§

íééìçL[oiwyn ea mipzepe eze` miwgeyy wxi oin-]úaLa ©£©¦§©¨
.zaya d`etx xeqi` meyn dfa oi`e ,d`etxl

wx m` ,xizdl `pipg iax zpeek dn :`xnbd zxxanì,úBzL ¦§
ïéìëBàä ìk ,ïðúc ,àèéLt,elk`l mi`ixad jxcyíãà ìëBà §¦¨¦§©¨¨¨¦¥¨¨

ezpeeky s` ,zaya,äàeôøì,mipnnq zwigy meyn dfa exfb `le ¦§¨
åokïé÷Lnä ìkozezyl mi`ixad jxcyäúBLs` zaya mc` §¨©©§¦¤

.mzezyl ok mb mi`ixa jxc miilgye ,d`etxl ezpeekyàlà¤¨
xizdl ezpeek gxkdaì÷BçLoeghl -ìå,úaLa íééìçL úBzL ¦§§¦§©£©¦§©¨

:`xnbd zxxan .ogeh iedc ,`ziixe`cn xeq`y s`eéîc éëéä- ¥¦¨¥
zwigy lr `pipg iax z` le`yl ryedi iax jxved ote` dfi` lr

,miilgydàzðkñ àkéàc éàc heyt ,edzyi `l m` dleglàøLî ¦§¦¨©©§¨¦§¨
,éøL,zay xeqi` dgec ytp gewit ixdy,àzðkñ àkéìc éàåi`ce ¨¥§¦§¥¨©©§¨

àéòaî à÷ éëäå ,àzðkñ àkéàc íìBòì :àøîâä úøàáî .øéñà øñéî¥©£¦§¨§¦¨©©§¨§¨¦¨¦©§¨
àéñî éî ,déìmi`txn md miilgy m`d -àúaL eäééìò ìeçéðc- ¥¦©§¨§¥£©§©§¨

,ozwigya zay llgpy.àúaL eäééìò ìeçéð àìå àéñî àì BàŸ©§¨§Ÿ¥£©§©§¨
:`xnbd zl`eye,ze`ivna `l` oica dl`yd oi`y xg`néàî©

àðLz` `weec l`y recn -é÷ác íeMî :àøîâä äðåò .àðéðç éaø §¨©¦£¦¨¦§¨¦
,àeä úBàeôøaep`vny enkéðìàL àì íìBòî ,àðéðç éaø øîàc ¦§§¨©©¦£¦¨¥¨Ÿ§¨©¦

íãàd`etx ywalìòdkedyäéçå äðáì äcøt úkîx`ype - ¨¨©©©¦§¨§¨¨§¨¨
micnl ep` eixacne .d`etx dl oi`e dzinn efk dkny ,zeigl

.ze`etx epnn miywan eidy ,`tex didy
:`xnbd dywnïðéæç à÷ àäådpal dcxtn dkn elaiwy miyp` §¨¨¨¥©

éiçc:`xnbd zvxzn .zeigl ex`ype -àîéàiax ixaca xen` - §©¥¥¨
`pipg'úéiçå'd`x `l mlerny ,dknd lr ezpeeke ,daiwp oeyla §©©

:`xnbd dywn .d`txzdy dpal dcxt zknïðéæç à÷ àäå§¨¨¨¥©
éqzéîc:`xnbd zvxzn .z`txzn dpal dcxt zkny -ï÷îeña §¦©¥§§¨

eäðéàzenec` zecxtd seb -eäéòøk Léø ïøeéçåodilbx iy`xe - ¦§§¦¨¨¥©§©§
zepalïðéøîà÷d`etx oi`y `pipg iax xn` el` zecxt lr - ¨©§¦¨

.ozknl
ezl`yy xn`y `pipg iax ixac lr `iyewd z` zniiqn `xnbd

:mipey`xd zl`yk iel oa ryedi iax lydpéî òîL íB÷î ìkî¦¨¨§©¦¨
LéL÷ àðéðç éaøc`xw iel oa ryedi iax oky ,iel oa ryedi iaxn §©¦£¦¨¨¦

`pipg iax gazydy xnel xyt` ji` ok m`e ,'iax' `pipg iaxl
:`xnbd daiyn .iel oa ryedi iaxk l`y `ed mbyéëä àlà¤¨¨¦

øîà÷d`xe `a ,iel oa ryedi iax ly ewitq lr `pipg iaxïúìàL ¨¨©§¥¨¨
iel oa ryedi iax epiidc mipexg` ly,íéðBLàø ìL äìéàLks`y ¦§¥¨¤¦¦

.ef dl`ya dywzn iziid mipey`xd on ip`y ip`
:`xnbd dywnéëä àðéðç éaø øîà éîezne otga wtzqp `ed mby ¦¨©©¦£¦¨¨¦

,ezpitga xg` qpkiy ednìL Bîãa àìå 'øôa' ,àðéðç éaø øîàäå§¨¨©©¦£¦¨§©§Ÿ§¨¤
,øtxtA WcTd l` oxd` `ai z`fA' mixetikd mei zyxta xn`p ©§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©

qpkdl jixv lecbd odkdy 'xta' aezkd on cnle 'z`Hgl xwA oA¤¨¨§©¨
m` jkle ,ezhigy xg`l xt ly enca `le ,ig xta miptle iptl
`ad odkd ,ext zhigy xg` mixetikd meia lecb odkd zn

,ehgyl xg` xt `iadl jixv eizgzåceràðéðç éaø øîàoic §¨©©¦£¦¨
,xg`L úøBè÷e xcqd z` dpiyäNò àì ,øtä úèéçL íãB÷ dðôç §¤¤£¨¨¤§¦©©¨Ÿ¨¨

ezpitga,íeìk àìåedn zne otg' ly wtqd jiiy `l ok m`e §Ÿ§
z` hgy xak i`ce ,otgy oeiky ,'ezpitga xg` qpkiy,xtd

,ig 'xta' qpkiy icka ,xg` xt `iadl jixv eizgz qpkpd odkde
iptl dzid `id ixdy oey`x ly ezpitga qpkidl leki epi`e
,xtd zhigy xg`l dpitgd `dzy jixve ,ipyd xtd zhigy
l`y ,iel oa ryedi iax ly ef ezli`yy `pipg iax xn` j`ide

.envr `ed
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,`pipg iaxdéì àéòaéî à÷cîiaxl ¨¦¨¨©¦§¨¦©§¨¥

iel oa ryediàä,ezpitga xg` qpkiy edn zne otga ,df wtq - ¨
øáñ÷c ììkîqpkidl odkd lekiyøt ìL Bîãa eléôàå 'øôa' ¦§¨§¨¨©§©©£¦§¨¤©

ig xt `weec `iadl jixvy xaeq did m`y ,enc z` dfi epnny
ixdy ,dcearl qpkpyk xg` xt `iadl jixv ok m` ,ehgyle
leki epi`y i`ce ok m`e ,ext z` hgy oey`xd odkdy xg` qpkp
xcq itl ext zhigy mcew dzidy oey`x ly ezpitga qpkdl

,dcearddéì àøéáñc éàîìe,l`y dti ,iel oa ryedi iaxl §©¦§¦¨¥
eíéðBLàøä úìéàLk BúìéàLelit`e 'xta' mixaeqe ilr miwlegd §¥¨¦§¥©¨¦¦

.ef dl`y dl`yp mdl mby ,xt ly enca
:wtqd seba oecl zxfeg `xnbddìò éåä éàî,zne otgy ote`a ©£¥£¨

.ezpitga xg` qpkiy edn,àtt áø øîàoica wtqa ielz df oic ¨©©¨¨
xfeg ,[eiptg jezl zxehwd zzgnn] uegay dpitgd caln m`d
dzgna opzepe eiptgl skdn zxehwd z` xifgny] mipta mb otege

,[eiptg jeznéày heytpïôBçe,ïôBçå øæBço`kñðëð Bøéáç ¦¥¥§¥£¥¦§¨
äðéôç àîéiwî àäc ,Búðéôçala` ,miptay dpitga ipyd odkaéà ©£¦¨§¨¦©§¨£¦¨¦

,ïôBçå øæBçå ïôBç ïéào`kCì éòazly dpitgd el dlired m`d ¥¥§¥§¥¦¨¥¨
.oey`xd odkd,àtt áøì òùBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§©¨¨
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המשך בעמוד קל

ezny in` cenr hn sc ± iyily wxt`nei
íåî ìòáå øåëéù ïðåàå øæmigafc ipy wxta ,dcear ilgnc i`xwn ol iwtp edlek Ð

.(`,fh)áùåé ïëå.(gi mixac) "zxyl cenrl" irac Ðäáúåàã àåä úùù áø àäåÐ

irh ikide ,dil `riny `nl` ,lif`e yxtnck ,`cqg axc dixen`l ,oizipzn `dl

?l`nya dxykc hytinlíãä íéðäëä å÷øæéåexfge mixf mdy mihgey ly mcin Ð

l` edekilede ,lawnd odkd cin mcd elawe

.opiqxb zyy ax aizne .wxefdäòîùã øúáÐ

axl edi` daze` xcd ,`kd dildip deaze`c

.`cqgàáèöéà äùòîeid milawnd Ð

mixfd oi`e ,mixfd cia mcd z` miaiyen

miaiyen `l` ,llk gafnd cvl eze` oiaxwn

.`ahvi` iab lr xy`k mci lr mcdàîìéã åà
àéáäå ç÷ìå.i`w eiptg `ln` inp "gwle"c Ð

øçà ñðëéù åäîedn ,eizgz ynynd odk Ð

jezl oey`xd ozpy ef dpitga miptl qpkiy

oetgle xefgl jixv oi`e ,skd?àðéðç 'ø øîàÐ

dkef oexg`d xecdy d`xe `a :micinlzl

iziid ip` s`y ,mipey`xd zexeck mkgzdl

iel oa ryedi 'x dl`y eiykre ,ef dli`y l`ey

.mipey`xd on `edyíééìçù.o"eyxw Ð

wegyl.zezyle Ðúééçå àîéà.dknd Ð

äðéî òîù,yiyw ded `l iel oa ryedi 'xc Ð

`le .`pipg 'x xizd il :xn`wc ,iax dil ixwcn

`l` ,iax mixegad lr xnel mipwfd jxc did

xn` il :xnelk .xne` did `pipg xizd il

.d`etx `idy `pipgøîà÷ éëä àìà'x Ð

ly ozl`yy d`xe `a :eicinlzl `pipg

s`y ,mipey`xd on ip`y ,izl`yk mipexg`

.dywzn iziid ip`éëä àðéðç 'ø øîà éîåÐ

?`l i` ezpitga xg` qpkp i` dil `wtqn in

øô ìù åîãá àìå øôál` oxd` `ai z`fa" Ð

m`y ,xt ly enca `le (fh `xwie) "xta ycwd

zne ext hgyqpkp eizgz ynynd oi` Ð

xg` xt `iadl jixv `l` ,miptl mc eze`a

xg` xt `iadl jixvc oeike hegylejixv Ð

.ezhigy xg`l oetglúøåè÷ àðéðç 'ø øîàå
íåìë àìå äùò àì äèéçù íãå÷ äðôçùoky Ð

xyt` i` inp zne otg oipra .zeceard xcq

jixv eixg` `ad dfe ,dligz ext hgy `ly

ly ezpitga qpki zxn` i`e !xg` xt `iadl

oey`xext zhigy mcew ef dpitg z`vnp Ð

.ipy lyàðéðç 'ø øîà÷ éëä`iran `wcn Ð

`d iel oa ryedi 'xl dildil `xiaqc llkn Ð

ok m`c ,xg` xt `iadl jixv oi`cdl `ied Ð

.xtd zhigy mcew dptgy zxehwéàîìå
äéì àøéáñã,mipey`xd zli`yk l`y dti Ð

s` ,xt ly enca elit`e xta ilr ewlgpy oze`

.ef dli`y l`yp odläìò éåä éàî,zne otg Ð

.ezpitga xg` qpkiy ednïôåçå øæåç ïôåç éà
zpitg iab ol `irai`c oiira ol `hytn i` Ð

ivnize ,`l e` oetgle xefgl jixv m` ,mipt

oetgle xefgl jixvc xnelqpkp exiag Ð

.dpitg `niiwin `dc ,ezpitgaïôåç éà äáøãà
ïôåçå øæåçåi`y ,ezpitga qpkp exiag oi` f` Ð

ly eiptg xizei `lye exiag xiqgi `ly xyt`

.ipy ly eiptgl oiey oey`x
ãöéë
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øæxekiy :i"yx my yxite ,dl iziin inp (`,ci) migafc `nw wxt seqa Ð xekiye ope`e

:opz (a,dn zexeka) "oinen el`" wxt seqac ,l"vf odk miig epiax dywde .oii iiezy Ð

ileg` xekiy :`xnba jixte .'eke dndaa mixyke mc`a oileqt xekiyde dheyde yxgd

iaxk `lce ,mixkynd mixac x`ya dl iwene !diayginl ira inen icdae ,dcear lign

mixac x`ya s` dzin aiig xn`c dcedi

inp `kdc miig epiax yxit ok lr .mixkynd

oa wgvi epiaxe .mixkynd mixac x`ya ixiin

daxc`e ,xwir i"yx yexitc yxit mdxa`

xekiy `nzq jixtcn ,eyexitl di`x yi mzdn

xekiy mzqc :`nl` 'eke dcear lign ileg`

oinen icda dil `iywc mzde ,oii iiezya ixiin

mixac x`ya dil iwen ikdl Ð diayginl ira

illgn icda dil ipzwc `kd la` ,mixkynd

xekiy mzq enk ,oii iiezya dinwep Ð dcear

.`zkec lkacéòáozpe exiag otg `tt ax

dniz Ð 'eke opira eiptg `ln edn eiptg jezl

iab `peeb i`d ik xak lirl dil `irai` `d :il

,xn`w xnel `vnz m`a :xnel yie !miipiad oia

dia ixw `lc Ð `l miipiad oia xnel `vnz m`

`kd ,`xab gkn iz` `lc oeik "`iade gwle"

Ð otg edi` e`lc ab lr s` :opixn` in ?i`n

,inc xity iz`w `xab gknc oeik mewn lkn

miyie `edy in gweld gwle dia opixw xitye

e `ed liirp xcde ,lecb odk ly eiptgadia ixw

"`iade gwle" `nlic e` "`iade eiptg `ln"

.`iai gweldy Ð opiraéàotege xfege oteg

`ed daeg i` :dniz Ð ezpitga exiag qpkp

ikid Ð miptan cg`e uegan cg` miinrt oetgl

odk otg `l ixd mewn lkn ?ezpitga dixag liir

oteg i` :eyexit ikdc d`xpe !ipnif ixz cg`

,davw xacl oi` dxezd ony itl ,otege xfege

calae ,dvxiy enk minrt jk lk oetgl lekiy

xefgiy opax epiwz ikdle ,xizei `le xiqgi `ly

jxca zxehwd on el xftzp `ny mipta oetgie

,skd jezl ozpe otg m` ok m`e Ð zvw xqgpe

xfege ,zipy mrt otege exiag xfeg Ð uega zne

"`iade eiptg `ln" dia opixwc ,qpkpe skl ozepe

xfege oteg oi` i`e .zg` d`ad `l` `kilc

xn` cg "eiptg `ln" rnync meyn ,otege

oi` ok m` Ð eiptg `ln ipnif ixz `le `pngx

.ezpitga qpkp exiag
`ki`de
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.milgbd lr dxaeveïéðîéðin gqtd lr Ð

dvexy in epnn eici jyene ,zepnil dvexy

.hgyiy cr ,jynilàúéà íàåxg`lc Ð

dyd lr dia opixw inp dhigywxfiy cr Ð

.dil `irainúéáä èòîé íàåoiiepn era m` Ð

.mdici z` jeynle hrnidldyn zeidnÐ

.hgyiyn `le ,ehrnzi zniiw eziieedy cera

oicet oi`.xeng xht Ðäéçá àìå ìâòá àìÐ

.aizk "dy"càìå.dhegy dya Ðíéàìëá àìå
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xhtc dy dipin opitlic `kd opixn`ck ,[gqtc]
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Ð enc laiw jk xg`e xtd ofe` mxevd :(a,dk) migafc ipy wxta opiyxcckl jixhvi`c il d`xp !miycw x`yn iziz ?il dnl `xw i`da aizkc minz :xn`z m`e .mi`lkd `ivedl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `nei(iyiy meil)

zxxany `ziixa epipyäNBò àeä ãöék,miptay dipy dpitg ¥©¤
dide zxehw d`ln dzgn jezn oteg uegay dpey`x dpitgy
ska did `l miptay dpitga la` ,eiptg `lnn xzei daxd da
dide ,skay dn lk skd jezn oetgl xyt` i`e eiptg `ln `l`
gipdy xg`l :`ziixad zx`an .eiptg jezl skd wixdl jixv

,epinia dzidy milgbd ly dzgnd z` ux`aæaä úà æçBàC- ¥¤©¨¨
el`nya dzidy zxehw eiptg `ln ly skdåéúBòaöà éLàøaly §¨¥¤§§¨

,eteb itlk skd ly dci ziayk ,eici ipyåépéLa íéøîBà Léådid §¥§¦§¦¨
,skd z` fge`äìòîeskd ci z` jyeneBìãeâaeilceb` ipya - ©£¤§¨

hrn hrn eteb cvlúòbnL ãòci ziadåéãé éìévà ïéáìipy oia ©¤©©©§¥©¦¥¨¨
y`xl dribn dpexg`d skd ztye ,skd z` qtez mdae ,eiwtxn

eici zetkdøéæçîe øæBçåzxehwd lk dxrny cr skd z` dhne §¥©£¦¨
ìe ,åéðôç CBúmilgbd lr eiptgn zxehwd gipnykdøáBögipn - §¨§¨§¨

dzgnd lk ipt lr dxftn oi`e cg` mewna dlekdðLò àäiL éãk§¥¤§¥£¨¨
,àBáì ääBLdler oyrd oi`e dxdna sxyp epi` xeavd xacy ¤¨

,oyra zeni `ly ick ok dyere ,cindøfôî ,íéøîBà Léåipt lr §¥§¦§©§¨
dzgnd lk,àBáì úøäîî dðLò àäiL éãkoyr ziad `lnzie §¥¤§¥£¨¨§©¤¤¨

:`ziixad zniiqn .miycwd iycw zian eipir epefi `leBæå- §
miptay dpitgd zcear.Lc÷naL äL÷ äãBáò àéä¦£¨¨¨¤©¦§¨

wx ike :`ziixad ixac meiq lr `xnbd zl`ey'Bæ'dpitgd -àéä¦
ycwnay dyw dceard,àì eúåä÷éìî àkéà àäåepipyy §Ÿ§¨¦¨§¦¨

`ziixaa(:cq migaf),dyw dcear `idyäöéî÷ àkéà àäåepipyy §¨¦¨§¦¨
`ziixaa(:fn lirl):`xnbd daiyn .dyw dcear `idyàéä Bæ' àlà¤¨¦

'äL÷ äãBáòzg` eyexitL úBL÷ úBãBáòîeid.Lc÷na £¨¨¨¥£¨¤©¦§¨
:gikedl `xnbd zniiqndpéî òîLz` zyxtny `ziixadn §©¦¨

y miptay dpitgd dyrnïôBçuegaïôBçå øæBçådwiqne .mipta ¥§¥§¥
:`xnbddpéî òîL.mipta otege xfegy hytpe ,jk gken ok` - §©¦¨

:'zne otg' iabl lirlc wtql dnecd sqep wtq d`ian `xnbd
xt `ed mixetikd meia lecb odk aixwny zepaxwdn cg`

aezky enk ,z`hgl(b fh `xwie)xtA WcTd l` oxd` `ai z`fA'§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©
'dlrl li`e z`Hgl xwA oA,,miptle iptl qpkpd odkdy eyexite ¤¨¨§©¨§©¦§Ÿ¨

.elyn xt `iadl jixvèçL ,eäì àéòaéàext z` lecb odkdúîå ¦©§¨§¨©¨¥
,enc zwixf mcewñðkiL àeä äîodkøçàeizgz `adBîãaly ©¤¦¨¥©¥§¨

,oey`xd xtïðéøîà éîWcTd l` oxd` `ai z`fA' weqtdy'øôa ¦©§¦¨§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©
ezernyn,øt ìL Bîãa eléôàåoeik miptle iptl qpkdl lekie ©£¦§¨¤©

,xt ly enc `iany'øôa' àîìéc Bà`weec ig xta ezernynàìå ¦§¨§©§Ÿ
,øt ìL Bîãaig xg` xt `iaiy cr ycewd l` `eal lkei `le §¨¤©

.ephgyie,df oica mi`xen`d ewlgpe'øôa' ,øîBà àðéðç éaø©¦£¦¨¥§©
ig xta ezernyn,øt ìL Bîãa àìåly exta qpkp ipyd oi`e §Ÿ§¨¤©

,oey`xd'øôa' ,øîà Lé÷ì Léøåernyn,øt ìL Bîãa eléôàå §¥¨¦¨©§©©£¦§¨¤©
,jka ewlgp cer .oey`xd ly xtd mca qpkdl ipyd lekieéaø©¦

'øôa' ,øîà [àçôð] ÷çöé éaø ,øt ìL Bîãa àìå 'øôa' ,øîà énà©¦¨©§©§Ÿ§¨¤©©¦¦§¨©§¨¨©§©
.øt ìL Bîãa eléôàå©£¦§¨¤©

:xt ly enca elit`e 'xta' xaeqd lr zeywdl d`ian `xnbd
,àçôð ÷çöé éaøì énà éaø déáéúéàepi`y ,gqt oaxw ly epicn ¥¦¥©¦©¦§©¦¦§¨©§¨

`xnba z`f micnele ,eiiepnl `l` lk`p(.`q migqt)weqtdnzeny)

(c aiFziA l` axTd FpkWE `Ed gwle dUn zidn ziAd hrni m`e'§¦¦§©©©¦¦§Ÿ¦¤§¨©§¥©¨Ÿ¤¥
eyexit 'zqkna' ,'dUd lr EQkY Flk` itl Wi` zWtp zqknA§¦§©§¨Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ©©¤
,dligzn eilr zepndl devny cnll aezkd `ae ,oipnae oeayga
'eqekz elk` itl yi`' weqtd jynda aezkd eilr dpye
`nlra devnl epi` iepindy cnll ,iepin oeyl epnzz eyexity
,eiepin lhale epnn eici jeynl leki dpnpy xg`e .akrl `l`
e`a m` ,eyexite ,'ziad hrni m`e' weqtd zligzn cnlp df oice

zepndl xyt` onf dfi` cre .mdici jeynle hrnzdl oiiepnd
dpyna epipy ,eici jeynle(.ht my),ïéðîðlr zepndl dvexd - ¦§¦

,gqt oaxwdepnî ïäéãé ïéëLBîegqtn eiepin lhal dvexd oke - §¦§¥¤¦¤
wx mdici jeynle zepndl md mileki ,xg` gqt lr zepndle df

,èçMiL ãòlhal `le zepndl aey xyt` i` ezhigy xg` la` ©¤¦¨¥
,in` iax dywn .iepindàúéà íàåelit`e ezernyn 'xt' m` - §¦¦¨

,'dyd lr eqekz' miweqta aezkd 'dy' mb ok m` ,xt ly enca
iepind ipic micnlp mdny ,'dyn zeidn ziad hrni m`e'
oipnp' ok m`e ,dy ly enca elit`e ezernyn ok mb ,lehiade

mdici oikyenedéì éòaéî '÷øæéL ãòweqtd on cnlp jke ,xnel ©¤¦¨¥¦¨¥¥
kiyne dy lr iepinyeny oiicry ,dwixfd cr `ed ,dydn eici z

.dy
:`xnbd zvxzníúä [éðàL] (éðù)gqt oaxw oipraáéúëcweqta ©¦¨¨¦§¦

,jynidl xyt`y micnl epnny,'äNî úBéäî'miyxecedúeiçî ¦§¦¤¥¦¥
,äNcmicnl ef dyxcne ,jynidl xyt` ig dydy cera wxy §¤

ok mby 'dyd lr eqekz' weqtd jynda xen`d iepind oiprl
dazky zenewn x`ya la` ,ig dyd cera wx zepndl xyt`

.enca elit` dpeekd ok` 'dy' e` 'xt' dxez
ly enca elit`e 'xta' xaeqy inl ztqep `iyew d`ian `xnbd

xeng xht oeict oiprl dxeza xn`p :xt(bi bi zeny)xng xhR lke' ,§¨¤¤£Ÿ
.odkl dyd zzle dya ezectl jixvy epiide ,'dUa dCtYáéúî ¦§¤§¤¥¦

,àøèeæ øîdpyna epipy(.ai zexeka),ïéãBt ïéàxeng xhtìâòa àì ©§¨¥¦Ÿ§¥¤
,xwa oin `edy,äiça àìå,dnecke iav oebka àìådndaäèeçM §Ÿ§©¨§Ÿ¦§¨

,dy `id elit`e,äôéøèa àìådaekx`d on dilbx ekzgpy oebk §Ÿ¦§¥¨
,dlrnleíéàìëa àìå,lgxe yizn dclepy dnda -éBëa àìå §Ÿ§¦§©¦§Ÿ§

,dnda wtq dig wtq `edy ,diave yizn clepd,äNa àlàoia ¤¨§¤
dhegya oicet oi`y epipyy dnne .mifir dya oia miyak dya
`ed ok m` ,dhigy xg`l `le ig dy `l` 'dy' `xwp oi`y gken

.xt ly enc `le ig `l` xt `xwp oi` 'xt' oicd
:`xnbd zvxzníúä éðàLdy `weec jixvy xeng xht oeicta ©¦¨¨

meyn igéìécódey dxifb,çñtî 'äN' 'äN'xen`d 'dy'y myk §¨¥¤¤¦¤©
`a epi` gqtdy ,lirl dpyna epnpy mixacd lkn `a epi` gqta

xn`py dige lbr(d ai zeny)`le ,'miGrd onE miUaMd on 'ebe dU'¤¦©§¨¦¦¨¦¦
axw epi`y ,`a epi` mi`lke ,gqt myl dhigy jixvy hegy

xn`py gafn iabl(fk ak `xwie)`ed ,mi`lkl hxt 'aUk F` xFW'¤¤
.el` lka dctp oi` xeng xht oeicta oicd

:`xnbd zl`eyéàxeng xht oeict ly 'dy' dey dxifb micnel ¦
ok mb xn`p ,gqt ly 'dy'nïläl äîjixv gqta xen`d 'dy'd - ©§©¨

`diy,äðL ïáe íz øëædxeza aezky enk(d ai zeny)minz dU' ¨¨¨¤¨¨¤¨¦
on mkl didi dpW oA xkfEgTY miGrd onE miUaMdïàk óà ''dy'd ¨¨¤¨¨¦§¤¨¤¦©§¨¦¦¨¦¦¦¨©¨

`diy jixv xeng xht oeicta xen`d,äðL ïáe íz øëæepipy ixde ¨¨¨¤¨¨
dpyna(.h zexeka)lecb ,dawpe xkf zeidl leki ea dcety dydy

:`xnbd zayiin .men lrae minz ,ohweäcôz' øîBì ãeîìz©§©¦§¤
'äcôzdCtz `l m`e dUa dCtY xng xhR lke' ,minrt ipy ¦§¤§¨¤¤£Ÿ¦§¤§¤§¦Ÿ¦§¤

,'FYtxreäaéømen lrae dawpa mb ezectl xyt`y eziicta ©£©§¦¨
.ezpy dxary dyae

:`xnbd dywn,äaéø 'äcôz' 'äcôz' éàdaxzeälek eléôàlk - ¦¦§¤¦§¤¦¨£¦§
eke mi`lke dhegy lirl oiiepnd,énð 'mda zectl xyt` didie ©¦

:`xnbd zvxzn .lkd dzaix dxezd ixdyïk íà,lkd daxpy ¦¥
c dey dxifb'äN'dy'déì éðäà éàî 'jgxk lr `l` ,dlired dn - ¤©©£¥¥

oeik ,dpy oae minz xkf `weec e`ly miaxn 'dctz' ly ieaixdn
xenb dy epi`y dn mihrnn dey dxifbdne ,`ed dy seq seqy

.eixiage dhegye mi`lk oebk
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קלז
ezny ina cenr hn sc ± iyily wxt`nei

äùåò àåä ãöéëjfad y`x z` fge` ,eiptg jezl jfad on miptay dipy dpitg Ð

,eizerexf oia itlk jfa ly dcie ux`a dzgnd z` gipdy xg`l ,eizerav` iy`xa

dci y`x ribny cr hrn hrn eteb cvl eilceba dci z` jyene eilceb ipya dlrne

,eiptg jezl dcv jxc dxifgne xfege ,eci qt daebl ribn jfad y`xe ,eici iliv` oial

.milgbd lr dxaeveïéðîéðin gqtd lr Ð

dvexy in epnn eici jyene ,zepnil dvexy

.hgyiy cr ,jynilàúéà íàåxg`lc Ð

dyd lr dia opixw inp dhigywxfiy cr Ð

.dil `irainúéáä èòîé íàåoiiepn era m` Ð

.mdici z` jeynle hrnidldyn zeidnÐ

.hgyiyn `le ,ehrnzi zniiw eziieedy cera

oicet oi`.xeng xht Ðäéçá àìå ìâòá àìÐ

.aizk "dy"càìå.dhegy dya Ðíéàìëá àìå
.dy `ed eiccv ipync ab lr s`e ,lgxe frc Ð

éåëá àìå`le zdin ipzw .diiave yizc Ð

.`ed dy e`l dhegy :`nl` ,dhegya
àéöåäå
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àëéàäåiab opixn` (`,`i) zegpnc `nw wxtac :wgvi epiax dywny dne Ð dvinw

lk" wxtae ,ycwnay dyw dcear `id ef Ð zygxne zagne dt`n zgpn

d`xp .`heg zgpnn xzei dvinwl dywy jl oi` :opixn` (`,cp my) "dvn ze`a zegpnd

Ð dwiln ;xrv oda yiy ,zeyrl odkl md zeyw zecear `kd aiyg `wc dyly jpdc il

dvinw oke ,zwxtnd jezgl epxetva welnl

wegnl odkl xrv el yiy Ð dt`n zgpnc

zeeydle dhnln dphw rav`ae dlrnln elceba

jfad lhepy yxtnck dpitga oke ,dyw xac

c`n xdfil jixv didy :onwl yxtn cere .eipiya

`heg zgpn iab la` .milgbd megn deki `ly

`heg zgpnn xzei dyw dcear jl oi` xn`w `l

,zlaebn oi`y itl ,xn`w dvinwl dyw `l` Ð

.el oi` xrv la` ,dvinw zrya zeeydl leki oi`

éðàùyi o`kn Ð gqtn dy dy silic mzd

"daexn"a `ax xn`wc `dc wcwcl

dy xn`py mewn lk a` dpa df :(a,fr `nw `aa)

dy epiid ,mi`lkd z` `ivedl `l` epi` Ð

xhtc dy dipin opitlic `kd opixn`ck ,[gqtc]

xhtl `axc a` oipac opiwqn "daexn"ae .xeng

.'eke lbra `l oicet oi` :opzcke ,jixhvi` xeng

"epa z`e eze`" wxta i"yx yxity enk `le

dye miayk dy"n `axc a` oipac (a,gr oileg)

e` miayk mdipy en`e eia` `diy cr Ð "mifr

`iddn eyexitl dyw cere .mifr mdipy

xfrl` iaxle :mzd jixtc ,dteb "daexn"c

`axc a` oipa ,dy `edy iptn mi`lka xiznc

xedhd on clepy `nhl :ipyne ?`z` i`nl

iax i`c .ryedi iaxk `lce ,`nhd on exeaire

rny .`wtp "mifr dye miayk dy"n Ð ryedi

dil ixw (`,ai) zexekac `nw wxt ba ba oae ,a` oipa dil ixw `axc :dniz la` .`wtp gqtc dync ,izyxity enk d`xp ok lr ."mifr dye miayk dy"n ied `l `axc a` oipac dpin

"epa z`e eze`"ac :cere ?dhegye dtixhn ith mi`lk `ivedl `ax hwpc `py i`n :cere .'eke elld zenyd lkl hxt oldl dn ,"dy" oldl xn`pe "dy" o`k xn`p :xn`wc ,dey dxifb

?dtixha bdep epa z`e eze` :opz dnl` ,"daexn"ae "epa z`e eze`" wxta `zi`ck ,mi`lkd zeaxl Ð "dy e`" aizkc e`l i` ,mi`lk mihrnn epiidy enk ,dtixh hrnl dy dia aizkc

oerny iax elit`e,opgei iax oke .dynge drax` inelyza `le ,epa z`e eze`a `l xht `l Ð dy zernynn la` ,dhigy dny `l die`x dpi`y dhigyc meyn `l` dtixha xht `l

ik :cere ?dtixhe dhegya oicet oi`c dil `pn ,xedhd on clepy `nhl `axc a` oipa iwene ,zectl mi`lka xiznc xfrl` iax :cere ?dtixhd z` xken dynge drax`a aiign i`n`

xn`dc ,edpip dy e`l ipdc dyc `zernynn `wtp a` oipa `la ipdc xninl `kile !dtixhe dhegy ihernl jixhvi`c `nil ,il dnl `axc a` oipa xfrl` iaxl "daexn"a jixt

mifrd one miyakd on mkl didi dpy oa xkf minz dy" aizkc ,gqtn iwtp ediiexzc `l` ,`id `zln `cg e`l dey dxifbe `axc a` oipac :xnel yie !xt ixwin inp hegy xtc `zrnya

iaxk dl opixy dedc ,mi`lk ihernl xazqn ded `l dey dxifbnc ,dyak en`e yak eia` `diy cr rnync "mifrd one miyakd on"c `xezin witp `axc a` oipa `zyde ."egwz

oipan la` iieaxl edl xazqn mi`lk ,edl opiaxn `le ,dy exwin dhegye dtixhc ab lr s`e .daix "dctz" "dctz"n dil opiaxn dede ,dy `edy iptn a` oipa meyn e`l i` xfrl`

,xn`p mixvna miyakd onc `xw i`dc ab lr s`e "fr e` ayk e` xey"n mi`lk eda opihrnnc `wtp miycw x`ync ,jixhvi` `l gqtc diteblc ,xity hirnn "miyakd on"c a`

`l` epi` dy xn`py mewn lk "miyakd on" elv` azke "dy" azky a` dpa df `l` ,`xw i`dl azkinl jixhvi` `l miycw eazkpc xza mewn lkn Ð miycw exn`p `l oiicre

Ð enc laiw jk xg`e xtd ofe` mxevd :(a,dk) migafc ipy wxta opiyxcckl jixhvi`c il d`xp !miycw x`yn iziz ?il dnl `xw i`da aizkc minz :xn`z m`e .mi`lkd `ivedl

ab lr s`e .dpy oae mz eizeiied lk ediy Ð "mkl didi dpy oa minz xkf" aizkc ?oiipn milw miycw ,miycw iycw `l` il oi` ,xak didy xtd Ð "xtd mcn gwle" xn`py ,leqt

,dipin xnb edin dlaw Ð mz `diy opira `l eizeied lkc idp .dpy oa` `nbxz :ipyne ,dwixf zrya mly opira `l `nl` ,mcd wxef alg zifk mda xiizypy migafd lkn dlr jixtc

dxifbn ipixg`a xq` Ð xeng xhtl a` oipa iwen `le mi`lka ixyc ab lr s` ,xfrl` iaxl `gip `zyde .dlaw zrya mz `diy opirac xta ol ilbc oeik .yxetnd on mezq cnlic

cgi mlek lelkl dil `gip `l` ,a` oipan `l` `wtp dey dxifbn `l mi`lkc ,`weec e`l elld zenyd lkl hxt oldl dn ,"dy" oldl xn`pe "dy" o`k xn`p :mzd xn`wc `de .dey

ey dxifbn iwtp `l inp dige lbr `dc Ð:xn`z m`e .mi`lkn `l` ied `l a` oipac .dynge drax` inelyz oke dtixha bdep epa z`e eze`c `d inp `gipe Ð dyc zernynn `l` d

Ð miycwl i` ?il dnl `axc a` oipa :"daexn"a wiic `wc :dnize .dey dxifbl dpten `l edcic dyc :xnel yi !xeng xht oeict opitlick "dy" "dy"c dey dxifba izil mewn lkn

dedc ,mifrd one miyakd on xzein did `l f` Ð miycwa azk `l i` `d ?i`n`e ,dil `gip ded Ð `axc a` oipa opitli `l` ,`icda eda azk ded `l i`c ,rnyne .eda azk `icda

`la xzein "mifrd one miyakd on"c dnize ,miycwl i` :xn`w ikde ,ely a` oipaa `ax yxit `ly dn itl ,ok zeywdl `xnbd jxcc :wgvi epiax xne`e !diteba mi`lk ihernl jixv

iab (a,b) oiyeciw zkqn yixae (a,en zeaezk) "dxrp" wxta zeaezka `ki` `peeb i`d ike .eda azk `icda `dc ,`gip `l Ð ikd opixn` i` elit` ,ipixg` `xwn `l` miycwn slin

xqn ira i`c ,oiyecwn `l` eed dea`c (mye a,n zeaezk) "zexrp el`" wxta zeaezka ol `niiw `l ediiteb mbte zyeac ab lr s`e ,mbte zyean i` ,ded dea`c olpn diyeciw sqk

.ediieeba jiiy dea` oky Ð jpdl dnc ,mzdn diyeciw sqk slinl ivn `l Ð `wtp `pixg` `xwn mbte zyeac xnel `vnz m` elit` :`xnb xn`w `geexl `l` ,oigy dkene leepnl dl

i` xn`wc `d ,`gip Ð miycwn opixnbc meyn `l` "miyakd on" xziin `l i` elit`c ,"daexn"c `iddn dyw i`n `prci `le .dfa o`k jix`dl oi`e ,myl daxd miyexit yi ,edin

m`e .'ebe "dlerl dxezd z`fe"c `ywida opixnb miycwn miycwc ,`kdn xity opixnb miycw ,ditebl "miyakd on" jixhvi`c idp opixn` ded eda `icda azk ded `l i` miycwl

yie ?iziz `kidn dncp ok m`e ,a` oipan `l` dey dxifbn opihrnn `l mi`lk `de ,dncpa zectl edn mi`lka ixq`c opaxl (`,ai) zexekac `nw wxta dil `irainw i`n :xn`z

."dctz" "dctz"n diiaxp `le ,`weec dey dxfbc `nipe ,dey dxifbn dncp inp hrnp `zydn Ð ihernl a` oipa `z`e ,"dctz" "dctz"n iieaxl xazqin ded mi`lkc oeik :xnel
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æaä úà æçBà ?äNBò àeä ãöék,åéúBòaöà Làøa C ¥©¤¥¤©¨¨§Ÿ¤§§¨
ïéáì úòbnL ãò ,Bìceâa äìòîe ,åépéLa :íéøîBà Léå§¥§¦§¦¨©£¤§¨©¤©©©§¥

.åéãé éìévàøæBçåéãk ,døáBöå ,åéðôç CBúì døéæçîe ©¦¥¨¨§¥©£¦¨§¨§¨§§¨§¥
éãk ,døfôî :íéøîBà Léå .àBáì ääBL dðLò àäiL¤§¥£¨¨¤¨§¥§¦§©§¨§¥
äL÷ äãBáò àéä Bæå .àBáì úøäîî dðLò àäiL¤§¥£¨¨§©¤¤¨§¦£¨¨¨

.Lc÷naL¯àäå ,ä÷éìî àkéà àäå ?àì eúå àéä Bæ ¤©¦§¨¦§Ÿ§¨¦¨§¦¨§¨
!äöéî÷ àkéà¯úBãBáòî äL÷ äãBáò àéä Bæ :àlà ¦¨§¦¨¤¨¦£¨¨¨¥£

ïôBç :dpéî òîL .Lc÷naL úBL÷øæBçåòîL ,ïôBçå ¨¤©¦§¨§©¦¨¥§¥§¥§©
.dpéîøçà ñðkiL àeä äî ,úîå èçL :eäì àéòaéà ¦¨¦©£¨§¨©¨¥©¤¦¨¥©¥

øôa :ïðéøîà éî ?Bîãa¯Bà ,øt ìL Bîãa eléôàå §¨¦¨§¦©§©©£¦§¨¤©
øôa :àîìéc¯:øîBà àðéðç éaø ?øt ìL Bîãa àìå ¦§¨§©§Ÿ§¨¤©©¦£¦¨¥

éøå ,øt ìL Bîãa àìå øôaàìå øôa :øîà éîà éaø .øt ìL Bîãa eléôàå øôa :øîà Lé÷ì L §©§Ÿ§¨¤©§¥¨¦¨©§©©£¦§¨¤©©¦©¦¨©§©§Ÿ
:àçtð ÷çöé éaøì éîà éaø déáéúéà .øt ìL Bîãa eléôàå øôa :øîà ÷çöé éaø ,øt ìL Bîãa§¨¤©©¦¦§¨¨©§©©£¦§¨¤©¥¦¥©¦©¦§©¦¦§¨©¨¨

àúéà íàå ,èçMiL ãò epnî ïäéãé ïéëLBîe ïéðîð¯áéúëc íúä éðL !déì éòaéî ÷BøæiL ãò ¦§¦§¦§¥¤¦¤©¤¦¨¥§¦¦¨©¤¦§¦¨¥¥¨¥¨¨¦§¦
úBéäî"äOî"¯.äNc dúeiçî¯ìâòa àì ïéãBt ïéà :àøèeæ øî áéúî,äiça àìåàìå ¦§¦¤¦¦¥§¤§¦¨§¨¥¦Ÿ§¥¤§Ÿ§©¨§Ÿ

äNa àlà ,éBëa àìå ,íéàìëa àìå ,äôéøèa àìå ,äèeçLa!¯éìéc ,íúä éðàLäN äN ó ¦§¨§Ÿ¦§¥¨§Ÿ§¦§©¦§Ÿ§¤¨§¤¨¥¨¨§¨¥¤¤
.çñtî¯äðL ïáe íz øëæ ïläl äî éà¯äãôz" øîBì ãeîìz ?äðL ïáe íz øëæ ïàk óà ¦¤©¦©§©¨¨¨¨¤¨¨©¨¨¨¨¤¨¨©§©¦§¤

.äaéø "äcôz¯äcôz éàäaéø äcôz¯!éîð eälek eléôà¯?déì éðäà éàî äN ,ïk íà ¦§¤¦¨¦¦§¤¦§¤¦¨£¦§©¦¦¥¤©©£¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc `nei(iyiy meil)

zxxany `ziixa epipyäNBò àeä ãöék,miptay dipy dpitg ¥©¤
dide zxehw d`ln dzgn jezn oteg uegay dpey`x dpitgy
ska did `l miptay dpitga la` ,eiptg `lnn xzei daxd da
dide ,skay dn lk skd jezn oetgl xyt` i`e eiptg `ln `l`
gipdy xg`l :`ziixad zx`an .eiptg jezl skd wixdl jixv

,epinia dzidy milgbd ly dzgnd z` ux`aæaä úà æçBàC- ¥¤©¨¨
el`nya dzidy zxehw eiptg `ln ly skdåéúBòaöà éLàøaly §¨¥¤§§¨

,eteb itlk skd ly dci ziayk ,eici ipyåépéLa íéøîBà Léådid §¥§¦§¦¨
,skd z` fge`äìòîeskd ci z` jyeneBìãeâaeilceb` ipya - ©£¤§¨

hrn hrn eteb cvlúòbnL ãòci ziadåéãé éìévà ïéáìipy oia ©¤©©©§¥©¦¥¨¨
y`xl dribn dpexg`d skd ztye ,skd z` qtez mdae ,eiwtxn

eici zetkdøéæçîe øæBçåzxehwd lk dxrny cr skd z` dhne §¥©£¦¨
ìe ,åéðôç CBúmilgbd lr eiptgn zxehwd gipnykdøáBögipn - §¨§¨§¨

dzgnd lk ipt lr dxftn oi`e cg` mewna dlekdðLò àäiL éãk§¥¤§¥£¨¨
,àBáì ääBLdler oyrd oi`e dxdna sxyp epi` xeavd xacy ¤¨

,oyra zeni `ly ick ok dyere ,cindøfôî ,íéøîBà Léåipt lr §¥§¦§©§¨
dzgnd lk,àBáì úøäîî dðLò àäiL éãkoyr ziad `lnzie §¥¤§¥£¨¨§©¤¤¨

:`ziixad zniiqn .miycwd iycw zian eipir epefi `leBæå- §
miptay dpitgd zcear.Lc÷naL äL÷ äãBáò àéä¦£¨¨¨¤©¦§¨

wx ike :`ziixad ixac meiq lr `xnbd zl`ey'Bæ'dpitgd -àéä¦
ycwnay dyw dceard,àì eúåä÷éìî àkéà àäåepipyy §Ÿ§¨¦¨§¦¨

`ziixaa(:cq migaf),dyw dcear `idyäöéî÷ àkéà àäåepipyy §¨¦¨§¦¨
`ziixaa(:fn lirl):`xnbd daiyn .dyw dcear `idyàéä Bæ' àlà¤¨¦

'äL÷ äãBáòzg` eyexitL úBL÷ úBãBáòîeid.Lc÷na £¨¨¨¥£¨¤©¦§¨
:gikedl `xnbd zniiqndpéî òîLz` zyxtny `ziixadn §©¦¨

y miptay dpitgd dyrnïôBçuegaïôBçå øæBçådwiqne .mipta ¥§¥§¥
:`xnbddpéî òîL.mipta otege xfegy hytpe ,jk gken ok` - §©¦¨

:'zne otg' iabl lirlc wtql dnecd sqep wtq d`ian `xnbd
xt `ed mixetikd meia lecb odk aixwny zepaxwdn cg`

aezky enk ,z`hgl(b fh `xwie)xtA WcTd l` oxd` `ai z`fA'§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©
'dlrl li`e z`Hgl xwA oA,,miptle iptl qpkpd odkdy eyexite ¤¨¨§©¨§©¦§Ÿ¨

.elyn xt `iadl jixvèçL ,eäì àéòaéàext z` lecb odkdúîå ¦©§¨§¨©¨¥
,enc zwixf mcewñðkiL àeä äîodkøçàeizgz `adBîãaly ©¤¦¨¥©¥§¨

,oey`xd xtïðéøîà éîWcTd l` oxd` `ai z`fA' weqtdy'øôa ¦©§¦¨§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©
ezernyn,øt ìL Bîãa eléôàåoeik miptle iptl qpkdl lekie ©£¦§¨¤©

,xt ly enc `iany'øôa' àîìéc Bà`weec ig xta ezernynàìå ¦§¨§©§Ÿ
,øt ìL Bîãaig xg` xt `iaiy cr ycewd l` `eal lkei `le §¨¤©

.ephgyie,df oica mi`xen`d ewlgpe'øôa' ,øîBà àðéðç éaø©¦£¦¨¥§©
ig xta ezernyn,øt ìL Bîãa àìåly exta qpkp ipyd oi`e §Ÿ§¨¤©

,oey`xd'øôa' ,øîà Lé÷ì Léøåernyn,øt ìL Bîãa eléôàå §¥¨¦¨©§©©£¦§¨¤©
,jka ewlgp cer .oey`xd ly xtd mca qpkdl ipyd lekieéaø©¦

'øôa' ,øîà [àçôð] ÷çöé éaø ,øt ìL Bîãa àìå 'øôa' ,øîà énà©¦¨©§©§Ÿ§¨¤©©¦¦§¨©§¨¨©§©
.øt ìL Bîãa eléôàå©£¦§¨¤©

:xt ly enca elit`e 'xta' xaeqd lr zeywdl d`ian `xnbd
,àçôð ÷çöé éaøì énà éaø déáéúéàepi`y ,gqt oaxw ly epicn ¥¦¥©¦©¦§©¦¦§¨©§¨

`xnba z`f micnele ,eiiepnl `l` lk`p(.`q migqt)weqtdnzeny)

(c aiFziA l` axTd FpkWE `Ed gwle dUn zidn ziAd hrni m`e'§¦¦§©©©¦¦§Ÿ¦¤§¨©§¥©¨Ÿ¤¥
eyexit 'zqkna' ,'dUd lr EQkY Flk` itl Wi` zWtp zqknA§¦§©§¨Ÿ¦§¦¨§¨Ÿ©©¤
,dligzn eilr zepndl devny cnll aezkd `ae ,oipnae oeayga
'eqekz elk` itl yi`' weqtd jynda aezkd eilr dpye
`nlra devnl epi` iepindy cnll ,iepin oeyl epnzz eyexity
,eiepin lhale epnn eici jeynl leki dpnpy xg`e .akrl `l`
e`a m` ,eyexite ,'ziad hrni m`e' weqtd zligzn cnlp df oice

zepndl xyt` onf dfi` cre .mdici jeynle hrnzdl oiiepnd
dpyna epipy ,eici jeynle(.ht my),ïéðîðlr zepndl dvexd - ¦§¦

,gqt oaxwdepnî ïäéãé ïéëLBîegqtn eiepin lhal dvexd oke - §¦§¥¤¦¤
wx mdici jeynle zepndl md mileki ,xg` gqt lr zepndle df

,èçMiL ãòlhal `le zepndl aey xyt` i` ezhigy xg` la` ©¤¦¨¥
,in` iax dywn .iepindàúéà íàåelit`e ezernyn 'xt' m` - §¦¦¨

,'dyd lr eqekz' miweqta aezkd 'dy' mb ok m` ,xt ly enca
iepind ipic micnlp mdny ,'dyn zeidn ziad hrni m`e'
oipnp' ok m`e ,dy ly enca elit`e ezernyn ok mb ,lehiade

mdici oikyenedéì éòaéî '÷øæéL ãòweqtd on cnlp jke ,xnel ©¤¦¨¥¦¨¥¥
kiyne dy lr iepinyeny oiicry ,dwixfd cr `ed ,dydn eici z

.dy
:`xnbd zvxzníúä [éðàL] (éðù)gqt oaxw oipraáéúëcweqta ©¦¨¨¦§¦

,jynidl xyt`y micnl epnny,'äNî úBéäî'miyxecedúeiçî ¦§¦¤¥¦¥
,äNcmicnl ef dyxcne ,jynidl xyt` ig dydy cera wxy §¤

ok mby 'dyd lr eqekz' weqtd jynda xen`d iepind oiprl
dazky zenewn x`ya la` ,ig dyd cera wx zepndl xyt`

.enca elit` dpeekd ok` 'dy' e` 'xt' dxez
ly enca elit`e 'xta' xaeqy inl ztqep `iyew d`ian `xnbd

xeng xht oeict oiprl dxeza xn`p :xt(bi bi zeny)xng xhR lke' ,§¨¤¤£Ÿ
.odkl dyd zzle dya ezectl jixvy epiide ,'dUa dCtYáéúî ¦§¤§¤¥¦

,àøèeæ øîdpyna epipy(.ai zexeka),ïéãBt ïéàxeng xhtìâòa àì ©§¨¥¦Ÿ§¥¤
,xwa oin `edy,äiça àìå,dnecke iav oebka àìådndaäèeçM §Ÿ§©¨§Ÿ¦§¨

,dy `id elit`e,äôéøèa àìådaekx`d on dilbx ekzgpy oebk §Ÿ¦§¥¨
,dlrnleíéàìëa àìå,lgxe yizn dclepy dnda -éBëa àìå §Ÿ§¦§©¦§Ÿ§

,dnda wtq dig wtq `edy ,diave yizn clepd,äNa àlàoia ¤¨§¤
dhegya oicet oi`y epipyy dnne .mifir dya oia miyak dya
`ed ok m` ,dhigy xg`l `le ig dy `l` 'dy' `xwp oi`y gken

.xt ly enc `le ig `l` xt `xwp oi` 'xt' oicd
:`xnbd zvxzníúä éðàLdy `weec jixvy xeng xht oeicta ©¦¨¨

meyn igéìécódey dxifb,çñtî 'äN' 'äN'xen`d 'dy'y myk §¨¥¤¤¦¤©
`a epi` gqtdy ,lirl dpyna epnpy mixacd lkn `a epi` gqta

xn`py dige lbr(d ai zeny)`le ,'miGrd onE miUaMd on 'ebe dU'¤¦©§¨¦¦¨¦¦
axw epi`y ,`a epi` mi`lke ,gqt myl dhigy jixvy hegy

xn`py gafn iabl(fk ak `xwie)`ed ,mi`lkl hxt 'aUk F` xFW'¤¤
.el` lka dctp oi` xeng xht oeicta oicd

:`xnbd zl`eyéàxeng xht oeict ly 'dy' dey dxifb micnel ¦
ok mb xn`p ,gqt ly 'dy'nïläl äîjixv gqta xen`d 'dy'd - ©§©¨

`diy,äðL ïáe íz øëædxeza aezky enk(d ai zeny)minz dU' ¨¨¨¤¨¨¤¨¦
on mkl didi dpW oA xkfEgTY miGrd onE miUaMdïàk óà ''dy'd ¨¨¤¨¨¦§¤¨¤¦©§¨¦¦¨¦¦¦¨©¨

`diy jixv xeng xht oeicta xen`d,äðL ïáe íz øëæepipy ixde ¨¨¨¤¨¨
dpyna(.h zexeka)lecb ,dawpe xkf zeidl leki ea dcety dydy

:`xnbd zayiin .men lrae minz ,ohweäcôz' øîBì ãeîìz©§©¦§¤
'äcôzdCtz `l m`e dUa dCtY xng xhR lke' ,minrt ipy ¦§¤§¨¤¤£Ÿ¦§¤§¤§¦Ÿ¦§¤

,'FYtxreäaéømen lrae dawpa mb ezectl xyt`y eziicta ©£©§¦¨
.ezpy dxary dyae

:`xnbd dywn,äaéø 'äcôz' 'äcôz' éàdaxzeälek eléôàlk - ¦¦§¤¦§¤¦¨£¦§
eke mi`lke dhegy lirl oiiepnd,énð 'mda zectl xyt` didie ©¦

:`xnbd zvxzn .lkd dzaix dxezd ixdyïk íà,lkd daxpy ¦¥
c dey dxifb'äN'dy'déì éðäà éàî 'jgxk lr `l` ,dlired dn - ¤©©£¥¥

oeik ,dpy oae minz xkf `weec e`ly miaxn 'dctz' ly ieaixdn
xenb dy epi`y dn mihrnn dey dxifbdne ,`ed dy seq seqy
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc `nei(ycew zay meil)

:xt ly enca `le 'xta' xaeqy inl cer dywn `xnbddéáéúéà¥¦¥
,énà éaøì àçôð ÷çöé éaøxg` giyn odk xt zyxta aezk ©¦¦§¨©§¨§©¦©¦

,ealg zaxwde enc z`fde xtd zhigyøtä ìk úà àéöBäå'l` §¦¤¨©¨¤
ezhigy xg` mb xtdy gkene ,'ebe 'Fz` sxUe 'ebe dpgOl uEgn¦©©£¤§¨©Ÿ

eyexit 'xtd lk' :`xnbd zvxzn .'xt' dxeza `xwpúà àéöBiL¤¦¤
,Blek,eialg zaxwde enc zwixf xg` xtdn x`ypd lk epiidc

enk ,ig xt ezernyn oi` i`ce 'xtd mc' e` 'xtd xya'y myke
j` ,ig xt ezernyn oi`e xtdn x`ypd lk eyexit 'xtd lk' ok
:cer `xnbd dywn .ig xt eyexit 'xt' mzq dxeza azkpyk
xtd ly onc zwixfe ozhigy xg` ,mixetikd mei zepaxw zyxta

xn`p xiryde(fk fh `xwie),úàhçä øéòN úàå úàhçä øt úàå''ebe §¥©©©¨§¥§¦©©¨
dpgOl uEgn l` `ivFixg`l s`y gkene ,'ebe 'W`a EtxUe ¦¤¦©©£¤§¨§¨¥

:`xnbd zvxzn .'xt' dxeza `xwp mcd zwixf,àtt áø øîà̈©©¨¨
ad lr xaecny mewnLøôe øNáe øBò,xtd lyàì àîìò éleëc §¨¨¤¤§¥¨§¨Ÿ

éâéìtmixetikd mei xta jkle ,dhigy xg`l s` 'xt' `xwpy §¦¥
dxezd dazk yxtde xyade xerd z` sexyl deevn dxezdy

,'xt'íãa éâéìt ékxen`d 'xt'y xnel jiiy m`d ,ecal xtd ¦§¦¥§¨
,xtd mc epiid dxezaéø÷éà àì íc øáñ øîe ,øt éø÷éà íc øáñ øî©¨©¨¦§¥©©¨©¨Ÿ¦§¥

.øt©
:xt ly enca elit`e 'xta' xaeqy in enk dgiken `xnbdøîà̈©

áéúëc ,øt éø÷éà íc øîàc ïàîk àøazñî ,éMà áøzyxta ©©¦¦§©§¨§©§¨©¨¦§¥©¦§¦
mixetikd mei zcear(b my)ïa øôa Lãwä ìà ïøäà àáé úàæa'§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©¤

,'ø÷a,ynn xt `l` xt ly enc eyexit oi` 'xt'y xn`p m`eeèà ¨¨¨
déì ìéiòî déðø÷aiptl eqipkne xtd ly eipxwa odkd fge` m`d - §©§¥§©¥¥

,miptleàlàqpkiy dpeekd i`ceBîãa,xtd lydéì éø÷ådxeza ¤¨§¨§¨¥¥
,'øt'.xt `xwp ok mb xt ly ency gkenCãéàåency xaeqy in - ©§¦¨

`ai z`fA' dpeekd oi`y ,jk weqtd yxti xt `xwp epi` xt ly§Ÿ¨Ÿ
jk `l` ,ycewl qpkpyk xtd z` `iaiy 'WcTd l` oxd ©̀£Ÿ¤©Ÿ¤

,eyexitLãwä ìà àáì ïøäà øLëeä äîazeyrl jxvp `ed dn - ©¤§©©£Ÿ¨Ÿ¤©Ÿ¤
,qpkdl i`yx `diy ickúàhçì ø÷a ïa øôaxt `iaiy ici lr - §©¤¨¨§©¨

.oipra zexen`d zeceard z` dyrie dxfrl ig
xg` odk leki m` zne hgy iab wtqd seb lr `xnbd zl`ey

:`l e` enca qpkdldéì ÷etéúåxg` oi`y xnel xg` mrh yiy §¥¥
,enca qpkdl lekiàéä äéìòa eúnL úàhçc`iany xtd ixdy - §©¨¤¥§¨¤¨¦

,z`hg oaxw `ed lecb odkdäéìòa eúnL úàhçådynl dkld §©¨¤¥§¨¤¨
c `id ipiqnáø øa ïéáø déì øîà :àøîâä úöøúî .àìæà äúéîì§¦¨©§¨¨©¥¨¦©©

éãéîìz éøîà ,àáøì àcàCjky,íøîò áø øîàmei ly xt ©¨§¨¨¨§¥©§¦¨¨©©©§¨
mixetikd,àéä øeaö úàhçz`hg `le ,l`xyi lk lr xtkl `ay ©©¦¦

,cigiåxeaiv z`hgàìæà äúéîì àìz`hg xtd `xwpy epivne . §Ÿ§¦¨©§¨
aiv,xeïðúcdxenz zkqna(.ci sc)zepaxwy ,`nw `pz zrc , ¦§©

zegec opi` cigi zepaxwe d`nehd z`e zayd z` oigec xeaivd
,d`nehe zayéúéáçå íéøetkä íBé øt àìäå ,øéàî éaø Bì øîà̈©©¦¥¦©£Ÿ©©¦¦©£¦¥

.äàîehä úàå úaMä úà äçBãå ,àeä ãéçé ïaø÷c ,çñôe ìBãb ïäëŸ¥¨¤©§¨§©¨¦§¤¤©©¨§¤©§¨
,dpyndn mxnr ax wiicneììkî åàìrnyn xi`n iax ixacn - ¨¦§¨

øîàc ïàîì àkéàczepaxw ,gqte oiziage mixetikd mei ly xty §¦¨§©§¨©
øeaöcz` migec xeaiv zepaxw wxy xaeq `nw `pz ixdy ,md §¦

.zayd
:`ax el dywdéîòèìeC`déðz÷c,`ziixaaá÷òé éaø Bì øîà §©§¥§¨¨¥¨©©¦©£Ÿ

,d`nehe zay migec xeaiv zepaxw lky xne`y `pzløt àìäå©£Ÿ©
øeaö ïaø÷c äâéâçå íéáëBk úãBáò éøéòNe øeaö ìL øác íìòä`ed ¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©¨¦©£¦¨§¨§©¦

åikd elit`,äàîehä úà àìå úaMä úà àì ïéçBc ïéàmb m`d §¥¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨
`ziixadn wiiczøîàc ïàîì àkéàc ììkîmd el` zepaxwy ¦§¨§¦¨§©§¨©

zepaxwãéçécxac mlrd xt ixde ,d`nehe zay oigec oi` okle §¨¦
lre ,xeaiv zepaxw mdy dxeza yxetn miakek zcear ixirye
zepaxw md m` el` zepaxw lr ewlgp `ly xnel jixv jgxk

,xeaiv e` cigiàlà,eyexit jk,déì øcäî à÷ àn÷ àpúì ¤¨§©¨©¨¨§©¥¥
øîà÷c déòîLcmlerly ,zepaxwd lkl llk hwpy -øeaö ïaø÷ §¨§¥§¨¨©¨§©¦

úaMä úà àì äçBc Bðéà ãéçé ïaø÷å äàîehä úàå úaMä úà äçBc¤¤©©¨§¤©§¨§¨§©¨¦¥¤Ÿ¤©©¨
øéàî éaø Bì øîà ,äàîehä úà àìåoaxwy eixac lr `nw `pzl §Ÿ¤©§¨¨©©¦¥¦
ike ,d`nehe zay dgec epi` cigiàeä àììk ãéçé ïaø÷epi`y ¨§©¨¦§¨¨

,dgecãéçé ïaø÷c ,çñôe ìBãb ïäë éúéáçå íéøetkä íBé øt àìäå©£Ÿ©©¦¦©£¦¥Ÿ¥¨¤©§¨§©¨¦
zercd lklì øîàå ,äàîehä úàå úaMä úà ïéçBcå àeäéaø B §¦¤©©¨§¤©§¨§¨©©¦

á÷òéike ,d`nehe zay dgec xeaiv oaxwy eixac lr `nw `pzl ©£Ÿ
àeä àììk øeaö ïaø÷,migec mlekyøeaö ìL øác íìòä øt àìäå ¨§©¦§¨¨©£Ÿ©¤§¥¨¨¤¦

àeä øeaö ïaø÷c ,äâéâçå íéáëBk úãBáò éøéòNe,lkd ixaclïéàå §¦¥£©¨¦©£¦¨§¨§©¦§¥
Eãéa àììk éàä èB÷ð àlà ,äàîehä úà àìå úaMä úà àì ïéçBc¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨¤¨§©§¨¨¦¨

,jcia df llk qetz -ìkoaxwòeá÷ BpîfLonf dxez drawy - ¨¤§©¨©
oinelyz el oi` epnf xar m`e ezaxwdúàå úaMä úà äçBc¤¤©©¨§¤

a eléôà äàîehäoaxwãéçéjixvy itl ,oiziage gqt oebk ©§¨£¦§¨¦
,opnfa oaixwdlìëåoaxwúaMä úà àì äçBc Bðéà òeá÷ Bpîæ ïéàL §¨¤¥§©¨©¥¤Ÿ¤©©¨

a eléôàå ,äàîehä úà àìåzepaxwøeaöxac mlrd xt oebk §Ÿ¤©§¨©£¦§¦
xg` maixwdl lekie xaer mpnf oi`y itl ,miakek zcear ixirye
xty mxnr ax zii`x z` `ax dgcy `vnpe .dxdhae lega jk

.xeaiv oaxw epi`y xaeqe ,xeaiv oaxw `ed mixetikd mei ly
lkd zrcl mixetikd mei ly xty xaeqd `ax lr dywn `xnbd

:xeaiv oaxw epi` `edéiaà déáéúéà,`axlíBé ìL øéòNå øt ¥¦¥©©¥©§¨¦¤
ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä,mixg`d el`a extkzpe ©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤

,mipey`xd e`vnp jk xg`e,eúeîé ílekeaxwiy mixne` oi`e ¨¨
extiky z`hgk miaygpe xg`n ,mixetikd meia d`ad dpyl
ecnly itk zezny ze`hg yngd on zg` `ide ,xg`a dilra

,ipiqn dynl dkldnLéøôäå eãáàL íéáëBk úãBáò éøéòN ïëå§¥§¦¥£©¨¦¤¨§§¦§¦
ïäézçz íéøçà,mipey`xd e`vnp jk xg`e mixg`a extkzpe £¥¦©§¥¤

ïBòîL éaøå [øæòìà] (øæòéìà) éaø .äãeäé éaø éøác ,eúeîé ílek¨¨¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
eáàzñiL ãò eòøé ,íéøîBà,men mda letiy cr mze` edyi - §¦¦§©¤¦§¨£

,oeict mdl oi` mininz mdy cerayäáãðì ïäéîc eìtéå eøënéå- §¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨
itl ,ezeni `ly mrhde ,iept gafndy onfa oiaixwny zeler

,äúî øeaö úàhç ïéàLzezny ipiqn ecnly ze`hg yngd lky ¤¥©©¦¥¨
`ziixaa oerny iaxe xfrl` iax ixacne .cigi ze`hga `l` opi`
itl erxi `l` ezeni `l mixetikd mei ly xiryde xtdy exn`y
z`hgk epic xtdy mixaeqd yiy gken ,dzn xeaiv z`hg oi`y

.xeaiv
d zvxzn:`xnbdéì øîà,`ax'øt' éàîeilry `ziixaa xen`d ¨©¥©©

,xeaiv z`hg `edy oerny iaxe xfrl` iax exn`øác íìòä øt©¤§¥¨¨
.øeaö ìL¤¦

:`xnbd dywnàäåxirye xt' `ziixaa.éðz÷ 'íéøetkä íBé ìL §¨¤©¦¦¨¨¥
éðz÷ ék :àøîâä úöøúîmixetikd mei ly' `ziixaaøéòNcà ' ¦¨¨¥©§¨¦

mei ly xte ,xeav ly xac mlrd xtl dpeekd 'xt'd la` ,xn`p
.zercd lkl xeaiv z`hgk epic oi` mixetikd

:`xnbd dywnàéðúäå,zxg` `ziixaøéòNe íéøetkä íBé ìL øt §¨©§¨©¤©¦¦§¦
éøác eúeîé ílek ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä íBé ìL¤©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤¨¨¦§¥
ãò eòøé íéøîBà ïBòîL éaøå [øæòìà] (øæòéìà) éaø ,äãeäé éaø©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦§©
.äúî øeaö úàhç ïéàL ,äáãðì ïäéîc eìtéå eøënéå eáàzñiL¤¦§¨£§¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨¤¥©©¦¥¨
iax exn` jk lre ,mixetikd mei ly xt lr yxetn ef `ziixaae

:`xnbd zvxzn .xeaiv z`hgk epicy oerny iaxe xfrl`àìŸ
àîézmrhd oerny iaxe xfrl` iax ixaca `ziixaa yxtz l` - ¥¨

itl ezeni `le erxiyàîéà àlà ,äúî øeaö úàhç ïéàLmrhd ¤¥©©¦¥¨¤¨¥¨
itl,äúî ïéôzeMä úàhç ïéàLmixetikd mei ly xtdy oeiky ¤¥©©©¨¦¥¨

dpi` `id s`y oitzeyd z`hgk epic mipdkd eig` lk lr xtkn
,ipiqa cg`k exn`p ,zeznd ze`hg yng oicy oeikn z`fe ,dzn
ze`hgd yngn zg`y xg`ne ,mleka mikiiyd mipte`a `weece
oi`y ,oitzeyd z`hga zkiiy dpi`y ,'z`hg zxenz' `id
z`hga zezn oi` ze`hgd x`y mb ,dxenz oiyer oitzey

.oitzeyd
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîemei ly xtdy xn`p m` oia ©©§¨¦¨

lkn `ld ,`ed oitzeyd z`hg e` `ed xeaiv z`hg mixetikd
odka xnel jiiy ji` ,dywedy dn mxnr ax uxiz dti mewn
ixde ,oey`x ly exta ipy qpkiy xtd zhigy xg` zny lecb
ef z`hgy mxnr ax uxize ,dzinl zkled dilra ezny z`hg
oia ,xeaiv z`hg `id m` oia dey df oice ,dzinl zkled dpi`

ey z`hg `id m``ly xnele zeywdl `axl ewgc dne ,oitz
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המשך בעמוד קכב

ezny in` cenr p sc ± iyily wxt`nei
øôä ìë úà àéöåäå.dil ixw xt dhigy xg`l :`nl` Ðåìåë úà àéöåéù`vexiz Ð

.epnn x`ypd lk z` `ivei :xn`w ikd `l` ,xt ixwi`c e`l :xnelk ,`edøô úàå
úàèçäxg`le ,mixetkd mei iab "z`hgd xt z`e" (fh `xwie) aizkde .`ed `iyew Ð

.dtixyl m`ivedl `xw irzyn enc oznùøôå øùáå øåòá`xw irzync `kid Ð

ik cgi olek eyxte exyae exery xtd seba

.xt ixwinc ibilt `l `nlr ilek ,mzdéë
éâéìômy qipkn epi`y mipt z`ia iabl Ð

.mcd `l`àáì øùëåä äîáick dyri dn Ð

qpkil i`yx `diy,dxfrl ig xt `iai Ð

.oipray zecear dyrieäéì ÷åôéúåoiira Ð

qpkp xg` oi` oigxk lrc lirl opirac

.`id dilra ezny z`hg `dc ,ezhigya

àéä øåáö úàèçeig` lre eilre li`ed Ð

aizkc (l`xyi ldw lk lre) `a mipdkd

"(l`xyi ldw lk crae) ezia crae ecra xtke"

.(my)øéàî 'ø åì øîàdxenz zkqna Ð

.`id (`,ci)øîàã ïàîì àëéàã ììëî åàì
øåáöã`nw `pzl dirnyc llkn e`l Ð

.igcc `nrh epiide ,`id xeavc xn`cåì øîà
á÷òé 'øcgl ediiexz ,xi`n 'xc `nw `pzl Ð

xeav oaxw :xn`c ,ixcdnw `pzoaxw ,dgec Ð

cigi.dgec epi` Ðäâéâçyxtn Ði`n dinwl

.xeav oaxw dil ixw `nrhìåãâ ïäë éúéáçÐ

dpnf oi` dbibg ,cinzk mei lka reaw opnf

lk oinelyz dl yi ixdy ,zay zegcl reaw

.drayåúåîé ïìåëz`hg dl `iedc Ð

cle :zezn ze`hg ynge ,dilra extky

,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze ,z`hg

.dzpy dxarye ,dilra extkyeúàèç ïéàù
äúî øåáözezn ze`hg yng ixinb ike Ð

.ixinb cigia Ðäáãðì`ide .gafnd uiwl Ð

lk ly zexzend on d`ae ,xeav zacp diexw

:opiqxb ikd .mewn lka zexen`d zerexd

.íéøåôëä íåé øéòùå íéøåôëä íåé øô àéðúäå
äúî ïéôúåùä úàèç ïéàù:xaq oerny 'xc Ð

mewn cga zeznd ze`hg yngedpixnb`

`zil dzn z`hg zxenz dn ,dynl `pngx

,dxenz dyer zetzeyd oaxw oi`y ,zetzeya

,cigi oeyl (fk `xwie) "xini xnd m`e" aizkc

,oitzeya `le xeava zezn opi` olek s`

zeixeda yxtn ikde ,oda zeievnd elit`

.(`,e)äðéî à÷ôð éàîåe`l seq seqc oeik Ð

lirl mxnr ax uixz xitye ,lif` dzinl

ezny z`hgc dil wetiz ,ol `iywc `dl

diwelql `axl dil `wtp i`n ,`id dilra

xeav z`hg diixwc i`nn mxnr axl

?oitzeyd z`hga dinwe`leéúééî àìã
äàøåäá øô íéðäëi`ce oiiraa :xnelk Ð

oia xeav z`hg ixwi` i` oia ivxznc opicen

dil `gip `l la` ,oitzeyd z`hg ixwi` i`

xeav ozexwl `axlexn`i `ly ick Ð

mipdk ly oic zia exed m`y micinlzd

lr mipdk eyre ,zevnd on zg` lr xearl

lkn cg`k xac mlrd xt oi`ian ediy ,mdit

cg` hay :(a,d zeixed) ol `niiwc ,mihayd

`l` ,ldw exwi` e`l i`ce mipdk ,ldw ixwi`

.dlgp elhpy oze`
éøáãì
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äéáéúéàxn`c o`nlc rnyn `kd Ð xtd lk z` `ivede in` iaxl `gtp wgvi iax

dwixf xg`l `xw i`dc ,dwixf xg`l elit` xt ixwin Ð xt ly enca elit`

ixwin `l dwixf xg`lc meyn e`l ,dil irain wxfiy cr gqt iab lirl jixtc `de .ixii`

ixwin `l eze ?eilr dpnp `di dna Ð dxtk xwir dyrp xakc dwixf xzac meyn `l` ,dy

.eilra

úàå`kde Ð z`hgd xiry z`e z`hgd xt

dn lk ,elek z` `iveiy xninl `kil

"lk" azk `l `dc ,xak didy xtd on x`ypy

gwle"n jixt `lc `de .giyn odk xta aizkck

ipy wxta opiyxcckl jixhvi` `dc "xtd mcn

laiw jk xg`e xtd ofe` mxevd :(a,dk) migafc

,xak didy xtd "xtd mcn" xn`py ,leqt Ð enc

.miign :yexitúàèçdzinl e`le `id xeav

`lc idp ,dil dywiz izk` :il dniz Ð `lf`

oerny iax `dc ,`id drex `d Ð dzinl `lf`

erxi :xn`w ,dzn xeav z`hg oi`c onwl xn`c

diirx `iddc xnel yic :il d`xpe !ea`zqiy cr

onwlc `idd oirk `l` xefb `le ,`id opaxc

da `veikc oeik ,ixnbl xg`a dilra extkzpc

lk ezn `lc ,`kd la` .dzn cigi z`hga

cere ,oiniiw mipdkd eig` ixdy ,ixnbl dilra

eznl enc `lc ,eizgz dpenn xg` lecb odkc

.exfb `l Ð cigi z`hgc dilraøôly mlrd

xt hwp `zkec lka Ð dxf dcear ixirye xeav

dnize .miax oeyl dxf dcear ixirye ,cigi oeyl

zeixedc `nw wxta xn`c o`nk i` ?i`n` :`ed

haye hay lkc (`,d),dxf dceara xiry `ian

ixt inp `nip ok m` Ð miax oeyl hwp ikdle

hay lk zevn x`yac dil `xiaqc ,xac mlrd

hay lk dil `xiaqc :il d`xpe !xt `ian haye

,xac mlrd ixt hwp `lc `de ,xiry `ian haye

xninl irhinl iz`c ,dil `wiqt `lc meyn

dfe ,dxf dceara xeav `iany xta inp ixii`c

ezip `lc ,xt hwp jkld .ied dler `iddc ,epi`

.irhinl

àéðúäåmei ly xirye mixetkd mei ly xt

.i"yx qixb ikd Ð 'ek mixetkd

qxb `l ikdle "ipzw `de" :yi mipyi mixtqae

`ziixaa ipzw `de rnyn "ipzw `de"c :dil

ly xt ikd dipzin i`c .epi` dfe ,xak opizii`c

irh i`na mixetkd mei ly xirye mixetkd mei

"`ipzde" i`ce `l` xiry` dil ipyc `xwirn

,ikd `ipzc `nlra `id izixg` `ziixae ,opiqxb

.`id lirlc `idd e`le

à÷ôðåÐ d`xeda xt mipdk eziin `lc dpin

ixecd`l dpin `wtpc xn`w `lc `d

,opixcdn `l Ð `ed xeav oaxw i`c ,mixedh`

i`e .xeava `id dxzed d`neh xn`c o`nl

`nw wxta rnynck ,opixcdn Ð `ed oitzeyc

lya `l ,`l eze ,`id xzid xeava `weecc (a,e)

dil `xiaq `kdc `axe .oitzey lya `le cigi

meyn :xnel yie !xeava `id xzid d`neh mzd

,dzn xeav z`hg oi` `kd xn`w oerny iaxc

mitzey z`hg oi` eixaca inp dibdl jixve

,d`neh oiprl icin dpin `wtp `l dicicle ,dzn

`id diegc d`neh (a,e) `nw wxta dil `xiaqc

.xeava
ixacl
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!äàîehä úà àìå úaMä úà àì ïéçBc ïéàå àeä§¥¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨

òeá÷ BpîfL ìk :Cãéa àììk éàä èB÷ð àlà¯äçBc ¤¨§©§¨¨¦¨¨¤§©¨©¤
ãéçia eléôà äàîehä úàå úaMä úàïéàL ìëå , ¤©©¨§¤©§¨£¦©¨¦§¨¤¥

òeá÷ Bpîæ¯úà àìå úaMä úà àì äçBc Bðéà §©¨©¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤
øéòNå øt :ééaà déáéúéà .øeaéva eléôàå äàîehä©§¨©£¦©¦¥¦¥©©¥©§¨¦

Lìïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä íBé¯ ¤©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤
Léøôäå eãáàL äøæ äãBáò éøéòN ïëå ,eúeîé ílek¨¨§¥§¦¥£¨¨¨¤¨§§¦§¦
éaø .äãeäé éaø éøác .eúeîé ílek ïäézçz íéøçà£¥¦©§¥¤¨¨¦§¥©¦§¨©¦
,eáàzñiL ãò eòøé :íéøîBà ïBòîL éaøå [øæòìà]¤§¨¨§©¦¦§§¦¦§©¤¦§¨£
.äúî øeaö úàhç ïéàL ,äáãðì ïäéîc eìtéå ,eøënéå§¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨¤¥©©¦¥¨

øt éàî :déì øîà¯.øeaö ìL øác íìòä øt¯ ¨©¥©©©¤§¥¨¨¤¦
!éðú÷ íéøetkä íBé ìL àäå¯éðú÷ ék¯øéòNcà. §¨¤©¦¦¨¨¥¦¨¨¥©§¨¦

¯íBé ìL øéòNå ,íéøetkä íBé ìL øt :àéðúäå§¨©§¨©¤©¦¦§¨¦¤
ïäézçz íéøçà Léøôäå ,eãáàL íéøetkä¯ílek ©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤¨

ïBòîL éaøå [øæòìà] éaø .äãeäé éaø éøác ,eúeîé̈¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
!äúî øeaö úàhç ïéàL ,äáãðì ïäéîc eìtéå ,eøënéå ,eáàzñiL ãò eòøé :íéøîBà¯,äúî øeaö úàhç ïéàL :àîéz àì §¦¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨¤¥©¨¦¥¨¨¥¨¤¥©©¦¥¨

.äúî ïéôzeMä úàhç ïéàL :àîéà àlà¯dpéî à÷ôð éàîe¯:[øæòìà] éaø éòác ,òîL àz .äàøBäa øt íéðäk eúééî àìc ¤¨¥¨¤¥©©©¨¦¥¨©¨§¨¦¨§¨©§Ÿ£¦©§¨¨¨§©§¨¥©¦¤§¨¨
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc `nei(ycew zay meil)

:xt ly enca `le 'xta' xaeqy inl cer dywn `xnbddéáéúéà¥¦¥
,énà éaøì àçôð ÷çöé éaøxg` giyn odk xt zyxta aezk ©¦¦§¨©§¨§©¦©¦

,ealg zaxwde enc z`fde xtd zhigyøtä ìk úà àéöBäå'l` §¦¤¨©¨¤
ezhigy xg` mb xtdy gkene ,'ebe 'Fz` sxUe 'ebe dpgOl uEgn¦©©£¤§¨©Ÿ

eyexit 'xtd lk' :`xnbd zvxzn .'xt' dxeza `xwpúà àéöBiL¤¦¤
,Blek,eialg zaxwde enc zwixf xg` xtdn x`ypd lk epiidc

enk ,ig xt ezernyn oi` i`ce 'xtd mc' e` 'xtd xya'y myke
j` ,ig xt ezernyn oi`e xtdn x`ypd lk eyexit 'xtd lk' ok
:cer `xnbd dywn .ig xt eyexit 'xt' mzq dxeza azkpyk
xtd ly onc zwixfe ozhigy xg` ,mixetikd mei zepaxw zyxta

xn`p xiryde(fk fh `xwie),úàhçä øéòN úàå úàhçä øt úàå''ebe §¥©©©¨§¥§¦©©¨
dpgOl uEgn l` `ivFixg`l s`y gkene ,'ebe 'W`a EtxUe ¦¤¦©©£¤§¨§¨¥

:`xnbd zvxzn .'xt' dxeza `xwp mcd zwixf,àtt áø øîà̈©©¨¨
ad lr xaecny mewnLøôe øNáe øBò,xtd lyàì àîìò éleëc §¨¨¤¤§¥¨§¨Ÿ

éâéìtmixetikd mei xta jkle ,dhigy xg`l s` 'xt' `xwpy §¦¥
dxezd dazk yxtde xyade xerd z` sexyl deevn dxezdy

,'xt'íãa éâéìt ékxen`d 'xt'y xnel jiiy m`d ,ecal xtd ¦§¦¥§¨
,xtd mc epiid dxezaéø÷éà àì íc øáñ øîe ,øt éø÷éà íc øáñ øî©¨©¨¦§¥©©¨©¨Ÿ¦§¥

.øt©
:xt ly enca elit`e 'xta' xaeqy in enk dgiken `xnbdøîà̈©

áéúëc ,øt éø÷éà íc øîàc ïàîk àøazñî ,éMà áøzyxta ©©¦¦§©§¨§©§¨©¨¦§¥©¦§¦
mixetikd mei zcear(b my)ïa øôa Lãwä ìà ïøäà àáé úàæa'§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤§©¤

,'ø÷a,ynn xt `l` xt ly enc eyexit oi` 'xt'y xn`p m`eeèà ¨¨¨
déì ìéiòî déðø÷aiptl eqipkne xtd ly eipxwa odkd fge` m`d - §©§¥§©¥¥

,miptleàlàqpkiy dpeekd i`ceBîãa,xtd lydéì éø÷ådxeza ¤¨§¨§¨¥¥
,'øt'.xt `xwp ok mb xt ly ency gkenCãéàåency xaeqy in - ©§¦¨

`ai z`fA' dpeekd oi`y ,jk weqtd yxti xt `xwp epi` xt ly§Ÿ¨Ÿ
jk `l` ,ycewl qpkpyk xtd z` `iaiy 'WcTd l` oxd ©̀£Ÿ¤©Ÿ¤

,eyexitLãwä ìà àáì ïøäà øLëeä äîazeyrl jxvp `ed dn - ©¤§©©£Ÿ¨Ÿ¤©Ÿ¤
,qpkdl i`yx `diy ickúàhçì ø÷a ïa øôaxt `iaiy ici lr - §©¤¨¨§©¨

.oipra zexen`d zeceard z` dyrie dxfrl ig
xg` odk leki m` zne hgy iab wtqd seb lr `xnbd zl`ey

:`l e` enca qpkdldéì ÷etéúåxg` oi`y xnel xg` mrh yiy §¥¥
,enca qpkdl lekiàéä äéìòa eúnL úàhçc`iany xtd ixdy - §©¨¤¥§¨¤¨¦

,z`hg oaxw `ed lecb odkdäéìòa eúnL úàhçådynl dkld §©¨¤¥§¨¤¨
c `id ipiqnáø øa ïéáø déì øîà :àøîâä úöøúî .àìæà äúéîì§¦¨©§¨¨©¥¨¦©©

éãéîìz éøîà ,àáøì àcàCjky,íøîò áø øîàmei ly xt ©¨§¨¨¨§¥©§¦¨¨©©©§¨
mixetikd,àéä øeaö úàhçz`hg `le ,l`xyi lk lr xtkl `ay ©©¦¦

,cigiåxeaiv z`hgàìæà äúéîì àìz`hg xtd `xwpy epivne . §Ÿ§¦¨©§¨
aiv,xeïðúcdxenz zkqna(.ci sc)zepaxwy ,`nw `pz zrc , ¦§©

zegec opi` cigi zepaxwe d`nehd z`e zayd z` oigec xeaivd
,d`nehe zayéúéáçå íéøetkä íBé øt àìäå ,øéàî éaø Bì øîà̈©©¦¥¦©£Ÿ©©¦¦©£¦¥

.äàîehä úàå úaMä úà äçBãå ,àeä ãéçé ïaø÷c ,çñôe ìBãb ïäëŸ¥¨¤©§¨§©¨¦§¤¤©©¨§¤©§¨
,dpyndn mxnr ax wiicneììkî åàìrnyn xi`n iax ixacn - ¨¦§¨

øîàc ïàîì àkéàczepaxw ,gqte oiziage mixetikd mei ly xty §¦¨§©§¨©
øeaöcz` migec xeaiv zepaxw wxy xaeq `nw `pz ixdy ,md §¦

.zayd
:`ax el dywdéîòèìeC`déðz÷c,`ziixaaá÷òé éaø Bì øîà §©§¥§¨¨¥¨©©¦©£Ÿ

,d`nehe zay migec xeaiv zepaxw lky xne`y `pzløt àìäå©£Ÿ©
øeaö ïaø÷c äâéâçå íéáëBk úãBáò éøéòNe øeaö ìL øác íìòä`ed ¤§¥¨¨¤¦§¦¥£©¨¦©£¦¨§¨§©¦

åikd elit`,äàîehä úà àìå úaMä úà àì ïéçBc ïéàmb m`d §¥¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨
`ziixadn wiiczøîàc ïàîì àkéàc ììkîmd el` zepaxwy ¦§¨§¦¨§©§¨©

zepaxwãéçécxac mlrd xt ixde ,d`nehe zay oigec oi` okle §¨¦
lre ,xeaiv zepaxw mdy dxeza yxetn miakek zcear ixirye
zepaxw md m` el` zepaxw lr ewlgp `ly xnel jixv jgxk

,xeaiv e` cigiàlà,eyexit jk,déì øcäî à÷ àn÷ àpúì ¤¨§©¨©¨¨§©¥¥
øîà÷c déòîLcmlerly ,zepaxwd lkl llk hwpy -øeaö ïaø÷ §¨§¥§¨¨©¨§©¦

úaMä úà àì äçBc Bðéà ãéçé ïaø÷å äàîehä úàå úaMä úà äçBc¤¤©©¨§¤©§¨§¨§©¨¦¥¤Ÿ¤©©¨
øéàî éaø Bì øîà ,äàîehä úà àìåoaxwy eixac lr `nw `pzl §Ÿ¤©§¨¨©©¦¥¦
ike ,d`nehe zay dgec epi` cigiàeä àììk ãéçé ïaø÷epi`y ¨§©¨¦§¨¨

,dgecãéçé ïaø÷c ,çñôe ìBãb ïäë éúéáçå íéøetkä íBé øt àìäå©£Ÿ©©¦¦©£¦¥Ÿ¥¨¤©§¨§©¨¦
zercd lklì øîàå ,äàîehä úàå úaMä úà ïéçBcå àeäéaø B §¦¤©©¨§¤©§¨§¨©©¦

á÷òéike ,d`nehe zay dgec xeaiv oaxwy eixac lr `nw `pzl ©£Ÿ
àeä àììk øeaö ïaø÷,migec mlekyøeaö ìL øác íìòä øt àìäå ¨§©¦§¨¨©£Ÿ©¤§¥¨¨¤¦

àeä øeaö ïaø÷c ,äâéâçå íéáëBk úãBáò éøéòNe,lkd ixaclïéàå §¦¥£©¨¦©£¦¨§¨§©¦§¥
Eãéa àììk éàä èB÷ð àlà ,äàîehä úà àìå úaMä úà àì ïéçBc¦Ÿ¤©©¨§Ÿ¤©§¨¤¨§©§¨¨¦¨

,jcia df llk qetz -ìkoaxwòeá÷ BpîfLonf dxez drawy - ¨¤§©¨©
oinelyz el oi` epnf xar m`e ezaxwdúàå úaMä úà äçBc¤¤©©¨§¤

a eléôà äàîehäoaxwãéçéjixvy itl ,oiziage gqt oebk ©§¨£¦§¨¦
,opnfa oaixwdlìëåoaxwúaMä úà àì äçBc Bðéà òeá÷ Bpîæ ïéàL §¨¤¥§©¨©¥¤Ÿ¤©©¨

a eléôàå ,äàîehä úà àìåzepaxwøeaöxac mlrd xt oebk §Ÿ¤©§¨©£¦§¦
xg` maixwdl lekie xaer mpnf oi`y itl ,miakek zcear ixirye
xty mxnr ax zii`x z` `ax dgcy `vnpe .dxdhae lega jk

.xeaiv oaxw epi`y xaeqe ,xeaiv oaxw `ed mixetikd mei ly
lkd zrcl mixetikd mei ly xty xaeqd `ax lr dywn `xnbd

:xeaiv oaxw epi` `edéiaà déáéúéà,`axlíBé ìL øéòNå øt ¥¦¥©©¥©§¨¦¤
ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä,mixg`d el`a extkzpe ©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤

,mipey`xd e`vnp jk xg`e,eúeîé ílekeaxwiy mixne` oi`e ¨¨
extiky z`hgk miaygpe xg`n ,mixetikd meia d`ad dpyl
ecnly itk zezny ze`hg yngd on zg` `ide ,xg`a dilra

,ipiqn dynl dkldnLéøôäå eãáàL íéáëBk úãBáò éøéòN ïëå§¥§¦¥£©¨¦¤¨§§¦§¦
ïäézçz íéøçà,mipey`xd e`vnp jk xg`e mixg`a extkzpe £¥¦©§¥¤

ïBòîL éaøå [øæòìà] (øæòéìà) éaø .äãeäé éaø éøác ,eúeîé ílek¨¨¦§¥©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
eáàzñiL ãò eòøé ,íéøîBà,men mda letiy cr mze` edyi - §¦¦§©¤¦§¨£

,oeict mdl oi` mininz mdy cerayäáãðì ïäéîc eìtéå eøënéå- §¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨
itl ,ezeni `ly mrhde ,iept gafndy onfa oiaixwny zeler

,äúî øeaö úàhç ïéàLzezny ipiqn ecnly ze`hg yngd lky ¤¥©©¦¥¨
`ziixaa oerny iaxe xfrl` iax ixacne .cigi ze`hga `l` opi`
itl erxi `l` ezeni `l mixetikd mei ly xiryde xtdy exn`y
z`hgk epic xtdy mixaeqd yiy gken ,dzn xeaiv z`hg oi`y

.xeaiv
d zvxzn:`xnbdéì øîà,`ax'øt' éàîeilry `ziixaa xen`d ¨©¥©©

,xeaiv z`hg `edy oerny iaxe xfrl` iax exn`øác íìòä øt©¤§¥¨¨
.øeaö ìL¤¦

:`xnbd dywnàäåxirye xt' `ziixaa.éðz÷ 'íéøetkä íBé ìL §¨¤©¦¦¨¨¥
éðz÷ ék :àøîâä úöøúîmixetikd mei ly' `ziixaaøéòNcà ' ¦¨¨¥©§¨¦

mei ly xte ,xeav ly xac mlrd xtl dpeekd 'xt'd la` ,xn`p
.zercd lkl xeaiv z`hgk epic oi` mixetikd

:`xnbd dywnàéðúäå,zxg` `ziixaøéòNe íéøetkä íBé ìL øt §¨©§¨©¤©¦¦§¦
éøác eúeîé ílek ïäézçz íéøçà Léøôäå eãáàL íéøetkä íBé ìL¤©¦¦¤¨§§¦§¦£¥¦©§¥¤¨¨¦§¥
ãò eòøé íéøîBà ïBòîL éaøå [øæòìà] (øæòéìà) éaø ,äãeäé éaø©¦§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦¦§©
.äúî øeaö úàhç ïéàL ,äáãðì ïäéîc eìtéå eøënéå eáàzñiL¤¦§¨£§¦¨§§¦§§¥¤¦§¨¨¤¥©©¦¥¨
iax exn` jk lre ,mixetikd mei ly xt lr yxetn ef `ziixaae

:`xnbd zvxzn .xeaiv z`hgk epicy oerny iaxe xfrl`àìŸ
àîézmrhd oerny iaxe xfrl` iax ixaca `ziixaa yxtz l` - ¥¨

itl ezeni `le erxiyàîéà àlà ,äúî øeaö úàhç ïéàLmrhd ¤¥©©¦¥¨¤¨¥¨
itl,äúî ïéôzeMä úàhç ïéàLmixetikd mei ly xtdy oeiky ¤¥©©©¨¦¥¨

dpi` `id s`y oitzeyd z`hgk epic mipdkd eig` lk lr xtkn
,ipiqa cg`k exn`p ,zeznd ze`hg yng oicy oeikn z`fe ,dzn
ze`hgd yngn zg`y xg`ne ,mleka mikiiyd mipte`a `weece
oi`y ,oitzeyd z`hga zkiiy dpi`y ,'z`hg zxenz' `id
z`hga zezn oi` ze`hgd x`y mb ,dxenz oiyer oitzey

.oitzeyd
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîemei ly xtdy xn`p m` oia ©©§¨¦¨

lkn `ld ,`ed oitzeyd z`hg e` `ed xeaiv z`hg mixetikd
odka xnel jiiy ji` ,dywedy dn mxnr ax uxiz dti mewn
ixde ,oey`x ly exta ipy qpkiy xtd zhigy xg` zny lecb
ef z`hgy mxnr ax uxize ,dzinl zkled dilra ezny z`hg
oia ,xeaiv z`hg `id m` oia dey df oice ,dzinl zkled dpi`

ey z`hg `id m``ly xnele zeywdl `axl ewgc dne ,oitz
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המשך בעמוד קכב

ezny in` cenr p sc ± iyily wxt`nei
øôä ìë úà àéöåäå.dil ixw xt dhigy xg`l :`nl` Ðåìåë úà àéöåéù`vexiz Ð

.epnn x`ypd lk z` `ivei :xn`w ikd `l` ,xt ixwi`c e`l :xnelk ,`edøô úàå
úàèçäxg`le ,mixetkd mei iab "z`hgd xt z`e" (fh `xwie) aizkde .`ed `iyew Ð

.dtixyl m`ivedl `xw irzyn enc oznùøôå øùáå øåòá`xw irzync `kid Ð

ik cgi olek eyxte exyae exery xtd seba

.xt ixwinc ibilt `l `nlr ilek ,mzdéë
éâéìômy qipkn epi`y mipt z`ia iabl Ð

.mcd `l`àáì øùëåä äîáick dyri dn Ð

qpkil i`yx `diy,dxfrl ig xt `iai Ð

.oipray zecear dyrieäéì ÷åôéúåoiira Ð

qpkp xg` oi` oigxk lrc lirl opirac

.`id dilra ezny z`hg `dc ,ezhigya

àéä øåáö úàèçeig` lre eilre li`ed Ð

aizkc (l`xyi ldw lk lre) `a mipdkd

"(l`xyi ldw lk crae) ezia crae ecra xtke"

.(my)øéàî 'ø åì øîàdxenz zkqna Ð

.`id (`,ci)øîàã ïàîì àëéàã ììëî åàì
øåáöã`nw `pzl dirnyc llkn e`l Ð

.igcc `nrh epiide ,`id xeavc xn`cåì øîà
á÷òé 'øcgl ediiexz ,xi`n 'xc `nw `pzl Ð

xeav oaxw :xn`c ,ixcdnw `pzoaxw ,dgec Ð

cigi.dgec epi` Ðäâéâçyxtn Ði`n dinwl

.xeav oaxw dil ixw `nrhìåãâ ïäë éúéáçÐ

dpnf oi` dbibg ,cinzk mei lka reaw opnf

lk oinelyz dl yi ixdy ,zay zegcl reaw

.drayåúåîé ïìåëz`hg dl `iedc Ð

cle :zezn ze`hg ynge ,dilra extky

,dilra ezny z`hge ,z`hg zxenze ,z`hg

.dzpy dxarye ,dilra extkyeúàèç ïéàù
äúî øåáözezn ze`hg yng ixinb ike Ð

.ixinb cigia Ðäáãðì`ide .gafnd uiwl Ð

lk ly zexzend on d`ae ,xeav zacp diexw

:opiqxb ikd .mewn lka zexen`d zerexd

.íéøåôëä íåé øéòùå íéøåôëä íåé øô àéðúäå
äúî ïéôúåùä úàèç ïéàù:xaq oerny 'xc Ð

mewn cga zeznd ze`hg yngedpixnb`

`zil dzn z`hg zxenz dn ,dynl `pngx

,dxenz dyer zetzeyd oaxw oi`y ,zetzeya

,cigi oeyl (fk `xwie) "xini xnd m`e" aizkc

,oitzeya `le xeava zezn opi` olek s`

zeixeda yxtn ikde ,oda zeievnd elit`

.(`,e)äðéî à÷ôð éàîåe`l seq seqc oeik Ð

lirl mxnr ax uixz xitye ,lif` dzinl

ezny z`hgc dil wetiz ,ol `iywc `dl

diwelql `axl dil `wtp i`n ,`id dilra

xeav z`hg diixwc i`nn mxnr axl

?oitzeyd z`hga dinwe`leéúééî àìã
äàøåäá øô íéðäëi`ce oiiraa :xnelk Ð

oia xeav z`hg ixwi` i` oia ivxznc opicen

dil `gip `l la` ,oitzeyd z`hg ixwi` i`

xeav ozexwl `axlexn`i `ly ick Ð

mipdk ly oic zia exed m`y micinlzd

lr mipdk eyre ,zevnd on zg` lr xearl

lkn cg`k xac mlrd xt oi`ian ediy ,mdit

cg` hay :(a,d zeixed) ol `niiwc ,mihayd

`l` ,ldw exwi` e`l i`ce mipdk ,ldw ixwi`

.dlgp elhpy oze`
éøáãì

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

äéáéúéàxn`c o`nlc rnyn `kd Ð xtd lk z` `ivede in` iaxl `gtp wgvi iax

dwixf xg`l `xw i`dc ,dwixf xg`l elit` xt ixwin Ð xt ly enca elit`

ixwin `l dwixf xg`lc meyn e`l ,dil irain wxfiy cr gqt iab lirl jixtc `de .ixii`

ixwin `l eze ?eilr dpnp `di dna Ð dxtk xwir dyrp xakc dwixf xzac meyn `l` ,dy

.eilra

úàå`kde Ð z`hgd xiry z`e z`hgd xt

dn lk ,elek z` `iveiy xninl `kil

"lk" azk `l `dc ,xak didy xtd on x`ypy

gwle"n jixt `lc `de .giyn odk xta aizkck

ipy wxta opiyxcckl jixhvi` `dc "xtd mcn

laiw jk xg`e xtd ofe` mxevd :(a,dk) migafc

,xak didy xtd "xtd mcn" xn`py ,leqt Ð enc

.miign :yexitúàèçdzinl e`le `id xeav

`lc idp ,dil dywiz izk` :il dniz Ð `lf`

oerny iax `dc ,`id drex `d Ð dzinl `lf`

erxi :xn`w ,dzn xeav z`hg oi`c onwl xn`c

diirx `iddc xnel yic :il d`xpe !ea`zqiy cr

onwlc `idd oirk `l` xefb `le ,`id opaxc

da `veikc oeik ,ixnbl xg`a dilra extkzpc

lk ezn `lc ,`kd la` .dzn cigi z`hga

cere ,oiniiw mipdkd eig` ixdy ,ixnbl dilra

eznl enc `lc ,eizgz dpenn xg` lecb odkc

.exfb `l Ð cigi z`hgc dilraøôly mlrd

xt hwp `zkec lka Ð dxf dcear ixirye xeav

dnize .miax oeyl dxf dcear ixirye ,cigi oeyl

zeixedc `nw wxta xn`c o`nk i` ?i`n` :`ed

haye hay lkc (`,d),dxf dceara xiry `ian

ixt inp `nip ok m` Ð miax oeyl hwp ikdle

hay lk zevn x`yac dil `xiaqc ,xac mlrd

hay lk dil `xiaqc :il d`xpe !xt `ian haye

,xac mlrd ixt hwp `lc `de ,xiry `ian haye

xninl irhinl iz`c ,dil `wiqt `lc meyn

dfe ,dxf dceara xeav `iany xta inp ixii`c

ezip `lc ,xt hwp jkld .ied dler `iddc ,epi`

.irhinl

àéðúäåmei ly xirye mixetkd mei ly xt

.i"yx qixb ikd Ð 'ek mixetkd

qxb `l ikdle "ipzw `de" :yi mipyi mixtqae

`ziixaa ipzw `de rnyn "ipzw `de"c :dil

ly xt ikd dipzin i`c .epi` dfe ,xak opizii`c

irh i`na mixetkd mei ly xirye mixetkd mei

"`ipzde" i`ce `l` xiry` dil ipyc `xwirn

,ikd `ipzc `nlra `id izixg` `ziixae ,opiqxb

.`id lirlc `idd e`le

à÷ôðåÐ d`xeda xt mipdk eziin `lc dpin

ixecd`l dpin `wtpc xn`w `lc `d

,opixcdn `l Ð `ed xeav oaxw i`c ,mixedh`

i`e .xeava `id dxzed d`neh xn`c o`nl

`nw wxta rnynck ,opixcdn Ð `ed oitzeyc

lya `l ,`l eze ,`id xzid xeava `weecc (a,e)

dil `xiaq `kdc `axe .oitzey lya `le cigi

meyn :xnel yie !xeava `id xzid d`neh mzd

,dzn xeav z`hg oi` `kd xn`w oerny iaxc

mitzey z`hg oi` eixaca inp dibdl jixve

,d`neh oiprl icin dpin `wtp `l dicicle ,dzn

`id diegc d`neh (a,e) `nw wxta dil `xiaqc

.xeava
ixacl
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eznyקמ ina cenr p sc ± iyily wxt`nei
'åëå øîåàä éøáãì.cigi oaxw lirl diixw ,xi`n 'x Ðäéì àéòáéî÷ éàîi`ce `d Ð

`wtqn i`ne ,dxenz oiyer oi` oitzeyd oaxwe ,ea mixtkzn mipdkd eig`c ol `hiyt

deba dil?ïðéìæà ùéã÷î øúá éà àîéð éàdxenz oiprl Ðelync ,diycw` cigi i`de ,

.zetzey lyn `le `a `edïðéìæà øôëúî øúá éà.ea mixtkzn daxde ÐàèéùôÐ

.eilra ied xtkzn dxenz oiprlc'ø øîàã
ïðçåé 'ø øîà åäáàozepa ,mixac dyly Ð

.exiag zaeg z` elynùéã÷îäeznda Ð

ied yicwnd .eilry daeg exiag ea z`vl

`ae dnned m` ,yneg ztqez oiprl milra

dllgl xtkznd `a m` la` .dllglepi` Ð

`xwie) aizk yneg iabc ,yneg siqedl jixv

'ebe "l`bi yicwnd m`e" (fk`le yicwn Ð

.xtkznäøåîú äá äùåò øôëúîäåla` Ð

da xind m` ,yicwndoi`c ,dxenz dpi` Ð

dicic milra e`l i`de ,mixg` lya oixinn

.`edäàðä úáåè åøéáç ìù ìò åìùî íøåúäå
åìù`a m`e .dvxiy odk lkl dzzl ecia Ð

iza oal ef dnexz oze df rlq jlid :xn`e xg`

odkik" xn`py ,ely dnexzy `id df ly Ð

['ebe] jz`eaz xyrn lk z` xyrl dlkz

(ek mixac) 'ebe "iell dzzpeaezkd dlz Ð

.elyn dxyrny ina dpizpdàúåòéá÷á
éøôëúîmixg` eyixtdy mixtknd x`yk Ð

dy ,odilr,o`k s` .dxtkl dndad mdl epw

oitzeyd z`hg dl `iede ,ea wlg odl dpwp

.dxenz oiprléøôëúî àéôå÷á àîìéã åàÐ

ab lr dtv `l` ,ea dreaw ozxtk oi` :xnelk

oi`e ,mind ipt lr svd xack lecb odk zxtk

svie" .`ed cigi oaxwe ,mny lr `xwp oaxwd

."`lfxt `twe" `nbxzn (e a mikln) "lfxad

çáæá øîåçdxenzan ycwd zligz `ay Ð

.ea dxnedy'åëå çáæäùyxtn dinwle Ð

.dl zgkyn gaf ida lif`eïë ïéàù äî
äøåîúádgec dpi`e ,xeava dpi` dxenzdy Ð

dxenz dyer dpi`e ,reaw dpnf oi`y ,zay

"ezxenze `ed dide" aizkczxenz `le Ð

.ezxenzäìç äøåîúäùsebd zyecw dlr Ð

,dxenzd zrya reaw men zlra `id elit`

dllgl `a m`e`l` oilegl d`vei dpi` Ð

ffbil `l la` ,cala dlik`e dgiaf oiprl

,men lral mz oia da welig oi`y ,carile

m`e rxa aeh e` aeha rx" (fk `xwie) aizkc

.'ebe "xini xndçáæá ïë ïéàù äîgafdy Ð

enen z` eyicwd mcw m`epeicta `vei oi` Ð

oiycwend ileqta aizkc ,carile ffbil oilegl

"gafz" ,"xya zlk`e gafz" (ai mixac)`le Ð

"xya" ,dfibenen mcw la` ,alg `le Ð

eyicwdl`l` ,odilr sebd zyecw oi`y ,dler incl mipa`e mivr yicwnk `ed ixd Ð

zhigyae (`,ci) zexekaa opzck ,oixenb oilegl opeicta oi`veie ,cala minc zyecw

.(`,lw) oilegøôã åàì àìàz`hge ,`id z`hgc ,cigiak xeava bdep mixetkd mei Ð

.dxenz dyer mixetkd mei xt :`nl` .dxenz dyere xeava zbdepïøäà ìù åìéàáÐ

.mixetkd meicäøåîú íù äøåîú éàîipzwc dxenzan gafa xneg i`de ,xta mlerl Ð

xac jl oi`y dxenz myn gafa xneg :xn`w ikd `l` ,i`w dicic dxenz` e`l Ð

.zeaixwd zexenzd elit`e ,zay dgec dxenz enyyéëä éàpzw myc Ðinp gaf ,iÐ

`pz ipz gaf myc oeike ,ipzw gaf mydpin rnyzc ,`gaif cga inewe`l jiwgec i`n Ð

xacn gaf enyy xaca xneg :`pz xn`w ikd `nlic ,ixiin eli`a e` oxd` ly extac

.cigi oaxw oebk ,dxenz dyery gaf yie ,reaw epnfy cigic e` xeavc oebk zay dgecy (dxenz) gaf yie ,cigiak xeava bdep gaf yiy ,dxenz enyyéðú÷ àì çáæ íùi`d Ð

.dizlinl hwp `gaif cga `l` ,`pz
øåëá
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éøáãìÐ 'ek dxenz dyer epi` e` dxenz dyer cigi oaxw mixetkd mei xt xne`d

dil ixwc `dc xninl `ki`c ab lr s` Ð zetzeyc xn`c o`n `ki`c llkn

xn`we dizlinl mizq `wc ,`nw `pzn iwet`l `l` `z` `l Ð cigi oaxw xi`n iax

,`pyil i`da xnel jl did `l :xi`n iax dil xn`we ,d`nehe zay dgec xeav zepaxw

dcen la` ,lirl xn`ck ,dfa ielz xacd oi`c

,dxenz dyer epi`e ied oitzey oaxwc `ed

dil rnyn xfril` iaxe .`nw `pzl enk dicicl

i`c .cigi oaxw dil ixwcn ,ied ynn cigi oaxwc

ded ikd Ð `nw `pzn iwet`l `l` `z` `l

odk iziage mixetkd mei xt `lde :xninl dil

.'eke zay dgece ,xeav oaxw opi`y gqte lecb

i`d dil `irain xfril` iaxc opiwqnc `pwqnle

diwitq epiid Ð `itewn e` ixtkn `raiwn

e` `weec xi`n iaxc cigi oaxw i` dil `wtqnc

iz`w `nw `pzn iwet`l `l` ,`weec e`l

.izyxitckåéçàixtkn `zeriawa mipdkd

`itewn i` :rnyn `kd Ð ixtkn `itewa e`

`ki`c ab lr s` ,dxenz dyer f` Ð ixtkn

oaxw aiyg `l Ð `itewn da ixtknc `aeh

,migafa opixn`c :dnize .dxenz dyere ,oitzey

Ð zne eipa ipyl dnda gipd ,(a,d) `nw wxta

oiyer oitzey oi`c meyn ,da oixinn oi`e ,daixw

xtkn `l yxeic mzd wiqnc ab lr s` .dxenz

oiyxei `l` `kilc mzd :xnel yie !`itewn `l`

la` ,oitzey oaxw aiyg Ð `itewn dia ixtknc

Ð `raiwn dia xtknc lecb odk `ki`c `kd

`zilc o`nke ,melk edcic dxtk `aiyg `l

.da xnine ,oitzey oaxw aiyg `le ,inc

åà`itewn inp eziae Ð ixtkn `itewn `nlic

,oitzeyc dil `ied Ð ikd e`l i`c ,ixtkn

.dxenz oiyer oi`eøîåçdniz Ð 'ek dxenza

elit` dlg dxenzdy aiyg `l i`n` :il

bbey zeaxl Ð (fk `xwie) "didi" :xn`c ,zerha

epi` zerh ycwdc ,gafa ok oi`y dn ,cifnk

lr s`e .d`nehe zay dgecy gaf eze`a ycwd

`xw m`y ,zerha epyi inp dnda xyrnc ab

xyr cg`le iriyz ixiyrle ixiyr iriyzl

ixii` `l `kd ,oiycewn ozyly Ð ixiyr

yie .d`nehe zay dgec epi` ixdy xyrna

,ipixg` ilin inp `ki`c ,xiiye `pz `nyc :xnel

ici`e ici`c ilin `l` aiyg `w `l :inp i`

la` ,i`dn xenge sicr i`dc `l` ,`liig

Ð llk liig `l gafe ,`liig Ð dxenzc zerha

.aiyg `w `lúøåîúzxenze `id z`hg

iax iiepyl ivn `le Ð `lf` dzinl z`hg

,zetzey z`hga Ð dzin dil zilc `id oerny

.dil zi` diirx mewn lkncéàåjzrc `wlq

xeava oibdepc ,minly gafa dnwe` `lc `d Ð 'eke xyrne xeka `ki`d gaf my gaf i`n

`ki`e ,zxvr iyak oebk ,d`nehe zay egcc minly `ki`e ,xeav inly `ki`c cigiak

meil dfc xeav inly ,iccdl eey `lc oeik :xnel yi .cigi inly oebk dxenz oiyerc minly

cg` dlile mini ipyl cigi inlye ,miycw iycwe dpedk ixkfl mirlwd on miptle dlile

.`nzq gaf edpixwinl `pz edl liik ded `l Ð od milw miycwe ,mc` lkl xird lkae

ze`hgde zelerd on odn yie ,cigiak xeava oi`ay ,dinwe` `l z`hga e` dlerae

igecyoibdep mikxcd el` lk oi`y oeik :xnel yi .dxenz oiyer odn yie ,d`nehe zay o

.mzqa gaf `pz dil ixw ded `l Ð zelerd lka
dnwep
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äNBò ,ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé øt :øîBàä éøáãì§¦§¥¨¥©©¦¦¨§©¨¦¤
àkéàc ììkî åàì ?äøeîz äNBò Bðéà Bà äøeîz§¨¥¤§¨¨¦§¨§¦¨

?øeaöc øîàc ïàîì¯øîàc ïàîì àkéàc ììkî ,àì §©§¨©§¦¨¦§¨§¦¨§©§¨©
.ïéôzeLcéòa àôebøéaøt øîBàä éøáãì :[øæòìà] §¨¦¨¨¥©¦¤§¨¨§¦§¥¨¥©

äNBò Bðéà Bà äøeîz äNBò ,ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé©¦¦¨§©¨¦¤§¨¥¤
?äøeîz¯Léc÷î øúa éà ?déì àéòaéî à÷ éàî §¨©¨¦¨£¨¥¦¨©©§¦

øtkúî øúác àèéLt ,ïðéìæà øtkúî øúa éà ïðéìæà̈§¦©¦¨©¦§©¥¨§¦©§¦¨§¨©¦§©¥
Léc÷nä :ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàc !ïðéìæà̈§¦©§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨©©§¦

éñBîäNBò øtkúnäå ,LîBç óíøBzäå ,äøeîz da ¦¤§©¦§©¥¤¨§¨§©¥
!BlL äàðä úáBè Bøéáç ìL ìò BlMî¯íìBòì ¦¤©¤£¥©£¨¨¤§¨

àéòaéî à÷ éëäå ,ïðéìæà øtkúî øúác déì àèéLt§¦¨¥§¨©¦§©¥¨§¦©§¨¦¨¦¨£¨
àîìéc Bà ,éøtkúî àúeòéá÷a íéðäkä åéçà :déì¥¤¨©Ÿ£¦¦§¦¨¦§©§¦¦§¨

àéôe÷a?éøtkúîçáfa øîBç :òîL àzäøeîzaî, §§¨¦§©§¦¨§©¤©¤©¦©§¨
äøeîza øîBçåçáfaîâäBð çáfäL ,çáfa øîBç . §¤©§¨¦©¤©¤©¤©¤©¤©¥
øeavák ãéçia,äàîehä úàå ,úaMä úà äçBãå , ©¨¦§©¦§¤¤©©¨§¤©§¨

äNBòåäøeîza ïk ïéàM äî ,äøeîzøîBç . §¤§¨©¤¥¥©§¨¤
äøeîzaçáfaîíeî ìòa ìò äìç äøeîzäL : ©§¨¦©¤©¤©§¨¨¨©©©

ïéàM äî ,ãáòéìå ææbéì ïéleçì äàöBé dðéàå ,òeá÷̈©§¥¨§¨§¦¦¨¥§¥¨¥©¤¥
ãéçéc àîéìéà ?éîc éëéä çáæ éàä .çáfa ïk¯ ¥©¤©©¤©¥¦¨¥¦¥¨§¨¦

øeaöc àlà ?äàîeèå úaL éçc éî¯äNBò éî ¦¨¥©¨§§¨¤¨§¦¦¤
åàì àlà ?äøeîz¯úaMä úà äçBãå ,øôc §¨¤¨¨§©§¤¤©©¨

äàîehä úàå¯äøeîz äNBòå ,ïîæ déì òéá÷c¯ §¤©§¨¦§¦©¥§©§¤§¨
.àeä ãéçé ïaø÷c¯Bìéàa ,àì :úLL áø øîà §¨§©¨¦¨©©¥¤Ÿ§¥

Cúòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëä .ïøäà ìL¤©£Ÿ¨¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©£¨
,àéçc àìc àeä äàîeèå úaL ,øôc äøeîz ;Bøôc§¨§¨§©©¨§§¨§¨¨§¨
,àéä úàhç úøeîz àä ?äáø÷ áéø÷î ìBça àä̈§¦§¦¨§¨¨§©©¨¦

!àìæà äúéîì úàhç úøeîúe¯.Bøt íìBòì ,àì §©©¨§¦¨¨§¨Ÿ§¨¨
äøeîz éàîe¯.äøeîz íL¯éîð çáæ ,éëä éà ©§¨¥§¨¦¨¦¤©©¦

¯!çáæ íL¯.éðú÷ àì çáæ íL¯?éànî ¥¤©¥¤©¨¨¨¥¦©
ìòa ìò äìç äøeîzäL ,äøeîza øîBç éðú÷cî¦§¨¨¥¤©§¨¤©§¨¨¨©©©
éàå .ãáòéìå ææbéì ïéleçì äàöBé dðéàå ,òeá÷ íeî¨©§¥¨§¨§¦¦¨¥§¥¨¥§¦

çáæ éàî Cúòc à÷ìñ¯àkéà àäå ,çáæ íL ¨§¨©£¨©¤©¥¤©§¨¦¨
øåëá
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יומא. פרק חמישי - הוציאו לו דף נ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc `nei(ycew zay meil)

øîBàä éøáãìlirl xn`y xi`n iaxl -(`"r)íéøetkä íBé øt §¦§¥¨¥©©¦¦
,ãéçé ïaø÷m`d.äøeîz äNBò Bðéà Bà äøeîz äNBòiax ixacne ¨§©¨¦¤§¨¥¤§¨

,`xnbd zwiicn ,'xne`d ixacl' xn`y xfrl`ììkî åàìm`d - ¨¦§¨
eixac zernyna oi`øîàc ïàîì àkéàcxaeqe wlegycoaxw `ed §¦¨§©§¨©§

,àì :àøîâä äçåã .øeaöixacl' xn`y dnn ,wiicl yi jk `l` ¦Ÿ
mirney ep` 'cigi oaxw mixetikd mei xt xne`dàkéàc ììkî¦§¨§¦¨

øîàc ïàîìoaxw `l` cigi oaxw epi` xtdyïéôzeLc.`ed §©§¨©§¨¦
:xfrl` iax ly wtqd seb z` d`ian `xnbdøæòìà éaø éòa ,àôeb¨¨¥©¦¤§¨¨
,ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé øt øîBàä éøáãìoaxw lkk `ed m`d §¦§¥¨¥©©¦¦¨§©¨¦

e cigiäøeîz äNBòoileg zxg` dnda lr xn` lecb odkd m` - ¤§¨
,dzyecwa dndad dqtzp ,df xt zxenz didzyäNBò Bðéà Bà¥¤

äøeîz.melk eixaca oi`e §¨
:`xnbd zxxandéì àéòaéî à÷ éàîm` ,wtqd iccv md dn - ©¨¦©§¨¥
wtzqdy yxtpïðéìæà Léc÷î øúa éàxg` mikled m`d - ¦¨©©§¦©§¦¨

`xnbd zcnely itk lecb odkd `ed df xta yicwnde ,yicwnd
oldl(:`p),dxenz dyery cigi oaxwk epice ,`ian `ed elyny

éà`ny e` -øtkúî øúa,ïðéìæà,miax md df xta mixtkznde ¦¨©¦§©¥©§¦¨
xnel xyt` i` ,dxenz dyer epi`y oitzeyd z`hgk `id ixde

oky ,dfa wtzqpyc àèéLtdxenz oiprl,ïðéìæà øtkúî øúa §¦¨§¨©¦§©¥©§¦¨
oaxwk epic miax md mixtkznd m`e ,eilra `ed xtkzndy

,dxenz dyer epi`e oitzeydïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
.` ,exiag zaeg elyn ozepd oipra mipic dylyéñBî Léc÷näó ©©§¦¦

,LîBçexiag jxevl eznda yicwnd ,xnelkaiegndoaxw ¤
dzectl jixve ,daxwdl die`x dpi`e men da ltpe ,da xtkziy
`ed m` ,miycw dcetde .oilegl `vz `ide oaxwd `iai dincae
df oaxwe ,yneg siqedl jixv ,eyicwd `edy ,utgd lra did
,yneg siqend `ed yicwnd ,ea xtkzn exiage eyicwd cg`dy

.a .yneg siqen epi` dcet xtkznd m` la`da äNBò øtkúnäå§©¦§©¥¤¨
,äøeîzxg`ny ,oaxwd ly eilra `ed xtkznd dxenz oiprly §¨

z` dpew `ed ,xtkznd jxevl dndad z` yicwnd yixtdy
leki epi` yicwnd la` ,dxenz zeyrl leki `ed wxe ,dndad
.b .mixg` ly oaxwa dxenz dyer mc` oi`y dxenz zeyrl

î íøBzäåd`eazdìò BlMlah z`eazäàðä úáBè ,Bøéáç ìL §©¥¦¤©¤£¥©£¨¨
miieqn odkl dnexzd z` ozepy dn xear lawnyBlLly - ¤

oiprly xacd heyty eprny el` opgei iax ixacne .mxezd
odk xta oicd `ede ,yicwnd `le dxenz dyer xtkznd dxenz
dyer oi`e oitzeyd oaxw xtd aygp miax mixtkzndy oeik lecb
ep` oiicre .xfrl` iax wtzqp dfay xnel xyt` i`e ,dxenz

.xfrl` iax wtzqd dna xaqd mikixv
:`xnbd zx`andéì àèéLt íìBòìxfrl` iaxløtkúî øúác §¨§¦¨¥§¨©¦§©¥

,ïðéìæàodkd enk xta mixtkzn mipdkd eig`y el heyt did m`e ©§¦¨
,dxenz dyer oi`y el heyt did i`cea lecbdàéòaéî à÷ éëäå§¨¦¨¦©§¨

äéìm`d ,xfrl` iaxíéðäkä åéçà,xta mixtkzndàúeòéá÷a ¥¤¨©Ÿ£¦¦§¦¨
éøtkúîea oitzey md eli`k xta mixtkzn dxenb zeriawa - ¦§©§¥

,dxenz dyer oi`e oitzeyd z`hg df ixde ,ynnàîìéc Bà¦§¨
éøtkúî àéôe÷alecb odkd lr `l` xtd zxtk xwir oi`y - §§¨¦§©§¥

ok m`e ,eab` mixtkzne el milth mipdkd eig` mby `l` ,ecal
df ixde lecb odkd ly eny lr `l` mny lr iexw oaxwd oi`

.dxenz dyere cigi oaxw
:dxenz dyer lecb odk xty heytl dvex `xnbd,òîL àz̈§©

mday mixac yi ,`ziixaa epipyçáfa øîBçycwedy - ¤©¤©
,oaxw myl ezligznäøeîzaîexindy ici lr `a ezyecwy - ¦©§¨

,ezyecwa qtzpe oaxwa eze`åmday mixac yiäøeîza øîBç §¤©§¨
(øåáöáë ãéçéá) âäBð çáfäL ,çáfa øîBç :àúééøáä úøàáî ,çáfaî¦©¤©¤©¤©¤©¤©¥

[ãéçéák øeaöa]oaxwk ode cigi oaxwk od axw df oaxw oin - §¦¦§¨¦
,xeaivúaMä úà äçBãå,zaya epnf lg m`äàîehä úàåi` m` §¤¤©©¨§¤©§¨

,dxdha ezeyrl xyt`äøeîz äNBòåoileg znda lr xn` m` - §¤§¨
,gafd zyecwa dqtzp oilegd znda ,ef zxenz ef `dzïéàM äî©¤¥

äøeîza ïkoaxwy ,cigi oaxwa `l` zkiiy dpi` gafd zxenz - ¥©§¨

,d`nehe zay dgec dpi` dxenzde ,dxenz dyer epi` xeaiv
dyer dxenz oi`y ,dxenz dyer dpi`e ,reaw dpnf oi`y meyn

mday mixacde .dxenzìò äìç äøeîzäL ,çáfaî äøeîza øîBç¤©§¨¦©¤©¤©§¨¨¨©
,òeá÷ íeî ìòadndad dqtzp men zlra dnda lr xind m`y ©©¨©

,dzyecwa,ãáòéìå ææbéì ïéleçì äàöBé dðéàå,dzectl `a m`y §¥¨§¨§¦¦¨¥§¥¨¥
ixnbl oilegl `vei epi`y men lra oaxw dcetd lk oick dpic
oalg s`e offeble mda cearl xeq` la` ,cala dlik` oiprl `l`

,xeq`,çáfa ïk ïéàM äîoi` gafl men zlra dnda yicwd m`y ©¤¥¥©¤©
zepwle dzectl cala minc zyecw `l` dilr dlg sebd zyecw
dfiba s` zxzene oilegl ixnbl z`vei dpeict xg`e ,gaf dinca

.dceare
:`xnbd zxxançáæ éàä,`ziixaa xen`déîc éëéägaf dfi`a - ©¤©¥¦¨¥

,xaecnàîéìéàoaxwa xaecny yxtp m` -úaL éçc éî ,ãéçéc ¦¥¨§¨¦¦¨¥©¨
,äàîeèå,d`nehe zay dgec epi` cigi oaxw mzq ixdeàlà §§¨¤¨

oaxwa xaecny yxtp,äøeîz äNBò éî ,øeaöcdxenz oi` ixde §¦¦¤§¨
,xeaiv oaxwaåàì àlà`ziixaa xen`d gafdy xnel yi i`ce ¤¨¨

oaxwl dpeekdøôcxn`py dne ,mixetikd meia lecb odk ly §©
`ziixaaäàîehä úàå úaMä úà äçBãåmeyn `eddéì òéá÷c §¤¤©©¨§¤©§¨¦§¦©¥

,ïîæ`xnbd dhwpy itke(`"r)z` dgec reaw epnfy lky ,llk §©
`ziixaa xn`py dne ,d`nehd z`e zayd,äøeîz äNBòå`ed §¤§¨

meyn,àeä ãéçé ïaø÷cmei xt xaeqy ink `id `ziixade §¨§©¨¦
xaeq `ed cigi oaxwy xaeqdy gkene ,`ed cigi oaxw mixetikd
eig`y ,xfrl` iax ly ewitq hytpe ,dxenz dyery ok mb
dgec .ynn ezetzeya `le lecb odkd ab` mixtkzn mipdkd

:`xnbd,àì ,úLL áø øîàmixetikd mei xty xnel xyt` zn`a ¨©©¥¤Ÿ
eyxtl xyt` `ziixaa xen`d gafde ,dxenz dyer epi`Bìéàa§¥

ïøäà ìLmixetikd meia lecb odkd `ian didy dlerl li` - ¤©£Ÿ
xeaiva bdepy xen`d gafd edfe ,cigi oaxw did df li`e ,elyn
iptn d`nehe zay dgece ,xeaiva mb jiiy dler oiny ,cigiak
ea xtkzn oi`e cigi oaxw `edy iptn dxenz dyere ,reaw epnfy

.ecal lecb odkd `l`
:eixacl di`x zyy ax `ianàøazñî énð éëäxen`d gafdy ¨¦©¦¦§©§¨

,ext `le lecb odk li` epiid `ziixaa,Bøôc êzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨§¨
ezxenz la` ,d`nehe zay dgec gafdy `ziixad dxn` eilre

ike ,dyw ,d`nehe zay dgec dpi`øôc äøeîzwxäàîeèå úaL §¨§©©¨§§¨
,äáø÷ áéø÷î ìBça àä ,àéçc àìc àeä,ok xnel xyt` i` ixde §Ÿ¨§¨¨§¦§¦¨§¨

c,àéä úàhç úøeîz àä,z`hg oaxw `ed xtd ixdyúøeîúe ¨§©©¨¦§©
úàhçc `id dpic,àìæà äúéîìze`hg zyngn zg` `idy ©¨§¦¨©§¨

.zezny ipiqn dynl dkldy
:di`xd z` `xnbd dgecíìBòì ,àìepid `ziixaa xen`d gafd Ÿ§¨

Bøt,lega daixw dxenzdy `ziixaa rnyny dne ,lecb odk ly ¨
lr zxacn `l `ziixad,xtd zxenzäøeîz éàîexen`d ©§¨

,`ziixaaäøeîz íL,gafa xneg ,`ziixad zpeek jke ,`nlra ¥§¨
oi`y dn zay dgec gafdy ,'dxenz my'n ,lecb odk xta epiidc
elit`e ,zay dgecy dxenz enyy xac jl oi`y ,dxenza ok

.zeaixwd zexenzd
:`xnbd zl`eyéëä éàepiid `ziixaay dxenzy miyxtn ep`y ¦¨¦

mby yxtl xyt` ,dxenz myçáæ`ziixaa xen`d,çáæ íL énð ¤©©¦¥¤©
gaf myay ,dxenz myan gaf mya xneg ,`ziixad zpeek jke
oebk ,d`nehe zay migecd yie ,cigiak xeaiva mibdepy yi
,cigid zepaxw oebk dxenz miyerd yie ,reaw mpnfy migaf
.mixetikd mei ly li`e xtl dpeekdy x`al `xnbd dwgc recne

:`xnbd zvxznéðz÷ àì çáæ íLxen`d gafy yxtl oi` - ¥¤©Ÿ¨¨¥
,gaf my epiid `ziixaaéðz÷cî ,éànî,`ziixad ly `tiqaøîBç ¦©¦§¨¨¥¤

ïéleçì äàöBé dðéàå òeá÷ íeî ìòa ìò äìç äøeîzäL äøeîza©§¨¤©§¨¨¨©©©¨©§¥¨§¨§¦
,ãáòéìå ææbéìlra lr dlg sebd zyecw oi`y gafa ok oi`y dn ¦¨¥§¥¨¥

,reaw men,çáæ íL ,çáæ éàî êzòc à÷ìñ éàåxnel xyt` j`id §¦¨§¨©§¨©¤©¥¤©
,men lra lr lg epi` gaf myyàkéà àäå§¨¦¨
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קמי ezny ina cenr p sc ± iyily wxt`nei
'åëå øîåàä éøáãì.cigi oaxw lirl diixw ,xi`n 'x Ðäéì àéòáéî÷ éàîi`ce `d Ð

`wtqn i`ne ,dxenz oiyer oi` oitzeyd oaxwe ,ea mixtkzn mipdkd eig`c ol `hiyt

deba dil?ïðéìæà ùéã÷î øúá éà àîéð éàdxenz oiprl Ðelync ,diycw` cigi i`de ,

.zetzey lyn `le `a `edïðéìæà øôëúî øúá éà.ea mixtkzn daxde ÐàèéùôÐ

.eilra ied xtkzn dxenz oiprlc'ø øîàã
ïðçåé 'ø øîà åäáàozepa ,mixac dyly Ð

.exiag zaeg z` elynùéã÷îäeznda Ð

ied yicwnd .eilry daeg exiag ea z`vl

`ae dnned m` ,yneg ztqez oiprl milra

dllgl xtkznd `a m` la` .dllglepi` Ð

`xwie) aizk yneg iabc ,yneg siqedl jixv

'ebe "l`bi yicwnd m`e" (fk`le yicwn Ð

.xtkznäøåîú äá äùåò øôëúîäåla` Ð

da xind m` ,yicwndoi`c ,dxenz dpi` Ð

dicic milra e`l i`de ,mixg` lya oixinn

.`edäàðä úáåè åøéáç ìù ìò åìùî íøåúäå
åìù`a m`e .dvxiy odk lkl dzzl ecia Ð

iza oal ef dnexz oze df rlq jlid :xn`e xg`

odkik" xn`py ,ely dnexzy `id df ly Ð

['ebe] jz`eaz xyrn lk z` xyrl dlkz

(ek mixac) 'ebe "iell dzzpeaezkd dlz Ð

.elyn dxyrny ina dpizpdàúåòéá÷á
éøôëúîmixg` eyixtdy mixtknd x`yk Ð

dy ,odilr,o`k s` .dxtkl dndad mdl epw

oitzeyd z`hg dl `iede ,ea wlg odl dpwp

.dxenz oiprléøôëúî àéôå÷á àîìéã åàÐ

ab lr dtv `l` ,ea dreaw ozxtk oi` :xnelk

oi`e ,mind ipt lr svd xack lecb odk zxtk

svie" .`ed cigi oaxwe ,mny lr `xwp oaxwd

."`lfxt `twe" `nbxzn (e a mikln) "lfxad

çáæá øîåçdxenzan ycwd zligz `ay Ð

.ea dxnedy'åëå çáæäùyxtn dinwle Ð

.dl zgkyn gaf ida lif`eïë ïéàù äî
äøåîúádgec dpi`e ,xeava dpi` dxenzdy Ð

dxenz dyer dpi`e ,reaw dpnf oi`y ,zay

"ezxenze `ed dide" aizkczxenz `le Ð

.ezxenzäìç äøåîúäùsebd zyecw dlr Ð

,dxenzd zrya reaw men zlra `id elit`

dllgl `a m`e`l` oilegl d`vei dpi` Ð

ffbil `l la` ,cala dlik`e dgiaf oiprl

,men lral mz oia da welig oi`y ,carile

m`e rxa aeh e` aeha rx" (fk `xwie) aizkc

.'ebe "xini xndçáæá ïë ïéàù äîgafdy Ð

enen z` eyicwd mcw m`epeicta `vei oi` Ð

oiycwend ileqta aizkc ,carile ffbil oilegl

"gafz" ,"xya zlk`e gafz" (ai mixac)`le Ð

"xya" ,dfibenen mcw la` ,alg `le Ð

eyicwdl`l` ,odilr sebd zyecw oi`y ,dler incl mipa`e mivr yicwnk `ed ixd Ð

zhigyae (`,ci) zexekaa opzck ,oixenb oilegl opeicta oi`veie ,cala minc zyecw

.(`,lw) oilegøôã åàì àìàz`hge ,`id z`hgc ,cigiak xeava bdep mixetkd mei Ð

.dxenz dyer mixetkd mei xt :`nl` .dxenz dyere xeava zbdepïøäà ìù åìéàáÐ

.mixetkd meicäøåîú íù äøåîú éàîipzwc dxenzan gafa xneg i`de ,xta mlerl Ð

xac jl oi`y dxenz myn gafa xneg :xn`w ikd `l` ,i`w dicic dxenz` e`l Ð

.zeaixwd zexenzd elit`e ,zay dgec dxenz enyyéëä éàpzw myc Ðinp gaf ,iÐ

`pz ipz gaf myc oeike ,ipzw gaf mydpin rnyzc ,`gaif cga inewe`l jiwgec i`n Ð

xacn gaf enyy xaca xneg :`pz xn`w ikd `nlic ,ixiin eli`a e` oxd` ly extac

.cigi oaxw oebk ,dxenz dyery gaf yie ,reaw epnfy cigic e` xeavc oebk zay dgecy (dxenz) gaf yie ,cigiak xeava bdep gaf yiy ,dxenz enyyéðú÷ àì çáæ íùi`d Ð

.dizlinl hwp `gaif cga `l` ,`pz
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éøáãìÐ 'ek dxenz dyer epi` e` dxenz dyer cigi oaxw mixetkd mei xt xne`d

dil ixwc `dc xninl `ki`c ab lr s` Ð zetzeyc xn`c o`n `ki`c llkn

xn`we dizlinl mizq `wc ,`nw `pzn iwet`l `l` `z` `l Ð cigi oaxw xi`n iax

,`pyil i`da xnel jl did `l :xi`n iax dil xn`we ,d`nehe zay dgec xeav zepaxw

dcen la` ,lirl xn`ck ,dfa ielz xacd oi`c

,dxenz dyer epi`e ied oitzey oaxwc `ed

dil rnyn xfril` iaxe .`nw `pzl enk dicicl

i`c .cigi oaxw dil ixwcn ,ied ynn cigi oaxwc

ded ikd Ð `nw `pzn iwet`l `l` `z` `l

odk iziage mixetkd mei xt `lde :xninl dil

.'eke zay dgece ,xeav oaxw opi`y gqte lecb

i`d dil `irain xfril` iaxc opiwqnc `pwqnle

diwitq epiid Ð `itewn e` ixtkn `raiwn

e` `weec xi`n iaxc cigi oaxw i` dil `wtqnc

iz`w `nw `pzn iwet`l `l` ,`weec e`l

.izyxitckåéçàixtkn `zeriawa mipdkd

`itewn i` :rnyn `kd Ð ixtkn `itewa e`

`ki`c ab lr s` ,dxenz dyer f` Ð ixtkn

oaxw aiyg `l Ð `itewn da ixtknc `aeh

,migafa opixn`c :dnize .dxenz dyere ,oitzey

Ð zne eipa ipyl dnda gipd ,(a,d) `nw wxta

oiyer oitzey oi`c meyn ,da oixinn oi`e ,daixw

xtkn `l yxeic mzd wiqnc ab lr s` .dxenz

oiyxei `l` `kilc mzd :xnel yie !`itewn `l`

la` ,oitzey oaxw aiyg Ð `itewn dia ixtknc

Ð `raiwn dia xtknc lecb odk `ki`c `kd

`zilc o`nke ,melk edcic dxtk `aiyg `l

.da xnine ,oitzey oaxw aiyg `le ,inc

åà`itewn inp eziae Ð ixtkn `itewn `nlic

,oitzeyc dil `ied Ð ikd e`l i`c ,ixtkn

.dxenz oiyer oi`eøîåçdniz Ð 'ek dxenza

elit` dlg dxenzdy aiyg `l i`n` :il

bbey zeaxl Ð (fk `xwie) "didi" :xn`c ,zerha

epi` zerh ycwdc ,gafa ok oi`y dn ,cifnk

lr s`e .d`nehe zay dgecy gaf eze`a ycwd

`xw m`y ,zerha epyi inp dnda xyrnc ab

xyr cg`le iriyz ixiyrle ixiyr iriyzl

ixii` `l `kd ,oiycewn ozyly Ð ixiyr

yie .d`nehe zay dgec epi` ixdy xyrna

,ipixg` ilin inp `ki`c ,xiiye `pz `nyc :xnel

ici`e ici`c ilin `l` aiyg `w `l :inp i`

la` ,i`dn xenge sicr i`dc `l` ,`liig

Ð llk liig `l gafe ,`liig Ð dxenzc zerha

.aiyg `w `lúøåîúzxenze `id z`hg

iax iiepyl ivn `le Ð `lf` dzinl z`hg

,zetzey z`hga Ð dzin dil zilc `id oerny

.dil zi` diirx mewn lkncéàåjzrc `wlq

xeava oibdepc ,minly gafa dnwe` `lc `d Ð 'eke xyrne xeka `ki`d gaf my gaf i`n

`ki`e ,zxvr iyak oebk ,d`nehe zay egcc minly `ki`e ,xeav inly `ki`c cigiak

meil dfc xeav inly ,iccdl eey `lc oeik :xnel yi .cigi inly oebk dxenz oiyerc minly

cg` dlile mini ipyl cigi inlye ,miycw iycwe dpedk ixkfl mirlwd on miptle dlile

.`nzq gaf edpixwinl `pz edl liik ded `l Ð od milw miycwe ,mc` lkl xird lkae

ze`hgde zelerd on odn yie ,cigiak xeava oi`ay ,dinwe` `l z`hga e` dlerae

igecyoibdep mikxcd el` lk oi`y oeik :xnel yi .dxenz oiyer odn yie ,d`nehe zay o

.mzqa gaf `pz dil ixw ded `l Ð zelerd lka
dnwep
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äNBò ,ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé øt :øîBàä éøáãì§¦§¥¨¥©©¦¦¨§©¨¦¤
àkéàc ììkî åàì ?äøeîz äNBò Bðéà Bà äøeîz§¨¥¤§¨¨¦§¨§¦¨

?øeaöc øîàc ïàîì¯øîàc ïàîì àkéàc ììkî ,àì §©§¨©§¦¨¦§¨§¦¨§©§¨©
.ïéôzeLcéòa àôebøéaøt øîBàä éøáãì :[øæòìà] §¨¦¨¨¥©¦¤§¨¨§¦§¥¨¥©

äNBò Bðéà Bà äøeîz äNBò ,ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé©¦¦¨§©¨¦¤§¨¥¤
?äøeîz¯Léc÷î øúa éà ?déì àéòaéî à÷ éàî §¨©¨¦¨£¨¥¦¨©©§¦

øtkúî øúác àèéLt ,ïðéìæà øtkúî øúa éà ïðéìæà̈§¦©¦¨©¦§©¥¨§¦©§¦¨§¨©¦§©¥
Léc÷nä :ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàc !ïðéìæà̈§¦©§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨©©§¦

éñBîäNBò øtkúnäå ,LîBç óíøBzäå ,äøeîz da ¦¤§©¦§©¥¤¨§¨§©¥
!BlL äàðä úáBè Bøéáç ìL ìò BlMî¯íìBòì ¦¤©¤£¥©£¨¨¤§¨

àéòaéî à÷ éëäå ,ïðéìæà øtkúî øúác déì àèéLt§¦¨¥§¨©¦§©¥¨§¦©§¨¦¨¦¨£¨
àîìéc Bà ,éøtkúî àúeòéá÷a íéðäkä åéçà :déì¥¤¨©Ÿ£¦¦§¦¨¦§©§¦¦§¨

àéôe÷a?éøtkúîçáfa øîBç :òîL àzäøeîzaî, §§¨¦§©§¦¨§©¤©¤©¦©§¨
äøeîza øîBçåçáfaîâäBð çáfäL ,çáfa øîBç . §¤©§¨¦©¤©¤©¤©¤©¤©¥
øeavák ãéçia,äàîehä úàå ,úaMä úà äçBãå , ©¨¦§©¦§¤¤©©¨§¤©§¨

äNBòåäøeîza ïk ïéàM äî ,äøeîzøîBç . §¤§¨©¤¥¥©§¨¤
äøeîzaçáfaîíeî ìòa ìò äìç äøeîzäL : ©§¨¦©¤©¤©§¨¨¨©©©

ïéàM äî ,ãáòéìå ææbéì ïéleçì äàöBé dðéàå ,òeá÷̈©§¥¨§¨§¦¦¨¥§¥¨¥©¤¥
ãéçéc àîéìéà ?éîc éëéä çáæ éàä .çáfa ïk¯ ¥©¤©©¤©¥¦¨¥¦¥¨§¨¦

øeaöc àlà ?äàîeèå úaL éçc éî¯äNBò éî ¦¨¥©¨§§¨¤¨§¦¦¤
åàì àlà ?äøeîz¯úaMä úà äçBãå ,øôc §¨¤¨¨§©§¤¤©©¨

äàîehä úàå¯äøeîz äNBòå ,ïîæ déì òéá÷c¯ §¤©§¨¦§¦©¥§©§¤§¨
.àeä ãéçé ïaø÷c¯Bìéàa ,àì :úLL áø øîà §¨§©¨¦¨©©¥¤Ÿ§¥

Cúòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëä .ïøäà ìL¤©£Ÿ¨¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©£¨
,àéçc àìc àeä äàîeèå úaL ,øôc äøeîz ;Bøôc§¨§¨§©©¨§§¨§¨¨§¨
,àéä úàhç úøeîz àä ?äáø÷ áéø÷î ìBça àä̈§¦§¦¨§¨¨§©©¨¦

!àìæà äúéîì úàhç úøeîúe¯.Bøt íìBòì ,àì §©©¨§¦¨¨§¨Ÿ§¨¨
äøeîz éàîe¯.äøeîz íL¯éîð çáæ ,éëä éà ©§¨¥§¨¦¨¦¤©©¦

¯!çáæ íL¯.éðú÷ àì çáæ íL¯?éànî ¥¤©¥¤©¨¨¨¥¦©
ìòa ìò äìç äøeîzäL ,äøeîza øîBç éðú÷cî¦§¨¨¥¤©§¨¤©§¨¨¨©©©
éàå .ãáòéìå ææbéì ïéleçì äàöBé dðéàå ,òeá÷ íeî¨©§¥¨§¨§¦¦¨¥§¥¨¥§¦

çáæ éàî Cúòc à÷ìñ¯àkéà àäå ,çáæ íL ¨§¨©£¨©¤©¥¤©§¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc `nei(ycew zay meil)

øîBàä éøáãìlirl xn`y xi`n iaxl -(`"r)íéøetkä íBé øt §¦§¥¨¥©©¦¦
,ãéçé ïaø÷m`d.äøeîz äNBò Bðéà Bà äøeîz äNBòiax ixacne ¨§©¨¦¤§¨¥¤§¨

,`xnbd zwiicn ,'xne`d ixacl' xn`y xfrl`ììkî åàìm`d - ¨¦§¨
eixac zernyna oi`øîàc ïàîì àkéàcxaeqe wlegycoaxw `ed §¦¨§©§¨©§

,àì :àøîâä äçåã .øeaöixacl' xn`y dnn ,wiicl yi jk `l` ¦Ÿ
mirney ep` 'cigi oaxw mixetikd mei xt xne`dàkéàc ììkî¦§¨§¦¨

øîàc ïàîìoaxw `l` cigi oaxw epi` xtdyïéôzeLc.`ed §©§¨©§¨¦
:xfrl` iax ly wtqd seb z` d`ian `xnbdøæòìà éaø éòa ,àôeb¨¨¥©¦¤§¨¨
,ãéçé ïaø÷ íéøetkä íBé øt øîBàä éøáãìoaxw lkk `ed m`d §¦§¥¨¥©©¦¦¨§©¨¦

e cigiäøeîz äNBòoileg zxg` dnda lr xn` lecb odkd m` - ¤§¨
,dzyecwa dndad dqtzp ,df xt zxenz didzyäNBò Bðéà Bà¥¤

äøeîz.melk eixaca oi`e §¨
:`xnbd zxxandéì àéòaéî à÷ éàîm` ,wtqd iccv md dn - ©¨¦©§¨¥
wtzqdy yxtpïðéìæà Léc÷î øúa éàxg` mikled m`d - ¦¨©©§¦©§¦¨

`xnbd zcnely itk lecb odkd `ed df xta yicwnde ,yicwnd
oldl(:`p),dxenz dyery cigi oaxwk epice ,`ian `ed elyny

éà`ny e` -øtkúî øúa,ïðéìæà,miax md df xta mixtkznde ¦¨©¦§©¥©§¦¨
xnel xyt` i` ,dxenz dyer epi`y oitzeyd z`hgk `id ixde

oky ,dfa wtzqpyc àèéLtdxenz oiprl,ïðéìæà øtkúî øúa §¦¨§¨©¦§©¥©§¦¨
oaxwk epic miax md mixtkznd m`e ,eilra `ed xtkzndy

,dxenz dyer epi`e oitzeydïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
.` ,exiag zaeg elyn ozepd oipra mipic dylyéñBî Léc÷näó ©©§¦¦

,LîBçexiag jxevl eznda yicwnd ,xnelkaiegndoaxw ¤
dzectl jixve ,daxwdl die`x dpi`e men da ltpe ,da xtkziy
`ed m` ,miycw dcetde .oilegl `vz `ide oaxwd `iai dincae
df oaxwe ,yneg siqedl jixv ,eyicwd `edy ,utgd lra did
,yneg siqend `ed yicwnd ,ea xtkzn exiage eyicwd cg`dy

.a .yneg siqen epi` dcet xtkznd m` la`da äNBò øtkúnäå§©¦§©¥¤¨
,äøeîzxg`ny ,oaxwd ly eilra `ed xtkznd dxenz oiprly §¨

z` dpew `ed ,xtkznd jxevl dndad z` yicwnd yixtdy
leki epi` yicwnd la` ,dxenz zeyrl leki `ed wxe ,dndad
.b .mixg` ly oaxwa dxenz dyer mc` oi`y dxenz zeyrl

î íøBzäåd`eazdìò BlMlah z`eazäàðä úáBè ,Bøéáç ìL §©¥¦¤©¤£¥©£¨¨
miieqn odkl dnexzd z` ozepy dn xear lawnyBlLly - ¤

oiprly xacd heyty eprny el` opgei iax ixacne .mxezd
odk xta oicd `ede ,yicwnd `le dxenz dyer xtkznd dxenz
dyer oi`e oitzeyd oaxw xtd aygp miax mixtkzndy oeik lecb
ep` oiicre .xfrl` iax wtzqp dfay xnel xyt` i`e ,dxenz

.xfrl` iax wtzqd dna xaqd mikixv
:`xnbd zx`andéì àèéLt íìBòìxfrl` iaxløtkúî øúác §¨§¦¨¥§¨©¦§©¥

,ïðéìæàodkd enk xta mixtkzn mipdkd eig`y el heyt did m`e ©§¦¨
,dxenz dyer oi`y el heyt did i`cea lecbdàéòaéî à÷ éëäå§¨¦¨¦©§¨

äéìm`d ,xfrl` iaxíéðäkä åéçà,xta mixtkzndàúeòéá÷a ¥¤¨©Ÿ£¦¦§¦¨
éøtkúîea oitzey md eli`k xta mixtkzn dxenb zeriawa - ¦§©§¥

,dxenz dyer oi`e oitzeyd z`hg df ixde ,ynnàîìéc Bà¦§¨
éøtkúî àéôe÷alecb odkd lr `l` xtd zxtk xwir oi`y - §§¨¦§©§¥

ok m`e ,eab` mixtkzne el milth mipdkd eig` mby `l` ,ecal
df ixde lecb odkd ly eny lr `l` mny lr iexw oaxwd oi`

.dxenz dyere cigi oaxw
:dxenz dyer lecb odk xty heytl dvex `xnbd,òîL àz̈§©

mday mixac yi ,`ziixaa epipyçáfa øîBçycwedy - ¤©¤©
,oaxw myl ezligznäøeîzaîexindy ici lr `a ezyecwy - ¦©§¨

,ezyecwa qtzpe oaxwa eze`åmday mixac yiäøeîza øîBç §¤©§¨
(øåáöáë ãéçéá) âäBð çáfäL ,çáfa øîBç :àúééøáä úøàáî ,çáfaî¦©¤©¤©¤©¤©¤©¥

[ãéçéák øeaöa]oaxwk ode cigi oaxwk od axw df oaxw oin - §¦¦§¨¦
,xeaivúaMä úà äçBãå,zaya epnf lg m`äàîehä úàåi` m` §¤¤©©¨§¤©§¨

,dxdha ezeyrl xyt`äøeîz äNBòåoileg znda lr xn` m` - §¤§¨
,gafd zyecwa dqtzp oilegd znda ,ef zxenz ef `dzïéàM äî©¤¥

äøeîza ïkoaxwy ,cigi oaxwa `l` zkiiy dpi` gafd zxenz - ¥©§¨

,d`nehe zay dgec dpi` dxenzde ,dxenz dyer epi` xeaiv
dyer dxenz oi`y ,dxenz dyer dpi`e ,reaw dpnf oi`y meyn

mday mixacde .dxenzìò äìç äøeîzäL ,çáfaî äøeîza øîBç¤©§¨¦©¤©¤©§¨¨¨©
,òeá÷ íeî ìòadndad dqtzp men zlra dnda lr xind m`y ©©¨©

,dzyecwa,ãáòéìå ææbéì ïéleçì äàöBé dðéàå,dzectl `a m`y §¥¨§¨§¦¦¨¥§¥¨¥
ixnbl oilegl `vei epi`y men lra oaxw dcetd lk oick dpic
oalg s`e offeble mda cearl xeq` la` ,cala dlik` oiprl `l`

,xeq`,çáfa ïk ïéàM äîoi` gafl men zlra dnda yicwd m`y ©¤¥¥©¤©
zepwle dzectl cala minc zyecw `l` dilr dlg sebd zyecw
dfiba s` zxzene oilegl ixnbl z`vei dpeict xg`e ,gaf dinca

.dceare
:`xnbd zxxançáæ éàä,`ziixaa xen`déîc éëéägaf dfi`a - ©¤©¥¦¨¥

,xaecnàîéìéàoaxwa xaecny yxtp m` -úaL éçc éî ,ãéçéc ¦¥¨§¨¦¦¨¥©¨
,äàîeèå,d`nehe zay dgec epi` cigi oaxw mzq ixdeàlà §§¨¤¨

oaxwa xaecny yxtp,äøeîz äNBò éî ,øeaöcdxenz oi` ixde §¦¦¤§¨
,xeaiv oaxwaåàì àlà`ziixaa xen`d gafdy xnel yi i`ce ¤¨¨

oaxwl dpeekdøôcxn`py dne ,mixetikd meia lecb odk ly §©
`ziixaaäàîehä úàå úaMä úà äçBãåmeyn `eddéì òéá÷c §¤¤©©¨§¤©§¨¦§¦©¥

,ïîæ`xnbd dhwpy itke(`"r)z` dgec reaw epnfy lky ,llk §©
`ziixaa xn`py dne ,d`nehd z`e zayd,äøeîz äNBòå`ed §¤§¨

meyn,àeä ãéçé ïaø÷cmei xt xaeqy ink `id `ziixade §¨§©¨¦
xaeq `ed cigi oaxwy xaeqdy gkene ,`ed cigi oaxw mixetikd
eig`y ,xfrl` iax ly ewitq hytpe ,dxenz dyery ok mb
dgec .ynn ezetzeya `le lecb odkd ab` mixtkzn mipdkd

:`xnbd,àì ,úLL áø øîàmixetikd mei xty xnel xyt` zn`a ¨©©¥¤Ÿ
eyxtl xyt` `ziixaa xen`d gafde ,dxenz dyer epi`Bìéàa§¥

ïøäà ìLmixetikd meia lecb odkd `ian didy dlerl li` - ¤©£Ÿ
xeaiva bdepy xen`d gafd edfe ,cigi oaxw did df li`e ,elyn
iptn d`nehe zay dgece ,xeaiva mb jiiy dler oiny ,cigiak
ea xtkzn oi`e cigi oaxw `edy iptn dxenz dyere ,reaw epnfy

.ecal lecb odkd `l`
:eixacl di`x zyy ax `ianàøazñî énð éëäxen`d gafdy ¨¦©¦¦§©§¨

,ext `le lecb odk li` epiid `ziixaa,Bøôc êzòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨§¨
ezxenz la` ,d`nehe zay dgec gafdy `ziixad dxn` eilre

ike ,dyw ,d`nehe zay dgec dpi`øôc äøeîzwxäàîeèå úaL §¨§©©¨§§¨
,äáø÷ áéø÷î ìBça àä ,àéçc àìc àeä,ok xnel xyt` i` ixde §Ÿ¨§¨¨§¦§¦¨§¨

c,àéä úàhç úøeîz àä,z`hg oaxw `ed xtd ixdyúøeîúe ¨§©©¨¦§©
úàhçc `id dpic,àìæà äúéîìze`hg zyngn zg` `idy ©¨§¦¨©§¨

.zezny ipiqn dynl dkldy
:di`xd z` `xnbd dgecíìBòì ,àìepid `ziixaa xen`d gafd Ÿ§¨

Bøt,lega daixw dxenzdy `ziixaa rnyny dne ,lecb odk ly ¨
lr zxacn `l `ziixad,xtd zxenzäøeîz éàîexen`d ©§¨

,`ziixaaäøeîz íL,gafa xneg ,`ziixad zpeek jke ,`nlra ¥§¨
oi`y dn zay dgec gafdy ,'dxenz my'n ,lecb odk xta epiidc
elit`e ,zay dgecy dxenz enyy xac jl oi`y ,dxenza ok

.zeaixwd zexenzd
:`xnbd zl`eyéëä éàepiid `ziixaay dxenzy miyxtn ep`y ¦¨¦

mby yxtl xyt` ,dxenz myçáæ`ziixaa xen`d,çáæ íL énð ¤©©¦¥¤©
gaf myay ,dxenz myan gaf mya xneg ,`ziixad zpeek jke
oebk ,d`nehe zay migecd yie ,cigiak xeaiva mibdepy yi
,cigid zepaxw oebk dxenz miyerd yie ,reaw mpnfy migaf
.mixetikd mei ly li`e xtl dpeekdy x`al `xnbd dwgc recne

:`xnbd zvxznéðz÷ àì çáæ íLxen`d gafy yxtl oi` - ¥¤©Ÿ¨¨¥
,gaf my epiid `ziixaaéðz÷cî ,éànî,`ziixad ly `tiqaøîBç ¦©¦§¨¨¥¤

ïéleçì äàöBé dðéàå òeá÷ íeî ìòa ìò äìç äøeîzäL äøeîza©§¨¤©§¨¨¨©©©¨©§¥¨§¨§¦
,ãáòéìå ææbéìlra lr dlg sebd zyecw oi`y gafa ok oi`y dn ¦¨¥§¥¨¥

,reaw men,çáæ íL ,çáæ éàî êzòc à÷ìñ éàåxnel xyt` j`id §¦¨§¨©§¨©¤©¥¤©
,men lra lr lg epi` gaf myyàkéà àäå§¨¦¨
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zay zekld - jexr ogley

.áäákL øçà øða øàLpL ïîLä ïëå[aúaMä dúBà ìk epnî ÷tzñäì ïkL ìëå ìèìèì øeñà äëLçMî §¥©¤¤¤¦§©©¥©©¤¨¨¦¤£¥¨¨§©§¥§¨¤¥§¦§©¥¦¤¨¨©©¨
íeMî epnî ÷tzñäì øeñà äéä ÷ìBc äéäLk úBLîMä ïéáaL eðéäc dúñéðk úlçúa äö÷äå ìéàBä¦§ª§¨¦§¦©§¦¨¨§©§¤§¥©§¨§¤¨¨¥¨¨¨§¦§©¥¦¤¦

ä"ñø ïîéña øàaúðL Bîk éeak øeqà13úaMä dúBà ìëa epnî ÷tzñäì øñàð14÷tzñäì øeñàL ïåéëå ¦¦§¤¦§¨¥§¦¨¤¡©Ÿ§¦§©¥¦¤§¨¨©©¨§¥¨¤¨§¦§©¥
íBia Ba íeìëì éeàø Bðéàå ìéàBä Bìèìèì ïk íâ øeñà úaMa epnî úBðäìå15äö÷ä ìeèìèa íbL ãBòå §¥¨¦¤§©¨¨©¥§©§§¦§¥¨¦§©§¤©§¦§ª§¨

äö÷eî àeäL úáäìMì ñéña äNòpL éðtî ÷ìBc äéäLk úBLîMä ïéáa16[bïk íâ úéNòð äìéútä ïëå §¥©§¨§¤¨¨¥¦§¥¤©£¨¨¦§©§¤¤¤§¤§¥©§¦¨©£¥©¥
úaMä dúBà ìk äðîî øéizLpL äî ìèìèì øeñàå úáäìMì ñéña[c. ¨¦©©§¤¤§¨§©§¥©¤¦§©¥¦¤¨¨¨©©¨

ב  סעיף בשבת הנר טלטול דיני רעט סימן
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`zax `zkld
äáëù øçà [á שעוה נר של בשאריות הדין והוא -

.12וכיו"ב 
äö÷åî àåäù [âמתג חוט - כגון מפסקים סוגי שאר (וכן

חשמלי וכד') כבל וכן חשמלית, מנורה בו שמדליקים
המנורה  דלקה אם החשמל; לשקע המנורה את המחבר
'מוקצה', הכבל או המתג נעשה השבת כניסת בתחלת
זרם  שהופסק בשעה מהשקע להוציאו הרוצה ולכך

שבת)החשמל שעון ידי ידלק (על שלא מנת על
כגון  יד, כלאחר זאת לעשות עליו - הזרם כשיתחדש

.17במרפק 
úáùä äúåà [ã כמוקצה דינה אחרת בשבת אבל -

או  גופה לצורך לטלטלה ואפשר איסור מחמת
.18מקומה 

zetqede mipeiv
אם 12) אבל ומקומו, גופו לצורך לטלטלם שאסור היינו

לזרקם  יכול זה, מנר שהשתייר מה לזרוק אדם בני דרך
ג. סעיף כדלהלן רעי' של כ'גרף

בזה 13) ויש ... שבכלי מהשמן יסתפק שמא א: סעיף
יותר  קרוב בזמן הנר יכבה כן ידי שעל מכבה משום איסור

כלום. ממנו מסתפק היה לא מאם
„"ÎÒ „È˜˙ ÔÓÈÒ·Â משום גם מהשמן להסתפק אסר

בו  ונתכוין הואיל עליו שבירך נר ואותו למצותו: שהוקצה
ממה  להסתפק אסור לפיכך ביו"ט נרות הדלקת מצות לשם
שנכבה  חנוכה בנר (ונפק"מ שנכבה לאחר ממנו שנשתייר
להסתפק  שנאסר שוב, להדליקו וצריך השמשות בין קודם

למצוותו). מוקצה היה השמשות שבין משום ממנו
Ò"„עד"ז14) È˘ ÔÓÈÒ· בטלטול אסור שהיה דבר כל :

... האיסור לו הגורם הדבר לו הלך ובשבת השמשות בבין
השמשות  בין אחר וכבה יום מבעוד שהדליקו נר כגון
ראוי  מלהיות אדם בידי נדחה זה ושמן שמן בו ונשתייר
משום  בשבת ממנו להסתפק נאסר שכשהדליקו בשבת
הנר  שכבה לאחר אף ממנו להסתפק אסור לכן כיבוי איסור

כניסת  תחלת שהוא השמשות שבבין שכיון האיסור ונסתלק
מדעתו  אותו שהקצה האדם מדעת מוקצה היה השבת

כולה. השבת לכל הוקצה האיסור לו כשגרם
Ë"Òעד"ז15) Á˘ ÔÓÈÒ כל הוא זה מוקצה ובכלל :

אפילו  להאכילן יכול שאינו בהנאה האסורות מאכלות
הוא  ... בלבד ביום בו אלא איסורן אין ואפילו ... לכלבים
גופו  לצורך אפילו לטלטלו ואסור גופו מחמת מוקצה

ומקומו.
ס"א.16) כדלעיל
דשרי 17) ומקומו גופו לצורך כעין הוא שהטלטול ואף

דלוק, היה האור בביה"ש אם מ"מ לאיסור, שמלאכתו בכלי
קיד  הערה יג פרק (שש"כ דאיתקצאי מיגו אמרינן

מהגרשז"א),
קי, סי' וח"ב נה, סי' ח"א יצחק מנחת בשו"ת עוד ועיין
משום  בע"ש דלק כשלא גם לאסור (שדן קלה סי' וח"ג
שאר  המדליק במתג גם לאסור יש (ועפי"ז כלי אינו שהמתג

לאיסור)). שמלאכתם כלים
נוספת.18) פעם בה להדליק ראויה אם

•
zay zekld - jexr ogley

ËÙ בעיני גרוע הוא אם בשבת הראוי דבר אפילו
נעשה  עשרם מחמת בו להשתמש דרכם ואין העשירים
שהוא  אף בטלטול להם ונאסר להם גמור מוקצה זה דבר
לטלטלו  מותרים העניים שבבית העשירים אלא עניים של

אסור  עשיר של הוא זה דבר ואם עצמם העניים כמו
לבעליו  שהוקצה שמתוך שבעולם העניים לכל אף בטלטול
ראוי  שאינו בדבר אמורים דברים במה העולם לכל הוקצה
ראוי  שאינו דבר אבל בעליו בעיני גריעותו מחמת לבעליו
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נעשה  לא לנזיר יין כגון להם אסור שהוא מחמת לבעליו
אף  ולפיכך לאחרים מותר והוא הואיל כך בשביל מוקצה

לטלטלו: מותר עצמו הנזיר

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

פט  סעיף

ואינו ‡ בידו והאבן היחיד ברשות בנו את אדם נוטל
בענין  אפשר שאי והוא בידיו האבן את כמטלטל חשוב
ולא  יחלה יטלנו לא שאם עליו געגועין לבנו שיש כגון אחר
וגם  חולי סכנת במקום ממש בידים שלא טילטול על גזרו
ויבכה  שיצעק מפני התינוק מיד האבן להשליך אפשר אי
לשאר  דומה ואינו ליטלו אסור עליו געגועין לו אין אם אבל
בידו  שמטלטל ע"י מאיליו שמיטלטל האסור דבר טילטול
לנער  אפשר כשאי חכמים שהתירו שעמו המותר הדבר את
אלא  כן התירו שלא לפי שיתבאר כמו ההיתר מן האיסור
ליטול  כך כל צורך זה אין כאן אבל המותר לדבר כשצריך

עליו: געגועין לו כשאין התינוק את

באבן · אלא התירו לא עליו געגועין לו כשיש ואפילו
מהלך  והוא בידו לאחוז אפילו אסור בידו דינר אם אבל
וישכח  מידו הדינר יפול שמא גזרה היחיד ברשות ברגליו
ולטלטול  גמור טלטול מוקצה מטלטל ונמצא ויגביהנו אביו
שם  שאין כיון חולי סכנת במקום אפילו וגזרו חששו גמור

יטלנו: לא אם נפש סכנת

(אם ‚ יום מבעוד באבן וסתמה נקובה שהיתה כלכלה
בסיס  נעשית שלא לטלטלה מותר בחוזק) שם הדקה
מהודק  (כשהוא כלי נעשה האבן שאף לפי האסור לדבר
אבן  בה שתולין חלולה דלעת וכן כדופנה נעשה שהרי בה)
מבעוד  יפה בה קשור האבן אם מים בה למלאות להכבידה
בה  למלאות מותר בה כשממלאים ממנה נופל שאינו יום
הדלעת  כמו שנעשה מפני בטלטול הותר האבן שאף לפי
אלא  בה למלאות אסור לאו ואם אצלה בטל שהוא עצמה
בסי' לעיל שנתבאר כמו לעולם לכך זה אבן ייחד כן אם

ש"ח:

הניחו „ אם המותר דבר על שמונח בטלטול האסור דבר
גם  שם מונח שישאר דעת על מדעתו יום מבעוד עליו
בטלטול  ונאסר להאיסור בסיס ההיתר נעשה הרי בשבת
שם  מונח שישאר בדעתו היה לא אם אבל ממש כמוהו
נעשה  שלא השבת כניסת קודם ממנו להסירו ושכח בשבת
שהניח  כגון ולהיתר לאיסור בסיס נעשה אם וכן אליו בסיס
יותר  שחשוב בטלטול המותר דבר גם יום מבעוד עליו
בסיס  נעשה שלא כיון ש"י בסי' שנתבאר כמו האסור מדבר
לטלטלו  ומותר בהתירו עדיין עומד הוא הרי בלבדו לאיסור

מאיליו. עמו מיטלטל שעליו האיסור שגם אף

לנערו  צריך מיד ממנו האיסור לנער אפשר שאם אלא
ההיתר  יטלטל כך ואחר אליו מתחלה שצריך למקום בלבד

אם  המותר בדבר הפסד איזה שיהיה או לנער אפשר אי ואם
בו  להשלים הניעור לו יספיק שלא או האיסור את ינער

עם  ההיתר שמטלטל כגון זה לטלטול צריך שהוא הצורך
זה  מקומם לפנות שצריך מפני אחר למקום שעליו האיסור
צורך  או תשמיש איזה בו להשתמש כדי עכשיו עליו שהם
צרכו  להשלים יוכל לא האיסור כאן ינער שאם בענין אחר

שעליו: האיסור עם ההיתר לטלטל מותר הזה במקום

שהניחו ‰ אע"פ בתוכה והאבן פירות מליאה כלכלה כיצד
שיש  כיון בשבת שם שישאר במתכוין יום מבעוד שם
ולא  ולהיתר לאיסור בסיס נעשית הרי בכלכלה פירות
כגון  מאד ורכים רטובים פירות הם אם ולכן בטלטול נאסרה
מותר  ויפסדו בקרקע יתטנפו ינערן שאם וענבים תאנים
שבתוכה  והאבן הפירות עם שהיא כמות הכלכלה ליטול
ואין  שם לאכלם הפירות לו שצריכים למקום ולהוליכה
יפלו  שמא כי ולהוליכם בידיו הפירות ליטול אותו מחייבים

ויתטנפו. לארץ מידיו

הסלים  יטול הכלכלה תוך קטנים בסלים מונחים הם ואם
חשש  שאין בענין אחד אחד ויוליכם הכלכלה מתוך בידו

לארץ. הפירות שיפלו

להשתמש  כדי אחר למקום הכלכלה גוף ליטול צריך ואם
על  ויניחם בידו מתוכה הסלים יטול תשמיש איזה שם בה

ויטלנה. מתוכה האבן ינער ואח"כ קרקע גבי

מתטנפים  כשהם נפסדים שאינם יבשים פירות הם ואם
עם  שהיא כמות הכלכלה יטול לא בסלים שאינם אף בקרקע
אלא  לכלכלה שצריך בין לפירות שצריך בין והאבן הפירות
ויחזירם  בידו ילקטם ואח"כ האבן עם מתוכה ינערם
בענין  הכלכלה למקום צריך אם אבל ירצה אם לכלכלה
שהיא  כמות מכאן ליטלה לו מותר הניעור לו יספיק שלא

ענין: בכל

Â ושכח לכיסוי יין של חבית פי על אבן הניח אם וכן
הכר  על מעות שהניח או השבת קודם משם להסירה
מן  יין ליטול צריך והוא השבת קודם מעליה ליטלם ושכח
נעשו  לא והכר שהחבית כיון הכר על לשכב או החבית
והאבן  צדה על החבית מטה הוא הרי האסור לדבר בסיס

נופלים. והמעות הכר את ומנער נופלת

להטותה  יכול שאינו בענין החביות בין החבית היתה ואם
שעליה  האבן עם שהיא כמות להגביהה יכול במקומה
האבן  להפיל כדי שם להטותה אחר למקום ולנושאה

מעליה.

מספיק  הניעור שאין בענין והכר החבית למקום צריך ואם
כדי  שעליהן והמעות האבן עם שהן כמות לטלטלן יכול לו

מקומן. לפנות

שחושש  אלא למקומה ולא הכר לגוף לא צריך אינו ואם
שיפלו  כדי לנערה אפילו אסור שעליה המעות יגנבו שלא
אחר  דבר ידי על טלטול התירו שלא מפני תחתיה המעות
האסור  דבר בשביל ולא המותר דבר בשביל כשמטלטל אלא

שי"א: בסי' שיתבאר כמו

אֿו  סעיפים בשבת מותר אם אחר דבר ע"י טלטול שט סימן ב חלק
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äáëù øçà [á שעוה נר של בשאריות הדין והוא -

.12וכיו"ב 
äö÷åî àåäù [âמתג חוט - כגון מפסקים סוגי שאר (וכן

חשמלי וכד') כבל וכן חשמלית, מנורה בו שמדליקים
המנורה  דלקה אם החשמל; לשקע המנורה את המחבר
'מוקצה', הכבל או המתג נעשה השבת כניסת בתחלת
זרם  שהופסק בשעה מהשקע להוציאו הרוצה ולכך

שבת)החשמל שעון ידי ידלק (על שלא מנת על
כגון  יד, כלאחר זאת לעשות עליו - הזרם כשיתחדש

.17במרפק 
úáùä äúåà [ã כמוקצה דינה אחרת בשבת אבל -

או  גופה לצורך לטלטלה ואפשר איסור מחמת
.18מקומה 

zetqede mipeiv
אם 12) אבל ומקומו, גופו לצורך לטלטלם שאסור היינו

לזרקם  יכול זה, מנר שהשתייר מה לזרוק אדם בני דרך
ג. סעיף כדלהלן רעי' של כ'גרף

בזה 13) ויש ... שבכלי מהשמן יסתפק שמא א: סעיף
יותר  קרוב בזמן הנר יכבה כן ידי שעל מכבה משום איסור

כלום. ממנו מסתפק היה לא מאם
„"ÎÒ „È˜˙ ÔÓÈÒ·Â משום גם מהשמן להסתפק אסר

בו  ונתכוין הואיל עליו שבירך נר ואותו למצותו: שהוקצה
ממה  להסתפק אסור לפיכך ביו"ט נרות הדלקת מצות לשם
שנכבה  חנוכה בנר (ונפק"מ שנכבה לאחר ממנו שנשתייר
להסתפק  שנאסר שוב, להדליקו וצריך השמשות בין קודם

למצוותו). מוקצה היה השמשות שבין משום ממנו
Ò"„עד"ז14) È˘ ÔÓÈÒ· בטלטול אסור שהיה דבר כל :

... האיסור לו הגורם הדבר לו הלך ובשבת השמשות בבין
השמשות  בין אחר וכבה יום מבעוד שהדליקו נר כגון
ראוי  מלהיות אדם בידי נדחה זה ושמן שמן בו ונשתייר
משום  בשבת ממנו להסתפק נאסר שכשהדליקו בשבת
הנר  שכבה לאחר אף ממנו להסתפק אסור לכן כיבוי איסור

כניסת  תחלת שהוא השמשות שבבין שכיון האיסור ונסתלק
מדעתו  אותו שהקצה האדם מדעת מוקצה היה השבת

כולה. השבת לכל הוקצה האיסור לו כשגרם
Ë"Òעד"ז15) Á˘ ÔÓÈÒ כל הוא זה מוקצה ובכלל :

אפילו  להאכילן יכול שאינו בהנאה האסורות מאכלות
הוא  ... בלבד ביום בו אלא איסורן אין ואפילו ... לכלבים
גופו  לצורך אפילו לטלטלו ואסור גופו מחמת מוקצה

ומקומו.
ס"א.16) כדלעיל
דשרי 17) ומקומו גופו לצורך כעין הוא שהטלטול ואף

דלוק, היה האור בביה"ש אם מ"מ לאיסור, שמלאכתו בכלי
קיד  הערה יג פרק (שש"כ דאיתקצאי מיגו אמרינן

מהגרשז"א),
קי, סי' וח"ב נה, סי' ח"א יצחק מנחת בשו"ת עוד ועיין
משום  בע"ש דלק כשלא גם לאסור (שדן קלה סי' וח"ג
שאר  המדליק במתג גם לאסור יש (ועפי"ז כלי אינו שהמתג

לאיסור)). שמלאכתם כלים
נוספת.18) פעם בה להדליק ראויה אם

•
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ËÙ בעיני גרוע הוא אם בשבת הראוי דבר אפילו
נעשה  עשרם מחמת בו להשתמש דרכם ואין העשירים
שהוא  אף בטלטול להם ונאסר להם גמור מוקצה זה דבר
לטלטלו  מותרים העניים שבבית העשירים אלא עניים של

אסור  עשיר של הוא זה דבר ואם עצמם העניים כמו
לבעליו  שהוקצה שמתוך שבעולם העניים לכל אף בטלטול
ראוי  שאינו בדבר אמורים דברים במה העולם לכל הוקצה
ראוי  שאינו דבר אבל בעליו בעיני גריעותו מחמת לבעליו
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נעשה  לא לנזיר יין כגון להם אסור שהוא מחמת לבעליו
אף  ולפיכך לאחרים מותר והוא הואיל כך בשביל מוקצה

לטלטלו: מותר עצמו הנזיר

בשבת  לטלטל והאסורים המותרים דברים שח סימן ב חלק

פט  סעיף

ואינו ‡ בידו והאבן היחיד ברשות בנו את אדם נוטל
בענין  אפשר שאי והוא בידיו האבן את כמטלטל חשוב
ולא  יחלה יטלנו לא שאם עליו געגועין לבנו שיש כגון אחר
וגם  חולי סכנת במקום ממש בידים שלא טילטול על גזרו
ויבכה  שיצעק מפני התינוק מיד האבן להשליך אפשר אי
לשאר  דומה ואינו ליטלו אסור עליו געגועין לו אין אם אבל
בידו  שמטלטל ע"י מאיליו שמיטלטל האסור דבר טילטול
לנער  אפשר כשאי חכמים שהתירו שעמו המותר הדבר את
אלא  כן התירו שלא לפי שיתבאר כמו ההיתר מן האיסור
ליטול  כך כל צורך זה אין כאן אבל המותר לדבר כשצריך

עליו: געגועין לו כשאין התינוק את

באבן · אלא התירו לא עליו געגועין לו כשיש ואפילו
מהלך  והוא בידו לאחוז אפילו אסור בידו דינר אם אבל
וישכח  מידו הדינר יפול שמא גזרה היחיד ברשות ברגליו
ולטלטול  גמור טלטול מוקצה מטלטל ונמצא ויגביהנו אביו
שם  שאין כיון חולי סכנת במקום אפילו וגזרו חששו גמור

יטלנו: לא אם נפש סכנת

(אם ‚ יום מבעוד באבן וסתמה נקובה שהיתה כלכלה
בסיס  נעשית שלא לטלטלה מותר בחוזק) שם הדקה
מהודק  (כשהוא כלי נעשה האבן שאף לפי האסור לדבר
אבן  בה שתולין חלולה דלעת וכן כדופנה נעשה שהרי בה)
מבעוד  יפה בה קשור האבן אם מים בה למלאות להכבידה
בה  למלאות מותר בה כשממלאים ממנה נופל שאינו יום
הדלעת  כמו שנעשה מפני בטלטול הותר האבן שאף לפי
אלא  בה למלאות אסור לאו ואם אצלה בטל שהוא עצמה
בסי' לעיל שנתבאר כמו לעולם לכך זה אבן ייחד כן אם

ש"ח:

הניחו „ אם המותר דבר על שמונח בטלטול האסור דבר
גם  שם מונח שישאר דעת על מדעתו יום מבעוד עליו
בטלטול  ונאסר להאיסור בסיס ההיתר נעשה הרי בשבת
שם  מונח שישאר בדעתו היה לא אם אבל ממש כמוהו
נעשה  שלא השבת כניסת קודם ממנו להסירו ושכח בשבת
שהניח  כגון ולהיתר לאיסור בסיס נעשה אם וכן אליו בסיס
יותר  שחשוב בטלטול המותר דבר גם יום מבעוד עליו
בסיס  נעשה שלא כיון ש"י בסי' שנתבאר כמו האסור מדבר
לטלטלו  ומותר בהתירו עדיין עומד הוא הרי בלבדו לאיסור

מאיליו. עמו מיטלטל שעליו האיסור שגם אף

לנערו  צריך מיד ממנו האיסור לנער אפשר שאם אלא
ההיתר  יטלטל כך ואחר אליו מתחלה שצריך למקום בלבד

אם  המותר בדבר הפסד איזה שיהיה או לנער אפשר אי ואם
בו  להשלים הניעור לו יספיק שלא או האיסור את ינער

עם  ההיתר שמטלטל כגון זה לטלטול צריך שהוא הצורך
זה  מקומם לפנות שצריך מפני אחר למקום שעליו האיסור
צורך  או תשמיש איזה בו להשתמש כדי עכשיו עליו שהם
צרכו  להשלים יוכל לא האיסור כאן ינער שאם בענין אחר

שעליו: האיסור עם ההיתר לטלטל מותר הזה במקום

שהניחו ‰ אע"פ בתוכה והאבן פירות מליאה כלכלה כיצד
שיש  כיון בשבת שם שישאר במתכוין יום מבעוד שם
ולא  ולהיתר לאיסור בסיס נעשית הרי בכלכלה פירות
כגון  מאד ורכים רטובים פירות הם אם ולכן בטלטול נאסרה
מותר  ויפסדו בקרקע יתטנפו ינערן שאם וענבים תאנים
שבתוכה  והאבן הפירות עם שהיא כמות הכלכלה ליטול
ואין  שם לאכלם הפירות לו שצריכים למקום ולהוליכה
יפלו  שמא כי ולהוליכם בידיו הפירות ליטול אותו מחייבים

ויתטנפו. לארץ מידיו

הסלים  יטול הכלכלה תוך קטנים בסלים מונחים הם ואם
חשש  שאין בענין אחד אחד ויוליכם הכלכלה מתוך בידו

לארץ. הפירות שיפלו

להשתמש  כדי אחר למקום הכלכלה גוף ליטול צריך ואם
על  ויניחם בידו מתוכה הסלים יטול תשמיש איזה שם בה

ויטלנה. מתוכה האבן ינער ואח"כ קרקע גבי

מתטנפים  כשהם נפסדים שאינם יבשים פירות הם ואם
עם  שהיא כמות הכלכלה יטול לא בסלים שאינם אף בקרקע
אלא  לכלכלה שצריך בין לפירות שצריך בין והאבן הפירות
ויחזירם  בידו ילקטם ואח"כ האבן עם מתוכה ינערם
בענין  הכלכלה למקום צריך אם אבל ירצה אם לכלכלה
שהיא  כמות מכאן ליטלה לו מותר הניעור לו יספיק שלא

ענין: בכל

Â ושכח לכיסוי יין של חבית פי על אבן הניח אם וכן
הכר  על מעות שהניח או השבת קודם משם להסירה
מן  יין ליטול צריך והוא השבת קודם מעליה ליטלם ושכח
נעשו  לא והכר שהחבית כיון הכר על לשכב או החבית
והאבן  צדה על החבית מטה הוא הרי האסור לדבר בסיס

נופלים. והמעות הכר את ומנער נופלת

להטותה  יכול שאינו בענין החביות בין החבית היתה ואם
שעליה  האבן עם שהיא כמות להגביהה יכול במקומה
האבן  להפיל כדי שם להטותה אחר למקום ולנושאה

מעליה.

מספיק  הניעור שאין בענין והכר החבית למקום צריך ואם
כדי  שעליהן והמעות האבן עם שהן כמות לטלטלן יכול לו

מקומן. לפנות

שחושש  אלא למקומה ולא הכר לגוף לא צריך אינו ואם
שיפלו  כדי לנערה אפילו אסור שעליה המעות יגנבו שלא
אחר  דבר ידי על טלטול התירו שלא מפני תחתיה המעות
האסור  דבר בשביל ולא המותר דבר בשביל כשמטלטל אלא

שי"א: בסי' שיתבאר כמו

אֿו  סעיפים בשבת מותר אם אחר דבר ע"י טלטול שט סימן ב חלק
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è"ì éãé ìò ,ìëàú éë êéôë òéâé áéúë úîàáå
åðééäã ,'åë øöå÷äå ùøåçäå òøåæä úåëàìî
úååäúäå äùãç ä"éåä êéùîî äùòîä éãé ìòù
äùòî åáåèá ùãçîä úåéäì ,ùãç øáã

.à÷åã úéùàøá
צריך  שאדם העולם בטבע קבע שהקב"ה זה
בני  ואת עצמו את לפרנס כדי במלאכה לעסוק

נפלא. פנימי ענין בזה יש ביתו,

בני  בעבודת תלוי העולם שקיום ידוע דהנה
את  מחדש שהקב"ה דזה אומרת, זאת ישראל.
יום  בכל כו' (המחדש ליש מאין תמיד הבריאה
אשר  "מלאכתו דזוהי - בראשית) מעשה תמיד
ב"אתערותא  תלוי - וארץ שמים בריאת עשה",

ישראל. בני של דלתתא"

את  המעוררת דלתתא האתערותא ומהי
כו' בטובו המחדש שיהי' דלעילא האתערותא

בראשית? מעשה

במלאכתם עוסקים שבנ"י ידי על הנה כפי -

הקב"ה  של במלאכתם רצונו שעוסקים היינו ,
זה, בכח ולומדים ומתפללים שמים, לשם באמונה
הקודש, טהרת על נעשים שלהם חול ענייני שעי"ז

באמצע  גם ה' על "נזכר כשאדם [ולדוגמא:

המצליח  והוא ועוז כח הנותן הוא שה' איך יגיעתו
כמו  או יכלכלך, והוא יהבך ה' על השלך כמ"ש
אשר  הכוחות כל מתעלים אזי בתפלה, ההתעוררות
ועולים  ומתן משא בעסקי עוה"ז בענייני שם

לה'"],

כנגד  (מדה כביכול למעלה מעורר זה הרי -
שיהי' כביכול, "מלאכתו" יעשה שהקב"ה מדה),
יש  בריאת (שהיא בראשית" מעשה בטובו "מחדש

חדש). דבר התהוות מאין,

זה תעשה ציוותה ומטעם ימים "ששת תורה
אלא  היתר רק אינה מלאכה שעשיית - מעשיך"

העבודה זוהי כי - מצוה הנדרשת הרוחנית היא
העולם. שיתקיים כדי מבנ"י

כי  כפיך "יגיע בכתוב הפנימי התוכן וזהו
הכוונה  שאין כפיו; מיגיע אוכל שהאדם - תאכל"
יגיעת  ידי על משיג שהאדם ומזון לפרנסה רק

על הכוונה אלא ומלאכתו, האלקית כפיו החיות

הבריאה, את ולקיים לחדש מלמעלה הנמשכת
יגיעת  ידי שעל כפיו, יגיע בגין נשפע זה שגם
שהקב"ה  גורם ית' רצונו פי על האדם של כפים
האדם  גם (כולל הבריאה מציאות את יחדש

ופרנסתו).
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בחי'‡Í(מד) מו"ס בחי' נק' איך להבין יש עדיין
מן  ונעלם סתימא שנק' מאחר או"פ
הנק' דאצילות חכמה דבחי' באד"ר וכמ"ש המקבלים
מו"ס  בחי' אבל כו' שבילין לל"ב המתפתח הוא אבא
דשקיט  מוחא ונק' כו' שבילין לל"ב מתפתח לא זה
התגלות  בבחי' בא שאינו דהיינו כו' באתריה ושכיך
הוא  זה שמו"ס שבהיות ידוע זה אך כו' באצילות האור
בבחי' שלו אין שנק' הגם דאצי'. לחכמה מקור  בחי'
מקור  בבחי' הוא גם יחשב מ"מ מו"ס. נק' וע"כ ההעלם
התהוות  בחי' מאתו שנמצא מאחר עכ"פ או"פ לכל
סתים  בארח מאיר שהוא רק כו' ליש מאין בגלוי חכמה
בגלוי. שמאיר למטה דאצי' חכמה בחי' משא"כ ונעלם
בבינה  המאירים נ"ח ל"ב הנק' שבילין ל"ב בבחי'

כו' ריעין תרין נק' דאו"א כידוע ממש. השגה בבחי'
המקפת  גלגלתא בחי' אבל בכלל כ"ע ממלא ענין והוא
ממנו  בא שבלתי ממש מקיף בבחי' ה"ז המוחין על
ומקיף  ההעלם בבחי' רק לעולם או"פ בבחי' אור שפע
כלי  בחי' להיות כו' המוחין על שמקפת הגלגלת כמו
כו' עולמות לד' שמקיף הכללי סובב בחי' להשראת
המקיפין  כל מקור כו' רעוין דכל רעוא בחי' הוא ששם
מכולם  וחצונית מכולם התחתון הוא זה גלגלתא שבחי'

למעל  הוא כו' הכללי סובב בבחי' שרשו מצד ה אבל
כללות  יובן ובזה כנ"ל או"פ כל מקור מו"ס מבחי' גם
בכללות  ופנימי מקיף שהוא וממלא סובב בחי' ענין
וגלגלתא. מו"ס בחי' בשרש דהיינו כידוע ההשתלשלות

וד"ל: בכלל וסובב ממלא בחי' כל מקור שמשם
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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

‰Ê·Â,יעקב בזכות הי' שקי"ס במד"ר מ"ש ג"כ יובן
הגיבור  הגדול האל כתי' דהנה הוא והענין
שהוא  אברהם בחי' הוא הגדול והנה עליון, אל והנורא
גילוי, בבחי' אא"ס שמאיר ית' גדולתו התפשטות בחי'
בעלמא  רק זהו גילוי בבחי' אא"ס שמאיר מה והנה
וע"כ  גילוי בבחי' אא"ס מאיר ששם דאתכסייא
בחי' הוא והגיבור הביטול, בתכלית הם שבים הברואים
עלמא  בחי' שהוא וצמצומי' גבורות בחי' שהוא יצחק
שעי"ז  עד בגילוי אא"ס מאיר אינו ששם דאתגלייא
שמחבר  יעקב בחי' הוא והנורא כו', נפרדים בחי' נעשים
ת"ת  בחי' האמצעי קו בחי' הוא יעקב כי אלו, בחי' ב'
וע"כ  הכתר, עד עולה האמצעי קו כי הקווין ב' שמחבר

עושה  עמו ופחד המשל וכמ"ש אלו, בחי' ב' לחבר יכול
מיכאל  בין במרומיו שלום שיהי' שכדי במרומיו, שלום
שהם  אש של שר וגבריאל מים של שר מיכאל וגבריאל
עמו  ופחד המשל ע"י זהו שיתחברו וכדי הפכים שני
יכולים  עי"ז ע"כ משניהם הגבוה אור עליהם שמאיר
בחי' שהוא אליון אל והנורא ע"י וכך כו', להתחבר
עד  שעולה ת"ת בחי' שהוא דוהנורא וי"ו כי מאד, גבוה
ענין  כמו וזהו אלו הפכי' ב' לחבר יכול ע"כ הכתר
עלמא  דיעות ב' התחברות ג"כ שהי' ממש קרי"ס
(שמות  המד"ר אמר וע"כ דאתגלייא, בעלמא דאתכסייא
שהוא  לפי יעקב בזכות הי' שקרי"ס אומר שר"ע ך"ג) פ'

אלו. הפכים ב' לחבר בכחו שיש יעקב, מדריגת
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Â‡È·Â רב גדול כהן כי הוא יותר ההתחברות ענין
וכנודע  סתם, חסד כהן ואיש גבול, שבלי חסד
שהוא  מי יש בגשמיו' כמו כו', חסד ואית חסד דאית
חסד  ובכלליו' מאד, הרבה ויש בגבול, צדקה בעל
העליוני' שבעולמו' וחסד בגבול, ומזון עושר שבעוה"ז
בחי' גילוי ע"י הוא יחד שיתחברו ובכדי גבול, בלי
דוקא  ידיו אצילי בין האבנט חגר ולכן יותר, עליונה
ע"י  והיינו חו"ג) בחי' הוא (כי ההתחברות צ"ל  ששם
אורות  ל"ב יש שבו לב כן, הלב נק' שעש"ז נתי' ל"ב
ומקיפו  כנ"ל, חו"ג מוחי' לב' הדעת התחלקות ע"י

הענין  כנודע עיגולים, בחי' כרך ע"ג כרך ומחזירו
כשהאדם  עד"מ הוא שהעיגולי' ויושר עיגולי' בבחי'
כו', המוקף דבר אותו מקיף ששכלו שכל איזה משיג
אינו  התלמיד משא"כ התלמיד, שכל את מקיף הרב וכן
מה  מעט רק בו מבין אינו כי הרב שכל את מקיף
התלמיד  מהות כל מבין הרב אבל הרב, שהבינהו
משפילי  וע"כ לשבת המגביהי למעלה וכן כו', ומקיפו
איננו  אנחנו משא"כ סוכ"ע, וארץ בשמים לראות
מבחי' כה"ג בגדי היו וכך הנראה, מעט רק תופסים

כנ"ל. סוכ"ע מקיפי'

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

àåä ïéðòäå:הצמצומים שני  בין ההפרש  את  יותר לבאר
äøåçùã 'áä øåàéáäá äøåú éèå÷ìá áåúëù äî ïééò)

'à ÷øô óåñ éðà13øùòã æ"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã ,(
ïåöøä úééìò úðéçáá ïä úåæåðâä úåøéôñהבורא של
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.(13.12 בהערה תורה הלקוטי לשון ראה



קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

xe` dxez

è"ì éãé ìò ,ìëàú éë êéôë òéâé áéúë úîàáå
åðééäã ,'åë øöå÷äå ùøåçäå òøåæä úåëàìî
úååäúäå äùãç ä"éåä êéùîî äùòîä éãé ìòù
äùòî åáåèá ùãçîä úåéäì ,ùãç øáã

.à÷åã úéùàøá
צריך  שאדם העולם בטבע קבע שהקב"ה זה
בני  ואת עצמו את לפרנס כדי במלאכה לעסוק

נפלא. פנימי ענין בזה יש ביתו,

בני  בעבודת תלוי העולם שקיום ידוע דהנה
את  מחדש שהקב"ה דזה אומרת, זאת ישראל.
יום  בכל כו' (המחדש ליש מאין תמיד הבריאה
אשר  "מלאכתו דזוהי - בראשית) מעשה תמיד
ב"אתערותא  תלוי - וארץ שמים בריאת עשה",

ישראל. בני של דלתתא"

את  המעוררת דלתתא האתערותא ומהי
כו' בטובו המחדש שיהי' דלעילא האתערותא

בראשית? מעשה

במלאכתם עוסקים שבנ"י ידי על הנה כפי -

הקב"ה  של במלאכתם רצונו שעוסקים היינו ,
זה, בכח ולומדים ומתפללים שמים, לשם באמונה
הקודש, טהרת על נעשים שלהם חול ענייני שעי"ז

באמצע  גם ה' על "נזכר כשאדם [ולדוגמא:

המצליח  והוא ועוז כח הנותן הוא שה' איך יגיעתו
כמו  או יכלכלך, והוא יהבך ה' על השלך כמ"ש
אשר  הכוחות כל מתעלים אזי בתפלה, ההתעוררות
ועולים  ומתן משא בעסקי עוה"ז בענייני שם

לה'"],

כנגד  (מדה כביכול למעלה מעורר זה הרי -
שיהי' כביכול, "מלאכתו" יעשה שהקב"ה מדה),
יש  בריאת (שהיא בראשית" מעשה בטובו "מחדש

חדש). דבר התהוות מאין,

זה תעשה ציוותה ומטעם ימים "ששת תורה
אלא  היתר רק אינה מלאכה שעשיית - מעשיך"

העבודה זוהי כי - מצוה הנדרשת הרוחנית היא
העולם. שיתקיים כדי מבנ"י

כי  כפיך "יגיע בכתוב הפנימי התוכן וזהו
הכוונה  שאין כפיו; מיגיע אוכל שהאדם - תאכל"
יגיעת  ידי על משיג שהאדם ומזון לפרנסה רק

על הכוונה אלא ומלאכתו, האלקית כפיו החיות

הבריאה, את ולקיים לחדש מלמעלה הנמשכת
יגיעת  ידי שעל כפיו, יגיע בגין נשפע זה שגם
שהקב"ה  גורם ית' רצונו פי על האדם של כפים
האדם  גם (כולל הבריאה מציאות את יחדש

ופרנסתו).
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בחי'‡Í(מד) מו"ס בחי' נק' איך להבין יש עדיין
מן  ונעלם סתימא שנק' מאחר או"פ
הנק' דאצילות חכמה דבחי' באד"ר וכמ"ש המקבלים
מו"ס  בחי' אבל כו' שבילין לל"ב המתפתח הוא אבא
דשקיט  מוחא ונק' כו' שבילין לל"ב מתפתח לא זה
התגלות  בבחי' בא שאינו דהיינו כו' באתריה ושכיך
הוא  זה שמו"ס שבהיות ידוע זה אך כו' באצילות האור
בבחי' שלו אין שנק' הגם דאצי'. לחכמה מקור  בחי'
מקור  בבחי' הוא גם יחשב מ"מ מו"ס. נק' וע"כ ההעלם
התהוות  בחי' מאתו שנמצא מאחר עכ"פ או"פ לכל
סתים  בארח מאיר שהוא רק כו' ליש מאין בגלוי חכמה
בגלוי. שמאיר למטה דאצי' חכמה בחי' משא"כ ונעלם
בבינה  המאירים נ"ח ל"ב הנק' שבילין ל"ב בבחי'

כו' ריעין תרין נק' דאו"א כידוע ממש. השגה בבחי'
המקפת  גלגלתא בחי' אבל בכלל כ"ע ממלא ענין והוא
ממנו  בא שבלתי ממש מקיף בבחי' ה"ז המוחין על
ומקיף  ההעלם בבחי' רק לעולם או"פ בבחי' אור שפע
כלי  בחי' להיות כו' המוחין על שמקפת הגלגלת כמו
כו' עולמות לד' שמקיף הכללי סובב בחי' להשראת
המקיפין  כל מקור כו' רעוין דכל רעוא בחי' הוא ששם
מכולם  וחצונית מכולם התחתון הוא זה גלגלתא שבחי'

למעל  הוא כו' הכללי סובב בבחי' שרשו מצד ה אבל
כללות  יובן ובזה כנ"ל או"פ כל מקור מו"ס מבחי' גם
בכללות  ופנימי מקיף שהוא וממלא סובב בחי' ענין
וגלגלתא. מו"ס בחי' בשרש דהיינו כידוע ההשתלשלות

וד"ל: בכלל וסובב ממלא בחי' כל מקור שמשם
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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

‰Ê·Â,יעקב בזכות הי' שקי"ס במד"ר מ"ש ג"כ יובן
הגיבור  הגדול האל כתי' דהנה הוא והענין
שהוא  אברהם בחי' הוא הגדול והנה עליון, אל והנורא
גילוי, בבחי' אא"ס שמאיר ית' גדולתו התפשטות בחי'
בעלמא  רק זהו גילוי בבחי' אא"ס שמאיר מה והנה
וע"כ  גילוי בבחי' אא"ס מאיר ששם דאתכסייא
בחי' הוא והגיבור הביטול, בתכלית הם שבים הברואים
עלמא  בחי' שהוא וצמצומי' גבורות בחי' שהוא יצחק
שעי"ז  עד בגילוי אא"ס מאיר אינו ששם דאתגלייא
שמחבר  יעקב בחי' הוא והנורא כו', נפרדים בחי' נעשים
ת"ת  בחי' האמצעי קו בחי' הוא יעקב כי אלו, בחי' ב'
וע"כ  הכתר, עד עולה האמצעי קו כי הקווין ב' שמחבר

עושה  עמו ופחד המשל וכמ"ש אלו, בחי' ב' לחבר יכול
מיכאל  בין במרומיו שלום שיהי' שכדי במרומיו, שלום
שהם  אש של שר וגבריאל מים של שר מיכאל וגבריאל
עמו  ופחד המשל ע"י זהו שיתחברו וכדי הפכים שני
יכולים  עי"ז ע"כ משניהם הגבוה אור עליהם שמאיר
בחי' שהוא אליון אל והנורא ע"י וכך כו', להתחבר
עד  שעולה ת"ת בחי' שהוא דוהנורא וי"ו כי מאד, גבוה
ענין  כמו וזהו אלו הפכי' ב' לחבר יכול ע"כ הכתר
עלמא  דיעות ב' התחברות ג"כ שהי' ממש קרי"ס
(שמות  המד"ר אמר וע"כ דאתגלייא, בעלמא דאתכסייא
שהוא  לפי יעקב בזכות הי' שקרי"ס אומר שר"ע ך"ג) פ'

אלו. הפכים ב' לחבר בכחו שיש יעקב, מדריגת
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Â‡È·Â רב גדול כהן כי הוא יותר ההתחברות ענין
וכנודע  סתם, חסד כהן ואיש גבול, שבלי חסד
שהוא  מי יש בגשמיו' כמו כו', חסד ואית חסד דאית
חסד  ובכלליו' מאד, הרבה ויש בגבול, צדקה בעל
העליוני' שבעולמו' וחסד בגבול, ומזון עושר שבעוה"ז
בחי' גילוי ע"י הוא יחד שיתחברו ובכדי גבול, בלי
דוקא  ידיו אצילי בין האבנט חגר ולכן יותר, עליונה
ע"י  והיינו חו"ג) בחי' הוא (כי ההתחברות צ"ל  ששם
אורות  ל"ב יש שבו לב כן, הלב נק' שעש"ז נתי' ל"ב
ומקיפו  כנ"ל, חו"ג מוחי' לב' הדעת התחלקות ע"י

הענין  כנודע עיגולים, בחי' כרך ע"ג כרך ומחזירו
כשהאדם  עד"מ הוא שהעיגולי' ויושר עיגולי' בבחי'
כו', המוקף דבר אותו מקיף ששכלו שכל איזה משיג
אינו  התלמיד משא"כ התלמיד, שכל את מקיף הרב וכן
מה  מעט רק בו מבין אינו כי הרב שכל את מקיף
התלמיד  מהות כל מבין הרב אבל הרב, שהבינהו
משפילי  וע"כ לשבת המגביהי למעלה וכן כו', ומקיפו
איננו  אנחנו משא"כ סוכ"ע, וארץ בשמים לראות
מבחי' כה"ג בגדי היו וכך הנראה, מעט רק תופסים

כנ"ל. סוכ"ע מקיפי'

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

àåä ïéðòäå:הצמצומים שני  בין ההפרש  את  יותר לבאר
äøåçùã 'áä øåàéáäá äøåú éèå÷ìá áåúëù äî ïééò)

'à ÷øô óåñ éðà13øùòã æ"è ÷øô ìéòì øàáúð äðäã ,(
ïåöøä úééìò úðéçáá ïä úåæåðâä úåøéôñהבורא של

1

2

3

4

.(13.12 בהערה תורה הלקוטי לשון ראה



c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

העולמות את ìéöàäìלברוא èåùôä åðåöøá äìòù
העולמות את äîולברוא åäæ ìåáâ éìáä óåñ ïéàäå 'åë

ïåöøä úåìòî äìòîìùגילוי אבל גילוי , גם  אמנם שזה
העולמות אל יחס וללא גבולות ללא ïäלעצמו , íùå

,'åë õ÷ ïéà ãò úåøéôñ
àìîîå ïéîìò ìë ááåñã øå÷îå ùøù åäæù íù øàáúðå

ä"á óåñ ïéà øåàá íéìåìëä ïéîìò ìë כלומר -
העיגול זה והסובב הקו, זה  הממלא  שרש  בפשטות
גם כי  נ"ע הרבי מדגיש כאן  אבל הצמצום , לפני הגדול
לאור  שרש יש  גופא הצמצום שלפני  סוף אין באור
הספירות של העולמות על ההשערה והוא הממלא,
אין  הספירות בחינת  שזה לסובב, שרש  ויש הגנוזות,

êøåàáקץ. äæî áåúëù åîëåהמאמרים בהמשך
å"ñøהמתחילים ,äðùä ùàø ìù áåè íåé ùåøãá14.

úðéçáî êùîð àåä éøä ïéîìò ìë àìîîã øåàä äðäå
,ááåñä øåàשנמשך הקו  אור על התיאור כפי  -

נמשך הסובב אור של שהחיצוניות הגדול, מהעיגול
הממלא. לאור

נ"ע: הרבי מדגיש  שכאן êéøöאלא ïàë øàåáîä éôìå
åðééä) ùîî ááåñä øåà úðéçáî äæ ïéàã øîåìúðéçá

,('åë ìåáâ éìáä øåàäã úåéðåöéç,הכוונה אין כלומר, -
אור  מזה נמשך כך אחר ורק קץ, אין ספירות שיש 
בהרחבה למדנו שהרי גנוזות , ספירות של ומועט חיצוני 
ממש סוף אין באור גם הספירות לעשר  עצמי  שרש שיש 
הצמצום לפני  עצמו  בפני פן כביכול וזה הצמצום, לפני
לומר  צריך ולכן מוגבל, הלא האור של כהמשך רק ולא
להם יש  אך הסובב, באור כלולות הספירות שאמנם

עצמן , בפני  åë',שורש ááåñä øåàäá ìåìëù íà éë-
עצמו, בפני ענין שהוא àåäאף éøä íå÷î ìëî ìáà

ïéà øåàá ùîî úåãçàúä úðéçááå úåììëúä úðéçáá
.àåä êåøá óåñ

של האור בתוך  כביכול מגמות  שתי  שיש  כן, אם נמצא
בעולמות, להאיר המגמה הצמצום, לפני  הבורא
שכאשר  אלא ממש . גבול בלי  אור להאיר והמגמה
המגמה ניכרת היתה לא ֿ גבול הבלי של המגמה האירה
היא בעולמות להאיר שהמגמה לא אך בעולמות, להאיר
את לגלות עניינה וכל ֿ גבול הבלי  של המגמה של המשך
לפני גם עצמו  בפני שרש לה יש אלא ֿ גבול, הבלי 

יחד. ומתכללים שמתאחדים  אלא ממש. הצמצום
øçà íå÷îá áåúëù åîëå15שיש ציצית , מצוות לגבי

הנמשכים, החוטים את ויש עצמו , הבגד - הטלית  את
למדו  של16ïéðòáוחכמים ïäùהחוטים úéöéöäצריכים

ðëלהיות ïéîðëäî ïðéàù úåéä íòã óùîî óשהרי -
ממש, הטלית מבגד חלק לא הם ðëäãàåäהחוטין  ó

חלק úðéçáממש  úåëìî ùåáì úðéçá åäæù úéìèäî
,'åë ïéîìò ìë ááåñאת מסמלת בטלית שההתעטפות -

האדם, את ומלביש המקיף  úéöéöãהסובב ïéèåç á"ìäå
חוטין שמונה כנף  ובכל כנפות , ארבע -ïäùכנגדá"ì

äîëç úåáéúð,עלמין כל ממלא של אור כבר שזה
àìîî úðéçá ùøù úåæåðâä úåøéôñ øùòä ïä ïùøùáã

ïéîìò ìëהציצית של החוטין הנה -ïðéàðëäîùîî ó
íå÷î ìëî ,'åë ìåáâ éìáä óåñ ïéà øåà úðéçá àåäù

ðëäá íéãçåéîå ïéøåù÷ íä éøäðë ïéî ïäå ó'åë ó–וכך
שאופן  הסובב, ואור הממלא אור של ביחס – בנמשל
מהסובב, נמשך הממלא שאמנם בשורשו , ביניהם  הקשר
אלא ישירה, הארה  של המשכיות של באופן  לא  אך

בה. הכלולה עצמה, בפני  כמגמה

a"xrz gxw zyxt zay
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מקור 14). עמך "כי המתחיל דיבור מאמר לדוגמא ראה
המאמרים. ובהמשך חיים",

קרח.15). פרשת תורה לקוטי ראה

א':16). סעיף ט' סימן ציצית, הלכות הרב ערוך שולחן ראה
jixv oi`y zlkz lizt spkd ziviv lr epzpe xne` cg` aezk
dne mdicba itpk lr ziviv mdl eyre xn`p xak ixdy spkd xnel
`wec spkd oinn ziyrp zivivd `dzy jcnll spkd xnel cenlz
cg` aezke iyn ly zivivd zeyrl jixv iyn ly zilhd m`e
lr jl dyrz milicb eicgi mizyte xnv fphry yalz `l xne`
`d `wec mizytdn e` xnvdn ziyrp zivivdy rnyn 'ebe rax`
e` xnv ly zilha oia oixhet mizyt ly e` xnv ly ziviv cvik
dyrz mizyte xnv xn`p df lre mipin x`y ly zilha oia mizyt

oinn ieyrd zilha `l` oixhet oi` mipin x`y ly ziviv la` jl
ly zilha qeapw lye iyn ly zilha iyn ly ziviv oebk zivivd

.qeapw
י': kspkdובסעיף oinn zeidl oikixv zivivdy 'h oniqa epxn` xa

o`vdyk mivewa fg`pd xnvd on zivivd oiyer oi` okle `wec
izy ixeiy on `le o`vd on oiylzpd oinipd on `le mdipia mivaex
mileqt md ixd ziviv odn dyr m`e cbad seqa xiiyn bxe`dy
xnvd zleqt ody cba mdn zeyrl mie`x elld mipin oi`y itl
oniqa y"nk spk oin spkd dxn` dxezde ozenkn ziyrp cbad oi`e
oileqt odn ziyrp cba oi`y oirexbd xnv ipin lk oicd `ede 'h

.xen`d mrhn zivivl

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

מה p‰Â‰ז) יּובן לעיל, ׁשּנתּבארּו הּדברים ּכל מּמֹוצא ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
היא  יעקב ּדנחלת ּדׁשּבת ּבּגמרא ְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָֹּׁשאמרּו
הרחמים, מּדת היא יעקב ּדנחלת מצרים, ּבלי ְְְֲֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָֹנחלה
ּוגבּול, מצר לּה אין הרחמים ּומּדת ּכּנ"ל, מּדתֹו ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּדזֹוהי
ּכלל, נפסקת הרחמים מּדת ׁשּמּצד ההׁשּפעה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאין
הּדין  מּדת מּצד היא ההׁשּפעה ּומעלת הפסק ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּדהּנה
נמּתקת  הּגבּורה הרי הרחמים ּבמּדת אמנם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּגבּורה,
הפסק  אין אםּֿכן ּבעצם, טֹוב ׁשּנעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַלגמרי
הׁשּפעת  נמׁש ׁשּמּמּנּו החסד מּדת ּכמֹו ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלההׁשּפעה.
הּגבּורה  מּדת מּצד ההׁשּפעה ׁשּתפסק אפׁשר א ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּטֹוב,
אר" ּבענין ּבאר ׁשּנתּבאר ּוכמֹו לחסד, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּמנּגדת
על  ּומתּגּבר מתרּבה ּדהחסד ּדאף חסד", "ורב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַאּפים"
ועדין  נתהּפכה לא הּגבּורה מקֹום מּכל הּגבּורה, ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹמּדת
אמנם  החסד, להׁשּפעת ּגבּול יׁש ּולזאת לחסד, ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמנּגדת
לּה אין ונמצא לחסד הּדין את ׁשּמהּפ הרחמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּדת

ּכלל, לעֹולם.מנּגד נפסקת ואינּה ּגבּול ּבלי היא ולכן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּדהׁשּפעתּה מצרים, ּבלי נחלה היא הרחמים ּדמּדת ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָוזהּו

ז"ל רּבֹותינ ּו אמרּו והּנה לעֹולם. נפסקת (סנהדרין אינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

א) עּמּוד סֹוף ׁשאדם ק ּבמּדה אֹומר מאיר רּבי "ּתניא , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לֹו, מֹודדין צדקה מֹודד ונתן מדד אם ז"ל, רׁש"י (ּופרׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

לֹו) ונֹותן ּבחפניו מֹודד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חפניו מלא ,לעני ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹ

אׁשר  יׂשראל, עּמֹו עם יתּבר הּׁשם מחסּדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוזהּו
למעלה, ּכזֹו ּבדגמא מעֹוררים אנּו למּטה ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֻּבמעׂשינּו
ּגבּולית, מּדה היא הרי ׁשּתהיה אפן ּבאיזה ׁשּלנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּדהּמּדה
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשל ּומּדתֹו ּגבּולי הּוא האדם ּכללּות ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָׁשהרי
היא  ּכ מקֹום ּומּכל ּגבּולית, ּבלּתי היא הרי ְְֲִִִִִִֵָָָָּברּוֿהּוא
ּכפי  ׁשּנעֹורר עלינּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ּבחסּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמּדה
 ֿ הּקדֹוׁש לֹו נֹותן ּבחפניו צדקה ׁשּמֹודד ּוכמֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָמעׂשינּו,
רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּגבּולית, הּבלּתי ּבחפניו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּברּוֿהּוא
הּברּיֹות  על המרחם "ּכל הּנ"ל ּדׁשּבת ּבּגמרא ְְְְִֵַַַַַַַַַָָָָז"ל
למּטה  ׁשּמתנהג ידי ׁשעל הּׁשמים", מן עליו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמרחמים
מּדה  ּכנגד מּדה מעֹורר זּולתֹו עם הרחמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבמּדת
ּבלי  נחלה ׁשהיא הרחמים מּדת מּלמעלה לֹו ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֻׁשּימׁש
הּטֹוב  הׁשּפעת מּלמעלה לֹו ׁשּמׁשּפיעים והינּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָמצרים,
ּוגבּול  קץ לּה ׁשאין הרחמים ּבמּדת והּגׁשמי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּוחני

לעֹולם. נפסקת ְְְִֵֶֶָָואינּה
.¯ev˜ הּגבּורה ּכי ּגבּול, ּבלי הרחמים מּדת הׁשּפעת ƒְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

יתּבר הּׁשם ּבחסּדי מנּגד. ואין לטֹוב ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָנהפכה
מּדה  ּכנגד מּדה מעֹורר ּגבּולי, ׁשהאדם אף המרחם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

ּגבּול. ּבלי הּוא ׁשּלמעלה אף עליו, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּמרחמין
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נשלחו  כי עד רושם עשתה חגה"פ של השיחה
שיעורים  נסתדרו ות"ל מקומות, בכמה הידיעות

לימוד. ובתי חדרים וכן חדשים
בני  הם המשמאילים כי נודעתי אמנם
כמה  נדפסו וכן עלי, סרה דוברים היעווסעקציא
בשפת  והן הזורגני בשפה הן השונים בהמכ"ע ידיעות
אודות  שנדפס מה העתיקו מהם ואחדים המדינה,
וסיימו  בחו"ל בהעתונים תורה, בהחזקת עבודתי
בירת  מן הצדיק את לגרש המועד בא כבר כי דברים

סאלאווקי. אל ליעניגראד
וארבורג  מר הדזונט של היו"ר בא חגה"פ אחר
אבוא  אשר ראזין הד"ר של ההצעה והיתה למדינתנו,
ביאתו  בעת הא' פעמיים, עמו להתראות למאסקווא

זו  ובהתראות המושבות, אל שיסע קודם חו"ל מן
אשר  בעת והב' הענינים, צרכי בכל בארוכה אדבר
יהיו  ההוא ולזמן שבועות) בג' בערך (שהוא חזרה יסע
הי' וכן בהם שאבחר רבנים איזה הועד חברי גם
שעות  ארבעה עבורי הוגבל לבואו השני ליום אשר
6 שעה עד 2 משעה הוגבל וזמני למאסקווא, ובאתי
שנים, ועוד ראזין ד"ר כהן, בערנארד הד"ר במושב
בהרצאתי  דברתי שעה וחצי כשלשה ומזכירי, אני
הגדתי  גם במדינתנו, התורה ענייני ומצב במעמד
האדמה  בעבודת העבודה מהלכי על השקפתי
בשנת  הצעתי כבר עוד אשר בזה, אשר והמחסורים

תרפ"ה.
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קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

העולמות את ìéöàäìלברוא èåùôä åðåöøá äìòù
העולמות את äîולברוא åäæ ìåáâ éìáä óåñ ïéàäå 'åë

ïåöøä úåìòî äìòîìùגילוי אבל גילוי , גם  אמנם שזה
העולמות אל יחס וללא גבולות ללא ïäלעצמו , íùå

,'åë õ÷ ïéà ãò úåøéôñ
àìîîå ïéîìò ìë ááåñã øå÷îå ùøù åäæù íù øàáúðå

ä"á óåñ ïéà øåàá íéìåìëä ïéîìò ìë כלומר -
העיגול זה והסובב הקו, זה  הממלא  שרש  בפשטות
גם כי  נ"ע הרבי מדגיש כאן  אבל הצמצום , לפני הגדול
לאור  שרש יש  גופא הצמצום שלפני  סוף אין באור
הספירות של העולמות על ההשערה והוא הממלא,
אין  הספירות בחינת  שזה לסובב, שרש  ויש הגנוזות,

êøåàáקץ. äæî áåúëù åîëåהמאמרים בהמשך
å"ñøהמתחילים ,äðùä ùàø ìù áåè íåé ùåøãá14.

úðéçáî êùîð àåä éøä ïéîìò ìë àìîîã øåàä äðäå
,ááåñä øåàשנמשך הקו  אור על התיאור כפי  -

נמשך הסובב אור של שהחיצוניות הגדול, מהעיגול
הממלא. לאור

נ"ע: הרבי מדגיש  שכאן êéøöאלא ïàë øàåáîä éôìå
åðééä) ùîî ááåñä øåà úðéçáî äæ ïéàã øîåìúðéçá

,('åë ìåáâ éìáä øåàäã úåéðåöéç,הכוונה אין כלומר, -
אור  מזה נמשך כך אחר ורק קץ, אין ספירות שיש 
בהרחבה למדנו שהרי גנוזות , ספירות של ומועט חיצוני 
ממש סוף אין באור גם הספירות לעשר  עצמי  שרש שיש 
הצמצום לפני  עצמו  בפני פן כביכול וזה הצמצום, לפני
לומר  צריך ולכן מוגבל, הלא האור של כהמשך רק ולא
להם יש  אך הסובב, באור כלולות הספירות שאמנם

עצמן , בפני  åë',שורש ááåñä øåàäá ìåìëù íà éë-
עצמו, בפני ענין שהוא àåäאף éøä íå÷î ìëî ìáà

ïéà øåàá ùîî úåãçàúä úðéçááå úåììëúä úðéçáá
.àåä êåøá óåñ

של האור בתוך  כביכול מגמות  שתי  שיש  כן, אם נמצא
בעולמות, להאיר המגמה הצמצום, לפני  הבורא
שכאשר  אלא ממש . גבול בלי  אור להאיר והמגמה
המגמה ניכרת היתה לא ֿ גבול הבלי של המגמה האירה
היא בעולמות להאיר שהמגמה לא אך בעולמות, להאיר
את לגלות עניינה וכל ֿ גבול הבלי  של המגמה של המשך
לפני גם עצמו  בפני שרש לה יש אלא ֿ גבול, הבלי 

יחד. ומתכללים שמתאחדים  אלא ממש. הצמצום
øçà íå÷îá áåúëù åîëå15שיש ציצית , מצוות לגבי

הנמשכים, החוטים את ויש עצמו , הבגד - הטלית  את
למדו  של16ïéðòáוחכמים ïäùהחוטים úéöéöäצריכים

ðëלהיות ïéîðëäî ïðéàù úåéä íòã óùîî óשהרי -
ממש, הטלית מבגד חלק לא הם ðëäãàåäהחוטין  ó

חלק úðéçáממש  úåëìî ùåáì úðéçá åäæù úéìèäî
,'åë ïéîìò ìë ááåñאת מסמלת בטלית שההתעטפות -

האדם, את ומלביש המקיף  úéöéöãהסובב ïéèåç á"ìäå
חוטין שמונה כנף  ובכל כנפות , ארבע -ïäùכנגדá"ì

äîëç úåáéúð,עלמין כל ממלא של אור כבר שזה
àìîî úðéçá ùøù úåæåðâä úåøéôñ øùòä ïä ïùøùáã

ïéîìò ìëהציצית של החוטין הנה -ïðéàðëäîùîî ó
íå÷î ìëî ,'åë ìåáâ éìáä óåñ ïéà øåà úðéçá àåäù

ðëäá íéãçåéîå ïéøåù÷ íä éøäðë ïéî ïäå ó'åë ó–וכך
שאופן  הסובב, ואור הממלא אור של ביחס – בנמשל
מהסובב, נמשך הממלא שאמנם בשורשו , ביניהם  הקשר
אלא ישירה, הארה  של המשכיות של באופן  לא  אך

בה. הכלולה עצמה, בפני  כמגמה
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מקור 14). עמך "כי המתחיל דיבור מאמר לדוגמא ראה
המאמרים. ובהמשך חיים",

קרח.15). פרשת תורה לקוטי ראה

א':16). סעיף ט' סימן ציצית, הלכות הרב ערוך שולחן ראה
jixv oi`y zlkz lizt spkd ziviv lr epzpe xne` cg` aezk
dne mdicba itpk lr ziviv mdl eyre xn`p xak ixdy spkd xnel
`wec spkd oinn ziyrp zivivd `dzy jcnll spkd xnel cenlz
cg` aezke iyn ly zivivd zeyrl jixv iyn ly zilhd m`e
lr jl dyrz milicb eicgi mizyte xnv fphry yalz `l xne`
`d `wec mizytdn e` xnvdn ziyrp zivivdy rnyn 'ebe rax`
e` xnv ly zilha oia oixhet mizyt ly e` xnv ly ziviv cvik
dyrz mizyte xnv xn`p df lre mipin x`y ly zilha oia mizyt

oinn ieyrd zilha `l` oixhet oi` mipin x`y ly ziviv la` jl
ly zilha qeapw lye iyn ly zilha iyn ly ziviv oebk zivivd

.qeapw
י': kspkdובסעיף oinn zeidl oikixv zivivdy 'h oniqa epxn` xa

o`vdyk mivewa fg`pd xnvd on zivivd oiyer oi` okle `wec
izy ixeiy on `le o`vd on oiylzpd oinipd on `le mdipia mivaex
mileqt md ixd ziviv odn dyr m`e cbad seqa xiiyn bxe`dy
xnvd zleqt ody cba mdn zeyrl mie`x elld mipin oi`y itl
oniqa y"nk spk oin spkd dxn` dxezde ozenkn ziyrp cbad oi`e
oileqt odn ziyrp cba oi`y oirexbd xnv ipin lk oicd `ede 'h

.xen`d mrhn zivivl

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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h"yz'd mixn`nd xtq

מה p‰Â‰ז) יּובן לעיל, ׁשּנתּבארּו הּדברים ּכל מּמֹוצא ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
היא  יעקב ּדנחלת ּדׁשּבת ּבּגמרא ְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָֹּׁשאמרּו
הרחמים, מּדת היא יעקב ּדנחלת מצרים, ּבלי ְְְֲֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָֹנחלה
ּוגבּול, מצר לּה אין הרחמים ּומּדת ּכּנ"ל, מּדתֹו ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּדזֹוהי
ּכלל, נפסקת הרחמים מּדת ׁשּמּצד ההׁשּפעה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשאין
הּדין  מּדת מּצד היא ההׁשּפעה ּומעלת הפסק ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּדהּנה
נמּתקת  הּגבּורה הרי הרחמים ּבמּדת אמנם ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּגבּורה,
הפסק  אין אםּֿכן ּבעצם, טֹוב ׁשּנעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַלגמרי
הׁשּפעת  נמׁש ׁשּמּמּנּו החסד מּדת ּכמֹו ולא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלההׁשּפעה.
הּגבּורה  מּדת מּצד ההׁשּפעה ׁשּתפסק אפׁשר א ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּטֹוב,
אר" ּבענין ּבאר ׁשּנתּבאר ּוכמֹו לחסד, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּמנּגדת
על  ּומתּגּבר מתרּבה ּדהחסד ּדאף חסד", "ורב ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַאּפים"
ועדין  נתהּפכה לא הּגבּורה מקֹום מּכל הּגבּורה, ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹמּדת
אמנם  החסד, להׁשּפעת ּגבּול יׁש ּולזאת לחסד, ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמנּגדת
לּה אין ונמצא לחסד הּדין את ׁשּמהּפ הרחמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּדת

ּכלל, לעֹולם.מנּגד נפסקת ואינּה ּגבּול ּבלי היא ולכן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּדהׁשּפעתּה מצרים, ּבלי נחלה היא הרחמים ּדמּדת ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָוזהּו

ז"ל רּבֹותינ ּו אמרּו והּנה לעֹולם. נפסקת (סנהדרין אינּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

א) עּמּוד סֹוף ׁשאדם ק ּבמּדה אֹומר מאיר רּבי "ּתניא , ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לֹו, מֹודדין צדקה מֹודד ונתן מדד אם ז"ל, רׁש"י (ּופרׁש ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

לֹו) ונֹותן ּבחפניו מֹודד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חפניו מלא ,לעני ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹ

אׁשר  יׂשראל, עּמֹו עם יתּבר הּׁשם מחסּדי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוזהּו
למעלה, ּכזֹו ּבדגמא מעֹוררים אנּו למּטה ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָֻּבמעׂשינּו
ּגבּולית, מּדה היא הרי ׁשּתהיה אפן ּבאיזה ׁשּלנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּדהּמּדה
 ֿ הּקדֹוׁש ׁשל ּומּדתֹו ּגבּולי הּוא האדם ּכללּות ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָׁשהרי
היא  ּכ מקֹום ּומּכל ּגבּולית, ּבלּתי היא הרי ְְֲִִִִִִֵָָָָּברּוֿהּוא
ּכפי  ׁשּנעֹורר עלינּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ּבחסּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמּדה
 ֿ הּקדֹוׁש לֹו נֹותן ּבחפניו צדקה ׁשּמֹודד ּוכמֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָמעׂשינּו,
רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּגבּולית, הּבלּתי ּבחפניו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּברּוֿהּוא
הּברּיֹות  על המרחם "ּכל הּנ"ל ּדׁשּבת ּבּגמרא ְְְְִֵַַַַַַַַַָָָָז"ל
למּטה  ׁשּמתנהג ידי ׁשעל הּׁשמים", מן עליו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמרחמים
מּדה  ּכנגד מּדה מעֹורר זּולתֹו עם הרחמים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבמּדת
ּבלי  נחלה ׁשהיא הרחמים מּדת מּלמעלה לֹו ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֻׁשּימׁש
הּטֹוב  הׁשּפעת מּלמעלה לֹו ׁשּמׁשּפיעים והינּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָמצרים,
ּוגבּול  קץ לּה ׁשאין הרחמים ּבמּדת והּגׁשמי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהרּוחני

לעֹולם. נפסקת ְְְִֵֶֶָָואינּה
.¯ev˜ הּגבּורה ּכי ּגבּול, ּבלי הרחמים מּדת הׁשּפעת ƒְְְְֲִִִִַַַַַָָָ

יתּבר הּׁשם ּבחסּדי מנּגד. ואין לטֹוב ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָנהפכה
מּדה  ּכנגד מּדה מעֹורר ּגבּולי, ׁשהאדם אף המרחם, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

ּגבּול. ּבלי הּוא ׁשּלמעלה אף עליו, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּמרחמין
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נשלחו  כי עד רושם עשתה חגה"פ של השיחה
שיעורים  נסתדרו ות"ל מקומות, בכמה הידיעות

לימוד. ובתי חדרים וכן חדשים
בני  הם המשמאילים כי נודעתי אמנם
כמה  נדפסו וכן עלי, סרה דוברים היעווסעקציא
בשפת  והן הזורגני בשפה הן השונים בהמכ"ע ידיעות
אודות  שנדפס מה העתיקו מהם ואחדים המדינה,
וסיימו  בחו"ל בהעתונים תורה, בהחזקת עבודתי
בירת  מן הצדיק את לגרש המועד בא כבר כי דברים

סאלאווקי. אל ליעניגראד
וארבורג  מר הדזונט של היו"ר בא חגה"פ אחר
אבוא  אשר ראזין הד"ר של ההצעה והיתה למדינתנו,
ביאתו  בעת הא' פעמיים, עמו להתראות למאסקווא

זו  ובהתראות המושבות, אל שיסע קודם חו"ל מן
אשר  בעת והב' הענינים, צרכי בכל בארוכה אדבר
יהיו  ההוא ולזמן שבועות) בג' בערך (שהוא חזרה יסע
הי' וכן בהם שאבחר רבנים איזה הועד חברי גם
שעות  ארבעה עבורי הוגבל לבואו השני ליום אשר
6 שעה עד 2 משעה הוגבל וזמני למאסקווא, ובאתי
שנים, ועוד ראזין ד"ר כהן, בערנארד הד"ר במושב
בהרצאתי  דברתי שעה וחצי כשלשה ומזכירי, אני
הגדתי  גם במדינתנו, התורה ענייני ומצב במעמד
האדמה  בעבודת העבודה מהלכי על השקפתי
בשנת  הצעתי כבר עוד אשר בזה, אשר והמחסורים

תרפ"ה.
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תקס"א  בשנת – לליאדי מליאזנא מושבו את אדמו"ר כ"ק הוד דרך 48כשהעתיק נסע – ַָ
ימים 49ליובאוויטש  שלשה שמה .50כב ויתעכב ַ

קטן  והשני חאחלוקע, ברחוב גדול האחד כנסיות בתי שני עוד שם ניתוספו השנים במשך
יושבי  כל כי רבנו, כ"ק הוד שקבע בנוסח הכנסיות בתי ארבעת ובכל זאריעטשע, ברחוב ממנו

חב"ד. חסידי היו העיר

בשמו  קראו לד' הודו הדרוש את רבינו כ "ק הוד אז אמר מאמרים 51בליובאוויטש שלשה כג , ַ
שטיבל  בנימין הכנסיות, בתי בשלשת ימים, המדרש 52בשלשה בית צדק, פועלי המדרש בית ,

דחאחלוקע.

בעיר, שמחה היתה בליובאוויטש ומשפחתו רבינו כ"ק הוד שנתעכב ימים השלשה ַכל
ממלאכתו, ישבות לו שאפשר מי כל הכנסיות, בבתי המנורות להדליק תחנון, לומר שלא הכריזו

האורחים  להכניס שבת, בגדי חינם ילבשו ולכלכלם רבינו לכבוד .כד שבאו

ואחרי  דחאחלוקע, הכנסת בבית השלישי המאמר רבינו כ"ק אמר אשר אחר החמישי ביום
העיר  את ומשפחתו אדמו "ר כ"ק עזבו גדולה .כה מנחה

מהעגלה  רבינו ירד רבינו, כ"ק את ללוות שהלכו הציבור כבוד מקום כו מפני עשו רגע ובין
מאמר  ואמר רבינו כ"ק לשבת ספסל ועליו :53כז גבוה
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ואילך. שדמ ע' שמ. ע' אגרותֿקודש ראה (48
רבינו  כ"ק הוד ובנסוע שמה: ע' שם באגרותֿקודש (49
וראה  שבועות. כשני נסיעתו בדרך התעכב – לליאדי מפטרסבורג

.50 הערה
(לקמן  הזקן" אדמו"ר חיי ימי "דברי - רבינו ברשימת (50
. ליאדי לעיר . . אדמו"ר כ"ק הוד נסע ימים "ארבעה :(000 ע'
תקס"א  מנ"א לחדש עשר ארבעה נחמו, שבת ערב הששי וביום .
זו  שנה מנ"א "בי"א בתחילתו: יום ובהיום ליאדי". לעיר בא

לליאדי". ישר מפטרבורג נסע [תקס"א]
קלו  ע' לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי ראה (51

שכז. ע' שם המו"ל ובהערות
גם  וראה ואילך). 18 (ע' א פרק ח"א הזכרונות ספר ראה (52
תש"ז  .171 ע' תש"ג השיחות ספר ס"ה. תרצ"ד הפסח חג שיחת

.395 ע' ה'שי"ת .79 ע'
האמצעי). (אדמו"ר ורבנו מורנו חמי אדוני = (53

ביום  ליאדי, לעיר ומשפחתו אדמו"ר כ"ק באו תקס"א נחמו ש"ק על אשר כתוב צ"צ בעל רבינו כ"ק הוד של בזכרונותיו ַכב)
לליאדי. באו ערבית ולתפילת מליובאוויטש נסעו גדולה מנחה אחר כשעה החמישי וביום מליאזנא נסעו בקר ַַָהשני

אמרו  הזה המאמר וביאוריו, תרי"ט בספר צ"צ בעל רבינו כ"ק והנחת – כתי"ק – תקס"א בספר משה ר' הרה"ח הנחת כג)

המשכים. בשלשה רבינו

כ"ק  פני לקבל שבאו בראשם שלום מאיר ר' והרב ליאדי, העיר נכבדי כולם ועל הסמוכות, מהעיירות באו אורחים הרבה ַכד)
רבינו.

ארי' יהושע ר' הרה"ג עם העיר אנשי כל לווהו משם וכשנסע אצלם בהיותו רבינו לכ"ק ליובאוויטש יושבי [עשו] גדול כבוד ַכה)
ליאדי. עיר עד נסעו אברכים וקבוצת העיר ונכבדי אחרעמאווקע הכפר עד ַבראשם

רבינו  כ"ק גבם על שידרוך בכדי ורגליהם ידיהם על נשענים הארץ על האברכים מן אחדים התנפלו גבוהה העגלה בהיות כו)

העגלה. מן ברדתו

להתיישבות  ההכנה עשה אאזמו"ר שכ"ק הרמז הבנתי ואז המאמר, נזכרתי בליובאוויטש אחמו"ר כ"ק בהתיישב ַכז)
צדק. צמח – ַבליובאוויטש.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

גושנה  לפניו להורות יוסף אל לפניו שלח יהודה הוא 54ואת שהעיקר הי' המאמר תוכן ,
כפרש"י  גושנה לפניו אל 55להורות ליגש גושנה שזהו לעולם, אורה המוציא תלמוד בית לייסד

ז"א, ע"פ וההנהגה הגילוי שהי' מ"ת קודם והנה הוראה. צריכים ה' אל ההגשה באופן אמנם ה',
וההנהגה  הגילוי הוא מ"ת אחר אמנם מדות, ויהודה מוחין יעקב לפניו, שלח יהודה ואת הנה

או"א. ע"פ

1

2

3

4

5

כח. מו, ויגש (54
הוראה. תצא שמשם תלמוד בית לו לתקן רש"י: וז"ל (55

•
ycew zexb`

רפ"ב  כסלו ז' ה' ב"ה

וברכה. שלום

בזרעא  לבבם ישמח השי"ת קראתי. תי' זוגתו מכתב

(איזה  מטבעות ג' (בל"נ) שתפריש ויזהירה וקיימא. חייא

לצדקת  א' נוגע), והמיעוט הריבוי אין בסכומם שיהיו

עש"ק  בכל רבינו, לקופת וא' לתומכי-תמימים א' רמב"ן

הבדלה, אחר ובמוש"ק בחמישי בשני נרות הדלקת קודם

הכל  ושיהי' ולברכה לטובה לבבם משאלות השי"ת וימלא

זה  ממכתב לספר שלא (בבקשה ובזמנו. במועדו כשורה

בריאותו. ויתחזק פרנסה שפע השי"ת להם ויתן לשו"א).

לומד. הוא ומה לתורה, עתים קובע אם יודיעיני

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'
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קטן  והשני חאחלוקע, ברחוב גדול האחד כנסיות בתי שני עוד שם ניתוספו השנים במשך
יושבי  כל כי רבנו, כ"ק הוד שקבע בנוסח הכנסיות בתי ארבעת ובכל זאריעטשע, ברחוב ממנו

חב"ד. חסידי היו העיר

בשמו  קראו לד' הודו הדרוש את רבינו כ "ק הוד אז אמר מאמרים 51בליובאוויטש שלשה כג , ַ
שטיבל  בנימין הכנסיות, בתי בשלשת ימים, המדרש 52בשלשה בית צדק, פועלי המדרש בית ,

דחאחלוקע.

בעיר, שמחה היתה בליובאוויטש ומשפחתו רבינו כ"ק הוד שנתעכב ימים השלשה ַכל
ממלאכתו, ישבות לו שאפשר מי כל הכנסיות, בבתי המנורות להדליק תחנון, לומר שלא הכריזו
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תקס"א  מנ"א לחדש עשר ארבעה נחמו, שבת ערב הששי וביום .
זו  שנה מנ"א "בי"א בתחילתו: יום ובהיום ליאדי". לעיר בא

לליאדי". ישר מפטרבורג נסע [תקס"א]
קלו  ע' לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי ראה (51

שכז. ע' שם המו"ל ובהערות
גם  וראה ואילך). 18 (ע' א פרק ח"א הזכרונות ספר ראה (52
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אמרו  הזה המאמר וביאוריו, תרי"ט בספר צ"צ בעל רבינו כ"ק והנחת – כתי"ק – תקס"א בספר משה ר' הרה"ח הנחת כג)

המשכים. בשלשה רבינו

כ"ק  פני לקבל שבאו בראשם שלום מאיר ר' והרב ליאדי, העיר נכבדי כולם ועל הסמוכות, מהעיירות באו אורחים הרבה ַכד)
רבינו.

ארי' יהושע ר' הרה"ג עם העיר אנשי כל לווהו משם וכשנסע אצלם בהיותו רבינו לכ"ק ליובאוויטש יושבי [עשו] גדול כבוד ַכה)
ליאדי. עיר עד נסעו אברכים וקבוצת העיר ונכבדי אחרעמאווקע הכפר עד ַבראשם

רבינו  כ"ק גבם על שידרוך בכדי ורגליהם ידיהם על נשענים הארץ על האברכים מן אחדים התנפלו גבוהה העגלה בהיות כו)

העגלה. מן ברדתו

להתיישבות  ההכנה עשה אאזמו"ר שכ"ק הרמז הבנתי ואז המאמר, נזכרתי בליובאוויטש אחמו"ר כ"ק בהתיישב ַכז)
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

גושנה  לפניו להורות יוסף אל לפניו שלח יהודה הוא 54ואת שהעיקר הי' המאמר תוכן ,
כפרש"י  גושנה לפניו אל 55להורות ליגש גושנה שזהו לעולם, אורה המוציא תלמוד בית לייסד

ז"א, ע"פ וההנהגה הגילוי שהי' מ"ת קודם והנה הוראה. צריכים ה' אל ההגשה באופן אמנם ה',
וההנהגה  הגילוי הוא מ"ת אחר אמנם מדות, ויהודה מוחין יעקב לפניו, שלח יהודה ואת הנה

או"א. ע"פ

1

2

3

4

5

כח. מו, ויגש (54
הוראה. תצא שמשם תלמוד בית לו לתקן רש"י: וז"ל (55

•
ycew zexb`

רפ"ב  כסלו ז' ה' ב"ה

וברכה. שלום

בזרעא  לבבם ישמח השי"ת קראתי. תי' זוגתו מכתב

(איזה  מטבעות ג' (בל"נ) שתפריש ויזהירה וקיימא. חייא

לצדקת  א' נוגע), והמיעוט הריבוי אין בסכומם שיהיו

עש"ק  בכל רבינו, לקופת וא' לתומכי-תמימים א' רמב"ן

הבדלה, אחר ובמוש"ק בחמישי בשני נרות הדלקת קודם

הכל  ושיהי' ולברכה לטובה לבבם משאלות השי"ת וימלא

זה  ממכתב לספר שלא (בבקשה ובזמנו. במועדו כשורה

בריאותו. ויתחזק פרנסה שפע השי"ת להם ויתן לשו"א).

לומד. הוא ומה לתורה, עתים קובע אם יודיעיני

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה טבת, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי' דמיאל

שלום וברכה!

איני זוכר החשבון מי חייב מכתב למי, אבל בכל אופן כיון שזמן רב לא שמעתי ממנו ובינתים 

הגיעו ועברו ימי חודש כסלו, חודש הנסים והגאולה, ובפרט יום הבהיר י"ט כסלו וממנו תיכף לימי 

חנוכה, שענינם להוסיף אור משתשקע החמה, על פתח ביתו מבחוץ, והמובן ומכוון בפנימיות הענינים 

שבזה, אין להסתכל על חשבונות, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שכששני יהודים נפגשים - והוא הדין 

מתכתבים - יש לקוות שתצא מזה תועלת גם להם וגם לאחרים.

עובדא משמחת היא שבכמה חוגים ניכרת התעוררות בקשר עם שנת זכרון זו למלאות מאתים 

וכנ"ל,  המעינות,  להפצת  בו  התלוי  כל  כ'  עושה  ובטח  טוב.  שם  הבעל  של  להסתלקות-הילולא  שנה 

שצריך להיות באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, וינעם לי לקבל ממנו בשורות טובות בזה, וכל המפרט 

השונים  בחוגים  ומושפעיו  לתלמידיו  כוונתי  וראשונה  שלראש  וכמובן  משובח.  זה  הרי  דא  בכגון 

שהשפעתו מגעת שם, שתקותי שמתקדמים לא רק בפנימיות אלא גם בחיצוניות, וכדבר משנה, עד 

מעשה בפועל, והרי אמרו חכמינו ז"ל אל תהי מפליג לכל דבר, ובפרט שלפי כתבו ראה כבר ענינים 

שבפועל שנשתנו לטוב...

מה שכתב על דבר קונטרסים שיצאו לאור על ידי צעירי אגודת חב"ד כאן, כפי הידוע לי עדיין 

נמצאים בדפוס, וכשיצא לפועל בודאי שישלחו לו.
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àøàå úùøô
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´

øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî íéøöî(éåì) ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

åéúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´
íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî íëúà¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−
äéeèð rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈

:íéìãb íéèôLáeæírì éì íëúà ézç÷ìå ¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîçøLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð̈¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

èeòîL àìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìàô(ìàøùé) ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 860 'nr b jxk zegiyÎihewl)

('zexywzd'

˙B·‡‰ Ï‡ :‡¯‡Â(רׁש"י) »≈»∆»»ִַ

הּכתּוב? לׁשֹון על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י מֹוסיף ְְִִֵַַַַָמה

אל  האלֹוקית ׁשההתּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י ׁשל רצֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

ׁשל  הּפרטית מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב יצחק ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם,

האּמה. אבֹות הּיּו ׁשהם מּׁשּום אם ּכי מהם, ואחד אחד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו מה ּכל את מסרּו האבֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם,

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´
úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïBrîLæèïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå ¦§«§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe úä÷eúàîe íéL §−̈§¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−

:äðLæé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éða ¨¨«§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«
çééðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîr úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ

ìL úä÷ éiçìLe Lúàîe íéL:äðLèééðáe ©¥´§½̈¨¯§¦²§©−¨¨«§¥¬
à éLeîe éìçî éøøîéålä úçtLî äl §¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−

:íúãìúìëBì Búãc ãáëBé-úà íøîr çwiå §«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´
éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´

ìLe òáL íøîr:äðL úàîe íéLàëøäöé éðáe ©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«§¥−¦§¨®
:éøëæå âôðå çø÷áëïôöìàå ìàLéî ìûéfr éðáe ¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈

:éøúñåâëáãðénr-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå §¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²
áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð úBçà£¬©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ

:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàåãëéðáe §¤£¦½¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«§¥´
úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨®̈¥−¤¦§§¬Ÿ

:éçøwääëúBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå ©¨§¦«§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³
älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì Bì ìàéèet«¦¥Æ´§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤

:íúçtLîì íiåìä úBáà éLàøåëïøäà àeä ¨¥²£¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬©«£−Ÿ
éða-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNéæëíä ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¥À
-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤

:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éðaçëéäéå §¥«¦§¨¥−¦¦§®̈¦¬¤−§©«£«Ÿ©§¦À
:íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéañ §¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»
נעלה  מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

על  מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

אח  הּנקראים ּומלכּות, ז"א (ּכיחּוד ּביֹותר נעלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָיחּודים

iriax ,iyily - f - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
עלּול  ּבעֹולם אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי נאסרּו, ולכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָואחֹות),

הּוא  (והאּסּור מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ּוכדגמת נזק, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻלגרם

ּתֹורה, מּתן לפני א לכם"). יהיה אחת "ּתֹורה לׁשוה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלכּלם

לקּבל  ׁשּמסּגל למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, יחּודים ׁשּנאסרּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻלפני

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ואדרּבה, אּלּו; נעלים ְְֲֲֲִִֵַַַַָָאֹורֹות

éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®
éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−

éìà øác:Eìéðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå Ÿ¥¬¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ
éàå íéúôN ìør:ärøt éìà òîLé Cô £©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

æàézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéýìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé Eáøaãú äzà §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©¨´§©¥½

éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà-ìà øaãé E ¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤
:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlLå äòøtâéðàå ©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬

-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBîãäòøt íëìà òîLé-àìå «§©−§¤¬¤¦§¨«¦§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ

éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa éãé-úà ézúðå§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹
íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énr-úà¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−

:íéìãbäéúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬
ìûøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−

:íëBzîåýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNr ïk íúàæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe Ÿ−̈¥¬¨«¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ

ìL-ïa:ärøt-ìà íøaãa äðL íéðîLe Lô ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr el zegiy ihewl)

‰L˜‡ È‡Â(ג (ז, «¬ƒ«¿∆
È˙B¯e·b ˙‡ e¯Èk˙Â(רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

("וגם  הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹיׁש

ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר הּגֹוי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו אֹומר ּומּדּוע לֹומר,Ï‡¯NÈאלקים; ויׁש . ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹƒ¿»≈ְֵַ

ּומּובן  יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל נברא העֹולם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה

יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות הּוא ּומארע מארע ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹאפֹוא,

ּביחס  היתה אמנם הּמּכֹות ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָואף

לבני  ּביחס נֹוספת מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמצרים,

ְִֵָיׂשראל.

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
èøt íëìà øaãé ékúôBî íëì eðz øîàì äò ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®

-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«

:ïépúì éäé äòøôéäòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©§−Ÿ§¦¬§©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNriå©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøô éðôì eähî©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«

àéeNriå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâáéeëéìLiå ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ

ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ
:íúhî-úàâéíäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®

:ýåýé øac øLàkñãéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
ì ïàî äòøt áì ãák:írä çlLåè-ìà Cì ¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«¥´¤

Búàø÷ì závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéaæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå §¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLéðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦

:äk-ãr zrîL-àì äpäå øaãnaæéøîà äk ©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´
| äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´
eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà ähna©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

íãì:çéøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå §¨«§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðå:øàéä-ïî íéî úBzLñ §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
| íúøäð-ìr íéøöî éîéî-ìr Eãé-äèðe Ehî©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´
äå÷î-ìk ìrå íäéîâà-ìrå íäéøàé-ìr©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬
íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦

:íéðáàáe íéöráeëïøäàå äLî ïë-eNriå ¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàkíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìkàë-øLà äâcäå ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦
ìõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤

:íéøöîáëíäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéâëBaì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå §Ÿ̈«©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−
:úàæì-íbãëøàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ©¨«Ÿ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ

ì íéîì eìëé àì ék úBzL:øàéä éîénî úzL ©´¦¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ



קני ipy ,oey`x - e - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àøàå úùøô
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà ïrðkä| íâå §¨®©¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´

øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézrîL éðà£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãárî íéøöî(éåì) ¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

åéúàöBäå ýåýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì̈¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´
íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî íëúà¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−
äéeèð rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©§½̈

:íéìãb íéèôLáeæírì éì íëúà ézç÷ìå ¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöîçøLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³
÷çöéì íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð̈¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈
:ýåýé éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

èeòîL àìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìàô(ìàøùé) ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 860 'nr b jxk zegiyÎihewl)

('zexywzd'

˙B·‡‰ Ï‡ :‡¯‡Â(רׁש"י) »≈»∆»»ִַ

הּכתּוב? לׁשֹון על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י מֹוסיף ְְִִֵַַַַָמה

אל  האלֹוקית ׁשההתּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י ׁשל רצֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

ׁשל  הּפרטית מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב יצחק ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאברהם,

האּמה. אבֹות הּיּו ׁשהם מּׁשּום אם ּכי מהם, ואחד אחד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּכל

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו מה ּכל את מסרּו האבֹות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהם,

éðùãéøëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ
úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe CBðç ìûøNé¦§¨¥À£³©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïáeàøåèïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe §¥«§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´
úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ

:ïBrîLæèïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå ¦§«§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe úä÷eúàîe íéL §−̈§¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−

:äðLæé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éða ¨¨«§¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«
çééðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîr úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ

ìL úä÷ éiçìLe Lúàîe íéL:äðLèééðáe ©¥´§½̈¨¯§¦²§©−¨¨«§¥¬
à éLeîe éìçî éøøîéålä úçtLî äl §¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−

:íúãìúìëBì Búãc ãáëBé-úà íøîr çwiå §«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´
éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´

ìLe òáL íøîr:äðL úàîe íéLàëøäöé éðáe ©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«§¥−¦§¨®
:éøëæå âôðå çø÷áëïôöìàå ìàLéî ìûéfr éðáe ¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈

:éøúñåâëáãðénr-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå §¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²
áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð úBçà£¬©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ

:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàåãëéðáe §¤£¦½¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«§¥´
úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨®̈¥−¤¦§§¬Ÿ

:éçøwääëúBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå ©¨§¦«§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³
älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì Bì ìàéèet«¦¥Æ´§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤

:íúçtLîì íiåìä úBáà éLàøåëïøäà àeä ¨¥²£¬©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬©«£−Ÿ
éða-úà eàéöBä íäì ýåýé øîà øLà äLîe¤®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNéæëíä ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«¥À
-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤

:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éðaçëéäéå §¥«¦§¨¥−¦¦§®̈¦¬¤−§©«£«Ÿ©§¦À
:íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéañ §¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr e zegiy ihewl)

‰M‡Ï BÏ B˙„Bc „·ÎBÈ ˙‡ Ì¯ÓÚ ÁwiÂ(כ (ו, «ƒ««¿»∆∆∆»¿ƒ»
נעלה  מּיחּוד ׁשּנֹולד מׁשה, ׁשל מעלתֹו את מדּגיׁש ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפסּוק

על  מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

אח  הּנקראים ּומלכּות, ז"א (ּכיחּוד ּביֹותר נעלים ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָיחּודים

iriax ,iyily - f - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
עלּול  ּבעֹולם אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי נאסרּו, ולכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָואחֹות),

הּוא  (והאּסּור מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ּוכדגמת נזק, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻלגרם

ּתֹורה, מּתן לפני א לכם"). יהיה אחת "ּתֹורה לׁשוה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלכּלם

לקּבל  ׁשּמסּגל למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, יחּודים ׁשּנאסרּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻלפני

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ואדרּבה, אּלּו; נעלים ְְֲֲֲִִֵַַַַָָאֹורֹות

éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®
éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà øac©¥À¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−

éìà øác:Eìéðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå Ÿ¥¬¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ
éàå íéúôN ìør:ärøt éìà òîLé Cô £©´§¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ

æàézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåíéýìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−
éçà ïøäàå äòøôì:Eàéáð äéäé Eáøaãú äzà §©§®Ÿ§©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©¨´§©¥½

éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà-ìà øaãé E ¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤
:Böøàî ìûøNé-éða-úà çlLå äòøtâéðàå ©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬

-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBîãäòøt íëìà òîLé-àìå «§©−§¤¬¤¦§¨«¦§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ

éúàáö-úà éúàöBäå íéøöîa éãé-úà ézúðå§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹
íéèôLa íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énr-úà¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦¦§¨¦−

:íéìãbäéúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå §Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬
ìûøNé-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−

:íëBzîåýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNr ïk íúàæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe Ÿ−̈¥¬¨«¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ

ìL-ïa:ärøt-ìà íøaãa äðL íéðîLe Lô ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®§©§−̈¤©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr el zegiy ihewl)

‰L˜‡ È‡Â(ג (ז, «¬ƒ«¿∆
È˙B¯e·b ˙‡ e¯Èk˙Â(רׁש"י) ¿«ƒ∆¿«ִַ

("וגם  הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹיׁש

ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר הּגֹוי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו אֹומר ּומּדּוע לֹומר,Ï‡¯NÈאלקים; ויׁש . ְֱִֵֵֶֶַַַַָֹƒ¿»≈ְֵַ

ּומּובן  יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ּבׁשביל נברא העֹולם ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָָּדהּנה

יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות הּוא ּומארע מארע ׁשּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹאפֹוא,

ּביחס  היתה אמנם הּמּכֹות ׁשל העּקרית הּמּטרה ּכאן: ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָואף

לבני  ּביחס נֹוספת מּטרה ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלמצרים,

ְִֵָיׂשראל.

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
èøt íëìà øaãé ékúôBî íëì eðz øîàì äò ¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®

-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà zøîàå§¨«©§¨´¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«

:ïépúì éäé äòøôéäòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå ©§−Ÿ§¦¬§©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk ïë eNriå©©£́¥½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøô éðôì eähî©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«

àéeNriå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç íä-íâáéeëéìLiå ©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ

ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ
:íúhî-úàâéíäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®

:ýåýé øac øLàkñãéäLî-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
ì ïàî äòøt áì ãák:írä çlLåè-ìà Cì ¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«¥´¤

Búàø÷ì závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬¦§¨−
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéaæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå §¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLéðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦

:äk-ãr zrîL-àì äpäå øaãnaæéøîà äk ©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´
| äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´
eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà ähna©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

íãì:çéøàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå §¨«§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ
ì íéøöî eàìðå:øàéä-ïî íéî úBzLñ §¦§´¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

èéç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´
| íúøäð-ìr íéøöî éîéî-ìr Eãé-äèðe Ehî©§´§¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´
äå÷î-ìk ìrå íäéîâà-ìrå íäéøàé-ìr©§«Ÿ¥¤´§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬
íéøöî õøà-ìëa íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ§¨¤´¤¦§©½¦

:íéðáàáe íéöráeëïøäàå äLî ïë-eNriå ¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàkíénä-úà C ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³¤©©̧¦Æ

eëôäiå åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®©¥¨«§²
:íãì øàéa-øLà íénä-ìkàë-øLà äâcäå ¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦
ìõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤

:íéøöîáëíäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®
øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì ÷æçiå©¤«¡©³¥«©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéâëBaì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå §Ÿ̈«©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−
:úàæì-íbãëøàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiå ©¨«Ÿ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ

ì íéîì eìëé àì ék úBzL:øàéä éîénî úzL ©´¦¦§®¦´³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ



iyyקנב ,iying - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äëýåýé-úBkä éøçà íéîé úráL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−
:øàéä-úàôåë-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤

åéìà zøîàå äòøt-úà çlL ýåýé øîà äk ©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤
:éðãáréå énræëì äzà ïàî-íàåäpä çlL ©¦−§©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´

âð éëðà:íércøôöa Eìeáb-ìk-úà óçëõøLå ¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−©«§©§§¦«§¨©´
øãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö øàéä©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬

éãár úéááe Eúhî-ìrå EákLîEnráe E ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½
éøepúáeéúBøàLîáe E:Eèë-ìëáe Enráe äëáe §©¤−§¦§£¤«§¨¬§©§−§¨

éãár:íércøôöä eìré Eçàýåýé øîàiå £¨¤®©«£−©«§©§§¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈»
Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½
ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr úøäpä-ìr©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©

:íéøöî õøà-ìr íércøôöä-úàáïøäà èiå ¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ
ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî éîéî ìr Bãé-úà¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−

:íéøöî õøà-úàâíénèøçä ïë-eNriå ¤¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−
õøà-ìr íércøôöä-úà eìriå íäéèìa§¨«¥¤®©©«£¬¤©«§©§§¦−©¤¬¤

:íéøöîãøîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå ¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ
énrîe épnî íércøôöä øñéå ýåýé-ìà eøézrä©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®

:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàåäøîàiå ©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤
Eì øézrà | éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´§À

éãárìåEnî íércøôöä úéøëäì Enrìe E §©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−
ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø Eåøçîì øîàiå ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨®̈

ýåýék ïéà-ék òãz ïrîì Eøáãk øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬
:eðéýìû¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…
‰hÓ ‰NÚÂ ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

לפעמים  יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאׁשר

'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּצב

ׁשני  ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל מחלטת העלמה –ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

א. ‡‰¯Ôּתנאים. ‰hÓ להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – ְִָ«≈«¬…ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

ב. הּכהן. ּכאהרן יׂשראל, ּבאהבת ּכּלֹו ּכל ÊÁL¯חדּור ¯Á‡Ó ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻ≈««∆»«
Y ‰hÓ ‰NÚÂ,ּדֹומם ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו זאת לעׂשֹות יׁש ¿«¬∆«∆ְֲִִֵֵֶַַֹ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ְְְְִִַַַֹולא

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî øáãk¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéíøîç íúà eøaöiå ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´

:õøàä Làázå íøîçàéäúéä ék äòøt àøiå ¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ
øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä̈«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−

:ýåýé øacñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¤¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ
õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨®̈¤

:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåâéèiå ïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á
iå eähîá Bãé-úà ïøäàéäzå õøàä øôr-úà C ©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´¨½̈¤©§¦Æ

íépë äéä õøàä øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−
:íéøöî õøà-ìëaãéíénèøçä ïë-eNriå §¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥̧©«©§ª¦¯

éäzå eìëé àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ
:äîäaáe íãàa ípkäåè-ìà ínèøçä eøîàiå ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤

äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ
òîL-àìå:ýåýé øac øLàk íäìàñæèøîàiå §Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´

:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©
éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàEnráe E ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²

ézááe-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà E §¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤
:äéìr íä-øLà äîãàä íâå áøräçééúéìôäå ¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á

äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨
ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL-úBéä ézìáì§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד  הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתכלית,

לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכֹולל

ׁשּיהיה  לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, לפנימּיּות ואף ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתֹורה,

ּבחינת ּבעיניו ¯‡i‰אצלֹו הּתֹורה עניני את רֹואה ּכאּלּו , ְְִֶַ¿ƒ»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ַָמּמׁש.

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−

iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äfä úàäëãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½
õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøô äúéaíéøöî ¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦

:áørä éðtî õøàä úçMzàëäòøô àø÷iå ¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ
íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−

:õøàaáëék ïk úBNrì ïBëð àì äLî øîàiå ¨¨«¤©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ
çaæð ïä eðéýìû ýåýéì çaæð íéøöî úárBz«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º
:eðì÷ñé àìå íäéðérì íéøöî úárBz-úà¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

âëìL CøcúLýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìûãëäòøt øîàiå ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«©´Ÿ¤©§ÀŸ

íëéäìà ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà̈«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
eøézrä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãraäëCnrî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ
åéãárî äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬
ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe¥«©−¨®̈©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ

:ýåýéì çaæì írä-úà çlLåëírî äLî àöiå ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−¥¦´
:ýåýé-ìà øzriå äòøtæëøáãk ýåýé Nriå ©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ
:ãçà øàLðçëírta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¦§©−¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©

:írä-úà çlL àìå úàfäôèàýåýé øîàiå ©®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³
:éðãáréå énr-úà çlL íéøárä éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

áì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBrå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
âð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpääãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½

øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça íéñeqa©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤
:ãàî ãákãïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå ¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−

øác ìûøNé éðáì-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î: ¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«
äýåýé äNré øçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²

:õøàa äfä øácäåäfä øácä-úà ýåýé Nriå ©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî-éðá ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«

:ãçà úî-àì ìûøNéæäpäå äòøt çìLiå ¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À
áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´

:írä-úà çlL àìå äòøtôçýåýé øîàiå ©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»
íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½

:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét¦−©¦§®̈§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ
èäéäå íéøöî õøà-ìk ìr ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§®̈¦§¨¨̧

ì äîäaä-ìrå íãàä-ìrúòaráà çøt ïéçL ©¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ
:íéøöî õøà-ìëaéïLákä çét-úà eç÷iå §¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º¤¦´©©¦§À̈

äîéîMä äLî Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²¤−©¨¨®§¨
:äîäaáe íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈©§¥¨«

àééðtî äLî éðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

áéíäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñâéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøô éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´©§®Ÿ
íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½

çlL:éðãáréå énr-úàãéúàfä írta | ék ©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©©ÀŸ
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðàE £¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−

:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤
åè-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤

:õøàä-ïî ãçkzå øáca Enræèøeára íìeàå ©§−©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬
ézãîrä úàæïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©

:õøàä-ìëa éîL øtñ©¥¬§¦−§¨¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, ««¿≈≈«¿…
ּׁשהּיצר  מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

אֹומר  הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. מּצד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַרֹוצה

ׁשל  הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ׁשטּות עֹוׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּיצר  ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה הּוא ׁשּבלּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'ּפרעה'

ׁשּלפעמים  רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ּבכ חפץ אינֹו עצמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצד

מּכן  ּולאחר ּתאותֹו, את ממּלא והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון רצֹון, ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ ְְִֵֶֶָָָֻמרּצה

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBr«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
çéøLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧

-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©
:äzrèéð÷î-úà ærä çìL äzrå-ìk úàå E ¨«¨§©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨

-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì øLà£¤¬§−©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤
íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá àöné¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²
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äëýåýé-úBkä éøçà íéîé úráL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−
:øàéä-úàôåë-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤

åéìà zøîàå äòøt-úà çlL ýåýé øîà äk ©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤
:éðãáréå énræëì äzà ïàî-íàåäpä çlL ©¦−§©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´

âð éëðà:íércøôöa Eìeáb-ìk-úà óçëõøLå ¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−©«§©§§¦«§¨©´
øãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö øàéä©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬

éãár úéááe Eúhî-ìrå EákLîEnráe E ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½
éøepúáeéúBøàLîáe E:Eèë-ìëáe Enráe äëáe §©¤−§¦§£¤«§¨¬§©§−§¨

éãár:íércøôöä eìré Eçàýåýé øîàiå £¨¤®©«£−©«§©§§¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈»
Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½
ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr úøäpä-ìr©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©

:íéøöî õøà-ìr íércøôöä-úàáïøäà èiå ¤©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ
ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî éîéî ìr Bãé-úà¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−

:íéøöî õøà-úàâíénèøçä ïë-eNriå ¤¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−
õøà-ìr íércøôöä-úà eìriå íäéèìa§¨«¥¤®©©«£¬¤©«§©§§¦−©¤¬¤

:íéøöîãøîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå ¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ
énrîe épnî íércøôöä øñéå ýåýé-ìà eøézrä©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®

:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàåäøîàiå ©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«©¸Ÿ¤
Eì øézrà | éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´§À

éãárìåEnî íércøôöä úéøëäì Enrìe E §©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−
ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø Eåøçîì øîàiå ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨®̈

ýåýék ïéà-ék òãz ïrîì Eøáãk øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬
:eðéýìû¡Ÿ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ek zegiy ihewl)

Ô¯‰‡ ‰hÓ ÚÏ·iÂ(יב (ז, «ƒ¿««≈«¬…
‰hÓ ‰NÚÂ ¯ÊÁL ¯Á‡Ó(רׁש"י) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

לפעמים  יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאׁשר

'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ׁשּבֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמּצב

ׁשני  ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל מחלטת העלמה –ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻ

א. ‡‰¯Ôּתנאים. ‰hÓ להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – ְִָ«≈«¬…ְְְִִִֵֶֶֶַַָ

ב. הּכהן. ּכאהרן יׂשראל, ּבאהבת ּכּלֹו ּכל ÊÁL¯חדּור ¯Á‡Ó ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָֹֹֻ≈««∆»«
Y ‰hÓ ‰NÚÂ,ּדֹומם ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו זאת לעׂשֹות יׁש ¿«¬∆«∆ְֲִִֵֵֶַַֹ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ְְְְִִַַַֹולא

éùéîçæézaîe Enî íércøôöä eøñåéãárîe EE §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−
:äðøàMz øàéa ÷ø Enrîeçïøäàå äLî àöiå ¥«©¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ

øác-ìr ýåýé-ìà äLî ÷röiå äòøt írî¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½©§©¬
:ärøôì íN-øLà íércøôöäèýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−

-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî øáãk¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦
:úãOä-ïîe úøöçäéíøîç íúà eøaöiå ©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´

:õøàä Làázå íøîçàéäúéä ék äòøt àøiå ¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ
øLàk íäìà òîL àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä̈«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−

:ýåýé øacñáéøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¤¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ
õøàä øôr-úà Cäå Ehî-úà äèð ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½§©−¤£©´¨®̈¤

:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäåâéèiå ïë-eNriå §¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á
iå eähîá Bãé-úà ïøäàéäzå õøàä øôr-úà C ©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´¨½̈¤©§¦Æ

íépë äéä õøàä øôr-ìk äîäaáe íãàa ípkä©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−
:íéøöî õøà-ìëaãéíénèøçä ïë-eNriå §¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£¥̧©«©§ª¦¯

éäzå eìëé àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ¨®Ÿ©§¦Æ
:äîäaáe íãàa ípkäåè-ìà ínèøçä eøîàiå ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤

äòøt-áì ÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ
òîL-àìå:ýåýé øac øLàk íäìàñæèøîàiå §Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¸Ÿ¤

éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©®̈§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´

:éðãáréå énr çlL ýåýéæéðéà-íà ékçlLî E §Ÿ̈½©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦´¦¥«§»§©¥´©
éãáráe Ea çéìLî éððä énr-úàEnráe E ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²

ézááe-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà E §¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤
:äéìr íä-øLà äîãàä íâå áøräçééúéìôäå ¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á

äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨
ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL-úBéä ézìáì§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(317 'nr ek zegiy ihewl)

ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk(יח (ח, ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆

ירּוד  הּוא ּובחיצֹונּיּות ׁשּבגלּוי יהּודי ּפֹוגׁשים ְְְְְִִִִִִֶָָָלפעמים

'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתכלית,

לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכֹולל

ׁשּיהיה  לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, לפנימּיּות ואף ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹלּתֹורה,

ּבחינת ּבעיניו ¯‡i‰אצלֹו הּתֹורה עניני את רֹואה ּכאּלּו , ְְִֶַ¿ƒ»ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ַָמּמׁש.

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−

iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äfä úàäëãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½
õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøô äúéaíéøöî ¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦

:áørä éðtî õøàä úçMzàëäòøô àø÷iå ¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ
íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−

:õøàaáëék ïk úBNrì ïBëð àì äLî øîàiå ¨¨«¤©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ
çaæð ïä eðéýìû ýåýéì çaæð íéøöî úárBz«£©´¦§©½¦¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º
:eðì÷ñé àìå íäéðérì íéøöî úárBz-úà¤«£©¬¦§©²¦§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«

âëìL CøcúLýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìûãëäòøt øîàiå ¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«©´Ÿ¤©§ÀŸ

íëéäìà ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà̈«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
eøézrä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãraäëCnrî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ
åéãárî äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬
ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe¥«©−¨®̈©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ

:ýåýéì çaæì írä-úà çlLåëírî äLî àöiå ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−¥¦´
:ýåýé-ìà øzriå äòøtæëøáãk ýåýé Nriå ©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ
:ãçà øàLðçëírta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¦§©−¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©

:írä-úà çlL àìå úàfäôèàýåýé øîàiå ©®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³
:éðãáréå énr-úà çlL íéøárä éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

áì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBrå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
âð÷îa äéBä ýåýé-ãé äpääãOa øLà E ¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈§¦§§Æ£¤´©¨¤½

øác ïàváe ø÷aa íélîba íéøîça íéñeqa©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½©¨−̈©®Ÿ¤−¤
:ãàî ãákãïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå ¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−

øác ìûøNé éðáì-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î: ¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«
äýåýé äNré øçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²

:õøàa äfä øácäåäfä øácä-úà ýåýé Nriå ©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî-éðá ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«

:ãçà úî-àì ìûøNéæäpäå äòøt çìLiå ¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À
áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´

:írä-úà çlL àìå äòøtôçýåýé øîàiå ©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»
íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½

:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét¦−©¦§®̈§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ
èäéäå íéøöî õøà-ìk ìr ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§®̈¦§¨¨̧

ì äîäaä-ìrå íãàä-ìrúòaráà çøt ïéçL ©¨«¨¹̈§©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ
:íéøöî õøà-ìëaéïLákä çét-úà eç÷iå §¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º¤¦´©©¦§À̈

äîéîMä äLî Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²¤−©¨¨®§¨
:äîäaáe íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈©§¥¨«

àééðtî äLî éðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

áéíäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®
:äLî-ìà ýåýé øac øLàkñâéýåýé øîàiå ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøô éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´©§®Ÿ
íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½

çlL:éðãáréå énr-úàãéúàfä írta | ék ©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©©ÀŸ
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðàE £¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−

:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤
åè-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤

:õøàä-ïî ãçkzå øáca Enræèøeára íìeàå ©§−©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬
ézãîrä úàæïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©

:õøàä-ìëa éîL øtñ©¥¬§¦−§¨¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, ««¿≈≈«¿…
ּׁשהּיצר  מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

אֹומר  הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. מּצד ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַרֹוצה

ׁשל  הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ׁשטּות עֹוׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּיצר  ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה הּוא ׁשּבלּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹה'ּפרעה'

ׁשּלפעמים  רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ּבכ חפץ אינֹו עצמֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּצד

מּכן  ּולאחר ּתאותֹו, את ממּלא והּוא ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם

אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון רצֹון, ׂשביעּות הפ ׁשל רגׁש לֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָיׁש

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ ְְִֵֶֶָָָֻמרּצה

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBr«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
çéøLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧

-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë äéä-àì«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©
:äzrèéð÷î-úà ærä çìL äzrå-ìk úàå E ¨«¨§©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨

-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa Eì øLà£¤¬§−©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤
íäìr ãøéå äúéaä óñàé àìå äãOá àöné¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²



xihtnקנד - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eúîå ãøaäëéãárî ýåýé øác-úà àøiä ©¨−̈¨¥«©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−
-ìà eäð÷î-úàå åéãár-úà ñéðä äòøt©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬§¤¦§¥−¤

:íézaäàëýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå ©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®
:äãOa eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriåô ©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−©¨¤«

áë-ìr Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©
íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
õøàa äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤

:íéøöîâëíéîMä-ìr eähî-úà äLî èiå ¦§¨«¦©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼
øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe úì÷ ïúð ýåýéå©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ¨½̈©¦«£©¥−®̈§¨©©§¥¯

:íéøöî õøà-ìr ãøa ýåýéãëLàå ãøá éäéå §Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾
äéä-àì øLà ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³

:éBâì äúéä æàî íéøöî õøà-ìëa eäîëäëiåC ¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«©©̧
äãOa øLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´©¨¤½
äkä äãOä áNr-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî¥«¨−̈§©§¥®̈§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ¦¨´

:øaL äãOä õr-ìk-úàå ãøaäåëõøàa ÷ø ©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ§¤´¤
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLà ïLb½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

æëøîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤
énrå éðàå ÷écvä ýåýé írtä éúàèç íäìà£¥¤−¨¨´¦©®̈©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−

:íérLøäçëúì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézrä ¨«§¨¦«©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ
ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéýìû¡Ÿ¦−¨®̈©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−

:ãîrìèëøérä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå ©«£«Ÿ©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½
ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà Nøôà¤§¬Ÿ¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ
:õøàä ýåýéì ék òãz ïrîì ãBò-äéäé àì́Ÿ¦«§¤½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤

ìéãárå äzàåéðtî ïeàøéz íøè ék ézrãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−
:íéýìû ýåýéàìék äúkð äøòOäå äzLtäå §Ÿ̈¬¡Ÿ¦«§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª®̈¨¦³

:ìráb äzLtäå áéáà äøòOäáìähçäå ©§Ÿ̈Æ¨¦½§©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬
äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå:âìäLî àöiå §©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹

ýåýé-ìà åétk Nøôiå øérä-úà äòøt írî¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨

ãìúìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ
:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiåäì÷æçiå ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«©¤«¡©Æ

øLàk ìûøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-ãéa ýåýé øacttt ¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»
„¯a ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכלל. לֹו נֹוגע ‰a¯„הּׁשני CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡ קרירּות סּבת – ְִֵֵַַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

ׁשל  האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ּופנימּיּותּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָזֹו

מקֹום  לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם עצמֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָאהבת

ַַלּזּולת.

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéåéøa.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîâìNøôiå øérä-úà äòøt írî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ
øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈

:äöøà Czð-àìãìøènä ìãç-ék äòøt àøiå «Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯
àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©Ÿ́¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬

:åéãáråäìéða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå ©«£¨¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk ìûøNéttt ¦§¨¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
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„¯a ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכלל. לֹו נֹוגע ‰a¯„הּׁשני CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡ קרירּות סּבת – ְִֵֵַַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ
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ַַלּזּולת.
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אגרות קודש

]כ' טבת, תשט"ו[

במרץ  לעבוד  צריך  שבזה  מובן  בשבילו,  מתאים  שידוך  חיפוש  אודות  מכתבו...  על  במענה 

הדרוש, וכמרז"ל כמו שמחזר אחרי אבדתו,

ויה"ר שיקוים בו בקרוב, וברכך ה"א בכל אשר תעשה. ויברכו השי"ת, ובקרוב יסתדר בטוב 

לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.



לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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6:366:388:298:329:069:089:5810:0116:4316:4617:1117:1516:2617:26באר שבע )ח(
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7:437:458:579:009:469:4910:3010:3216:0316:0716:4216:4615:4917:01אוסטריה, וינה )ח(

5:555:588:478:509:359:3810:5110:5420:4220:4521:1621:1820:2621:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:387:408:589:019:459:4810:3010:3316:1316:1716:5016:5415:5817:08אוקראינה, אודסה )ח(

7:167:188:318:349:209:2210:0410:0615:3815:4316:1716:2115:2416:36אוקראינה, דונייצק )ח(

7:297:318:438:459:329:3410:1510:1815:4815:5216:2716:3115:3316:45אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:038:059:109:1210:0110:0410:4410:4616:0516:0916:4616:5015:5017:06אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:577:589:039:059:559:5710:3710:3915:5716:0116:3816:4215:4216:57אוקראינה, קייב )ח(

8:018:039:239:2610:0910:1210:5510:5816:4316:4717:2017:2316:2817:37איטליה, מילאנו )ח(

6:096:128:388:419:099:1210:1110:1418:1718:2018:4118:4418:0118:53אקוואדור, קיטו )ח(

5:385:428:298:339:139:1710:2810:3120:0720:0920:3820:4019:5120:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:106:139:029:059:559:5811:1311:1621:1821:2021:5421:5621:0222:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:259:019:049:429:4510:3110:3416:4716:5117:1917:2316:3217:35ארה״ב, בולטימור )ח(

7:177:198:528:549:349:3610:2210:2516:3216:3617:0517:0916:1717:22ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:177:208:528:559:349:3710:2310:2516:3316:3717:0617:0916:1817:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:598:019:309:3210:1310:1511:0011:0317:0317:0717:3717:4116:4817:54ארה״ב, דטרויט )ח(

7:137:169:099:129:459:4810:3810:4117:2717:3117:5517:5917:1218:09ארה״ב, האוסטון )ח(

6:546:568:438:459:209:2310:1210:1516:4816:5117:1717:2116:3317:32ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(
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7:157:178:488:519:319:3310:1910:2116:2616:3017:0017:0316:1117:16ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:157:188:488:509:309:3310:1810:2116:2316:2716:5717:0116:0817:14ארה״ב, שיקגו )ח(

5:586:018:398:429:139:1610:2010:2319:0519:0719:3019:3318:4919:43בוליביה, לה-פס )ח(

8:458:479:489:5010:4110:4311:2211:2516:3716:4217:2017:2416:2317:40בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:438:459:489:5010:4010:4311:2211:2416:3916:4417:2117:2516:2517:41בלגיה, בריסל )ח(

5:185:218:038:068:398:439:499:5218:5318:5619:2019:2318:3719:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:075:117:527:558:288:319:389:4118:4018:4219:0719:0918:2419:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:048:069:069:0910:0010:0210:4110:4315:5415:5816:3716:4115:4216:57בריטניה, לונדון )ח(

8:238:259:179:1910:1410:1610:5310:5515:5215:5616:3816:4215:4016:58בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:168:179:139:1610:0810:1110:4910:5115:5515:5916:3916:4315:4016:59גרמניה, ברלין )ח(

8:228:249:309:3210:2110:2411:0411:0616:2616:3017:0717:1116:1117:26גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:125:157:598:028:378:409:489:5119:0019:0219:2819:3018:4419:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:087:109:189:219:509:5310:4710:5018:0718:1018:3218:3517:5118:45הודו, מומבאי )ח(

7:037:059:139:169:469:4910:4310:4618:0418:0718:2918:3217:4818:42הודו, פונה )ח(

7:297:318:458:489:349:3610:1810:2115:5616:0016:3416:3815:4116:52הונגריה, בודפשט )ח(

7:227:258:568:599:399:4110:2710:3016:3616:3917:0917:1316:2117:25טורקיה, איסטנבול )ח(

7:387:409:199:219:5910:0110:4810:5117:1017:1317:4117:4516:5517:57יוון, אתונה )ח(

7:487:509:069:099:549:5610:3810:4116:1816:2216:5617:0016:0417:14מולדובה, קישינב )ח(
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7:067:089:159:189:489:5110:4510:4818:0318:0718:2918:3217:4818:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:374:417:277:308:308:349:519:5420:1920:2120:5921:0120:0221:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:516:538:498:529:249:2710:1810:2117:1417:1717:4117:4516:5917:55נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:059:299:3210:0010:0311:0311:0619:0519:0819:2919:3218:4919:41סינגפור, סינגפור )ח(

7:447:458:428:459:379:4010:1810:2015:2615:3016:1016:1415:1116:30פולין, ורשא )ח(

5:425:458:208:238:528:569:5910:0218:3218:3518:5719:0018:1619:09פרו, לימה )ח(

8:198:219:419:4410:2710:3011:1311:1516:5917:0317:3617:4016:4517:54צרפת, ליאון )ח(

8:428:449:549:5610:4410:4611:2711:3016:5717:0117:3617:4016:4217:55צרפת, פריז )ח(

6:006:038:248:278:558:589:5710:0017:5117:5418:1518:1817:3518:27קולומביה, בוגוטה )ח(

7:487:519:169:1910:0010:0310:4710:5016:4416:4817:1917:2316:2917:36קנדה, טורונטו )ח(

7:327:348:548:579:409:4310:2610:2916:1416:1816:5116:5415:5917:08קנדה, מונטריאול )ח(

6:506:528:378:399:159:1810:0610:0916:3816:4217:0817:1216:2317:23קפריסין, לרנקה )ח(

9:199:2010:0510:0811:0511:0711:4311:4516:3116:3517:1917:2316:1617:41רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:589:009:409:4210:4110:4311:1811:2115:5816:0316:4816:5215:4417:10רוסיה, מוסקבה )ח(

8:058:079:239:2510:1110:1310:5510:5816:3416:3817:1217:1616:1917:30רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:118:139:289:3010:1610:1811:0011:0316:3816:4217:1617:2016:2317:35שוויץ, ציריך )ח(

6:376:408:538:569:259:2810:2410:2617:5617:5918:2118:2417:4118:34תאילנד, בנגקוק )ח(

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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קנט לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:366:388:298:329:069:089:5810:0116:4316:4617:1117:1516:2617:26באר שבע )ח(

6:396:418:308:329:079:109:5910:0216:3816:4217:0717:1116:1117:22חיפה )ח(

6:366:388:288:319:059:079:5710:0016:4516:4917:0917:1216:0817:23ירושלים )ח(

6:386:418:308:339:079:109:5910:0216:4116:4517:1017:1316:2417:24תל אביב )ח(

7:437:458:579:009:469:4910:3010:3216:0316:0716:4216:4615:4917:01אוסטריה, וינה )ח(

5:555:588:478:509:359:3810:5110:5420:4220:4521:1621:1820:2621:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:387:408:589:019:459:4810:3010:3316:1316:1716:5016:5415:5817:08אוקראינה, אודסה )ח(

7:167:188:318:349:209:2210:0410:0615:3815:4316:1716:2115:2416:36אוקראינה, דונייצק )ח(

7:297:318:438:459:329:3410:1510:1815:4815:5216:2716:3115:3316:45אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:038:059:109:1210:0110:0410:4410:4616:0516:0916:4616:5015:5017:06אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:577:589:039:059:559:5710:3710:3915:5716:0116:3816:4215:4216:57אוקראינה, קייב )ח(

8:018:039:239:2610:0910:1210:5510:5816:4316:4717:2017:2316:2817:37איטליה, מילאנו )ח(

6:096:128:388:419:099:1210:1110:1418:1718:2018:4118:4418:0118:53אקוואדור, קיטו )ח(

5:385:428:298:339:139:1710:2810:3120:0720:0920:3820:4019:5120:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:106:139:029:059:559:5811:1311:1621:1821:2021:5421:5621:0222:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:259:019:049:429:4510:3110:3416:4716:5117:1917:2316:3217:35ארה״ב, בולטימור )ח(

7:177:198:528:549:349:3610:2210:2516:3216:3617:0517:0916:1717:22ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:177:208:528:559:349:3710:2310:2516:3316:3717:0617:0916:1817:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:598:019:309:3210:1310:1511:0011:0317:0317:0717:3717:4116:4817:54ארה״ב, דטרויט )ח(

7:137:169:099:129:459:4810:3810:4117:2717:3117:5517:5917:1218:09ארה״ב, האוסטון )ח(

6:546:568:438:459:209:2310:1210:1516:4816:5117:1717:2116:3317:32ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:047:069:059:089:409:4210:3410:3717:3617:3918:0218:0617:2018:16ארה״ב, מיאמי )ח(

7:157:178:488:519:319:3310:1910:2116:2616:3017:0017:0316:1117:16ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:157:188:488:509:309:3310:1810:2116:2316:2716:5717:0116:0817:14ארה״ב, שיקגו )ח(

5:586:018:398:429:139:1610:2010:2319:0519:0719:3019:3318:4919:43בוליביה, לה-פס )ח(

8:458:479:489:5010:4110:4311:2211:2516:3716:4217:2017:2416:2317:40בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:438:459:489:5010:4010:4311:2211:2416:3916:4417:2117:2516:2517:41בלגיה, בריסל )ח(

5:185:218:038:068:398:439:499:5218:5318:5619:2019:2318:3719:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:075:117:527:558:288:319:389:4118:4018:4219:0719:0918:2419:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:048:069:069:0910:0010:0210:4110:4315:5415:5816:3716:4115:4216:57בריטניה, לונדון )ח(

8:238:259:179:1910:1410:1610:5310:5515:5215:5616:3816:4215:4016:58בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:168:179:139:1610:0810:1110:4910:5115:5515:5916:3916:4315:4016:59גרמניה, ברלין )ח(

8:228:249:309:3210:2110:2411:0411:0616:2616:3017:0717:1116:1117:26גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:125:157:598:028:378:409:489:5119:0019:0219:2819:3018:4419:41דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:087:109:189:219:509:5310:4710:5018:0718:1018:3218:3517:5118:45הודו, מומבאי )ח(

7:037:059:139:169:469:4910:4310:4618:0418:0718:2918:3217:4818:42הודו, פונה )ח(

7:297:318:458:489:349:3610:1810:2115:5616:0016:3416:3815:4116:52הונגריה, בודפשט )ח(

7:227:258:568:599:399:4110:2710:3016:3616:3917:0917:1316:2117:25טורקיה, איסטנבול )ח(

7:387:409:199:219:5910:0110:4810:5117:1017:1317:4117:4516:5517:57יוון, אתונה )ח(

7:487:509:069:099:549:5610:3810:4116:1816:2216:5617:0016:0417:14מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:067:089:159:189:489:5110:4510:4818:0318:0718:2918:3217:4818:42מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:374:417:277:308:308:349:519:5420:1920:2120:5921:0120:0221:19ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:516:538:498:529:249:2710:1810:2117:1417:1717:4117:4516:5917:55נפאל, קטמנדו )ח(

7:027:059:299:3210:0010:0311:0311:0619:0519:0819:2919:3218:4919:41סינגפור, סינגפור )ח(

7:447:458:428:459:379:4010:1810:2015:2615:3016:1016:1415:1116:30פולין, ורשא )ח(

5:425:458:208:238:528:569:5910:0218:3218:3518:5719:0018:1619:09פרו, לימה )ח(

8:198:219:419:4410:2710:3011:1311:1516:5917:0317:3617:4016:4517:54צרפת, ליאון )ח(

8:428:449:549:5610:4410:4611:2711:3016:5717:0117:3617:4016:4217:55צרפת, פריז )ח(

6:006:038:248:278:558:589:5710:0017:5117:5418:1518:1817:3518:27קולומביה, בוגוטה )ח(

7:487:519:169:1910:0010:0310:4710:5016:4416:4817:1917:2316:2917:36קנדה, טורונטו )ח(

7:327:348:548:579:409:4310:2610:2916:1416:1816:5116:5415:5917:08קנדה, מונטריאול )ח(

6:506:528:378:399:159:1810:0610:0916:3816:4217:0817:1216:2317:23קפריסין, לרנקה )ח(

9:199:2010:0510:0811:0511:0711:4311:4516:3116:3517:1917:2316:1617:41רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:589:009:409:4210:4110:4311:1811:2115:5816:0316:4816:5215:4417:10רוסיה, מוסקבה )ח(

8:058:079:239:2510:1110:1310:5510:5816:3416:3817:1217:1616:1917:30רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:118:139:289:3010:1610:1811:0011:0316:3816:4217:1617:2016:2317:35שוויץ, ציריך )ח(

6:376:408:538:569:259:2810:2410:2617:5617:5918:2118:2417:4118:34תאילנד, בנגקוק )ח(

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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