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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"
ד. וי"ל הביאור בזה, עפ"י הידוע1 דשני הענינים דבן ועבד הם )בדרך כלל( לימוד התורה )בן( 
וקיום המצוות )עבד(. והטעם בזה הוא כי ענין העבד הוא להיות בטל להאדון, וענין הבן שהוא מציאותו 
של האב. כמבואר בהמשך תרס"ו2 שהרצון האב הוא גם רצון הבן, וכמו שמחייב שכל האב כן מחייב 

שכל הבן.
וענינים אלה )בן ועבד( מתגלים בכל אחד מישראל ע"י לימוד תורה וקיום המצוות: בלימוד תורה 
שצריך להיות בהבנה והשגה דוקא, שהשכל של האדם העוסק בתורה יהי' בהתאם לחכמתו של הקב"ה, 

מתגלה הבן שבו. ובקיום מצוות שענינם לקיים ציווי ה' בדרך קבלת עול, מתגלה העבד שבו.
אולם באמת גם בלימוד התורה צריך להיות הביטול דעבד, כי זה שבן ועבד הם שני ענינים, זהו רק 
כפי שהנשמה באה בהמשכה, אבל בשורשה ומקורה כפי שהיא מושרשת בהעצמות ממש, שני הענינים 
האלו הם חד. ולכן גם בלימוד תורה שענינו התקשרות דישראל באורייתא3, צריך להיות הביטול דעבד, 
ובכדי  תורה שבאה בהמשכה,  בהדרגא של  היא  בלבד, ההתקשרות  בן  בבחינת  התורה  לימוד  ע"י  כי 
שתהי' התקשרות בעצם התורה כמו שמושרשת בהעצמות, זהו ע"י שבלימוד תורה שלו יש גם הביטול 

דעבד.
הפס"ד  ולכן  לרשותו,  ניתנה  אלא  היא"  בשמים  לא  "תורה  א(  ענינים:  ב'  יש  שבלימודו  היינו 
היא  תורה, שהתורה  עול  עליו  הוא מקבל  ואעפ"כ  ב(  קול"4(.  בבת  )ו"אין משגיחין  כפי הבנתו  הוא 

1( המשך תרס"ו ע' שסד ואילך. ובכ"מ.
2( ע' שח ואילך.

3( ראה זח"ג עג, א.
4( ב"מ נט, ב.  
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:íéBbæ:åéãewt-ìk íéðîàð ètLîe úîà åéãé éNòîçúîàa íéeNò íìBòì ãòì íéëeîñ ¦«©«£¥´−¨¨¡¤´¦§¨®¤« ¹¡¨¦À¨¦¨«§¦´¨©´§¨®£¹¦À¤«¡¤¬
:øLéåè:BîL àøBðå LBã÷ Búéøa íìBòì äeö Bnòì çìL | úeãtéúàøé | äîëç úéLàø §¨¨«§³»̈©³§©À¦¨§¨´§¦®¨−§¨´§«¥»¦³¨§¨̧¦§©Ä

:ãòì úãîò Búläz íäéNò-ìëì áBè ìëN ýåýé§Ÿ̈À¥´¤−§¨«Ÿ¥¤®§¹¦¨ÀŸ¤¬¤¨©«

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¥«

נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"
ד. וי"ל הביאור בזה, עפ"י הידוע1 דשני הענינים דבן ועבד הם )בדרך כלל( לימוד התורה )בן( 
וקיום המצוות )עבד(. והטעם בזה הוא כי ענין העבד הוא להיות בטל להאדון, וענין הבן שהוא מציאותו 
של האב. כמבואר בהמשך תרס"ו2 שהרצון האב הוא גם רצון הבן, וכמו שמחייב שכל האב כן מחייב 

שכל הבן.
וענינים אלה )בן ועבד( מתגלים בכל אחד מישראל ע"י לימוד תורה וקיום המצוות: בלימוד תורה 
שצריך להיות בהבנה והשגה דוקא, שהשכל של האדם העוסק בתורה יהי' בהתאם לחכמתו של הקב"ה, 

מתגלה הבן שבו. ובקיום מצוות שענינם לקיים ציווי ה' בדרך קבלת עול, מתגלה העבד שבו.
אולם באמת גם בלימוד התורה צריך להיות הביטול דעבד, כי זה שבן ועבד הם שני ענינים, זהו רק 
כפי שהנשמה באה בהמשכה, אבל בשורשה ומקורה כפי שהיא מושרשת בהעצמות ממש, שני הענינים 
האלו הם חד. ולכן גם בלימוד תורה שענינו התקשרות דישראל באורייתא3, צריך להיות הביטול דעבד, 
ובכדי  תורה שבאה בהמשכה,  בהדרגא של  היא  בלבד, ההתקשרות  בן  בבחינת  התורה  לימוד  ע"י  כי 
שתהי' התקשרות בעצם התורה כמו שמושרשת בהעצמות, זהו ע"י שבלימוד תורה שלו יש גם הביטול 

דעבד.
הפס"ד  ולכן  לרשותו,  ניתנה  אלא  היא"  בשמים  לא  "תורה  א(  ענינים:  ב'  יש  שבלימודו  היינו 
היא  תורה, שהתורה  עול  עליו  הוא מקבל  ואעפ"כ  ב(  קול"4(.  בבת  )ו"אין משגיחין  כפי הבנתו  הוא 

1( המשך תרס"ו ע' שסד ואילך. ובכ"מ.
2( ע' שח ואילך.

3( ראה זח"ג עג, א.
4( ב"מ נט, ב.  

המשך כעמוד בכ



ד

yceg y`x ,`x`e zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,hay

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡¯‡Â נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ׁשּדי ּבאל וגֹו' אברהם אל »≈»ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

מצרים  סבלֹות מּתחת אתכם והֹוצאתי וגֹו' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָלהם
הוי' אני ּכי וידעּתם הּזקן 1וגֹו' אדמּו"ר ּבזה ּומדּיק . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

וארא" פרּומער "ּדער  ּבׁשם הּידּוע (ּובתֹוספת 2ּבּדרּוׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנדּפס  ּכפי צדק', מה'צמח וקּצּורים ּובאּורים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּגהֹות

הּתֹורה' האבֹות 3ּב'אֹור אצל ּגם הלא להבין, ּדצרי ,( ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
הוי'. אליו וּירא ְֲִֵֵַָָָָּכתיב

ּכתיב ÌÈc˜Óeב) ּדהּנה נּדח,4לבאר, מּמּנּו יּדח לא ּכי «¿ƒְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹ
ּבּספרים  ּגלּות 5ּומבאר ענין היה ׁשּזה ְְְִִֶֶַַָָָָָֹ

הּפּלגה, ּדֹור ּגלּגּול היּו ׁשהם ּובלבנים, ּבחמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמצרים
נלּבנה  הבה ּבאמרם וחטאּו ּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו ְְְְְְְְִֵֶָָָָָָָָׁשהם

גֹו' ּומגּדל עיר לנּו נבנה גֹו' מחׁשבֹות 6לבנים וחׁשב ,4 ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
ותּקנּו מצרים, ּגלּות ּבגלּגּול הביאם ּכן על יּדחּו, ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַָָָלבלּתי
ּומה  כּו'. ּובלבנים ּבחמר קׁשה עבֹודה עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹזה
ׁשּכל  היינּו, ּדייקא, מּמּנּו נּדח, מּמּנּו יּדח לא ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב
לאׁשּתאבא  סֹופן מּיׂשראל הּנפׁשֹות ׁשּבכל 7הּניצֹוצין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

כּו'. ּדמלּכא ְְְַָָּבגּופא

C‡ ונ ּגבּול ּבבחינת ׁשהיא הּנפׁש ּתּוכל ברא אי «ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
ּברּוֿהּוא  איןֿסֹוף ּדמלּכא ּבגּופא ְְְְְִֵַָָָָָָלאׁשּתאבא
ּומצֹות  הּתֹורה עלֿידי זה הרי מּמׁש, לאחדים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהיֹות
להתאחד  ּתּוכל ׁשעלֿידם האדם, לנׁשמת לבּוׁשים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהם
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גֿז).1) ו, (וארא פרשתנו הזקן 2)ריש אדמו"ר במאמרי ― ולאח"ז ואילך). ב (ז, תור"ה שנת לעמבערג דפוס אור בתורה נדפס

אדמו"ר  כ"ק רשימת ― זה מאמר אודות וראה תשמ"ט). (בהוצאת 26 ע' בהוספות שם ואילך. רלח ע' ח"א התורה פרשיות על

וארא  ש"פ שיחת שבט]. ב יום" ב"היום הועתק א. [שפ, ז ע' ח חוברת "התמים" .86 ע' שלום תורת השיחות בספר מהוריי"צ

.(274 ע' ח"ד (תו"מ ואילך).3)תשי"ב קיט (ע' פרשתנו ספל"ט.4)ריש תניא וראה נדח). ממנו ידח לבלתי (ושם: יד יד, שמואלֿב

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת א.5)הל' קסד, פסחים במסכת של"ה פ"א. המצות חג שער גֿד.6)פע"ח יא, ב.7)נח ריז, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת

Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe ÈcL Ï‡a 'B‚Â Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â»≈»∆«¿»»¿¿≈«»¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆
Èk ÌzÚ„ÈÂ 'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Ò ˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â 'B‚Â¿¿≈ƒ∆¿∆ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿∆ƒ

'ÈÂ‰ È‡1˜i„Óe Le¯caושואל . Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ‰Êa מאמר ¬ƒ¬»»¿«≈»∆«¿«»≈«¿
"Úc¯חסידות  ÌLa Úe„i‰«»«¿≈∆

"‡¯‡Â ¯ÚÓe¯Ù2 מאמר] ¿∆»≈»
במיוחד  מעורר שתוכנו - 'וארא'

שמים] ∆∆¿(ÙÒB˙·e˙ליראת
ÌÈ¯ev˜Â ÌÈ¯e‡·e ˙B‰b‰«»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙk ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ó≈«∆«∆∆¿ƒ

'‰¯Bz‰ ¯B‡'a Òt„pL3,( ∆ƒ¿«¿«»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc הנאמר את ¿»ƒ¿»ƒ

אברהם... אל "וארא בפסוק

אל  להם", נודעתי לא הוי' ושמי

‡ˆÏהאבות, Ìb ‡Ï‰¬…«≈∆
ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ ·È˙k ˙B·‡‰»»¿ƒ«≈»≈»

.'ÈÂ‰¬»»
,¯‡·Ï ÌÈc˜Óe בתור ·) «¿ƒ¿»≈

השאלה  על למענה הקדמה

È˙k·האמורה  ‰p‰c4Èk ¿ƒ≈¿ƒƒ
,Ác epnÓ ÁcÈ ‡Ï הפסוק …ƒ«ƒ∆ƒ»

יגיע  לא אחד שאף מבטיח

מאלוקות  מוחלט לניתוק חלילה

נמוכה, לדרגה שהתדרדר מי וגם

ויתקשר  יחזור דבר של בסופו

ÌÈ¯Ùqaלאלקות ¯‡·Óe5 ¿…»«¿»ƒ
˙eÏb ÔÈÚ ‰È‰ ‰fL∆∆»»ƒ¿«»
,ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿…∆ƒ¿≈ƒ

Ì‰L למצרים שגלו ישראל בני ∆≈
פרך  עבודת לעבוד ונאלצו

ולבנים  חומר באמצעות ולבנות

,‰‚lt‰ ¯Bc ÏebÏb eÈ‰»ƒ¿««»»
נשמות  היו שנשמותיהם היינו

שחזרו  הפלגה דור אנשי של

הזה  לעולם אנשי Ì‰Lוירדו ∆≈
הפלגה  Lדור eÈ‰˙BÓ »¿»

¯ÈÚ eÏ ‰· 'B‚ ÌÈ·Ï ‰aÏ ‰·‰ Ì¯Ó‡a e‡ËÁÂ ,˙B‰B·b¿¿»¿¿»¿»»»ƒ¿¿»¿≈ƒƒ¿∆»ƒ
'B‚ Ïc‚Óe6, כוונה רצוייה מתוך ולא ראוייה ֿ LÁÂ·לא הקדושֿברוך ƒ¿»¿»«

B·LÁÓ4,eÁcÈ˙הוא ÈzÏ·Ï לנשמותיהם יגרמו לא שלהם שהחטאים «¬»¿ƒ¿ƒƒ»

רוחני  ואבדן ÏebÏ‚aניתוק Ì‡È·‰ Ôk ÏÚ הם והפעם הזה בעולם נוסף «≈¡ƒ»¿ƒ¿
בתוך  Ê‰ירדו ew˙Â ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb רצויה בלתי בבניה שחטאו מה את »ƒ¿«ƒ¿ƒ¿∆

ומגדל  עיר eÎ'של ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ התיקון כי «¿≈¬»»»¿…∆ƒ¿≈ƒ
החטא. מעין הוא

ÁcÈ ‡Ï ·e˙kL ‰Óe«∆»…ƒ«
,‡˜ÈÈc epnÓ ,Ác epnÓƒ∆ƒ»ƒ∆»¿»
ופירוד  ניתוק יהיה שלא ומשמעו

מהקדושֿברוךֿהוא  הנשמה של

ÏkLבעצמו  ,eÈÈ‰«¿∆»
ÔÈˆBˆÈp‰ הקדושה ניצוצות «ƒƒ

‰BLÙp˙האלוקיים  ÏÎaL∆¿»«¿»
Ï‡¯NiÓ גם שיהיה, מי יהיה ƒƒ¿»≈

ש"נידח" «ÔÙBÒזה
‡·‡zL‡Ï7‡Ùe‚a ¿ƒ¿»»»¿»

'eÎ ‡kÏÓc נשאבים להיות ¿«¿»
הוא  המלך בגוף ונכללים

ושורש  מקור הקדושֿברוךֿהוא

הנשמות. כל

LÙp‰ ÏÎez CÈ‡ C‡«≈««∆∆
Ïe·b ˙ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«¿

‡¯·Â ועם מעלתה כל שעם ¿ƒ¿»
התניא, בספר ככתוב היותה,

סוף  ממש", ממעל אלוקה "חלק

גם  והיא ומידה גבול יש סוף

ואם  לבורא ביחס כנברא מוגדרת

להיות  יכולת לה תהיה איך כן

בו, ולהיכלל המלך בגוף נשאבת

‡Ùe‚a ‡·‡zL‡Ï¿ƒ¿»»»¿»
ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ‡kÏÓc¿«¿»≈»
ÌÈ„Á‡Ï ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿«¬»ƒ

,LnÓ והנברא הבורא בין והרי «»
לאין  עצום, ערכי פער יש

È„ÈŒÏÚשיעור? ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
Ì‰L ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆≈
,Ì„‡‰ ˙ÓLÏ ÌÈLe·Ï¿ƒ¿ƒ¿«»»»
„Á‡˙‰Ï ÏÎez Ì„ÈŒÏÚL∆«»»«¿ƒ¿«≈

¯eÓb „eÁÈa ˙e˜Ï‡a להתאחד יכולה לא עצמה מצד הנשמה שאמנם כך ∆¡…¿ƒ»
התו  אבל הדבר באלוקות שדרכם ואמצעים 'לבושים' מהווים והמצוות רה

ומצוותיה  בתורה כביכול, עצמו, את הלביש שהקדושֿברוךֿהוא כיוון אפשרי,
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 מפתח  כללי

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

ג  ............................................קיב ,קיאלים מזמורי תה  )ב

      אל אברהם ואראה "מאמר ד  )ג

ה   ...........................  ו"כתש'ה, חודש שבטראש  ,ואראשבת פרשת 

   ,וארא פ"ש תשיח  )ד

טז ...............................................  ו"כתש'ה ,שבטראש חודש 

   ואראפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

גכ   .........................................................................  אירך כ )ק"בלה(

   על התורה לוי יצחק מתוך פניני  )ו

ל  ..........  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

לא  ...........................  תרגום מאידיש, כחוברת  ל שניאורסאהן"ז

גל  ...........................  ואראפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

דל  ........................  ואראפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

ס  .............................  ואראפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

אס  ................................................  ואראפרשת לשבוע  

גע  ...........................  ואראפרשת לשבוע  "יום יוםה" לוח  )יב

וע  ......................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

עט   ........................  ואראפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )יד

צה   .......................  ואראפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

אק  ..........................  ואראפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

דק  ...................................................אע פרק יםתהל, זפרק  מלכים א

  גיטיןמסכת  – משניות  )יח

וק  ............................................................    ביאור קהתי

יגק  ............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  ידק  ..........................................................  קא עד דף צהמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

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

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

מגק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כג

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

   שערי אורה  )כד

 מהק  ...........................................................  ר האמצעי"אדמו

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

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

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

מוק  ............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

מוק  ..........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

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

   בוריםיי דלקוט  )כט

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

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

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

  אגרות קודש   )לא

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

נק  ................................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

נחק  ...................................  ואראפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

נטק  ..........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

yceg y`x ,`x`e zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,hay

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡¯‡Â נֹודעּתי לא הוי' ּוׁשמי ׁשּדי ּבאל וגֹו' אברהם אל »≈»ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

מצרים  סבלֹות מּתחת אתכם והֹוצאתי וגֹו' ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָלהם
הוי' אני ּכי וידעּתם הּזקן 1וגֹו' אדמּו"ר ּבזה ּומדּיק . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

וארא" פרּומער "ּדער  ּבׁשם הּידּוע (ּובתֹוספת 2ּבּדרּוׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנדּפס  ּכפי צדק', מה'צמח וקּצּורים ּובאּורים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּגהֹות

הּתֹורה' האבֹות 3ּב'אֹור אצל ּגם הלא להבין, ּדצרי ,( ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
הוי'. אליו וּירא ְֲִֵֵַָָָָּכתיב

ּכתיב ÌÈc˜Óeב) ּדהּנה נּדח,4לבאר, מּמּנּו יּדח לא ּכי «¿ƒְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹ
ּבּספרים  ּגלּות 5ּומבאר ענין היה ׁשּזה ְְְִִֶֶַַָָָָָֹ

הּפּלגה, ּדֹור ּגלּגּול היּו ׁשהם ּובלבנים, ּבחמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמצרים
נלּבנה  הבה ּבאמרם וחטאּו ּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו ְְְְְְְְִֵֶָָָָָָָָׁשהם

גֹו' ּומגּדל עיר לנּו נבנה גֹו' מחׁשבֹות 6לבנים וחׁשב ,4 ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
ותּקנּו מצרים, ּגלּות ּבגלּגּול הביאם ּכן על יּדחּו, ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵַַָָָלבלּתי
ּומה  כּו'. ּובלבנים ּבחמר קׁשה עבֹודה עלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹזה
ׁשּכל  היינּו, ּדייקא, מּמּנּו נּדח, מּמּנּו יּדח לא ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב
לאׁשּתאבא  סֹופן מּיׂשראל הּנפׁשֹות ׁשּבכל 7הּניצֹוצין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

כּו'. ּדמלּכא ְְְַָָּבגּופא

C‡ ונ ּגבּול ּבבחינת ׁשהיא הּנפׁש ּתּוכל ברא אי «ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
ּברּוֿהּוא  איןֿסֹוף ּדמלּכא ּבגּופא ְְְְְִֵַָָָָָָלאׁשּתאבא
ּומצֹות  הּתֹורה עלֿידי זה הרי מּמׁש, לאחדים ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלהיֹות
להתאחד  ּתּוכל ׁשעלֿידם האדם, לנׁשמת לבּוׁשים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

גֿז).1) ו, (וארא פרשתנו הזקן 2)ריש אדמו"ר במאמרי ― ולאח"ז ואילך). ב (ז, תור"ה שנת לעמבערג דפוס אור בתורה נדפס

אדמו"ר  כ"ק רשימת ― זה מאמר אודות וראה תשמ"ט). (בהוצאת 26 ע' בהוספות שם ואילך. רלח ע' ח"א התורה פרשיות על

וארא  ש"פ שיחת שבט]. ב יום" ב"היום הועתק א. [שפ, ז ע' ח חוברת "התמים" .86 ע' שלום תורת השיחות בספר מהוריי"צ

.(274 ע' ח"ד (תו"מ ואילך).3)תשי"ב קיט (ע' פרשתנו ספל"ט.4)ריש תניא וראה נדח). ממנו ידח לבלתי (ושם: יד יד, שמואלֿב

ס"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת א.5)הל' קסד, פסחים במסכת של"ה פ"א. המצות חג שער גֿד.6)פע"ח יא, ב.7)נח ריז, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: השבוע פרשת בתחילת

Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ÈÓLe ÈcL Ï‡a 'B‚Â Ì‰¯·‡ Ï‡ ‡¯‡Â»≈»∆«¿»»¿¿≈«»¿ƒ¬»»…«¿ƒ»∆
Èk ÌzÚ„ÈÂ 'B‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Ò ˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â 'B‚Â¿¿≈ƒ∆¿∆ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿∆ƒ

'ÈÂ‰ È‡1˜i„Óe Le¯caושואל . Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ‰Êa מאמר ¬ƒ¬»»¿«≈»∆«¿«»≈«¿
"Úc¯חסידות  ÌLa Úe„i‰«»«¿≈∆

"‡¯‡Â ¯ÚÓe¯Ù2 מאמר] ¿∆»≈»
במיוחד  מעורר שתוכנו - 'וארא'

שמים] ∆∆¿(ÙÒB˙·e˙ליראת
ÌÈ¯ev˜Â ÌÈ¯e‡·e ˙B‰b‰«»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙk ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ó≈«∆«∆∆¿ƒ

'‰¯Bz‰ ¯B‡'a Òt„pL3,( ∆ƒ¿«¿«»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc הנאמר את ¿»ƒ¿»ƒ

אברהם... אל "וארא בפסוק

אל  להם", נודעתי לא הוי' ושמי

‡ˆÏהאבות, Ìb ‡Ï‰¬…«≈∆
ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ ·È˙k ˙B·‡‰»»¿ƒ«≈»≈»

.'ÈÂ‰¬»»
,¯‡·Ï ÌÈc˜Óe בתור ·) «¿ƒ¿»≈

השאלה  על למענה הקדמה

È˙k·האמורה  ‰p‰c4Èk ¿ƒ≈¿ƒƒ
,Ác epnÓ ÁcÈ ‡Ï הפסוק …ƒ«ƒ∆ƒ»

יגיע  לא אחד שאף מבטיח

מאלוקות  מוחלט לניתוק חלילה

נמוכה, לדרגה שהתדרדר מי וגם

ויתקשר  יחזור דבר של בסופו

ÌÈ¯Ùqaלאלקות ¯‡·Óe5 ¿…»«¿»ƒ
˙eÏb ÔÈÚ ‰È‰ ‰fL∆∆»»ƒ¿«»
,ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿…∆ƒ¿≈ƒ

Ì‰L למצרים שגלו ישראל בני ∆≈
פרך  עבודת לעבוד ונאלצו

ולבנים  חומר באמצעות ולבנות

,‰‚lt‰ ¯Bc ÏebÏb eÈ‰»ƒ¿««»»
נשמות  היו שנשמותיהם היינו

שחזרו  הפלגה דור אנשי של

הזה  לעולם אנשי Ì‰Lוירדו ∆≈
הפלגה  Lדור eÈ‰˙BÓ »¿»

¯ÈÚ eÏ ‰· 'B‚ ÌÈ·Ï ‰aÏ ‰·‰ Ì¯Ó‡a e‡ËÁÂ ,˙B‰B·b¿¿»¿¿»¿»»»ƒ¿¿»¿≈ƒƒ¿∆»ƒ
'B‚ Ïc‚Óe6, כוונה רצוייה מתוך ולא ראוייה ֿ LÁÂ·לא הקדושֿברוך ƒ¿»¿»«

B·LÁÓ4,eÁcÈ˙הוא ÈzÏ·Ï לנשמותיהם יגרמו לא שלהם שהחטאים «¬»¿ƒ¿ƒƒ»

רוחני  ואבדן ÏebÏ‚aניתוק Ì‡È·‰ Ôk ÏÚ הם והפעם הזה בעולם נוסף «≈¡ƒ»¿ƒ¿
בתוך  Ê‰ירדו ew˙Â ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb רצויה בלתי בבניה שחטאו מה את »ƒ¿«ƒ¿ƒ¿∆

ומגדל  עיר eÎ'של ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ התיקון כי «¿≈¬»»»¿…∆ƒ¿≈ƒ
החטא. מעין הוא

ÁcÈ ‡Ï ·e˙kL ‰Óe«∆»…ƒ«
,‡˜ÈÈc epnÓ ,Ác epnÓƒ∆ƒ»ƒ∆»¿»
ופירוד  ניתוק יהיה שלא ומשמעו

מהקדושֿברוךֿהוא  הנשמה של

ÏkLבעצמו  ,eÈÈ‰«¿∆»
ÔÈˆBˆÈp‰ הקדושה ניצוצות «ƒƒ

‰BLÙp˙האלוקיים  ÏÎaL∆¿»«¿»
Ï‡¯NiÓ גם שיהיה, מי יהיה ƒƒ¿»≈

ש"נידח" «ÔÙBÒזה
‡·‡zL‡Ï7‡Ùe‚a ¿ƒ¿»»»¿»

'eÎ ‡kÏÓc נשאבים להיות ¿«¿»
הוא  המלך בגוף ונכללים

ושורש  מקור הקדושֿברוךֿהוא

הנשמות. כל

LÙp‰ ÏÎez CÈ‡ C‡«≈««∆∆
Ïe·b ˙ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«¿

‡¯·Â ועם מעלתה כל שעם ¿ƒ¿»
התניא, בספר ככתוב היותה,

סוף  ממש", ממעל אלוקה "חלק

גם  והיא ומידה גבול יש סוף

ואם  לבורא ביחס כנברא מוגדרת

להיות  יכולת לה תהיה איך כן

בו, ולהיכלל המלך בגוף נשאבת

‡Ùe‚a ‡·‡zL‡Ï¿ƒ¿»»»¿»
ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ‡kÏÓc¿«¿»≈»
ÌÈ„Á‡Ï ˙BÈ‰Ï ‡e‰ƒ¿«¬»ƒ

,LnÓ והנברא הבורא בין והרי «»
לאין  עצום, ערכי פער יש

È„ÈŒÏÚשיעור? ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈
Ì‰L ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆≈
,Ì„‡‰ ˙ÓLÏ ÌÈLe·Ï¿ƒ¿ƒ¿«»»»
„Á‡˙‰Ï ÏÎez Ì„ÈŒÏÚL∆«»»«¿ƒ¿«≈

¯eÓb „eÁÈa ˙e˜Ï‡a להתאחד יכולה לא עצמה מצד הנשמה שאמנם כך ∆¡…¿ƒ»
התו  אבל הדבר באלוקות שדרכם ואמצעים 'לבושים' מהווים והמצוות רה

ומצוותיה  בתורה כביכול, עצמו, את הלביש שהקדושֿברוךֿהוא כיוון אפשרי,
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ebe'ו mdxa` l` `x`e

ּבּזהר  וכּמבאר ּגמּור. ּביחּוד הּפסּוק 8ּבאלקּות 9על ְְְֱִֶַַַַַָָָֹֹֹ
ׁשהם  כּו', עּלאין יֹומין ּבאינּון ּבּימים, ּבא זקן ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָואברהם

נאמר  ועלֿזה ּומצֹות, ּדת ֹורה גֹו',10ה ּלבּוׁשים יּצרּו ימים ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֻ
ּכפי  הּׁשמים מן אחד לכל ׁשּנּתנּו הּימים מסּפר ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזהּו

כּו'. נׁשמתֹו לׁשרׁש הּצריכים הּלבּוׁשים ְְְְִִִִִֶַַָֹׁשיעּור

C‡ יחסר ולא ׁשלמים ימיו ּכל ׁשּיהיּו זֹוכה אדם ּכל אין «ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
היא  לזה והעצה אחד. ורגע אחת ׁשעה אפילּו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהם

ז"ל  רּבֹותינּו וענין 11ּכמאמר ּבתׁשּובה, ימיו ּכל להיֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
יתּבֹונן  ׁשּכאׁשר והינּו, ּבּוׁשה, אֹותּיֹות הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָהּתׁשּובה
ממּלאּֿכלֿעלמין  הּוא אׁשר ה', ּבגדּלת ׂשכלֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֻויעמיק
הּוא  ואי חׁשיב, ּכלא קּמיּה וכּוּלא ְְְְְֳִִֵֵֵַָָָָוסֹובבּֿכלֿעלמין
הּבּוׁשה  עליו יּפל אזי כּו', ּבמעׂשיו ורֹואה עליו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹעֹומד
רּום  עד מדרגֹות רּבּוי יׁש זה ּובענין .יתּבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּמּנּו
ּבגדּלת  ּבהּׂשגתֹו עֹולה ּׁשהאדם מה וכל כּו', ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֻהּמעלֹות
כּו', עבֹודתֹו מעלת ּבעיניו ּתקטן ּברּוֿהּוא, ְְֲֲִֵֵַַַָָָאיןֿסֹוף
ּביֹותר  יתּבּיׁש ולכן ּבתכלית, מה' רחֹוק ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָוירּגיׁש

ּׁשּכתּוב  מה וזהּו .יתּבר ּדקאי 12מ ּמּנּו הּפנים, ּבׁשת ולנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּי אצלם ׁשּגם צּדיקים , ּגם מּיׂשראל, אחד ּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
נׁשמתֹו ּדירידת הענין עצם מּצד ּדנּדח, ּומּצב ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּמעמד

עּמיקּתא  לבירא מּתחת 13למּטה, חצּובה היֹותּה ּתמּורת , ְְְְֱֲִִִַַַַַָָָָָ
הּכבֹוד  ׁשם 14ּכּסא יׁשבּו ּבמלאכּתֹו הּמל ועם ׁשּלכן 15, , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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ספר 8) ― מנחם (תורת תשל"ח זקן ואברהם ד"ה ב. עט, ג. עו, משפטים א. טז, שרה חיי תו"א וראה א. קכט, א. רכד, ח"א

ואילך). שז ע' חשון א.9)המאמרים כד, שרה טז.10)חיי קלט, א.11)תהלים קנג, נא,12)שבת נצבים לקו"ת וראה ז. ט, דניאל

ב.13)ד. ה, חגיגה ― חז"ל פ"ז.14)לשון תשע) ולא עשר (שער א שער רות 15)פרדס ז. פ"ח, ב"ר וראה כג. ד, הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בו. מתחבר בהם fa‰¯והמתחבר ¯‡·nÎÂ8˜eÒt‰ ÏÚ9Ì‰¯·‡Â ¿«¿…»«…«««»¿«¿»»

,'eÎ ÔÈ‡lÚ ÔÈÓBÈ ÔeÈ‡a ,ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê עליונים ימים באותם »≈»«»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,˙BˆÓe ‰¯B˙c ÌÈLe·l‰ Ì‰L10e¯vÈ ÌÈÓÈ ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¿¿«∆∆¡«»ƒÀ»

ezpL ÌÈÓi‰ ¯tÒÓ e‰fL ,'B‚ מדויקת בכמות ‡Á„והוקצבו ÏÎÏ ∆∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»∆»
¯eÚÈL ÈÙk ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒ¿ƒƒ
ÌÈÎÈ¯v‰ ÌÈLe·l‰«¿ƒ«¿ƒƒ

'eÎ B˙ÓL L¯LÏ כדי ¿…∆ƒ¿»
הקשר  ומכאן לאלוקות להתחבר

ל'לבושים'. ה'ימים' בין

‰ÎBÊ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡ C‡«≈»»»∆
ÌÈÓÏL ÂÈÓÈ Ïk eÈ‰iL∆ƒ¿»»»¿≈ƒ
eÏÈÙ‡ Ì‰a ¯ÒÁÈ ‡ÏÂ¿…∆¿«»∆¬ƒ
„Á‡ Ú‚¯Â ˙Á‡ ‰ÚL»»««¿∆«∆»
עבודתו  את עבד לא שבהם

(וזהו  בשלימות ומצוות בתורה

באברהם  שנאמר מיוחד שבח

היינו  בימים", "בא שהיה אבינו

ומלאים  שלמים היו ימיו שכל

חסרון). כל ללא

‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â לדבוק הדרך ¿»≈»»∆
בגופא  ו"לאשתאבא באלוקות

החסיר  האדם אם גם דמלכא"

וקיים  רגע, או שעה או יום

שלו  הרוחניים ב'לבושים' חיסרון

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ‡È‰ƒ¿«¬««≈
Ï"Ê11 צריך BÈ‰Ï˙שהאדם «ƒ¿

ÔÈÚÂ ,‰·eL˙a ÂÈÓÈ Ïk»»»ƒ¿»¿ƒ¿«
˙Bi˙B‡ ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ

,‰Lea"תשובה" המילה »
"בושה" האותיות את מכילה

¯L‡kL ,eÈ‰Â האדם,'‰ ˙l„‚a BÏÎN ˜ÈÓÚÈÂ ÔBa˙È ויתעמק ¿«¿∆«¬∆ƒ¿≈¿«¬ƒƒ¿ƒ¿À«
בעובדה  ‰e‡להתבונן ¯L‡ הקדושֿברוךֿהואÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ¬∆¿«≈»»¿ƒ

ÂÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ בכל התלבשות בדרך צורות, בשתי בעולמות משפיע ¿≈»»¿ƒ
האלוקי  האור זו שבדרך שם על עלמין" כל "ממלא הנקראת מהותו לפי דבר

כללית  הארה של ובדרך בהם, וחודר הנבראים ואת העולם את 'ממלא'

שבדרך  שם על עלמין" כל "סובב הנקראת בשווה הבריאה כללות על מלמעלה

מלמעלה  והנבראים העולמות על ו"מקיף" "סובב" האלוקי האור «¿leÎÂ‡זו
,·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜ וכל העולמות כל הכול, הקדושֿברוךֿהוא, ולגבי «≈¿»√ƒ

ה' בגדולת להתבוננות ובנוסף קיימים אינם כאילו כ"לא", נחשבים הנבראים,

גם  ומתבונן ממשיך ÂÈNÚÓaהאדם ‰‡B¯Â ÂÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰ CÈ‡Â¿≈≈»»¿∆¿«¬»
,'eÎ הזקן רבנו (ובלשון במעשיו ומשגיח עליו ניצב הזה הגדול האֿל כיצד

ומביט  כבודו הארץ כל ומלא עליו ניצב ה' "והנה מא: פרק התניא, בספר

באימה  לפניו לעמוד צריך כן ועל כראוי. עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו

המלך") לפני כעומד C¯a˙Èוביראה epnÓ ‰Lea‰ ÂÈÏÚ ÏtÈ ÈÊ‡¬«ƒ…»»«»ƒ∆ƒ¿»≈
עניין  מהן ואחת שונות דרגות יש מה' היראה שבענין בחסידות כמבואר

רצונו. את למרות מתבייש האדם ה' גדולת שמפני הבושה,

‰Ê ÔÈÚ·e'מה הבושה של ¿ƒ¿»∆
התשובה, עניין ¯Èeaבתור LÈ≈ƒ

˙BÏÚn‰ Ìe¯ „Ú ˙B‚¯„Ó«¿≈«««¬
,'eÎ ופשוטות נמוכות מדרגות

ברמה  בושה עד רגילה בושה של

Ó‰ונעלית גבוהה  ÏÎÂ¿»«
B˙‚O‰a ‰ÏBÚ Ì„‡‰M∆»»»∆¿«»»
ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙l„‚aƒ¿À«≈»

,‡e‰ בגדולת שלו וההתבוננות

עמוקה  ויותר רחבה יותר היא ה'

יותר  ה' גדולת את משיג והוא

אזי  ÂÈÈÚaויותר, ÔË˜z יותר ƒ¿«¿≈»
,'eÎ B˙„B·Ú ˙ÏÚÓ מתוך «¬«¬»

העצומה  גדולתו שלעומת שיקול

היא  עבודתו כל יתברך, השם של

ערך  שלמרות LÈb¯ÈÂחסרת ¿«¿ƒ
ה' בעבודת שלו המאמצים כל

שלו  ההישגים כל ולמרות

יחוש  ¯BÁ˜באלוקות ‡e‰L∆»
ÔÎÏÂ ,˙ÈÏÎ˙a '‰Ó≈¿«¿ƒ¿»≈
epnÓ ¯˙BÈa Lia˙Èƒ¿«≈¿≈ƒ∆

C¯a˙È החש האדם כטבע ƒ¿»≈
אל  רוח ונמיכות ושפלות בושה

שיעור.מו  באין ממנו שגדול מי ל

·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ12]'ה לך ¿∆«∆»
‰ÌÈt,הצדקה] ˙La eÏÂ¿»…∆«»ƒ

È‡˜c עלינו הקדושֿברוךֿהוא קדושת מול אל כי שמשמעו "לנו" הביטוי ¿»≈
ש  כוונתו ÌbLלהתבייש, ,ÌÈ˜Ècˆ Ìb ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏÚ«»∆»ƒƒ¿»≈««ƒƒ∆«

,Ácc ·vÓe „ÓÚn‰ CiL ÌÏˆ‡ התשובה לעבודת זקוקים הם וגם ∆¿»«»««¬»«»¿ƒ»
וזאת נידח" ממנו ידח "לא בהם שיקויים כדי הבושה) עניין »vÓƒ„(כולל

‡z˜ÈnÚ ‡¯È·Ï ,‰hÓÏ B˙ÓL ˙„È¯Èc ÔÈÚ‰ ÌˆÚ13, לבור ∆∆»ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ»«ƒ¿»
הזה  לעולם העליונים מעולמות הנשמה שירידת ז"ל חכמינו כדברי עמוק,

רגיל) מגג גבוה יותר שהוא רמא" ("איגרא גבוה מגג לירידה נמשלה התחתון

רגיל) מבור עמוק יותר שהוא עמיקתא" ("בירא עמוק ‰d˙BÈלבור ˙¯eÓz¿«¡»
במקורה ‰B·k„הנשמה ‡qk ˙ÁzÓ ‰·eˆÁ14CÏn‰ ÌÚÂ , ¬»ƒ««ƒ≈«»¿ƒ«∆∆

ÌL e·LÈ BzÎ‡ÏÓa15, כלים יוצרים שהיו אנשים כמה על מדבר הכתוב ƒ¿«¿»¿»
המדרש  ולפי מסויימות בערים ישבו המלך עבור עבדו וכאשר המלך למלאכת

הן  שהנשמות הקדושֿברוךֿהוא למלך הנשמות של הקרבה על משל כאן יש
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e"kyz'd hay yceg y`x ,`x`e zyxt zay

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית למּטה ּבהיֹותֹו ּגם 16הּנה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשעליה  מציאּות יׁשנּה סֹוףּֿכלֿסֹוף הרי מה, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָונחנּו
היא  ׁשאלקּות היא ׁשהאמת וכיון מה, ונחנּו ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹומרים
ׁשל  ענין היא ׁשּלֹו הּמציאּות הרי הּמציאּות, ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָאמּתית
מּמּנּו הּבּוׁשה ענין אצלֹו נעׂשה ּומּזה האמת, הפ ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשקר,
ואביֹון  עני ּכמֹו עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש ועד ,ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָיתּבר
מעמדֹו על ּכׁשּנזּכר ּומּיד ּביֹותר, ׁשּמתּבּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכפׁשּוטֹו,

כּו' נפׁשֹו ּבמר יבּכה ּבכה הּנה ׁשהּוא 17ּומּצבֹו, ּכפי , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נעילה. ּבתפּלת הּכּפּורים ּביֹום מּיׂשראל אחד ּכל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאצל
נעלית  הּיֹותר הּמדרגה ׁשהיא ּבׁשת, יראת ענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוהּוא

הרֹוממּות) מּיראת ּגם (למעלה  ענין 18ּביראה וזה ּו , ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
ּבּימים  החּסרֹון את ּומׁשלים ממּלא ׁשעלֿידּה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתׁשּובה,

כּו'.

ּבקדּׁשה,e‰ÊÂג) מצרים יׁש ּדהּנה, מצרים, ּגלּות ענין ¿∆ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻ
עד  ונׁשּתלׁשל נמׁש ּדקדּׁשה מצרים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָֻּומּבחינת
ּבחינת  ּדהינּו הארץ, ערות ּב'ּקליּפה' למּטה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּׁשּנעׂשה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו כּו', אֹותֹו ׁשּמטּמאים הּברית, אׁשר 19ּפגם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָ
לעיל  מהּמזּכר ּגם ּולהעיר אֹותם. מעבידים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻמצרים
ּגלּגּול  היּו מצרים ּבגלּות ׁשהיּו יׂשראל ׁשּבני ב) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ(סעיף
ׁשל  הּניצֹוצין נתּגלּגלּו הּפּלגה ּבדֹור והרי הּפּלגה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדֹור

ׁשנה  ק"ל ּבמׁש הראׁשֹון אדם ׁשהֹוציא וענין 20קרי . ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּבּוׁשה  ענין ׁשהּוא הּתׁשּובה, ענין הּוא מצרים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָיציאת

ועלֿידיֿז  ּכּנ"ל, ּבתכלית, מה' רחּוקֹו ׁשּמרּגיׁש ה ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַ
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ג. פ"ב, זֿח.16)רבה טז, ד.17)בשלח ה, חיים המגיד.18)דרך הרב בשם חצות לתיקון הערה אדה"ז סידור פמ"ג. תניא ראה

ה.19) ו, שם.20)פרשתנו ושל"ה פע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
איתו יחד בגוף ÔÎlLכביכול למטה הנשמה שמציאות העובדה עצם בגלל ∆»≈

ועצומה גדולה ירידה של תוצאה היא hÓÏ‰האדם B˙BÈ‰a Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿¿«»
·e˙kL BÓk ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a16,‰Ó eÁÂ,ביותר גדול ביטול ¿«¿ƒ«ƒ¿∆»¿«¿»

אנחנו  מי היינו מה", "ונחנו עצמם על שאמרו ואהרן משה של הביטול כמו

גם  אמנם לנו, יש חשיבות ואיזה

כך  כל עמוק בביטול שנמצא מי

כי ה' מפני מתבייש הוא ≈¬‰¯Èגם
ÛBÒŒÏkŒÛBÒ במי אפילו »

"ונחנו  של בדרגה והוא שבטל

הרי e‡ÈˆÓ˙מה", dLÈ∆¿»¿ƒ
eÁÂ ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»¿ƒ¿«¿

,‰Ó ללא מוחלט ביטול זה ואין »
כלל  עצמית מציאות תחושת כל

‡È‰ ˙Ó‡‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¡∆ƒ
˙ÈzÓ‡ ‡È‰ ˙e˜Ï‡L∆¡…ƒ¬ƒƒ

,˙e‡Èˆn‰ היא אלוקות רק «¿ƒ
שאר  כל ואילו אמיתית מציאות

מציאות  להם אין הנבראים

נראים  רק והם אמיתית עצמאית

עצמית ומציאות ≈¬‰¯Èל"יש"
דבר של e‡Èˆn‰«¿ƒ˙לאמיתו

BlL הוא אם (אפילו האדם של ∆
ביטול) ÔÈÚבתחושת ‡È‰ƒƒ¿»

,˙Ó‡‰ CÙ‰ ,¯˜L ÏL∆∆∆≈∆»¡∆
‰fÓe מציאות לא הוא שבעצם ƒ∆

בשקר  חי זאת ובכל אמיתית

מציאות כן הוא ∆¬»NÚ‰כאילו
epnÓ ‰Lea‰ ÔÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿««»ƒ∆

,C¯a˙È בעצם ומתבייש ƒ¿»≈
‡˙מציאותו LÈb¯nL „ÚÂ¿«∆«¿ƒ∆

ÔBÈ·‡Â ÈÚ BÓk BÓˆÚ«¿¿»ƒ¿∆¿
,BËeLÙk לו שאין עני היינו ƒ¿

ונכסים ≈»¿Lia˙nL∆ƒממון
¯˙BÈa,ואביון כעני והנחות הקשה B„ÓÚÓבמצבו ÏÚ ¯kÊpLk „iÓe ¿≈ƒ«¿∆ƒ¿»««¬»

,B·vÓe,במצב מעמיקה התבוננות ללא Óa¯גם ‰k·È ‰Îa ‰p‰ «»ƒ≈»…ƒ¿∆¿«
'eÎ BLÙ17,הירוד הרוחני מצבו על מאד ויתמרמר e‰L‡ויצטער ÈÙk «¿¿ƒ∆

‰ÏÈÚ ˙lÙ˙a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk Ïˆ‡ היינו ≈∆»∆»ƒƒ¿»≈¿«ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
זו  ובשעה הקדוש היום של השיא שעת היא שאז הכיפורים יום סיום לקראת

של  התעוררות חש נמוכה, רוחנית בדרגה הוא אם אפילו מישראל, אחד כל

לרמה  מגיע לעיל, כאמור במצבו והמתבונן לאלוקות, להתקרב ורצון תשובה

תפילת  בעת רק אליה מגיעים כלל שבדרך ובושה ותשובה התעוררות של כזו

הכיפורים. יום של La˙,נעילה ˙‡¯È ÔÈÚ ‡e‰Â הוא שתוכנה יראה ¿ƒ¿«ƒ¿«…∆
ה' רצון על לעבור Èa¯‡‰בושה ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈»«≈«¬≈¿ƒ¿»

˙eÓÓB¯‰ ˙‡¯iÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ) שיש מג פרק התניא, בספר כמבואר ¿«¿»«ƒƒ¿«»¿
המלובשת  באלוקות מהתבוננות שנובעת תתאה") ("יראה נמוכה ברמה יראה

ועמוקה  פנימית יראה והיא עילאה" "יראה נקראת בושת יראת ואילו בעולם

‰eLz·‰,18)יותר  ÔÈÚ e‰ÊÂ כאמור,, "בושה", האותיות את שמכילה ¿∆ƒ¿««¿»
‡lÓÓ d„ÈŒÏÚL∆«»»¿«≈
ÔB¯qÁ‰ ˙‡ ÌÈÏLÓe«¿ƒ∆«ƒ»

ÌÈÓia והמצוות התורה לבושי «»ƒ
'eÎ– התשובה ענין זהו שהרי

ופגמים. חסרונות ולהשלים לתקן

˙eÏb ÔÈÚ e‰ÊÂ (‚¿∆ƒ¿«»
,ÌÈ¯ˆÓ בתחילת שכאמור ƒ¿«ƒ

למצרים  הירידה המאמר,

ובלבנים  בחומר הקשה והעבודה

נידח" ממנו ידח "לא עניין היא

שכל  לכך להביא היא וכוונתה

לאלוקות, יתקרבו ישראל נשמות

ÌÈ¯ˆÓ LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ¿«ƒ
,‰M„˜a דבר שכל כשם ƒ¿À»

הקדושה  בצד קיים הזה בעולם

למטה  ונשתלשל נמשך ומשם

‰M„˜c ÌÈ¯ˆÓ ˙ÈÁaÓeƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿À»
ÏLÏzLÂ CLÓ בריבוי ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈

לדרגה  מדרגה ירידות

רבים NÚpM‰ובצמצומים „Ú«∆«¬∆
'‰tÈÏw'a ‰hÓÏ של בצד ¿«»«¿ƒ»

'קליפה' הנקרא הקדושה היפך

הקדושה  אור על שמכסה שם על

הפרי  על מכסה שהקליפה כשם

שהיפך  שבצד מצרים והיא

הנקראת »¿∆Â¯Ú˙הקדושה
eÈ‰c ,ı¯‡‰ האדם בעבודת »»∆¿«¿

,˙È¯a‰ Ì‚t ˙ÈÁa¿ƒ«¿««¿ƒ
,'eÎ B˙B‡ ÌÈ‡nËnL∆¿«¿ƒ

·e˙kL BÓk19Ì˙B‡ ÌÈ„È·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ שבו מצב כלומר, ¿∆»¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ»
היהודי. את והמעביד השולט הוא ("מצרים") הקדושה היפך

eÈ‰L Ï‡¯NÈ ÈaL (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯kÊn‰Ó Ìb ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«≈«À¿»¿≈¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈∆»
,‰‚lt‰ ¯Bc ÏebÏb eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a וירדו גבוהות נשמות שהיו ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿««»»

רצויים הלא והמגדל העיר בניית של החטא את לתקן כדי ≈¬»È¯‰Âלמצרים
 ‰‚lt‰ ¯B„aÌ„‡ ‡ÈˆB‰L È¯˜ ÏL ÔÈˆBˆÈp‰ eÏbÏb˙ ¿««»»ƒ¿«¿¿«ƒƒ∆∆ƒ∆ƒ»»

‰L Ï"˜ CLÓa ÔBL‡¯‰20 אחד עניין וזה קבלה) בספרי (כמבואר »ƒ¿∆∆»»
הברית. פגם ÌÈ¯ˆÓעם ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚÂ מצרים מגלות והעלייה היציאה ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

LÈb¯nL ÏÏ‚a ‰Lea‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»∆ƒ¿««»ƒ¿«∆«¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ï"pk ,˙ÈÏÎ˙a '‰Ó B˜eÁ¯ הריחוק תחושת בעקבות ƒ≈¿«¿ƒ««¿«¿≈∆
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ז e"kyz'd hay yceg y`x ,`x`e zyxt zay

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבּטּול, ּבתכלית למּטה ּבהיֹותֹו ּגם 16הּנה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
ׁשעליה  מציאּות יׁשנּה סֹוףּֿכלֿסֹוף הרי מה, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָונחנּו
היא  ׁשאלקּות היא ׁשהאמת וכיון מה, ונחנּו ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָֹאֹומרים
ׁשל  ענין היא ׁשּלֹו הּמציאּות הרי הּמציאּות, ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָאמּתית
מּמּנּו הּבּוׁשה ענין אצלֹו נעׂשה ּומּזה האמת, הפ ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשקר,
ואביֹון  עני ּכמֹו עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש ועד ,ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָיתּבר
מעמדֹו על ּכׁשּנזּכר ּומּיד ּביֹותר, ׁשּמתּבּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּכפׁשּוטֹו,

כּו' נפׁשֹו ּבמר יבּכה ּבכה הּנה ׁשהּוא 17ּומּצבֹו, ּכפי , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נעילה. ּבתפּלת הּכּפּורים ּביֹום מּיׂשראל אחד ּכל ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאצל
נעלית  הּיֹותר הּמדרגה ׁשהיא ּבׁשת, יראת ענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוהּוא

הרֹוממּות) מּיראת ּגם (למעלה  ענין 18ּביראה וזה ּו , ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ
ּבּימים  החּסרֹון את ּומׁשלים ממּלא ׁשעלֿידּה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּתׁשּובה,

כּו'.

ּבקדּׁשה,e‰ÊÂג) מצרים יׁש ּדהּנה, מצרים, ּגלּות ענין ¿∆ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻ
עד  ונׁשּתלׁשל נמׁש ּדקדּׁשה מצרים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָֻּומּבחינת
ּבחינת  ּדהינּו הארץ, ערות ּב'ּקליּפה' למּטה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּׁשּנעׂשה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו כּו', אֹותֹו ׁשּמטּמאים הּברית, אׁשר 19ּפגם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָ
לעיל  מהּמזּכר ּגם ּולהעיר אֹותם. מעבידים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֻמצרים
ּגלּגּול  היּו מצרים ּבגלּות ׁשהיּו יׂשראל ׁשּבני ב) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ(סעיף
ׁשל  הּניצֹוצין נתּגלּגלּו הּפּלגה ּבדֹור והרי הּפּלגה, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדֹור

ׁשנה  ק"ל ּבמׁש הראׁשֹון אדם ׁשהֹוציא וענין 20קרי . ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
הּבּוׁשה  ענין ׁשהּוא הּתׁשּובה, ענין הּוא מצרים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָיציאת

ועלֿידיֿז  ּכּנ"ל, ּבתכלית, מה' רחּוקֹו ׁשּמרּגיׁש ה ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַ
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ג. פ"ב, זֿח.16)רבה טז, ד.17)בשלח ה, חיים המגיד.18)דרך הרב בשם חצות לתיקון הערה אדה"ז סידור פמ"ג. תניא ראה

ה.19) ו, שם.20)פרשתנו ושל"ה פע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
איתו יחד בגוף ÔÎlLכביכול למטה הנשמה שמציאות העובדה עצם בגלל ∆»≈

ועצומה גדולה ירידה של תוצאה היא hÓÏ‰האדם B˙BÈ‰a Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿¿«»
·e˙kL BÓk ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a16,‰Ó eÁÂ,ביותר גדול ביטול ¿«¿ƒ«ƒ¿∆»¿«¿»

אנחנו  מי היינו מה", "ונחנו עצמם על שאמרו ואהרן משה של הביטול כמו

גם  אמנם לנו, יש חשיבות ואיזה

כך  כל עמוק בביטול שנמצא מי

כי ה' מפני מתבייש הוא ≈¬‰¯Èגם
ÛBÒŒÏkŒÛBÒ במי אפילו »

"ונחנו  של בדרגה והוא שבטל

הרי e‡ÈˆÓ˙מה", dLÈ∆¿»¿ƒ
eÁÂ ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÈÏÚL∆»∆»¿ƒ¿«¿

,‰Ó ללא מוחלט ביטול זה ואין »
כלל  עצמית מציאות תחושת כל

‡È‰ ˙Ó‡‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¡∆ƒ
˙ÈzÓ‡ ‡È‰ ˙e˜Ï‡L∆¡…ƒ¬ƒƒ

,˙e‡Èˆn‰ היא אלוקות רק «¿ƒ
שאר  כל ואילו אמיתית מציאות

מציאות  להם אין הנבראים

נראים  רק והם אמיתית עצמאית

עצמית ומציאות ≈¬‰¯Èל"יש"
דבר של e‡Èˆn‰«¿ƒ˙לאמיתו

BlL הוא אם (אפילו האדם של ∆
ביטול) ÔÈÚבתחושת ‡È‰ƒƒ¿»

,˙Ó‡‰ CÙ‰ ,¯˜L ÏL∆∆∆≈∆»¡∆
‰fÓe מציאות לא הוא שבעצם ƒ∆

בשקר  חי זאת ובכל אמיתית

מציאות כן הוא ∆¬»NÚ‰כאילו
epnÓ ‰Lea‰ ÔÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿««»ƒ∆

,C¯a˙È בעצם ומתבייש ƒ¿»≈
‡˙מציאותו LÈb¯nL „ÚÂ¿«∆«¿ƒ∆

ÔBÈ·‡Â ÈÚ BÓk BÓˆÚ«¿¿»ƒ¿∆¿
,BËeLÙk לו שאין עני היינו ƒ¿

ונכסים ≈»¿Lia˙nL∆ƒממון
¯˙BÈa,ואביון כעני והנחות הקשה B„ÓÚÓבמצבו ÏÚ ¯kÊpLk „iÓe ¿≈ƒ«¿∆ƒ¿»««¬»

,B·vÓe,במצב מעמיקה התבוננות ללא Óa¯גם ‰k·È ‰Îa ‰p‰ «»ƒ≈»…ƒ¿∆¿«
'eÎ BLÙ17,הירוד הרוחני מצבו על מאד ויתמרמר e‰L‡ויצטער ÈÙk «¿¿ƒ∆

‰ÏÈÚ ˙lÙ˙a ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk Ïˆ‡ היינו ≈∆»∆»ƒƒ¿»≈¿«ƒƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
זו  ובשעה הקדוש היום של השיא שעת היא שאז הכיפורים יום סיום לקראת

של  התעוררות חש נמוכה, רוחנית בדרגה הוא אם אפילו מישראל, אחד כל

לרמה  מגיע לעיל, כאמור במצבו והמתבונן לאלוקות, להתקרב ורצון תשובה

תפילת  בעת רק אליה מגיעים כלל שבדרך ובושה ותשובה התעוררות של כזו

הכיפורים. יום של La˙,נעילה ˙‡¯È ÔÈÚ ‡e‰Â הוא שתוכנה יראה ¿ƒ¿«ƒ¿«…∆
ה' רצון על לעבור Èa¯‡‰בושה ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈»«≈«¬≈¿ƒ¿»

˙eÓÓB¯‰ ˙‡¯iÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ) שיש מג פרק התניא, בספר כמבואר ¿«¿»«ƒƒ¿«»¿
המלובשת  באלוקות מהתבוננות שנובעת תתאה") ("יראה נמוכה ברמה יראה

ועמוקה  פנימית יראה והיא עילאה" "יראה נקראת בושת יראת ואילו בעולם

‰eLz·‰,18)יותר  ÔÈÚ e‰ÊÂ כאמור,, "בושה", האותיות את שמכילה ¿∆ƒ¿««¿»
‡lÓÓ d„ÈŒÏÚL∆«»»¿«≈
ÔB¯qÁ‰ ˙‡ ÌÈÏLÓe«¿ƒ∆«ƒ»

ÌÈÓia והמצוות התורה לבושי «»ƒ
'eÎ– התשובה ענין זהו שהרי

ופגמים. חסרונות ולהשלים לתקן

˙eÏb ÔÈÚ e‰ÊÂ (‚¿∆ƒ¿«»
,ÌÈ¯ˆÓ בתחילת שכאמור ƒ¿«ƒ

למצרים  הירידה המאמר,

ובלבנים  בחומר הקשה והעבודה

נידח" ממנו ידח "לא עניין היא

שכל  לכך להביא היא וכוונתה

לאלוקות, יתקרבו ישראל נשמות

ÌÈ¯ˆÓ LÈ ,‰p‰c¿ƒ≈≈ƒ¿«ƒ
,‰M„˜a דבר שכל כשם ƒ¿À»

הקדושה  בצד קיים הזה בעולם

למטה  ונשתלשל נמשך ומשם

‰M„˜c ÌÈ¯ˆÓ ˙ÈÁaÓeƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿À»
ÏLÏzLÂ CLÓ בריבוי ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈

לדרגה  מדרגה ירידות

רבים NÚpM‰ובצמצומים „Ú«∆«¬∆
'‰tÈÏw'a ‰hÓÏ של בצד ¿«»«¿ƒ»

'קליפה' הנקרא הקדושה היפך

הקדושה  אור על שמכסה שם על

הפרי  על מכסה שהקליפה כשם

שהיפך  שבצד מצרים והיא

הנקראת »¿∆Â¯Ú˙הקדושה
eÈ‰c ,ı¯‡‰ האדם בעבודת »»∆¿«¿

,˙È¯a‰ Ì‚t ˙ÈÁa¿ƒ«¿««¿ƒ
,'eÎ B˙B‡ ÌÈ‡nËnL∆¿«¿ƒ

·e˙kL BÓk19Ì˙B‡ ÌÈ„È·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ שבו מצב כלומר, ¿∆»¬∆ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ»
היהודי. את והמעביד השולט הוא ("מצרים") הקדושה היפך

eÈ‰L Ï‡¯NÈ ÈaL (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯kÊn‰Ó Ìb ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«≈«À¿»¿≈¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈∆»
,‰‚lt‰ ¯Bc ÏebÏb eÈ‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏ‚a וירדו גבוהות נשמות שהיו ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿««»»

רצויים הלא והמגדל העיר בניית של החטא את לתקן כדי ≈¬»È¯‰Âלמצרים
 ‰‚lt‰ ¯B„aÌ„‡ ‡ÈˆB‰L È¯˜ ÏL ÔÈˆBˆÈp‰ eÏbÏb˙ ¿««»»ƒ¿«¿¿«ƒƒ∆∆ƒ∆ƒ»»

‰L Ï"˜ CLÓa ÔBL‡¯‰20 אחד עניין וזה קבלה) בספרי (כמבואר »ƒ¿∆∆»»
הברית. פגם ÌÈ¯ˆÓעם ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚÂ מצרים מגלות והעלייה היציאה ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

LÈb¯nL ÏÏ‚a ‰Lea‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»∆ƒ¿««»ƒ¿«∆«¿ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ï"pk ,˙ÈÏÎ˙a '‰Ó B˜eÁ¯ הריחוק תחושת בעקבות ƒ≈¿«¿ƒ««¿«¿≈∆
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ebe'ח mdxa` l` `x`e

ּבאֹורֹו ּולהּכלל ּולהּבטל כּו', ה' אל לצעק ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹיתעֹורר
ענין  ׁשהּוא הוי', אני ּכי וידעּתם נאמר ועלֿזה .ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָיתּבר
לפי  ׁשאינּה הּתׁשּובה, ׁשעלֿידי הוי' ּבׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָההתקּׁשרּות

כּו' הּקֹודמת עבֹודתֹו ּכללּות 21ער. ְֲֶֶֶֶַָָ

הּזקן ‡Cד) רּבנּו אמרֹו זה ׁשּדרּוׁש מה להבין צרי «ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אדמּו"ר  כ"ק ּׁשּסּפר מה ּובהקּדם וארא. ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבפרׁשת

נׁשמתֹוֿעדן  ׁשּבאיזה 22(מהֹורׁש"ב) הּזקן, רּבנּו אֹודֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
נפׁשֹו ּומּצב מעמד היה ּכן ׁשהתעּסק, ּומדרגה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָענין
(וואס  ּומּצב הּמעמד היה ּכיצד מּובן ּומּזה ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָהּקדֹוׁשה,
הּדרּוׁש את אמר הּזקן ׁשרּבנּו ּבעת אּפּגעטאן) זי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאט
נּדח, מּמּנּו יּדח לא ּכי ּבענין כּו' הוי' ּוׁשמי כּו' ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹוארא
"א  זה, ּדרּוׁש אמירת ּבעת ּגדֹול מֹורא להיֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֻׁשהצר
ּכזה  מאמר ולכאֹורה, מֹורא'דיק". ּגאר חסידּות, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָּבייזע
ׁשּבּה ׁשמֹות, ּבפרׁשת ּתהיה ׁשאמירתֹו יֹותר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָמתאים
ּבהיֹותם  יׂשראל ּבני ׁשל ּומּצבם מעמדם אֹודֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻמדּבר
ּובלבנים  ּבחמר קׁשה ּבעבֹודה מצרים, וׁשעּבּוד ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹּבגלּות
ׁשּבּה וארא, ּבפרׁשת נאמר זה ׁשּמאמר הּטעם ּומהּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָכּו'.
את  ה' ׁשהּכה מהּמּכֹות החל הּגאּולה, ענין ּכבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמתחיל

מאבֹותינּו עבֹודה ּבטלה ּכבר ׁשאז .23מצרים, ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָ

ּדי"ט Ô·eÈÂה) (ּבּמאמר לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּבהקּדם ¿»ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ
היה 24ּכסלו  ׁשלמה ׁשעלֿידי ׁשהּברּור ׁשאף ,( ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשהרי  מׁשה, עלֿידי ׁשהיה מהּבירּור יֹותר מׁשה 25נעלה ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׂשּנאי וינּוסּו אֹויבי ויפּוצּו הוי' קּומה [ולא 26אמר ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָָֹ

אצל  אחרּֿכ ׁשּבאּו הענינים ּכל את (ׁשהכין ּדוד ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכמֹו
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּובגלּוי, ּבפעל הוי'27ׁשלמה מּיד ּבכתב הּכל ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֹֹ
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המאמר.21) תוכן שם.22)ע"כ שלום תורת השיחות 23.18)ספר הערה 34 ע' חט"ז לקו"ש וראה רע"א. יא, פדה 24)ר"ה ד"ה

ואילך). סב ע' תשכ"ו (סה"מ ס"חֿט תשעד.25)בשלום ע' ח"ב תער"ב המשך לה.26)ראה י, כח,27)בהעלותך הימיםֿא דברי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
C¯a˙È B¯B‡a ÏÏk‰Ïe ÏËa‰Ïe ,'eÎ '‰ Ï‡ ˜ÚˆÏ ¯¯BÚ˙Èƒ¿≈ƒ¿…∆¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈

המאמר. בתחילת כמבואר דמלכא", בגופא "לאשתאבא ∆»¿ÊŒÏÚÂ‰בבחינת
¯Ó‡ ממצרים יצאו ישראל בני שכאשר וארא פרשת פרשתנו בתחילת בתורה ∆¡«

‰‰˙˜e¯M˙אזי ÔÈÚ ‡e‰L ,'ÈÂ‰ È‡ Èk ÌzÚ„ÈÂ בתניא כמבואר ƒ«¿∆ƒ¬ƒ¬»»∆ƒ¿««ƒ¿«¿
מלשון  הוא "והדעת ג) (פרק

לשון  והוא חוה את ידע והאדם

גם  וכך והתחברות", התקשרות

ה'" אני כי "וידעתם בענייננו,

והתחברות  התקשרות פירושו

הוי' ŒÏÚLבשם 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»∆«
dÈ‡L ,‰·eLz‰ È„È¿≈«¿»∆≈»
B˙„B·Ú ˙eÏÏk C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ∆∆¿»¬»

'eÎ ˙Ó„Bw‰21 ידי על כי «∆∆
לדרגה  מגיע האדם התשובה

לא  הקודם ממצבו יותר גבוהה

אלא  והדרגתי יחסי באופן רק

מיושבת  ומעתה ערוך, לאין

בפסוק  נאמר מדוע השאלה

אף  להם" נודעתי לא הוי' "ושמי

"וירא  כתוב האבות אצל שגם

"וידעתם  של התוכן כי ה'" אליו

מדבר  כאן האמור הוי'" אני כי

ערוך  לאין גבוהה דרגה על

עבודת  ידי על אליה שמגיעים

– 21 בהערה (כמצוין התשובה

רבנו  של המאמר תוכן כאן עד

פרומער  "דער הנקרא הזקן

הרבי  ממשיך כך ועל וארא".

ושואל:)

‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ („«»ƒ¿»ƒ«
ea¯ B¯Ó‡ ‰Ê Le¯cL∆¿∆¬»«≈

‡¯‡Â ˙L¯Ùa Ô˜f‰.דווקא «»≈¿»»«»≈»
˜"Î ¯tqM ‰Ó Ìc˜‰·e¿∆¿≈«∆ƒ≈
(·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡«¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL22˙B„B‡ ƒ¿»≈∆
‰‚¯„Óe ÔÈÚ ‰ÊÈ‡aL ,Ô˜f‰ ea¯בחסידות‰L˜qÚ˙ באותה «≈«»≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿≈»∆ƒ¿«≈

‰LB„w‰,שעה, BLÙ ·vÓe „ÓÚÓ ‰È‰ Ôk:הרש"ב הרבי סיפר וכך ≈»»«¬««««¿«¿»
ומדריגה  עניין באיזה הנה תניא, הק' הספר את שכתב בעת הגדול רבינו "כ"ק

שחורה  דמרה זמן הי' ואם הק', נפשו ומצב מעמד הי' כן בכתיבתו, שהתעסק

געווען  איז עס החסידים. כל פני על שוכן שחורה דמרה עניין ממש בפועל הי'

השמחה  הייתה דשמחה, בעניין מתעסק היה ואם נורא], היה [זה מורא'דיק

מאד", מאד ורבה vÓe·נעלית „ÓÚn‰ ‰È‰ „ˆÈk Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»≈«»»««¬»«»
Ô‡ËÚbt‡ ÍÈÊ Ë‡‰ Ò‡ÂÂ) התרחש ‡Ó¯מה Ô˜f‰ ea¯L ˙Úa ( »»ƒ»¿∆»¿≈∆«≈«»≈»«

epnÓ ÁcÈ ‡Ï Èk ÔÈÚa 'eÎ 'ÈÂ‰ ÈÓLe 'eÎ ‡¯‡Â Le¯c‰ ˙‡∆«¿»≈»¿ƒ¬»»¿ƒ¿«ƒ…ƒ«ƒ∆
˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰L ,Ácהיה בוודאי ‡ÈÓ¯˙כלומר, ˙Úa ÏB„b ‡¯BÓ ƒ»∆À¿«ƒ¿»»¿≈¬ƒ«

"˜È„'‡¯BÓ ¯‡b ,˙e„ÈÒÁ ÚÊÈÈa ‡" ,‰Ê Le¯c חסידות [מאמר ¿∆«≈∆¬ƒ»»ƒ
ביותר]. נאמר B‡ÎÏÂ¯‰'מבהיל' זה מסוג מאמר מדוע השאלה נשאלת ¿ƒ¿»

והרי  וארא, «¬»Ó‡Ó¯בפרשת
‰Êk גלות חומרת את המתאר »∆

והריחוק  והירידה מצרים

BÈ˙¯מאלוקות ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ≈
˙L¯Ùa ‰È‰z B˙¯ÈÓ‡L∆¬ƒ»ƒ¿∆¿»»«
¯a„Ó daL ,˙BÓL¿∆»¿À»
Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ ˙B„B‡«¬»»«»»
Ì˙BÈ‰a Ï‡¯NÈ Èa ÏL∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»
,ÌÈ¯ˆÓ „eaÚLÂ ˙eÏ‚a¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
¯ÓÁa ‰L˜ ‰„B·Úa«¬»»»¿…∆
e‰Óe .'eÎ ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ«
¯Ó‡ ‰Ê ¯Ó‡nL ÌÚh‰«««∆«¬»∆∆¡«
daL ,‡¯‡Â ˙L¯Ùa¿»»«»≈»∆»
‰Ïe‡b‰ ÔÈÚ ¯·k ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»ƒ¿««¿»

ממצרים, ≈«‰ÏÁוהיציאה
˙‡ '‰ ‰k‰L ˙Bkn‰Ó≈««∆ƒ»∆
‰ÏËa ¯·k Ê‡L ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆»¿»»¿»

eÈ˙B·‡Ó ‰„B·Ú23 כדברי ¬»≈¬≈
השנה, מראש שכבר ז"ל חכמינו

ממצרים  היציאה לפני שנה כחצי

העבודה  בטלה כבר בניסן, בט"ו

נאמר  מדוע כן ואם מאבותינו,

ולא  וארא בפרשת המאמר

שמות?. בפרשת

‰Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (‰¿»¿∆¿≈«
¯Ó‡na) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈¿≈««¬»

ÂÏÒk Ë"Èc24 הפסוק על ¿ƒ¿≈
גם  לאור יצא בשלום", "פדה

וישלח  לפרשת מלכות' ב'דבר

אפשר  בדרך ביאור Û‡Lעם ,(∆«
¯e¯a‰L הטוב בין ההפרדה ∆«≈

לקדושה  והעלאתם העולם  שבענייני ÓÏL‰והרע È„ÈŒÏÚL מלך שהיה ∆«¿≈¿……
ושלוה מנוחה ישראל לעם הייתה ובימיו ישראל BÈ˙¯בארץ ‰ÏÚ ‰È‰»»«¬∆≈

¯e¯Èa‰Óכפי מהרע הטוב LÓ‰של È„ÈŒÏÚ ‰È‰L את שהנהיג רבנו ≈«≈∆»»«¿≈…∆
במדבר, ישראל ‡È¯‰L25EÈ·ÈBבני eˆeÙÈÂ 'ÈÂ‰ ‰Óe˜ ¯Ó‡ ‰LÓ ∆¬≈…∆»«»¬»»¿»¿∆
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הקדושֿברוךֿהוא  של הרוחניים של והשונאים האויבים שהם הקדושה, היפך
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e"kyz'd hay yceg y`x ,`x`e zyxt zay

למנּוחת הוי' קּומה ׁשאמר הׂשּכיל) והינּו,28עלי ,[ ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
(ולא  הארֹון נסיעת עלֿידי היה ׁשהּברּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאףֿעלּֿפי
הּברּור  לאחרי ּגם הּנה יהֹוׁשע), אצל ּכמֹו טבעי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֻּבאפן
ּבאפן  ׁשהיּו אּלא ,ּומׂשּנאי אֹויבי מנּגדים, עדין ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹנׁשארּו
קּימא  ׁשּבימיו ׁשלמה, מהּֿׁשאיןּֿכן וינּוסּו, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּדיפּוצּו

ּבאׁשלמּותא  ּביּה29סיהרא ּכתיב ּכּסא 30, על ׁשלמה וּיׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
נתּבּטלה  מּמילא ּובדר ּבמנּוחה, ּבמקֹומֹו ׁשּיׁשב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהוי',
ּוכמֹו כּו', ואדרּבה והּׂשֹונא, האֹויב ׁשל ְְְְְִֵֵֶַַַַָָהּמציאּות

גֹו'31ׁשּכתּוב  ׁשלמה ׁשמע את ׁשֹומעת ׁשבא ּומלּכת ְְְֵֶֶַַַַַָָֹֹ
על  [ּדנֹוסף וגֹו' מאד ּכבד ּבחיל ירּוׁשלימה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוּתבֹוא

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ואין הענין, זה 32ּפׁשטּות הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
מלּכת  ׁשהביאה הּדברים ׁשּבכל הּניצֹוצֹות את ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכֹולל
ענין  רק (לא ׁשלמה ׁשמע ׁשאפילּו והינּו, עּמּה], ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹׁשבא
ּבּנּצֹוצֹות  ּפעל הּׁשמיעה) ענין אפילּו אּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָהראּיה,
ׁשּמֹוׁשכת  אבּוקה ּבדגמת לקדּׁשה, וימׁשכּו ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֻֻֻׁשּיתעֹוררּו

מּכלֿמקֹום  אׁש, ניצֹוץ ּכל ׁשלמה 33אליה ּבימי ּגם הּנה , ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ
היינּו הּקדּׁשה, ּבמדרגת עדין ׁשהם הּניצֹוצֹות רק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻנתּבררּו
אבל  האבּוקה, אל נמׁשכּו ולכן אׁש, ּבמציאּות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהם
הּקדּׁשה, אֹור לגמרי מהם ׁשּנאבד ניצֹוצֹות נׁשארּו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻעדין

אחר  ּבמקֹום הּמבאר ׁשל 34ועלּֿדר ּב'ספר ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכלל,35ּבינֹונים' טֹוב ּבהם אין הּטמאֹות קלּפֹות ׁשּבג' ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

איֿאפׁשר  ׁשהרי ּכלל, ניצֹוץ ׁשּום ּבהם ׁשאין הּכּונה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין
אּלא  טֹוב, ניצֹוץ איזה ּבלי ּדבר ׁשּום קּיּום ְְִִִִֵֶֶָָָלהיֹות

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו לגמרי ונחׁש נתרחק נר 36ׁשהּניצֹוץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
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,ÏÈkN‰ ÈÏÚ'נכתב' שלמה ידי על בפועל שנבנה המקדש בית בניין כלומר, »«ƒ¿ƒ

לשלמה  דויד "ויתן העניין בתחילת גם שכתוב כמו דוד ידי על כבר ותוכנן

בתיו..." ואת האולם תבנית את E˙ÁeÓÏבנו 'ÈÂ‰ ‰Óe˜ ¯Ó‡L (28 ∆»«»¬»»ƒ¿»∆
והשונאים  האויבים את להזכיר e¯a‰L¯מבלי ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â ,[¿«¿∆««ƒ∆«≈

במדבר  רבנו משה ««‰È‰בימי
ÔB¯‡‰ ˙ÚÈÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»»
BÓk ,ÈÚ·Ë ÔÙ‡a ‡ÏÂ)¿…¿…∆ƒ¿ƒ¿

ÚLB‰È Ïˆ‡ שנזקק ≈∆¿À«
אויבי  את לנצח כדי למלחמות

‰p‰ישראל  הניסים ), למרות ƒ≈
e¯‡L ¯e¯a‰ È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈«≈ƒ¿¬
EÈ·ÈB‡ ,ÌÈ„bÓ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«¿ƒ¿∆
eÈ‰L ‡l‡ ,EÈ‡pNÓe¿«¿∆∆»∆»
,eÒeÈÂ eˆeÙÈc ÔÙ‡a¿…∆¿»¿»
אך  מהקדושה והתרחקו שנפרדו

ומציאותם  בקיומם נותרו זאת עם

,‰ÓÏL ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿……
‡¯‰ÈÒ ‡Ói˜ ÂÈÓÈaL∆¿»»«¿»ƒ¬»

‡˙eÓÏL‡a29, היה הירח ¿«¿»»
באמצע  שהוא (כפי מלא

משתמשים  ובזוהר החודש)

הנעלה  למצב כמשל זה בדימוי

של  מלכותו בימי ישראל בני של

המלך  dÈaשלמה ·È˙k30 ¿ƒ≈
‡qk ÏÚ ‰ÓÏL ·LiÂ«≈∆¿……«ƒ≈
BÓB˜Óa ·LiL ,'ÈÂ‰¬»»∆»«ƒ¿

ללא ÁeÓa‰,בירושלים  ƒ¿»
אויבים  עם במגע לבוא צורך

ÏÈnÓ‡ושונאים  C¯„·e¿∆∆ƒ≈»
ÏL ˙e‡Èˆn‰ ‰Ïha˙ƒ¿«¿»«¿ƒ∆
‰a¯„‡Â ,‡BO‰Â ·ÈB‡‰»≈¿«≈¿«¿«»

,'eÎ הם שגם כך כדי עד

לקדושה  ¿BÓÎeהתקרבו
·e˙kL31‡B·zÂ 'B‚ ‰ÓÏL ÚÓL ˙‡ ˙ÚÓBL ‡·L ˙kÏÓe ∆»«¿«¿»««∆≈«¿……«»
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BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡Â32, שלה הכבד והחיל שבא שמלכת ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈¿

שלמה  מחכמת ליהנות כדי לירושלים ‡˙עלו Ìb ÏÏBk ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«∆
˙BˆBˆÈp‰ הקדושים kÏÓ˙האלוקיים ‰‡È·‰L ÌÈ¯·c‰ ÏÎaL «ƒ∆¿»«¿»ƒ∆≈ƒ»«¿«

‰ÓÏL ÚÓL eÏÈÙ‡L ,eÈ‰Â ,[dnÚ ‡·L קיומו על השמועה עצם ¿»ƒ»¿«¿∆¬ƒ≈«¿……
שלמה ‰¯‡i‰,של ÔÈÚ ˜¯ ‡Ï) הגיעה שבא מלכת כאשר רק שנפעל …«ƒ¿«»¿ƒ»

המלך  שלמה את ראו ואנשיה והיא ÔÈÚלירושלים eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒƒ¿«
‰ÚÈÓM‰ המלך שלמה BˆBvpa˙אודות ÏÚt הרחוקים ) הקדושה «¿ƒ»»««ƒ

‰ÈÏ‡ ˙ÎLBnL ‰˜e·‡ ˙Ó‚„a ,‰M„˜Ï eÎLÓÈÂ e¯¯BÚ˙iL∆ƒ¿¿¿À¿¿ƒ¿À»¿À¿«¬»∆∆∆≈∆»

,L‡ ıBˆÈ Ïk ה אדם שאילו הזקן לרבנו אור' ב'תורה לא כמבואר ראשון »ƒ≈
באורות  התכללות תוך מתעלים היו שבעולם הקדושה ניצוצות חוטא, היה

קטנה  האבוקה שאם האבוקה בפני "כנר ומגלה ממשיך היה שהאדם העליונים

שהאבוקה  מפני בה יתכלל לא מעט ירחיקוהו ואם בה יוכלל לה הסמוך נר אזי

האבוקה  תהיה אם אבל קטנה,

הנר  שיהיה אע"פ אזי גדולה,

כל  וכן בה.. מתכלל יהיה רחוק

חכמת  לשמוע באו העמים

במלכת  שכתוב וכמו שלמה

היה  שאז לפי והיינו כו', שבא

על  משל, דרך על גדולה אבוקה

בה  מתכללים ממילא כן

,ÌB˜ÓŒÏkÓ33הניצוצות" ƒ»»
האמורות  המעלות כל למרות

ידי  על הניצוצות שבבירור

ÈÓÈaשלמה, Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ≈
˜¯ e¯¯a˙ ‰ÓÏL¿……ƒ¿»¿«
ÔÈ„Ú Ì‰L ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆≈¬«ƒ
eÈÈ‰ ,‰M„w‰ ˙‚¯„Óa¿«¿≈««¿À»«¿
,L‡ ˙e‡ÈˆÓa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ≈
Ï‡ eÎLÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿¿∆

,‰˜e·‡‰ רק שבגשמיות כפי »¬»
נמשכים  אש בהם שיש ניצוצות

e¯‡Lלאבוקה  ÔÈ„Ú Ï·‡¬»¬«ƒƒ¿¬
Ì‰Ó „·‡pL ˙BˆBˆÈƒ∆∆¡«≈∆

,‰M„w‰ ¯B‡ È¯Ó‚Ï ואלה ¿«¿≈«¿À»
שלמה  בימי התבררו »¿ŒÏÚÂלא

ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯c∆∆«¿…»¿»
¯Á‡34·e˙kM ‰Óc «≈¿«∆»

'ÌÈBÈa ÏL ¯ÙÒ'a35 ¿≈∆∆≈ƒ
שם  על כך שנקרא התניא (ספר

הרוחנית  הדרגה את מבאר שהוא

את  ומדריך הבינוני הבינונים של

ה') ÏÏk,בעבודת ·BË Ì‰a ÔÈ‡ ˙B‡Óh‰ ˙BtÏ˜ '‚aL מבואר ∆¿¿ƒ«¿≈≈»∆¿»
טמאות  קליפות שלוש – סוגים לשני כלל בדרך נחלקת שה'קליפה ' בתניא

ורע  טוב של תערובת בה שיש 'נוגה' וקליפת כלל טוב בהם שאין לגמרי

כלל  טוב אין אלו שבקליפות בתניא האמור כי אחר במקום ≈‡ÔÈומבואר
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ıBˆÈ ÌeL Ì‰a ÔÈ‡L ‰ek‰««»»∆≈»∆ƒ¿»∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿

,·BË ıBˆÈ ‰ÊÈ‡ ÈÏa ¯·c ÌeL Ìei˜ כל של וחיות קיום כל כי ƒ»»¿ƒ≈∆ƒ
ללא  להתקיים יכול לא דבר ושום בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא בעצם נובע דבר

אותו ומקיים ומחייה שמהווה אלוקי בהם ‡l‡ניצוץ שאין בתניא האמור ∆»
משמעו כלל Á¯˙˜טוב ıBˆÈp‰L מאד גדול ריחוק CLÁÂמאלוקות ∆«ƒƒ¿«≈¿∆¿«

È¯Ó‚Ï שכבתה לאש e˙kL·בדומה BÓk)36,CÚ„È ÌÈÚL¯ ¯ ¿«¿≈¿∆»≈¿»ƒƒ¿«
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למנּוחת הוי' קּומה ׁשאמר הׂשּכיל) והינּו,28עלי ,[ ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
(ולא  הארֹון נסיעת עלֿידי היה ׁשהּברּור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאףֿעלּֿפי
הּברּור  לאחרי ּגם הּנה יהֹוׁשע), אצל ּכמֹו טבעי, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹֻּבאפן
ּבאפן  ׁשהיּו אּלא ,ּומׂשּנאי אֹויבי מנּגדים, עדין ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹנׁשארּו
קּימא  ׁשּבימיו ׁשלמה, מהּֿׁשאיןּֿכן וינּוסּו, ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּדיפּוצּו

ּבאׁשלמּותא  ּביּה29סיהרא ּכתיב ּכּסא 30, על ׁשלמה וּיׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
נתּבּטלה  מּמילא ּובדר ּבמנּוחה, ּבמקֹומֹו ׁשּיׁשב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהוי',
ּוכמֹו כּו', ואדרּבה והּׂשֹונא, האֹויב ׁשל ְְְְְִֵֵֶַַַַָָהּמציאּות

גֹו'31ׁשּכתּוב  ׁשלמה ׁשמע את ׁשֹומעת ׁשבא ּומלּכת ְְְֵֶֶַַַַַָָֹֹ
על  [ּדנֹוסף וגֹו' מאד ּכבד ּבחיל ירּוׁשלימה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוּתבֹוא

ּפׁשּוטֹו מידי יֹוצא מקרא ואין הענין, זה 32ּפׁשטּות הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
מלּכת  ׁשהביאה הּדברים ׁשּבכל הּניצֹוצֹות את ּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכֹולל
ענין  רק (לא ׁשלמה ׁשמע ׁשאפילּו והינּו, עּמּה], ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹׁשבא
ּבּנּצֹוצֹות  ּפעל הּׁשמיעה) ענין אפילּו אּלא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָהראּיה,
ׁשּמֹוׁשכת  אבּוקה ּבדגמת לקדּׁשה, וימׁשכּו ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֻֻֻׁשּיתעֹוררּו

מּכלֿמקֹום  אׁש, ניצֹוץ ּכל ׁשלמה 33אליה ּבימי ּגם הּנה , ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ
היינּו הּקדּׁשה, ּבמדרגת עדין ׁשהם הּניצֹוצֹות רק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָֻנתּבררּו
אבל  האבּוקה, אל נמׁשכּו ולכן אׁש, ּבמציאּות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהם
הּקדּׁשה, אֹור לגמרי מהם ׁשּנאבד ניצֹוצֹות נׁשארּו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻעדין

אחר  ּבמקֹום הּמבאר ׁשל 34ועלּֿדר ּב'ספר ּׁשּכתּוב ּדמה ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּכלל,35ּבינֹונים' טֹוב ּבהם אין הּטמאֹות קלּפֹות ׁשּבג' ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

איֿאפׁשר  ׁשהרי ּכלל, ניצֹוץ ׁשּום ּבהם ׁשאין הּכּונה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין
אּלא  טֹוב, ניצֹוץ איזה ּבלי ּדבר ׁשּום קּיּום ְְִִִִֵֶֶָָָלהיֹות

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו לגמרי ונחׁש נתרחק נר 36ׁשהּניצֹוץ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
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לשלמה  דויד "ויתן העניין בתחילת גם שכתוב כמו דוד ידי על כבר ותוכנן

בתיו..." ואת האולם תבנית את E˙ÁeÓÏבנו 'ÈÂ‰ ‰Óe˜ ¯Ó‡L (28 ∆»«»¬»»ƒ¿»∆
והשונאים  האויבים את להזכיר e¯a‰L¯מבלי ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â ,[¿«¿∆««ƒ∆«≈
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‡˙eÓÏL‡a29, היה הירח ¿«¿»»
באמצע  שהוא (כפי מלא

משתמשים  ובזוהר החודש)

הנעלה  למצב כמשל זה בדימוי

של  מלכותו בימי ישראל בני של

המלך  dÈaשלמה ·È˙k30 ¿ƒ≈
‡qk ÏÚ ‰ÓÏL ·LiÂ«≈∆¿……«ƒ≈
BÓB˜Óa ·LiL ,'ÈÂ‰¬»»∆»«ƒ¿

ללא ÁeÓa‰,בירושלים  ƒ¿»
אויבים  עם במגע לבוא צורך

ÏÈnÓ‡ושונאים  C¯„·e¿∆∆ƒ≈»
ÏL ˙e‡Èˆn‰ ‰Ïha˙ƒ¿«¿»«¿ƒ∆
‰a¯„‡Â ,‡BO‰Â ·ÈB‡‰»≈¿«≈¿«¿«»

,'eÎ הם שגם כך כדי עד

לקדושה  ¿BÓÎeהתקרבו
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‰ÓÏL ÚÓL eÏÈÙ‡L ,eÈ‰Â ,[dnÚ ‡·L קיומו על השמועה עצם ¿»ƒ»¿«¿∆¬ƒ≈«¿……
שלמה ‰¯‡i‰,של ÔÈÚ ˜¯ ‡Ï) הגיעה שבא מלכת כאשר רק שנפעל …«ƒ¿«»¿ƒ»

המלך  שלמה את ראו ואנשיה והיא ÔÈÚלירושלים eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒƒ¿«
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,L‡ ıBˆÈ Ïk ה אדם שאילו הזקן לרבנו אור' ב'תורה לא כמבואר ראשון »ƒ≈
באורות  התכללות תוך מתעלים היו שבעולם הקדושה ניצוצות חוטא, היה

קטנה  האבוקה שאם האבוקה בפני "כנר ומגלה ממשיך היה שהאדם העליונים

שהאבוקה  מפני בה יתכלל לא מעט ירחיקוהו ואם בה יוכלל לה הסמוך נר אזי

האבוקה  תהיה אם אבל קטנה,

הנר  שיהיה אע"פ אזי גדולה,

כל  וכן בה.. מתכלל יהיה רחוק

חכמת  לשמוע באו העמים

במלכת  שכתוב וכמו שלמה

היה  שאז לפי והיינו כו', שבא

על  משל, דרך על גדולה אבוקה

בה  מתכללים ממילא כן

,ÌB˜ÓŒÏkÓ33הניצוצות" ƒ»»
האמורות  המעלות כל למרות

ידי  על הניצוצות שבבירור

ÈÓÈaשלמה, Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ≈
˜¯ e¯¯a˙ ‰ÓÏL¿……ƒ¿»¿«
ÔÈ„Ú Ì‰L ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆≈¬«ƒ
eÈÈ‰ ,‰M„w‰ ˙‚¯„Óa¿«¿≈««¿À»«¿
,L‡ ˙e‡ÈˆÓa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ≈
Ï‡ eÎLÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿¿∆

,‰˜e·‡‰ רק שבגשמיות כפי »¬»
נמשכים  אש בהם שיש ניצוצות

e¯‡Lלאבוקה  ÔÈ„Ú Ï·‡¬»¬«ƒƒ¿¬
Ì‰Ó „·‡pL ˙BˆBˆÈƒ∆∆¡«≈∆

,‰M„w‰ ¯B‡ È¯Ó‚Ï ואלה ¿«¿≈«¿À»
שלמה  בימי התבררו »¿ŒÏÚÂלא

ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯c∆∆«¿…»¿»
¯Á‡34·e˙kM ‰Óc «≈¿«∆»

'ÌÈBÈa ÏL ¯ÙÒ'a35 ¿≈∆∆≈ƒ
שם  על כך שנקרא התניא (ספר

הרוחנית  הדרגה את מבאר שהוא

את  ומדריך הבינוני הבינונים של

ה') ÏÏk,בעבודת ·BË Ì‰a ÔÈ‡ ˙B‡Óh‰ ˙BtÏ˜ '‚aL מבואר ∆¿¿ƒ«¿≈≈»∆¿»
טמאות  קליפות שלוש – סוגים לשני כלל בדרך נחלקת שה'קליפה ' בתניא

ורע  טוב של תערובת בה שיש 'נוגה' וקליפת כלל טוב בהם שאין לגמרי

כלל  טוב אין אלו שבקליפות בתניא האמור כי אחר במקום ≈‡ÔÈומבואר
˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ıBˆÈ ÌeL Ì‰a ÔÈ‡L ‰ek‰««»»∆≈»∆ƒ¿»∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿

,·BË ıBˆÈ ‰ÊÈ‡ ÈÏa ¯·c ÌeL Ìei˜ כל של וחיות קיום כל כי ƒ»»¿ƒ≈∆ƒ
ללא  להתקיים יכול לא דבר ושום בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא בעצם נובע דבר

אותו ומקיים ומחייה שמהווה אלוקי בהם ‡l‡ניצוץ שאין בתניא האמור ∆»
משמעו כלל Á¯˙˜טוב ıBˆÈp‰L מאד גדול ריחוק CLÁÂמאלוקות ∆«ƒƒ¿«≈¿∆¿«

È¯Ó‚Ï שכבתה לאש e˙kL·בדומה BÓk)36,CÚ„È ÌÈÚL¯ ¯ ¿«¿≈¿∆»≈¿»ƒƒ¿«
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ּברׁשעים  ׁשּנמצא (הּניצֹוץ) ׁשהּנר היינּו, ,ידע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָרׁשעים
האבּוקה  ּביכלת אין ולכן אׁש, ּבמציאּות ואינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּכבה

ׁשּמצינּו ּוכפי רע, ּכמֹו ׁשּנעׂשה ועד ּדגמא 37למׁשכֹו), ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֻ
אּסּור, להיֹות נהּפ ׁשהּתר אפן ׁשּיׁש ּדתֹורה, ּבנגלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹלזה

כּו' נבלה נעׂשה עצמּה חתיכה ניצֹוצֹות 38ּוכמֹו הּנה , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
יתחּדׁש זה וענין ׁשלמה. ּבימי נתּבררּו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹּכאּלּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, הּטמאה 39לעתידֿלבא רּוח את ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
ּוכתיב  הארץ, מן היינּו40אעביר גֹו', עּמים אל אהּפ אז ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

אֹור  מהם ׁשּנאבד הּניצֹוצֹות ּגם הּנה לטֹוב, יהפ ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשהרע
ויתעּלּו יתּבררּו רע, ּכמֹו ׁשּנעׂשּו עד לגמרי ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֻהּקדּׁשה

ּבקדּׁשה. ְְְְִָֻֻויכללּו

ּדברּור ‡ÌÓו) הּׁשלמּות ׁשּתכלית לעיל ׁשּנתּבאר אף »¿»ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּוכמֹו ּדוקא, לעתידֿלבא יהיה ְְְִִִֶֶַַָָָֹהּניצֹוצֹות

ּבארץ 41ׁשּכתּוב  והּנּדחים אּׁשּור ּבארץ האֹובדים ּובאּו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּיׁשנּה הּוא נּדח ׁשּפרּוׁש הּנּדחים, רק לא היינּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמצרים,
האֹובדים, אפילּו אּלא מרחֹוק, ׁשּנמצא אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָמציאּותֹו

לגמרי  נאבדּו יבֹואּו42ׁשּכבר הם ּגם הּנה ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבירּוׁשלים, הּקדׁש ּבהר להוי' ׁשלמּות ויׁשּתחוּו ּבחינת ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ֿ 43הּיראה  ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל ידּוע הרי מּכלֿמקֹום, , ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
הּגלּות  מׁש זמן ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּוים ,44לבא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מרּמז  זה ׁשענין ּולהעיר, עלֿידם. ׁשּנעׂשים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻוהינּו,
העתיד  מציאּות ּכל ׁשהרי ּגּופא, "לעתידֿלבא" ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבּלׁשֹון
וזהּו העתיד. ׁשּי לא העבר ולּולי העבר, אל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמתיחסת

ּבּתניא  מבאר הּזקן רּבנּו ׁשּכאׁשר ּׁשּמצינּו מה 45ּגם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּכבר  "וגם מֹוסיף הּוא הרי ּדלעתידֿלבא, הּגּלּויים ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹמעלת
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יז. קד.37)כא, ע' תרס"ה סה"מ א.38)ראה קח, א. ק, ב.39)חולין יג, ט.40)זכרי' ג, יג.41)צפני' כז, לקו"ת 42)ישעי' ראה

א. ס, לר"ה א.43)דרושים ד, פקודי לקו"ת רפל"ז.44)ראה פל"ו.45)תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙e‡ÈˆÓa BÈ‡Â ‰·k ÌÈÚL¯a ‡ˆÓpL (ıBˆÈp‰) ¯p‰L ,eÈÈ‰«¿∆«≈«ƒ∆ƒ¿»»¿»ƒ»∆¿≈ƒ¿ƒ

,BÎLÓÏ ‰˜e·‡‰ ˙ÏÎÈa ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,L‡ ניצוצות שרק כאמור ≈¿»≈≈ƒ…∆»¬»¿»¿
בה  ונכללים האבוקה אל נמשכים NÚpL‰בוערים „ÚÂ הכבוי ), הניצוץ ¿«∆«¬»

eÈˆnL ÈÙÎe ,Ú¯ BÓk37,‰¯B˙c ‰Ï‚a ‰ÊÏ ‡Ó‚c בהלכה ¿«¿ƒ∆»ƒÀ¿»¿∆¿ƒ¿∆¿»
z‰L¯למעשה  ÔÙ‡ LiL∆≈…∆∆∆≈

,¯eq‡ ˙BÈ‰Ï Ct‰ והרי) ∆¿«ƒ¿ƒ
פירושו  ש"היתר" בתניא מבואר

את  ולהעלות לברר שאפשר

לקדושה  שבו הניצוצות

קשור  שהדבר פירושו ו"איסור"

ואין  הסטראֿאחרא בידי ואסור

אותו), להעלות ¿BÓÎeאפשרות
‰NÚ dÓˆÚ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»«¿»«¬∆

'eÎ ‰Ï·38, חתיכת למשל, ¿≈»
היה  ולא בחלב שנתערבה בשר

כך  מהבשר שישים פי בחלב

אלא  בחלב מתבטל לא שהבשר

הופכת  עצמה היא הרי נאסר,

היא  כאילו היינו ל"נבלה",

ואם  אסור דבר הייתה עצמה

בחתיכות  תתערב זו חתיכה

שתתבטל  כדי הרי אחרות,

כולה  כאילו אותה מחשיבים

בה  שנתערב רק ולא איסור

שישים  או רוב ויצטרכו איסור,

החתיכה. כל ≈p‰ƒ‰כנגד
el‡k ˙BˆBˆÈ שהקדושה ƒ»≈

כביכול, כבתה, …Ï‡שבהם
ÈÓÈa ÂÏÈÙ‡ e¯¯a˙ƒ¿»¿ƒ≈

.‰ÓÏL¿……
Œ„È˙ÚÏ LcÁ˙È ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈∆»ƒ

‡·Ï המשיח Âc˜‡,בימות »…«¿»
·e˙kL BÓk39 ימות על ¿∆»

‰Óh‡‰המשיח  Áe¯ ˙‡∆««À¿»
,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ לגמרי «¬ƒƒ»»∆

טומאה  ושום רע השום יהי' שלא

·È˙Îe40Ê‡ המשיח ‚B',בימות ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡ יעבדו הם שגם ¿ƒ»∆¿…∆«ƒ
ה', pL‡·„את ˙BˆBˆÈp‰ Ìb ‰p‰ ,·BËÏ CÙ‰È Ú¯‰L eÈÈ‰«¿∆»«≈»≈¿ƒ≈««ƒ∆∆¡«

,Ú¯ BÓk eNÚpL „Ú È¯Ó‚Ï ‰M„w‰ ¯B‡ Ì‰Ó שלושת והם ≈∆«¿À»¿«¿≈«∆«¬¿«
אפשר  ואי ו"קשורות" "אסורות" הם הזה שבזמן לגמרי הטמאות הקליפות

אותם  ולהעלות מהרע e¯¯a˙Èלברר יופרד eÏÏÎÈÂוהטוב elÚ˙ÈÂ ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿À¿¿
‰M„˜a.באבוקה הנכללים כניצוצות ƒ¿À»

¯e¯·c ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL Û‡ ÌÓ‡ (Â»¿»«∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿ƒ«¿≈¿≈
·e˙kL BÓÎe ,‡˜Âc ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È ˙BˆBˆÈp‰41 יעודי בין «ƒƒ¿∆∆»ƒ»…«¿»¿∆»

ÌÈ¯ˆÓ,הגאולה ı¯‡a ÌÈÁcp‰Â ¯eM‡ ı¯‡a ÌÈ„·B‡‰ e‡·e»»¿ƒ¿∆∆«¿«ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ
,eÈÈ‰ולאלוקות לקדושה ויתקרבו יבואו לבוא ¯˜שלעתיד ‡Ï «¿…«

Ác Le¯tL ,ÌÈÁcp‰«ƒ»ƒ∆≈ƒ»
B˙e‡ÈˆÓ dLiL ‡e‰∆∆¿»¿ƒ

בשלמות קיימת «∆‡l‡והיא
‡l‡ ,˜BÁ¯Ó ‡ˆÓpL∆ƒ¿»≈»∆»
¯·kL ,ÌÈ„·B‡‰ eÏÈÙ‡¬ƒ»¿ƒ∆¿»

È¯Ó‚Ï e„·‡42, בדוגמת ∆∆¿¿«¿≈
כאמור, שכבה, »¿ŒÛ‡Âניצוץ

Ì‰ Ìb ‰p‰ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ≈«≈
'ÈÂ‰Ï eÂÁzLÈÂ e‡B·È»¿ƒ¿«¬«¬»»
,ÌÈÏLe¯Èa L„w‰ ¯‰a¿««…∆ƒ»«ƒ

‰‡¯i‰ ˙eÓÏL ˙ÈÁa43, ¿ƒ«¿≈«ƒ¿»
"ירושלים" במילה שנרמז כפי

והמאמר  שלימה, יראה היינו

זה  שכל פי על אף כי מלמדנו

לבוא  לעתיד רק «ŒÏkÓƒיהי'
Úe„È È¯‰ ,ÌB˜Ó כמבואר »¬≈»«

התניא  ‰ÌÈÈelbבספר ÏkL∆»«ƒƒ
האלוקות  …«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ·‡של

"שהוא  המשיח בימות שיתגלו

ה  ברוך סוף אין אור וא גילוי

(לשון  הגשמי" הזה בעולם

eÈNÚÓaהתניא) ÌÈeÏz¿ƒ¿«¬≈
CLÓ ÔÓÊ Ïk e˙„B·ÚÂ«¬»≈»¿«∆∆

˙eÏb‰44,eÈ‰Â , «»¿«¿
Ì„ÈŒÏÚ ÌÈNÚpL ועבודתנו ∆«¬ƒ«»»

היא  הגלות, זמן במשך עכשיו,

הגילויים  את וגורמת הפועלת

לבוא. לעתיד שיהיו

‰Ê ÔÈÚL ,¯ÈÚ‰Ïe שבעצם ¿»ƒ∆ƒ¿»∆
נקבע  להיות שעתיד ונפעל מה

ÔBLlaעכשיו  Ên¯Ó¿À»«»
‡Ùeb "‡·ÏŒ„È˙ÚÏ"∆»ƒ»…»

‰Ú·¯,עצמו, Ï‡ ˙ÒÁÈ˙Ó „È˙Ú‰ ˙e‡ÈˆÓ Ïk È¯‰L והעתיד ∆¬≈»¿ƒ∆»ƒƒ¿«∆∆∆∆»»
העבר  בעקבות ופועל ונוצר ‰È˙Ú„בא CiL ‡Ï ¯·Ú‰ ÈÏeÏÂ שהוא ¿≈∆»»…«»∆»ƒ

אחריו. ובא לעבר המשך

‡Èza ¯‡·Ó Ô˜f‰ ea¯ ¯L‡kL eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ45 ¿∆««∆»ƒ∆«¬∆«≈«»≈¿»≈««¿»
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ ˙ÏÚÓ מבלי בעולם אלוקות גילוי יהי' שאז «¬««ƒƒƒ¿»ƒ»…

האלוקי, האור על והסתר העלם תהווה העולם ÛÈÒBÓשגשמיות ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ
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e"kyz'd hay yceg y`x ,`x`e zyxt zay

ּכדכתיב  ּתֹורה מּתן ּבׁשעת זה מעין לעֹולמים 46היה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
זה  מּצד ּדוקא ּכי, כּו'", חּוׁשּיית ּבראּיה כּו' הראת ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָאּתה
ּגם  ּכן להיֹות יכֹול ּבעבר, זה מעין לעֹולמים היה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּכבר

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו מצרים 47ּבעתיד. מארץ צאת ּכימי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, נפלאֹות, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאראּנּו

מצרים  יציאת לגּבי אפילּו מעלת 48נפלאֹות מּכלֿמקֹום, , ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָ
 ֿ ועל לאחרי רק להיֹות יכֹולה ּדלעתידֿלבא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹהּנפלאֹות
מה  ּגם וזהּו מצרים. מארץ צאת ימי ּתחּלה ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָידי
להעבר, ּבהמׁש הם ּדלעתידֿלבא הענינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּכל
ל ׁשאין ועד יׂשראל, ּבני ׁשל עבֹודתם עלֿידי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנעׂשים
ׁשל  ידֹו ּתפיסת ּבֹו ׁשּיהיה מּבלי מּלמעלה ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָענין
ניט  זאל איד א אז זיין ניט קען (עס יׂשראל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָאיׁש
ׁשלמּות  ׁשּגם מּובן, ּומּזה האנט). א ּדעם צּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָצּולייגן
צרי כּו', ׁשּנאבדּו לּניצֹוצֹות ּבנֹוגע ּדלעתידֿלבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּברּור
ויׁש עּתה. ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו לזה ודגמא מעין ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻלהיֹות

מ  ּגם ׁשּזהּו מבאר לֹומר, הּזקן רּבנּו ׁשּכאׁשר ּׁשּמצינּו ה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
קלּפֹות 49ּבּתניא  ׁשּמג' רצּויים ּבלּתי ענינים אֹודֹות ְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

החיצֹונים  ּבידי ּוקׁשּורים אסּורים ׁשהם לגמרי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַהּטמאֹות
הּמות  ויבּולע יֹומם יבא ּכי עד מּׁשם עֹולים ואין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹלעֹולם,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מן 39לנצח, אעביר הּטמאה רּוח ואת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻ
ּגדֹולה  ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה עד "אֹו מֹוסיף הּוא הרי ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהארץ,
להיֹות  ׁשּצרי ּכיון ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּכ ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻּכל

עּתה. ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּגם זה ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָמעין

ּכסלו ÈtŒÏÚÂז) ּדי"ט (ּבמאמר לעיל ׁשּנתּבאר )50מה ¿«ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
כּו' ונאבדּו ׁשּנתרחקּו הּניצֹוצֹות ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָׁשהעלאת

יברכּוכה  ּדחסידי הענין עם ׁשחסידי51קׁשּורה , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָ
מלכּות  לבחינת עד עּתיק ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַממׁשיכים
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לה.46) ד, טו.47)ואתחנן ז, תפז).48)מיכה (ע' עה"פ ח"א נ"ך אוה"ת ואילך).50)פ"ז.49)ראה סה ע' תשכ"ו (סה"מ סי"אֿיב

יו"ד.51) קמה, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ ‰È‰ ¯·k Ì‚Â"¿«¿»»»¿»ƒ≈≈∆ƒ¿«««»

·È˙Î„k46‡˜Âc ,Èk ,"'eÎ ˙ÈiLeÁ ‰i‡¯a 'eÎ ˙‡¯‰ ‰z‡ ¿ƒ¿ƒ«»»¿≈»ƒ¿ƒ»ƒƒƒ«¿»
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,¯·Úa ‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ ‰È‰ ¯·kL ‰Ê „vÓƒ«∆∆¿»»»¿»ƒ≈≈∆∆»»»ƒ¿

„È˙Úa Ìb Ôk בעניין גם וכך העבר, על ומבוסס מהעבר נמשך שהעתיד הרי ≈«∆»ƒ
לעתיד  האלוקות שגילוי האמור

ועבודתנו  במעשינו תלוי לבוא

הגלות. בזמן כעת,

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ47 ¿∆««∆»
והניסים  האלוקות גילוי לגבי

לבוא  לעתיד שיהיו והנפלאות

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆
,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆¿»ƒ»…ƒ¿
Èa‚Ï eÏÈÙ‡ ˙B‡ÏÙƒ¿»¬ƒ¿«≈

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ48, וזו ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
לבוא  שלעתיד הכתוב משמעות

היציאה  כימי נפלאות יהיו

אפילו  נפלאות היינו ממצרים,

במצרים, שהיו הנפלאות לגבי

,ÌB˜ÓŒÏkÓ שלעתיד למרות ƒ»»
ונפלאות  גילויים יהיו לבוא

ביציאת  היו מאשר יותר הרבה

זאת בכל »¬»ÏÚÓ˙מצרים,
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»…
È¯Á‡Ï ˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«¿«¬≈
ÈÓÈ ‰lÁz eÈ‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»¿ƒ»¿≈

.ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
ÏkL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»

ÌÈÈÚ‰ הנפלאים והגילויים »ƒ¿»ƒ
Ì‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…≈

,¯·Ú‰Ï CLÓ‰a בזמן ¿∆¿≈¿∆»»
È„ÈŒÏÚהגלות, ÌÈNÚpL∆«¬ƒ«¿≈

,Ï‡¯NÈ Èa ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆¿≈ƒ¿»≈
ÔÈÚ EÏ ÔÈ‡L „ÚÂ¿«∆≈¿ƒ¿»

CLÓpL ומתגלה‰ÏÚÓlÓ ∆ƒ¿»ƒ¿«¿»
˙ÒÈÙz Ba ‰È‰iL ÈÏaÓƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«

ËÈ Ï‡Ê „È‡ ‡ Ê‡ ÔÈÈÊ ËÈ ÔÚ˜ ÒÚ) Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏL B„È»∆ƒƒ¿»≈∆∆ƒ«¿««ƒ»ƒ
Ë‡‰ ‡ ÌÚc eˆ Ô‚ÈÈÏeˆ לכך יד יתן לא שיהודי יתכן fÓe‰לא .( ≈¿∆««¿ƒ∆

˙BˆBˆÈpÏ Ú‚Ba ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¯e¯a‰ ˙eÓÏL ÌbL ,Ô·eÓ»∆«¿≈«≈ƒ¿»ƒ»…¿≈««ƒ
,'eÎ e„·‡pL והעלאת בירור בענין לבוא לעתיד שיהיה שהחידוש כאמור ∆∆∆¿

ויתבררו יחזרו ו'כבו' ש'אבדו' הניצוצות שגם הוא הקדושה CÈ¯»̂ƒניצוצות
‰zÚ e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa ‰ÊÏ ‡Ó‚„Â ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ï,הגלות בזמן ƒ¿≈≈¿À¿»¿∆¿«¬≈«¬»≈«»

הבירור  שלימות את גם הפועלים הם הגלות בזמן ועבודתנו מעשינו ולכן

לבוא. לעתיד שיהיה

Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂלכך וההסבר L‡kL¯הטעם eÈˆnM ‰Ó ¿≈«∆∆««∆»ƒ∆«¬∆
‡Èza ¯‡·Ó Ô˜f‰ ea¯49'‚nL ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈÈÚ ˙B„B‡ «≈«»≈¿»≈««¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆ƒ

,È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰ ˙BtÏ¿̃ƒ«¿≈¿«¿≈
ÌÈ¯eL˜e ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰L∆≈¬ƒ¿ƒ
,ÌÏBÚÏ ÌÈBˆÈÁ‰ È„Èaƒ≈«ƒƒ¿»
Èk „Ú ÌMÓ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»«ƒ
˙Ân‰ ÚÏe·ÈÂ ÌÓBÈ ‡·È»…»ƒ««»∆

·e˙kL BÓk ,ÁˆÏ39 »∆«¿∆»
¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡Â¿∆««À¿»«¬ƒ

,ı¯‡‰ ÔÓ לכאורה כן ואם ƒ»»∆
להתברר  אפשרות שום להם אין

הגלות  בזמן לקדושה ולהעלות

זאת עם ‰e‡אבל È¯‰¬≈
ÛÈÒBÓ שבה אפשרות מיד ƒ

לעלות  יכולים כן הללו הניצוצות

הגלות Ú„בזמן B‡"«
‰ÏB„b ‰·eLz ‰NÚiL∆«¬∆¿»¿»
BÏ eNÚ ˙BB„fL Ck Ïk»»∆¿«¬

,"˙BiÎÊk אכל אדם כאשר ƒ¿À
לו  אין כלל שבדרך אסור מאכל

אחר  אבל המשיח ימות עד בירור

כך  כל גדולה תשובה עשה כך

כזכיות" לו נעשו ש"זדונות

העושה  על ז"ל חכמינו (כדברי

הניצוצות  מאהבה) תשובה

מתבררים  האסור שבמאכל

בתוך  שנפלו למרות ומתעלים,

הטמאות  «≈ÔÂÈkהקליפות
‰Ê ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿≈≈∆
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa Ìb«¿«¬≈«¬»≈

.‰zÚ«»
¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ«∆ƒ¿»≈
Ë"Èc ¯Ó‡Óa) ÏÈÚÏ¿≈¿«¬«¿

ÂÏÒk50˙‡ÏÚ‰L ( ƒ¿≈∆«¬»«
e˜Á¯˙pL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆ƒ¿«¬

‰ÎeÎ¯·È EÈ„ÈÒÁc ÔÈÚ‰ ÌÚ ‰¯eL˜ 'eÎ e„·‡Â51, כמבואר ¿∆∆¿¿»ƒ»ƒ¿»«¬ƒ∆¿»¿»
"צדיקים" על "חסידים" מעלת בהרחבה ÌÈÎÈLÓÓשם EÈ„ÈÒÁL∆¬ƒ∆«¿ƒƒ

ÈzÚ˜ומגלים  ˙eiÓÈt ˙ÈÁa הכתר בבחינת ונעלית פנימית הכי הדרגה ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
(כשם  מהספירות זו שלמעלה ובחינה האדם, של ראשו מעל הוא שהכתר

לשון  יום והתגלות, מהמשכה ונבדל שנעתק שם על יומין" "עתיק נקראת

הזו  העליונה ומהדרגה עתיק) לפנימיות הכוונה עצמו וב'עתיק' גילוי,
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יי e"kyz'd hay yceg y`x ,`x`e zyxt zay

ּכדכתיב  ּתֹורה מּתן ּבׁשעת זה מעין לעֹולמים 46היה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
זה  מּצד ּדוקא ּכי, כּו'", חּוׁשּיית ּבראּיה כּו' הראת ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָאּתה
ּגם  ּכן להיֹות יכֹול ּבעבר, זה מעין לעֹולמים היה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּכבר

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו מצרים 47ּבעתיד. מארץ צאת ּכימי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, נפלאֹות, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאראּנּו

מצרים  יציאת לגּבי אפילּו מעלת 48נפלאֹות מּכלֿמקֹום, , ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָ
 ֿ ועל לאחרי רק להיֹות יכֹולה ּדלעתידֿלבא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹהּנפלאֹות
מה  ּגם וזהּו מצרים. מארץ צאת ימי ּתחּלה ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָידי
להעבר, ּבהמׁש הם ּדלעתידֿלבא הענינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּכל
ל ׁשאין ועד יׂשראל, ּבני ׁשל עבֹודתם עלֿידי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנעׂשים
ׁשל  ידֹו ּתפיסת ּבֹו ׁשּיהיה מּבלי מּלמעלה ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָענין
ניט  זאל איד א אז זיין ניט קען (עס יׂשראל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָאיׁש
ׁשלמּות  ׁשּגם מּובן, ּומּזה האנט). א ּדעם צּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָצּולייגן
צרי כּו', ׁשּנאבדּו לּניצֹוצֹות ּבנֹוגע ּדלעתידֿלבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּברּור
ויׁש עּתה. ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו לזה ודגמא מעין ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻלהיֹות

מ  ּגם ׁשּזהּו מבאר לֹומר, הּזקן רּבנּו ׁשּכאׁשר ּׁשּמצינּו ה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
קלּפֹות 49ּבּתניא  ׁשּמג' רצּויים ּבלּתי ענינים אֹודֹות ְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

החיצֹונים  ּבידי ּוקׁשּורים אסּורים ׁשהם לגמרי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַהּטמאֹות
הּמות  ויבּולע יֹומם יבא ּכי עד מּׁשם עֹולים ואין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹלעֹולם,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מן 39לנצח, אעביר הּטמאה רּוח ואת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֻ
ּגדֹולה  ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה עד "אֹו מֹוסיף הּוא הרי ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהארץ,
להיֹות  ׁשּצרי ּכיון ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּכ ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻּכל

עּתה. ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּגם זה ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָמעין

ּכסלו ÈtŒÏÚÂז) ּדי"ט (ּבמאמר לעיל ׁשּנתּבאר )50מה ¿«ƒְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
כּו' ונאבדּו ׁשּנתרחקּו הּניצֹוצֹות ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָׁשהעלאת

יברכּוכה  ּדחסידי הענין עם ׁשחסידי51קׁשּורה , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָ
מלכּות  לבחינת עד עּתיק ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְְִִִִִִִִַַַַַַממׁשיכים
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ ‰È‰ ¯·k Ì‚Â"¿«¿»»»¿»ƒ≈≈∆ƒ¿«««»

·È˙Î„k46‡˜Âc ,Èk ,"'eÎ ˙ÈiLeÁ ‰i‡¯a 'eÎ ˙‡¯‰ ‰z‡ ¿ƒ¿ƒ«»»¿≈»ƒ¿ƒ»ƒƒƒ«¿»
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,¯·Úa ‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ ‰È‰ ¯·kL ‰Ê „vÓƒ«∆∆¿»»»¿»ƒ≈≈∆∆»»»ƒ¿

„È˙Úa Ìb Ôk בעניין גם וכך העבר, על ומבוסס מהעבר נמשך שהעתיד הרי ≈«∆»ƒ
לעתיד  האלוקות שגילוי האמור

ועבודתנו  במעשינו תלוי לבוא

הגלות. בזמן כעת,

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ47 ¿∆««∆»
והניסים  האלוקות גילוי לגבי

לבוא  לעתיד שיהיו והנפלאות

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆
,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
eÈ‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆¿»ƒ»…ƒ¿
Èa‚Ï eÏÈÙ‡ ˙B‡ÏÙƒ¿»¬ƒ¿«≈

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ48, וזו ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
לבוא  שלעתיד הכתוב משמעות

היציאה  כימי נפלאות יהיו

אפילו  נפלאות היינו ממצרים,

במצרים, שהיו הנפלאות לגבי

,ÌB˜ÓŒÏkÓ שלעתיד למרות ƒ»»
ונפלאות  גילויים יהיו לבוא

ביציאת  היו מאשר יותר הרבה

זאת בכל »¬»ÏÚÓ˙מצרים,
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ˙B‡ÏÙp‰«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»…
È¯Á‡Ï ˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«¿«¬≈
ÈÓÈ ‰lÁz eÈ‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»¿ƒ»¿≈

.ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
ÏkL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»

ÌÈÈÚ‰ הנפלאים והגילויים »ƒ¿»ƒ
Ì‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…≈

,¯·Ú‰Ï CLÓ‰a בזמן ¿∆¿≈¿∆»»
È„ÈŒÏÚהגלות, ÌÈNÚpL∆«¬ƒ«¿≈

,Ï‡¯NÈ Èa ÏL Ì˙„B·Ú¬»»∆¿≈ƒ¿»≈
ÔÈÚ EÏ ÔÈ‡L „ÚÂ¿«∆≈¿ƒ¿»

CLÓpL ומתגלה‰ÏÚÓlÓ ∆ƒ¿»ƒ¿«¿»
˙ÒÈÙz Ba ‰È‰iL ÈÏaÓƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«

ËÈ Ï‡Ê „È‡ ‡ Ê‡ ÔÈÈÊ ËÈ ÔÚ˜ ÒÚ) Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏL B„È»∆ƒƒ¿»≈∆∆ƒ«¿««ƒ»ƒ
Ë‡‰ ‡ ÌÚc eˆ Ô‚ÈÈÏeˆ לכך יד יתן לא שיהודי יתכן fÓe‰לא .( ≈¿∆««¿ƒ∆

˙BˆBˆÈpÏ Ú‚Ba ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¯e¯a‰ ˙eÓÏL ÌbL ,Ô·eÓ»∆«¿≈«≈ƒ¿»ƒ»…¿≈««ƒ
,'eÎ e„·‡pL והעלאת בירור בענין לבוא לעתיד שיהיה שהחידוש כאמור ∆∆∆¿

ויתבררו יחזרו ו'כבו' ש'אבדו' הניצוצות שגם הוא הקדושה CÈ¯»̂ƒניצוצות
‰zÚ e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa ‰ÊÏ ‡Ó‚„Â ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ï,הגלות בזמן ƒ¿≈≈¿À¿»¿∆¿«¬≈«¬»≈«»

הבירור  שלימות את גם הפועלים הם הגלות בזמן ועבודתנו מעשינו ולכן

לבוא. לעתיד שיהיה

Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂלכך וההסבר L‡kL¯הטעם eÈˆnM ‰Ó ¿≈«∆∆««∆»ƒ∆«¬∆
‡Èza ¯‡·Ó Ô˜f‰ ea¯49'‚nL ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa ÌÈÈÚ ˙B„B‡ «≈«»≈¿»≈««¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆ƒ

,È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰ ˙BtÏ¿̃ƒ«¿≈¿«¿≈
ÌÈ¯eL˜e ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰L∆≈¬ƒ¿ƒ
,ÌÏBÚÏ ÌÈBˆÈÁ‰ È„Èaƒ≈«ƒƒ¿»
Èk „Ú ÌMÓ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ»«ƒ
˙Ân‰ ÚÏe·ÈÂ ÌÓBÈ ‡·È»…»ƒ««»∆

·e˙kL BÓk ,ÁˆÏ39 »∆«¿∆»
¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡Â¿∆««À¿»«¬ƒ

,ı¯‡‰ ÔÓ לכאורה כן ואם ƒ»»∆
להתברר  אפשרות שום להם אין

הגלות  בזמן לקדושה ולהעלות

זאת עם ‰e‡אבל È¯‰¬≈
ÛÈÒBÓ שבה אפשרות מיד ƒ

לעלות  יכולים כן הללו הניצוצות

הגלות Ú„בזמן B‡"«
‰ÏB„b ‰·eLz ‰NÚiL∆«¬∆¿»¿»
BÏ eNÚ ˙BB„fL Ck Ïk»»∆¿«¬

,"˙BiÎÊk אכל אדם כאשר ƒ¿À
לו  אין כלל שבדרך אסור מאכל

אחר  אבל המשיח ימות עד בירור

כך  כל גדולה תשובה עשה כך

כזכיות" לו נעשו ש"זדונות

העושה  על ז"ל חכמינו (כדברי

הניצוצות  מאהבה) תשובה

מתבררים  האסור שבמאכל

בתוך  שנפלו למרות ומתעלים,

הטמאות  «≈ÔÂÈkהקליפות
‰Ê ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿≈≈∆
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa Ìb«¿«¬≈«¬»≈

.‰zÚ«»
¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ«∆ƒ¿»≈
Ë"Èc ¯Ó‡Óa) ÏÈÚÏ¿≈¿«¬«¿

ÂÏÒk50˙‡ÏÚ‰L ( ƒ¿≈∆«¬»«
e˜Á¯˙pL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆ƒ¿«¬

‰ÎeÎ¯·È EÈ„ÈÒÁc ÔÈÚ‰ ÌÚ ‰¯eL˜ 'eÎ e„·‡Â51, כמבואר ¿∆∆¿¿»ƒ»ƒ¿»«¬ƒ∆¿»¿»
"צדיקים" על "חסידים" מעלת בהרחבה ÌÈÎÈLÓÓשם EÈ„ÈÒÁL∆¬ƒ∆«¿ƒƒ

ÈzÚ˜ומגלים  ˙eiÓÈt ˙ÈÁa הכתר בבחינת ונעלית פנימית הכי הדרגה ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
(כשם  מהספירות זו שלמעלה ובחינה האדם, של ראשו מעל הוא שהכתר

לשון  יום והתגלות, מהמשכה ונבדל שנעתק שם על יומין" "עתיק נקראת

הזו  העליונה ומהדרגה עתיק) לפנימיות הכוונה עצמו וב'עתיק' גילוי,
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ebe'יב mdxa` l` `x`e

עלֿידי  ּבכללּות נעׂשה זה ׁשענין לֹומר, יׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדמלכּות,
(ּבּמאמר  לעיל ׁשּנתּבאר [ּוכמֹו החסידּות ּתֹורת ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּגּלּוי

ּכסלו  הּברּור 52ּדי"ט נעׂשה ׁשעלֿידּה ּגּופא ׁשּבּתֹורה ( ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
אפן  יׁש יֹותר ּבפרטּיּות הּנה מנּוחה, ּבדר מּמילא, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבדר
למקֹום  והליכתֹו מּמקֹומֹו הּמל יציאת ּכמֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָׁשהּוא
,מׂשּנאי וינּוסּו אֹויבי יפּוצּו רק נעׂשה (ׁשאז ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָהאֹויב
ּדנגלה  הענין ּכללּות ׁשּזהּו לגמרי), ׁשּבטלים ּבאפן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹולא

ּכאׁש ּדברי ּכה הלא הוי', ּדבר ׁשּזהּו ׁשאף ,53ּדתֹורה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
ּבענינים  ּומתלּבׁשת יֹורדת היא הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמּכלֿמקֹום,
ּבזה, וכּיֹוצא ּבחמֹור ּפרה הּמחליף ּכמֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּגׁשמּיים,
ׁשקר  ׁשל לטענֹות ועד ורע, טֹוב ׁשל ּבענינים ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּומתעּסקת
עץ  ּבחינת ׁשהיא הּתֹורה, ּפנימּיּות מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָכּו'.

מהימנא' ּב'רעיא ּכדאיתא ּבארּכה 54החּיים, ּומבאר , ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֻ
הּקדׁש' נעׂשה 55ּב'אּגרת  עלֿידּה ה ּנה הּגא ּלה, לבעל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻ

ועד  ,(למנּוחת הוי' (קּומה מנּוחה ּבדר הּברּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשלמּות
 ֿ עלֿידי ּובפרט גֹו'], עּמים אל אהּפ אז הּיעּוד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹלקּיּום
ּברּור  ענין ּבבאּור עֹוסקת ּגּופא החסידּות ׁשּתֹורת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה
ּבדרּוׁש ּכמֹו כּו', ונאבדּו ׁשּנתרחקּו אּלּו נּצֹוצים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָוהעלאת
ּכי  ּבענין ׁשּמדּבר וארא") פרּומער ("ּדער הּנ"ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוארא
החטא  אֹודֹות ּגם ּבֹו ׁשּנזּכר ועד נּדח, מּמּנּו יּדח ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלא
מעין  ׁשהיא הּזה ּבּזמן העבֹודה זֹוהי הּנה כּו', ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּידּוע
ׁשּגם  ּדלעתידֿלבא, הּברּור ׁשלמֹות ּופֹועלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻודגמת
ּבקדּׁשה. ויכללּו יתעּלּו כּו', ונאבדּו ׁשּנתרחקּו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֻֻהּניצֹוצֹות

נאמר ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) הּנ"ל ּׁשהּדרּוׁש מה ּגם לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֱֵֵֶֶַַַַַַָ
מדּבר  ׁשּבּה ּדוקא, וארא ְְְֵֶַַָָָָָָָֻּבפרׁשת
אֹודֹות  מדּבר ׁשּבּה ׁשמֹות, ּבפרׁשת ולא הּגאּולה, ְְְְְֶַַָָָָָֹֻאֹודֹות
אמירת  להיֹות ׁשּתּוכל ּכדי ּכי הּׁשעּבּוד. וקׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹהּגלּות
ודגמת  מעין ׁשהּוא ענין לפעל ׁשענינֹו ּכזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻּדרּוׁש
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÎÏÓc˙,ממשיכים  ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·Ï „Ú בעשר האחרונה הבחינה «ƒ¿ƒ««¿¿«¿

העליונות, È„ÈŒÏÚהספירות ˙eÏÏÎa ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆ƒ¿»∆«¬∆ƒ¿»«¿≈
Ë"Èc ¯Ó‡na) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe] ˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bz Èelbƒ««¬ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈««¬»¿

ÂÏÒk52‡Ùeb ‰¯BzaL C¯„aעצמה ) ¯e¯a‰ ‰NÚ d„ÈŒÏÚL ƒ¿≈∆«»»∆«»»«¬∆«≈¿∆∆
,‰ÁeÓ C¯„a ,‡ÏÈnÓƒ≈»¿∆∆¿»

˙BÈ ˙eiË¯Ùa ‰p‰¯ יש ƒ≈ƒ¿»ƒ≈
חלקי  בין הבדלים זה בעניין

השונים  ‡ÔÙהתורה LÈ של ≈…∆
התורה  לימוד ידי על בירור

CÏn‰ ˙‡ÈˆÈ BÓk ‡e‰L∆¿¿ƒ««∆∆
ÌB˜ÓÏ B˙ÎÈÏ‰Â BÓB˜nÓƒ¿«¬ƒ»ƒ¿
˜¯ ‰NÚ Ê‡L) ·ÈB‡‰»≈∆»«¬∆«
eÒeÈÂ EÈ·ÈB‡ eˆeÙÈ»¿∆¿»

,EÈ‡pNÓ שהאויב היינו ¿«¿∆
אבל  מתרחקים אכן והשונא

קיימת  עדיין …¿ÏÂ‡מציאותם
È¯Ó‚Ï ÌÈÏËaL ÔÙ‡a¿…∆∆¿≈ƒ¿«¿≈
אופן  היה שזה לעיל וכאמור

במדבר  רבנו משה של ),הבירור
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»»ƒ¿»
Û‡L ,‰¯B˙c ‰Ï‚c¿ƒ¿∆¿»∆«
‰k ‡Ï‰ ,'ÈÂ‰ ¯·c e‰fL∆∆¿«¬»»¬……

L‡k È¯·c53, בכוח ולכן ¿»ƒ¿≈
ומעלים  מבררים התורה לימוד

העולם  ענייני «ŒÏkÓƒאת
˙„¯BÈ ‡È‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó»¬≈ƒ∆∆
ÌÈÈÚa ˙LaÏ˙Óeƒ¿«∆∆¿ƒ¿»ƒ

,ÌÈiÓLb נגלה לימוד ובעת «¿ƒƒ
בנושאים  עוסקים ¿BÓkדתורה

¯BÓÁa ‰¯t ÛÈÏÁn‰««¬ƒ»»«¬
˙˜qÚ˙Óe ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿«∆∆
·BË ÏL ÌÈÈÚa Ì‚¿ƒ¿»ƒ∆
ÏL ˙BÚËÏ „ÚÂ ,Ú¯Â»»¿«ƒ¿»∆

'eÎ ¯˜L ממונות בדיני שהרי ∆∆
אחד  בהם רבות הלכות יש

עם  לברר וצריך משקר הצדדים

האמת. ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמי
‡È‰L ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ

,ÌÈiÁ‰ ıÚ ˙ÈÁa הרי ורע טוב תערובת בו שיש הדעת' ל'עץ שבניגוד ¿ƒ«≈««ƒ
טוב  כולו החיים' ÓÈ‰Ó‡''עץ ‡ÈÚ¯'a ‡˙È‡„k54¯‡·Óe , ƒ¿ƒ»¿«¿»¿≈¿»¿…»

'L„w‰ ˙¯b‡'a ‰k¯‡a55,‰l‡b‰ ÏÚ·Ï הזקן,אדמו"ר «¬À»¿ƒ∆∆«…∆¿«««¿À»
הנזכר, המאמר נאמר שבו כסלו י"ט ביום ממאסרו ≈p‰ƒ‰שנשתחרר

d„ÈŒÏÚ לימוד ידי התורה על C¯„aפנימיות ¯e¯a‰ ˙eÓÏL ‰NÚ «»»«¬∆¿≈«≈¿∆∆
,(E˙ÁeÓÏ 'ÈÂ‰ ‰Óe˜) ‰ÁeÓ'ה'אויב של מוחלט ביטול תוך ¿»»¬»»ƒ¿»∆

ה  ‚B'רוחני וה'שונא' ÌÈnÚ Ï‡ Ct‰‡ Ê‡ „eÚi‰ Ìei˜Ï „ÚÂ¿«¿ƒ«ƒ»∆¿…∆«ƒ
המתחיל  דיבור הנזכר במאמר עוד שמבואר וכפי לקדושה, יתהפכו הם שגם

בדרך  הוא דתורה נגלה לימוד ידי שעל הבירור גם שאמנם בשלום" "פדה

העניינים  עם ישיר במגע לבוא בלי ממילא, בדרך הוא הבירור כי מנוחה,

בכל  לומדים, שעליהם הגשמיים

דתורה  שבנגלה כיון זאת

שנתלבשה  כפי תורה לומדים

בירור  זה אין הגשמיים בעניינים

סוף  וסוף לגמרי, מנוחה בדרך

'מלחמה' של עניין גם כאן יש

לימוד  ידי שעל הבירור ואילו

בדרך  הוא התורה פנימיות

בלימוד  שהרי לגמרי מנוחה

בעיקר  עוסקים התורה פנימיות

אלוקייםֿרוחניים], בעניינים

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈∆
‡Ùeb ˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯BzL∆««¬ƒ»

ÔÈÚעצמה  ¯e‡·a ˙˜ÒBÚ∆∆¿≈ƒ¿«
ÌÈˆBv ˙‡ÏÚ‰Â ¯e¯a≈¿«¬»«ƒƒ
e„·‡Â e˜Á¯˙pL el‡≈∆ƒ¿«¬¿∆∆¿

,'eÎ כך ועצם על הלימוד

הבירור  את ¿BÓkפועל
Ï"p‰ ‡¯‡Â Le¯„aƒ¿»≈»««
("‡¯‡Â ¯ÚÓe¯Ù ¯Úc")∆¿∆»≈»
‡Ï Èk ÔÈÚa ¯a„nL∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ…

,Ác epnÓ ÁcÈ ובירור ƒ«ƒ∆ƒ»
ונפלו  שירדו הנשמות ועליית

˙B„B‡ Ìb Ba ¯kÊpL „ÚÂ¿«∆ƒ¿»«
,'eÎ Úe„i‰ ‡ËÁ‰ של «≈¿«»«

הברית, È‰BÊפגם ‰p‰ƒ≈ƒ
שיהיה  הבירור על הלימוד

לבוא  ÔÓfaלעתיד ‰„B·Ú‰»¬»«¿«
˙Ó‚„Â ÔÈÚÓ ‡È‰L ‰f‰«∆∆ƒ≈≈¿À¿«
¯e¯a‰ ˙BÓÏL ˙ÏÚBÙe∆∆¿≈«≈
ÌbL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…∆«
e˜Á¯˙pL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆ƒ¿«¬
elÚ˙È ,'eÎ e„·‡Â¿∆∆¿ƒ¿«

.‰M„˜a eÏÏÎÈÂ¿À¿¿ƒ¿À»
¯Ó‡ Ï"p‰ Le¯c‰M ‰Ó Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈««∆«¿««∆¡«

,‰Ïe‡b‰ ˙B„B‡ ¯a„Ó daL ,‡˜Âc ‡¯‡Â ˙L¯Ùa עוסקת והיא ¿»»«»≈»«¿»∆»¿À»«¿»
לקבל  החלה ומצרים במצרים, השעבוד של העבודה בטלה כבר שבה בתקופה

המכות  עשר ‰eÏb˙את ˙B„B‡ ¯a„Ó daL ,˙BÓL ˙L¯Ùa ‡ÏÂ¿…¿»»«¿∆»¿À»«»
‰Êk Le¯c ˙¯ÈÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k Èk .„eaÚM‰ ÈL˜Â¿…ƒ«ƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ¿¬ƒ«¿»∆
¯e¯a‰ ˙eÓÏL ˙Ó‚„Â ÔÈÚÓ ‡e‰L ÔÈÚ ÏÚÙÏ BÈÚL∆ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿«∆≈≈¿À¿«¿≈«≈
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e"kyz'd hay yceg y`x ,`x`e zyxt zay

ּומּצב  מעמד להיֹות צרי ּדלעתידֿלבא, הּברּור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשלמּות
ּגאּולה. ְֶָׁשל

ÌÈc˜‰·e,ׁשמֹות ׁשּבפרׁשת מצרים ּגלּות ענין ׁשּכללּות ¿«¿ƒְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ירידה  ּפעל זה הרי ּפרעה, מּצד היֹותֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹעם

ּׁשּכתּוב  ּבמה  הּפרּוׁש וכּידּוע יׂשראל. ּבני אצל 56כּו' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
וּירעּו למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה, הּמצרים, אֹותנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוּירעּו

וחּטאים 57לנּו רעים אֹותנּו ׁשעׂשּו הּוא הּפרּוׁש אּלא , ְִִֵֶֶַַָָָָָָ
מּמעׂשיהם  ּבבני 58ללמד ּפעלּו ׁשהּמצרּיים והינּו, , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ר  אליו יׂשראל ׁשּייכים היּו לא עצמם ׁשּמּצד ּכזה 59ע ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּתחּיּון  הּבת וכל ּפרעה ּבגזרת הּמצרּיים 60(ּוכמֹו ׁשאֹותם , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

נאמר  ּתׁשליכּוהּו,60ׁשאליהם היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מצרים  ׁשל החּיים ּבדר יׂשראל ּבנֹות את יחּיּו הם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנה

מׁשה 61כּו' אצל אפילּו ּפעל הּגלּות ׁשענין ,ּכ ּכדי ועד .(ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשמֹות  ּפרׁשת ּבסֹוף ׁשּמסּפר ּכפי רּבנּו62רּבנּו, ׁשּמׁשה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּבזה, והענין הּזה. לעם הרעתה לּמה להקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹטען
עליו  יפעל הּגלּות ׁשענין ׁשּי לא רּבנּו מׁשה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּמּצד

כּו',63כּו' נגיעה איזֹו אצלֹו היתה אףֿעלּֿפיֿכן, אבל ,ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
יׂשראל, רֹועה להיֹותֹו יׂשראל, ּבני עם התקּׁשרּותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּצד
ּוכפי  מרעיתֹו, צאן עם יחד להיֹות ׁשרצֹונֹו רֹועה ְְְְְִִִִֶֶַַַֹּכמֹו

מּבארדיטׁשֹוב  הּצּדיק הרב ׁשּיהיה 64ׁשאמר ׁשאיֿאפׁשר , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּוכפי  יׂשראל. ּבני ׁשאר ללא חסֿוׁשלֹום לבּדֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבּגן-עדן
מעין  (ׁשּׁשּופריּה יעקב הראׁשֹון, הרֹועה אצל ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

הראׁשֹון  ּדאדם הראׁשֹון 65ׁשּופריּה אדם חטא ),66ׁשּתּקן ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ
ּכיון  ואףֿעלּֿפיֿכן, לּגאּלה, מּוכן היה עצמֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּצד
ּגם  הּנה לכן עלי, עלֹות והּבקר והּצאן רּכים ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּילדים
גֹו' לאּטי ּדאתנהלה ּבאפן ההנהגה להיֹות מכרחת ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻאצלֹו

גֹו' אבֹוא אׁשר מׁשה 67עד אצל מצינּו ועלּֿדרֿזה . ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
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'B‚ ‡B·‡ ¯L‡67.לבוא לעתיד עד נדחתה הגאולה ŒC¯cŒÏÚÂולמעשה ¬∆»¿«∆∆
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יג e"kyz'd hay yceg y`x ,`x`e zyxt zay

ּומּצב  מעמד להיֹות צרי ּדלעתידֿלבא, הּברּור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹׁשלמּות
ּגאּולה. ְֶָׁשל

ÌÈc˜‰·e,ׁשמֹות ׁשּבפרׁשת מצרים ּגלּות ענין ׁשּכללּות ¿«¿ƒְְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
ירידה  ּפעל זה הרי ּפרעה, מּצד היֹותֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָֹעם

ּׁשּכתּוב  ּבמה  הּפרּוׁש וכּידּוע יׂשראל. ּבני אצל 56כּו' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
וּירעּו למימר ליּה הוה ּדלכאֹורה, הּמצרים, אֹותנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוּירעּו

וחּטאים 57לנּו רעים אֹותנּו ׁשעׂשּו הּוא הּפרּוׁש אּלא , ְִִֵֶֶַַָָָָָָ
מּמעׂשיהם  ּבבני 58ללמד ּפעלּו ׁשהּמצרּיים והינּו, , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ר  אליו יׂשראל ׁשּייכים היּו לא עצמם ׁשּמּצד ּכזה 59ע ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּתחּיּון  הּבת וכל ּפרעה ּבגזרת הּמצרּיים 60(ּוכמֹו ׁשאֹותם , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

נאמר  ּתׁשליכּוהּו,60ׁשאליהם היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
מצרים  ׁשל החּיים ּבדר יׂשראל ּבנֹות את יחּיּו הם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּנה

מׁשה 61כּו' אצל אפילּו ּפעל הּגלּות ׁשענין ,ּכ ּכדי ועד .(ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשמֹות  ּפרׁשת ּבסֹוף ׁשּמסּפר ּכפי רּבנּו62רּבנּו, ׁשּמׁשה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּבזה, והענין הּזה. לעם הרעתה לּמה להקּב"ה ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹטען
עליו  יפעל הּגלּות ׁשענין ׁשּי לא רּבנּו מׁשה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּמּצד

כּו',63כּו' נגיעה איזֹו אצלֹו היתה אףֿעלּֿפיֿכן, אבל ,ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
יׂשראל, רֹועה להיֹותֹו יׂשראל, ּבני עם התקּׁשרּותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּצד
ּוכפי  מרעיתֹו, צאן עם יחד להיֹות ׁשרצֹונֹו רֹועה ְְְְְִִִִֶֶַַַֹּכמֹו

מּבארדיטׁשֹוב  הּצּדיק הרב ׁשּיהיה 64ׁשאמר ׁשאיֿאפׁשר , ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּוכפי  יׂשראל. ּבני ׁשאר ללא חסֿוׁשלֹום לבּדֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּבּגן-עדן
מעין  (ׁשּׁשּופריּה יעקב הראׁשֹון, הרֹועה אצל ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

הראׁשֹון  ּדאדם הראׁשֹון 65ׁשּופריּה אדם חטא ),66ׁשּתּקן ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ
ּכיון  ואףֿעלּֿפיֿכן, לּגאּלה, מּוכן היה עצמֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשּמּצד
ּגם  הּנה לכן עלי, עלֹות והּבקר והּצאן רּכים ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּילדים
גֹו' לאּטי ּדאתנהלה ּבאפן ההנהגה להיֹות מכרחת ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֻאצלֹו

גֹו' אבֹוא אׁשר מׁשה 67עד אצל מצינּו ועלּֿדרֿזה . ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
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ו.56) כו, וירעו).57)תבוא (פיסקא בהגש"פ אברבנאל להר"י פסח זבח תרצ"ט 58)ראה השיחות ספר גם וראה א. קסב, של"ה

.324 308).59)ע' ע' חמ"ו תו"מ .89 ע' חי"ז (לקו"ש זו שנה דחה"פ ב' ליל שיחת כב.60)ראה א, ח"א 61)שמות לקו"ש ראה

.111 כב.62)ע' סה.63)ה, ע' ואתחנן אוה"ת גם 11).64)ראה ע' ח"א (תו"מ ה'שי"ת יתרו ש"פ שיחת גם א.65)ראה פד, ב"מ

ס"ז.66) אגה"ק יגֿיד.67)תניא לג, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ïe‡b ÏL ·vÓe „ÓÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc וכפי ƒ¿»ƒ»…»ƒƒ¿«¬»«»∆¿»

לענייני  בהתאם היה תקופה בכל הזקן רבנו של ומצב' שה'מעמד לעיל שנזכר

היה  גאולה של ומצב' 'מעמד שדווקא כך שעה באותה עסק שבהם החסידות

לבוא. לעתיד הבירור שלימות על שמדבר המאמר לאמירת הולם מצב

מדוע  ביאור ומוסיף וממשיך

וארא") פרומער ("דער זה מאמר

ולא  וארא בפרשת דווקא נאמר

שמות. בפרשת

ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿»ƒ¿«
˙L¯ÙaL ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb»ƒ¿«ƒ∆¿»»«
„vÓ B˙BÈ‰ ÌÚ ,˙BÓL¿ƒ¡ƒ«

,‰Ú¯t ולא חיצוני, גורם «¿…
כתוצאה  שנגרמה בירידה מדובר

בני  של רצויים לא ממעשים

È¯È„‰ישראל ÏÚt ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¿ƒ»
'eÎהרוחני במובן ∆≈‡ˆÏגם

Úe„iÎÂ .Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«»«
·e˙kM ‰Óa Le¯t‰56 «≈¿«∆»

,ÌÈ¯ˆn‰ e˙B‡ eÚ¯iÂ«»≈»«ƒ¿ƒ
dÈÏ ‰Â‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬»≈

¯ÓÈÓÏ לומר (לפסוק) לו היה ¿≈«
eÏ eÚ¯iÂ57, נאמר ולמה «»≈»

‰Â˙Â‡Le¯t""וירעו ‡l‡∆»«≈
e˙B‡ eNÚL ‡e‰ המצרים ∆»»
ישראל בני את ÌÈÚ»̄ƒעשו

„ÓÏÏ ÌÈ‡hÁÂ¿«»ƒƒ¿…
Ì‰ÈNÚnÓ58,eÈ‰Â , ƒ«¬≈∆¿«¿

È·a eÏÚt ÌÈi¯ˆn‰L∆«ƒ¿ƒƒ»¬ƒ¿≈
Ï‡¯NÈבהם Êk‰שיהיה Ú¯ ƒ¿»≈«»∆

eÈ‰ ‡Ï ÌÓˆÚ „vnL בני ∆ƒ««¿»…»
‡ÂÈÏישראל ÌÈÎÈiL59 «»ƒ≈»

ÏÎÂ ‰Ú¯t ˙¯Ê‚a BÓÎe)¿ƒ¿≈««¿…¿»
ÔeiÁz ˙a‰60, שלכאורה ««¿«

שרק  ישראל לבני בטובה מדובר

היאור  אל להשליך יש הבנים את

להשאיר  יש הבנות את אבל

קשה  גזירה זו בעצם אבל בחיים

היא  הדברים שמשמעות כיוון ברוחניות ישראל לבני להרע «∆Ì˙B‡Lשכוונתה
¯Ó‡ Ì‰ÈÏ‡L ÌÈi¯ˆn‰60‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰ Ïk «ƒ¿ƒƒ∆¬≈∆∆∆«»«≈«ƒ«¿»

ÏL ÌÈiÁ‰ C¯„a Ï‡¯NÈ ˙Ba ˙‡ eiÁÈ Ì‰ ‰p‰ ,e‰eÎÈÏLz«¿ƒƒ≈≈¿«∆¿ƒ¿»≈¿∆∆««ƒ∆
'eÎ ÌÈ¯ˆÓ61 ברוחניות לבנות ‰eÏb˙וירעו ÔÈÚL ,Ck È„k „ÚÂ .( ƒ¿«ƒ¿«¿≈»∆ƒ¿««»

במצרים ישראל בני מסוימתÏÚtשל שלילית LÓ‰השפעה Ïˆ‡ eÏÈÙ‡ »«¬ƒ≈∆…∆
˙BÓL ˙L¯t ÛBÒa ¯tÒnL ÈÙk ,ea¯62ÔÚË ea¯ ‰LnL «≈¿ƒ∆¿À»¿»»«¿∆…∆«≈»«

‰LÓ „vnL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰nÏ ‰"a˜‰Ï«»»»»¬≈…»»»«∆¿»ƒ¿»»∆∆ƒ«…∆
'eÎ ÂÈÏÚ ÏÚÙÈ ˙eÏb‰ ÔÈÚL CiL ‡Ï ea¯63, הרוחנית הרמה כי «≈…«»∆ƒ¿««»ƒ¿«»»

בגלות  שגם גבוהה כך כל שלו

ומצבו  במעמדו נשאר הוא

‡ŒÈtŒÏÚŒÛהמקורי Ï·‡¬»««ƒ
BÊÈ‡ BÏˆ‡ ‰˙È‰ ,ÔÎ≈»¿»∆¿≈

,'eÎ ‰ÚÈ‚ מצרים וגלות ¿ƒ»
השפעה  לה והייתה בו 'נגעה'

עליו ‰˙˜B˙e¯Mקלה „vÓƒ«ƒ¿«¿
והאמיצה Èaהחזקה ÌÚƒ¿≈

‰ÚB¯ B˙BÈ‰Ï ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿∆
Ï‡¯NÈ,ואמיתי BÓkמסור ƒ¿»≈¿

„ÁÈ ˙BÈ‰Ï BBˆ¯L ‰ÚB¯∆∆¿ƒ¿««
,B˙ÈÚ¯Ó Ô‡ˆ ÌÚ וכאשר ƒ…«¿ƒ

על  משפיע הדבר במצוקה הצאן

‰¯·הרועה  ¯Ó‡L ÈÙÎe¿ƒ∆»«»«
˜Ècv‰ יצחק לוי רבי ««ƒ

·BLËÈ„¯‡aÓ64ŒÈ‡L , ƒ∆¿ƒ¿∆ƒ
Ô„Ú-Ôba ‰È‰iL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆¿«≈∆
‡ÏÏ ÌBÏLÂŒÒÁ Bc·Ï¿««¿»¿…

Ï‡¯NÈ Èa ¯‡L על וקיבל ¿»¿≈ƒ¿»≈
עוד  כל לגן-עדן יכנס שלא עצמו

(אלא  בגלות נמצאים ישראל בני

שאומרים  שמע שלמעשה

פנימה). ונכנס בגן-עדן "קדושה"

Ïˆ‡ eÈˆnL ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ≈∆
·˜ÚÈ ,ÔBL‡¯‰ ‰ÚB¯‰»∆»ƒ«¬…
dÈ¯ÙeL ÔÈÚÓ dÈ¯ÙeML)∆¿≈≈≈¿≈

ÔBL‡¯‰ Ì„‡c65 עליו ¿»»»ƒ
היה  שיופיו – ז"ל חכמינו אמרו

הראשון  אדם של יופיו מעין

הדברים  של הפנימית והמשמעות

את ÔwzLהיא אבינו יעקב ∆ƒ≈
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡ËÁ66,( ≈¿»»»ƒ

ÔÎeÓ ‰È‰ BÓˆÚ „vnL∆ƒ««¿»»»
,‰l‡bÏבימיו Ô‡v‰Âכבר ÌÈk¯ ÌÈ„Ïi‰L ÔÂÈk ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â «¿À»¿««ƒ≈≈»∆«¿»ƒ«ƒ¿«…

BÏˆ‡ Ìb ‰p‰ ÔÎÏ ,ÈÏÚ ˙BÏÚ ¯˜a‰Â נעלה עצמו שהוא למרות ¿«»»»»»»≈ƒ≈«∆¿
Ú„מהגלות  'B‚ Èh‡Ï ‰Ï‰˙‡c ÔÙ‡a ‰‚‰‰‰ ˙BÈ‰Ï ˙Á¯ÎÓÀ¿««ƒ¿««¿»»¿…∆¿∆¿«¬»¿ƒƒ«

'B‚ ‡B·‡ ¯L‡67.לבוא לעתיד עד נדחתה הגאולה ŒC¯cŒÏÚÂולמעשה ¬∆»¿«∆∆
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ebe'יד mdxa` l` `x`e

ּדֹורֹו עם יחד ּבּמדּבר להּׁשאר ׁשהצר ׁשׁש68רּבנּו, , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
ּבקרּבֹו אנכי אׁשר העם רגלי אלף י 69מאֹות וכן רמיהּו. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּדֹורֹו ּבני עם יחד להיֹות ּכדי לגלּות ליל והינּו70הצר , ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָֻ
ּבאיזה  מרעיתֹו, צאן עם ליל צרי נאמן ׁשרֹועה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלפי
ּבני  עם מׁשה ׁשל ההתקּׁשרּות ּומּצד כּו'. ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹמקֹום
על  ּגם ּפעלה יׂשראל ּבני על הּגלּות ּפעּלת הּנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֻיׂשראל,
הּזה. לעם הרעתה לּמה  להּקּב"ה ׁשּטען רּבנּו ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמׁשה
אל  אלקים וידּבר וארא, ּפרׁשת ּבתחּלת נאמר ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹועלֿזה

למה  ולֹומר לדּבר ׁשהקׁשה על מׁשּפט אּתֹו דּבר 62מׁשה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּזה  לעם  וגֹו',71הרעתה אברהם אל וארא ּבאמר ֹו, , ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

לא  ׁשהאבֹות כּו', מׁשּתּכחין ולא ּדאבדין על ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹחבל
הרעתה  לּמה אמרּת ואּתה מּדֹותי, אחר היינּו,72הרהרּו , ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָֹ

מּלמעלה  ּבּטּוׁש ׁשל ענין להיֹות הצר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻׁשעלֿזה
יכֹול  אין עֹוזרֹו הּקּב"ה אלמלי ּכי ּדוקא, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ(מּלמעלה

ז"ל 73לֹו רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר סליק 74), דלא אעא ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ
יכֹול  היה ּולאחריֿזה כּו'. ליּה מבּטׁשין נהֹורא ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּביּה

כּו'. הּגאּולה ענין ְְְְִִַַַָלהתחיל

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂׁשאמירתֹו הּנ"ל לּדרּוׁש ּבנֹוגע מּובן ¿«∆∆∆ְְֲִֵֶַַַַָָ
ּתכן  ּדהּנה, ּדוקא. וארא ּבפרׁשת ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹהיתה
"ּדער  ׁשּנקרא (ּכפי כּו' פרּומקייט ּבעניני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָהּדרּוׁש
 ֿ על ּברּוחנּיּות, הּביטּוׁשים ענין הּוא וארא") ְְְִִִִֵֶַַַָָָפרּומער
ׁשהּוא  ּכפי ּובלבנים ּבחמר והּׁשעּבּוד הּגלּות ענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּדר
לּבּון  ּדא ּובלבנים קלֿוחמר, ּדא ּבחמר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּברּוחנּיּות,

כּו' ּומּצב 75הלכתא מעמד להיֹות יכֹול היה ועלֿידיֿזה . ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
ענין  הּדרּוׁש ּבאמירת לפעל יכֹולים ׁשאז ּגאּולה, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹׁשל
ׁשּגם  ּדלעתידֿלבא, הּברּור ׁשלמּות ודגמת מעין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשהּוא

ּבקדּׁשה. ויכללּו יתעּלּו ונאבדּו, ׁשּנתרחקּו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֻֻהּניצֹוצֹות
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י.68) חוקת תנחומא כא.69)ראה יא, פכ"ז.70)בהעלותך רבתי פסיקתא פרשתנו.71)ראה ריש ט).72)פרש"י (ו, שם פרש"י

פי"ג.73) תניא וראה ב. ל, קידושין ע"ב. ריש נב, רפכ"ט.74)סוכה בתניא ונתבאר הובא א. קסח, ח"ג 75)זח"ג א. כז, ח"א זהר

שמות. ר"פ תו"א וראה א. קנג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÚ „ÁÈ ¯a„na ¯‡M‰Ï C¯ˆ‰L ,ea¯ ‰LÓ Ïˆ‡ eÈˆÓ ‰Ê∆»ƒ≈∆…∆«≈∆À¿«¿ƒ»≈«ƒ¿»««ƒ

B¯Bc68Ba¯˜a ÈÎ‡ ¯L‡ ÌÚ‰ ÈÏ‚¯ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ולא 69, ≈≈∆∆«¿ƒ»»¬∆»…ƒ¿ƒ¿
דורו  לאנשי הקשור נאמן רועה היותו מפני היה זה שגם ישראל לארץ נכנס

במיוחד. חזק בקשר מרעיתו eÏ‚Ï˙וצאן CÏÈÏ C¯ˆ‰ e‰ÈÓ¯È ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿»À¿«≈≈¿»
בדרגה  היה עצמו שהוא למרות

חסֿושלום  עשה ולא גבוהה

גלות  הוא עליהם שהעונש דברים

Èa ÌÚ „ÁÈ ˙BÈ‰Ï È„k¿≈ƒ¿««ƒ¿≈
B¯Bc70ÈÙÏ eÈ‰Â ,¿«¿¿ƒ

CÏÈÏ CÈ¯ˆ ÔÓ‡ ‰ÚB¯L∆∆∆¡»»ƒ≈≈
‰ÊÈ‡a ,B˙ÈÚ¯Ó Ô‡ˆ ÌÚƒ…«¿ƒ¿≈∆
„vÓe .'eÎ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ«
ÌÚ ‰LÓ ÏL ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿∆…∆ƒ
˙lÚt ‰p‰ ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ≈¿À«
Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ˙eÏb‰«»«¿≈ƒ¿»≈
ea¯ ‰LÓ ÏÚ Ìb ‰ÏÚt»¬»««…∆«≈
מסוימת  'נגיעה' תהיה לו שגם

aw‰Ï"‰לגלות  ÔÚhL∆»««»»
‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰nÏ»»¬≈…»»»«∆
היה  התורה במפרשי וכמבואר

רצוי. בלתי עניין זו בטענה

‰ÊŒÏÚÂ למה" לטענה במענה ¿«∆
פרשת  שבסוף שמות הרעות"

a ¯Ó‡˙L¯t ˙lÁ˙ ∆¡«ƒ¿ƒ«»»«
Ï‡ ÌÈ˜Ï‡ ¯a„ÈÂ ,‡¯‡Â»≈»«¿«≈¡…ƒ∆

,‰LÓ רש"י „a¯ומפרש …∆ƒ≈
‰L˜‰L ÏÚ ËtLÓ Bz‡ƒƒ¿»«∆ƒ¿»

‰ÓÏ ¯ÓBÏÂ ¯a„Ï62 ¿«≈¿«»»
‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰71, ¬≈…»»»«∆

Ï‡ ‡¯‡Â ,B¯Ó‡a¿»¿»≈»∆
ÏÚ Ï·Á ,'B‚Â Ì‰¯·‡«¿»»¿¬»«
ÔÈÁkzLÓ ‡ÏÂ ÔÈ„·‡c¿»¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ

,'eÎ ואינם נמצאים שאבדו

¯Á‡ e¯‰¯‰ ‡Ï ˙B·‡‰L∆»»…ƒ¿¬««
‰nÏ z¯Ó‡ ‰z‡Â ,È˙BcÓƒ«¿«»»«¿»»»

‰˙Ú¯‰72ŒÏÚL ,eÈÈ‰ , ¬≈…»«¿∆«
‰Ê"הרעות "למה הטענה על ∆

Èk ,‡˜Âc ‰ÏÚÓlÓ) ‰ÏÚÓlÓ Leha ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«¿»ƒ¿«¿»«¿»ƒ
BÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ B¯ÊBÚ ‰"aw‰ ÈÏÓÏ‡73 המאבק לגבי אמרו ז"ל חכמינו ƒ¿»≈«»»¿≈»

עצמו  בכוחות זאת לעשות יכול אינו האדם כי הרע היצר על להתגבר והצורך

ב'ביטוש' צורך יש שלעתים זה בעניין וכן ה', עזרת ללא אפשרי בלתי והדבר

האדם), של עצמית בעבודה נפעל לא והדבר דווקא ∆∆»C¯cŒÏÚמלמעלה

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó74ÔÈLh·Ó ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ï„ ‡Ú‡ «¬««≈«»»¿»»ƒ≈¿»¿«¿ƒ
'eÎ dÈÏ למצב משל מהווה והדבר אותו מבקעים בו, נתפסת לא שהאש עץ ≈

לכך  והעצה עצמית, ישות בגלל באדם מאירים לא והמצוות התורה אור בו

הישות. ביטול הקדושֿברוךֿהוא ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰היא שעשה ה'משפט' לאחר ¿«¬≈∆
הרעות" "למה הטענה בעקבות

ומעתה 'ביטוש', ««‰È‰נגרם
ÔÈÚ ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒƒ¿«

'eÎ ‰Ïe‡b‰ עוסקת שבו «¿»
וארא. פרשת

Ú‚Ba Ô·eÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿≈«
Le¯cÏ חסידות מאמר «¿
Ï"p‰ ואר פרומער א""דער ««

˙L¯Ùa ‰˙È‰ B˙¯ÈÓ‡L∆¬ƒ»»¿»¿»»«
‡˜Âc ‡¯‡Â בפרשת ולא »≈»«¿»

ÔÎzשמות. ,‰p‰c¿ƒ≈…∆
ÈÈÚa Le¯c‰«¿¿ƒ¿¿≈

ËÈÈ˜Óe¯Ù שמים יראת ¿¿«
מעבירות  (ÈÙkוזהירות 'eÎ¿ƒ

¯ÚÓe¯Ù ¯Úc" ‡¯˜pL∆ƒ¿»∆¿∆
ÔÈÚ ‡e‰ ("‡¯‡Â»≈»ƒ¿«

ÌÈLeËÈa‰ הישות ביטול «ƒƒ
ÔÈÚ C¯cŒÏÚ ,˙eiÁe¯a¿»ƒ«∆∆ƒ¿«
¯ÓÁa „eaÚM‰Â ˙eÏb‰«»¿«ƒ¿¿…∆
‡e‰L ÈÙk ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿ƒ∆

,˙eiÁe¯a הוא שעניינו ¿»ƒ
מאמץ  מתוך תורה לימוד

הזוהר  כדברי ∆…¿ÓÁa¯ויגיעה
‡c זה,¯ÓÁÂŒÏ˜ »«»…∆

ÔeaÏ ‡c ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ»ƒ
‡˙ÎÏ‰ הלכות ליבון זה ƒ¿¿»

'eÎ75‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ .¿«¿≈∆
והביטול  הביטוש באמצעות

„ÓÚÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰»»»ƒ¿«¬»
Ê‡L ,‰Ïe‡b ÏL ·vÓe«»∆¿»∆»
נפשי  במצב נמצאים כאשר

גאולה של ÌÈÏBÎÈ¿ƒרוחני
Le¯c‰ ˙¯ÈÓ‡a ÏÚÙÏƒ¿…«¬ƒ««¿

‰e¯a¯המאמר  ˙eÓÏL ˙Ó‚„Â ÔÈÚÓ ‡e‰L ÔÈÚƒ¿»∆≈≈¿À¿«¿≈«≈
elÚ˙È ,e„·‡Â e˜Á¯˙pL ˙BˆBˆÈp‰ ÌbL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…∆««ƒ∆ƒ¿«¬¿∆∆¿ƒ¿«

‰M„˜a eÏÏÎÈÂ בגאולה יהיה זה שעניין באריכות לעיל כמבואר ¿À¿¿ƒ¿À»
על  והדיבור והלימוד הגלות בזמן ועבודתינו מעשינו זאת ועם העתידה,

לכך. הראויה וההכנה ההקדמה הם התורה בפנימיות כך

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

e"kyz'd hay yceg y`x ,`x`e zyxt zay

ימים ÏÎÂט) ּכּמה ׁשּנׁשארּו עּתה, יֹותר עֹוד מדּגׁש זה ¿»ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
חסידּות  (מ'גיסט) מפיצים ולכן מ ׁשיח, ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָלביאת
הּביכלא וכן הּזקן, רּבנּו ׁשל מהּביכלא החל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּברּבּוי,
 ֿ להסּתּלקּות הּמאה ׁשנת היא ׁשהּׁשנה צדק', ה'צמח ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשל
רּבנּו לדרּוׁשי ועד לאחרֹונה, ׁשּמדּפיסים ׁשּלֹו, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהילּולא

כּו' החׁש את מאירים ׁשעלֿידיֿזה ועד 76נׂשיאנּו, , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ
מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח לביאת ְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשּזֹוכים

∑
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(המו"ל).76) קצת חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„BÚ Lb„Ó ‰Ê ÏÎÂ (Ë¿»∆À¿»
‰nk e¯‡LpL ,‰zÚ ¯˙BÈ≈«»∆ƒ¿¬«»
,ÁÈLÓ ˙‡È·Ï ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ«»ƒ«

ביותר קרובה ≈«¿ÔÎÏÂוהגאולה
ËÒÈ‚'Ó) ÌÈˆÈÙÓ¿ƒƒ¿ƒ¿

Èea¯a,"שופכים" ˙e„ÈÒÁ (¬ƒ¿ƒ
רב C‡ÏÎÈa‰Óבשפע ÏÁ‰»≈≈«ƒ¿«

"ביכל" נקרא כתבֿיד של כרך

"ביכלאך" ¯eaוברבים ÏL∆«≈
ÏL Í‡ÏÎÈa‰ ÔÎÂ ,Ô˜f‰«»≈¿≈«ƒ¿»∆

‰M‰L ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆∆«»»
‰‡n‰ ˙L ‡È‰ƒ¿««≈»
BlL ‡ÏeÏÈ‰Œ˙e˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«¿ƒ»∆

תרכ"ו, ניסן ÌÈÒÈt„nL∆«¿ƒƒבי"ג
ÈLe¯„Ï „ÚÂ ,‰B¯Á‡Ï»«¬»¿«ƒ¿≈

N ea¯ŒÈ„ÈŒÏÚL ,e‡È «≈¿ƒ≈∆«¿≈
CLÁ‰ ˙‡ ÌÈ¯È‡Ó ‰Ê∆¿ƒƒ∆«…∆

'eÎ76, הגלות »¿ÚÂ„של
ÁÈLÓ ˙‡È·Ï ÌÈÎBfL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zay(iriax meil)

óãBòa äfîdGnE dGn oMWOd iCv lr gExq didi ld`d zrixi Kx`A ¦¤¨¥§Ÿ¤§¦Ÿ¨Ÿ¤¦§¤¨©©¦¥©¦§¨¦¤¦¤
izya okynd zerixi lr zetcer eid ld`d zerixiy - 'FzQkl§©Ÿ
ick dzid ef dn`e ,cv lka dn` ly scer yiy `vnpe ,zen`

úBqëìd z`ìL änàdíéðãàdzid `lyzerixi ici lr dqekn §©©¨¤£¨¦
,okynd,øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøácdzid dn` dze` ¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥

ickúBqëìd z`íéLø÷ ìL änàdzid `ly mipc`d lrny §©©¨¤§¨¦
mifrd zerixi s` ,mipc`d z` la` ,okynd zerixi ici lr dqekn

.eqik `l
,okynd jxe`l zerixid zgpd ote` z` aygzykeeäééúet éãL§¦©§

ïkLîc dékøeàì,okynd jxe`l zerixid agex z` jlyd ±änk §§¥§¦§¨©¨
àéåä,cgi zerixid lk ly oagex did dnk ±òaøàå íéòaøà,zen` ¨§¨©§¨¦§©§©

àøbéàì ïéúìz ìcjxe` lr eidy ,bbl zen` miyly zigtz - ©§¨¦§¦¨¨
,dn` miyly didy okynd llgéøñ òaøà eäì àLtex`yp ± ©¨§©§©§¥

,zen` dxyr rax`àìôëì ézøz ìcdrixil zen` izy zigtz ± ©©§¥§©§¨
,gxfn cvl dielz dzidyáéúëcxn`py ±(h ek my)úà zìôëå' ¦§¦§¨©§¨¤

'ìäàä éðt ìeî ìà úéMMä äòéøéädrixid ivg z` dlziy - ©§¦¨©¦¦¤§¥¨Ÿ¤
`ed drixid ivge ,gxfn cva `idy okynd gzt ipt lr ziyyd

,zen` rax` `ed drixi agex oky zen` izyézøz eäì àLt©¨§©§¥
éøñdywne .axrnay miyxwd ieqikl zen` dxyr mizy ex`yp ± §¥

:`xnbdäãeäé éaøì àîìLamiyxwd eidy xaeqd dcedi iaxl ± ¦§¨¨§©¦§¨
eqxtyky `vnp ,rav` agex my`xa didy cr miklede milk
zerixid jxe`n mihrnn miyxwd eid `l okynd lr zerixid z`
cere ,zen` xyr `edy yxwd jxe` lk z` miqkne miltep eide
lr exxbpe okynd iyxw lr zetcer eidy zen` izy mdn exzep

c oaen eixacle ,[bi xeiv] ux`dëc eðééäáéúaezky edfy ±ek my) ©§¦§¦
(aiçøñz úôãBòä äòéøéä éöç'ivg dze`y ,'oMWOd ixg` lr £¦©§¦¨¨¤¤¦§©©£Ÿ¥©¦§¨

ztcer didz ,okynd zerixi lr dxizid ld`d zerixiay drixi
,ux`d lr xxbze okynd iyxw ixeg` lräéîçð éaøì àlàxaeqd ¤¨§©¦§¤§¨

hrnn miyxwd agex dide ,dn` miyxwd iaer did dlrnl mby
miqkn eidy zen` dxyr cg` wx ex`yp ok m` ,dn` drixidn
,[ci xeiv] ux`d lr zxxbp dzid zg` dn` wxe ,uegan okynd z`

,dywi eixacleéàî'çøñz'epiidc drixid ivgy aezkd zpeek dn ± ©¦§©
drixid dzid `l eixacl ixd ,okynd ixeg` lr gxqz zen` izy
iaxl :`xnbd zvxzn .zg` dn` `l` okynd iyxw lr ztcer

epiid 'gxqz drixid ivg' dingp,äéúBøáçî çøñzivgy xnelk ¦§©¥©§¤¨
dn`d ,dpezgzd drixid lr zetcer eidi zen` izy epiidc drixid

.ux`d lr zxxbp dipyd dn`de mipc`d zn` z` dqkn zg`
úëlänL äMàì ,äîBc ïkLî äîì ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥§¨¦§¨¤§¦¨¤§©¤¤

äéìetLå ÷eMadicba ileye ±,äéøçà ïéëläîdrixid dzid jk ©§¦¤¨§©§¦©£¤¨
.ux`a zxxbp

mr miyxwd en`zed cvik zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:mipc`d,íéLø÷ eéä íéöeøç ,ïðaø eðzly dpezgzd dn`ay ¨©¨¨£¦¨§¨¦

ex`ype ,dn` ivg agexe dn` daeba uixg mrvn`a eyr miyxwd
mze` aiaq mb evxge ,[eh xeiv] cv lka dn` ivg ly zeci izy
eidi mipc`a zecid z` erwziyky ,oc`d iptec ly iaera zeci

ehlai `le dfl df micenv miyxwd,[fh xeiv] mipc`deéä íéìeìçå©£¦¨
íéðãàämirwez eid llg eze`ae ,[fi xeiv] mipc`a lelg awp dide ± ¨£¨¦

.[gi xeiv] miyxwd zeci z`
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טז

.e"kyz'd ,hay yceg y`x ,`x`e t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בקרא ‡. מפורש - שבט לר"ח משה 1בנוגע דיבר לחודש באחד חודש עשר  בעשתי שנה בארבעים "ויהי :
תורה) (משנה כולה התורה כל וחזרת תוכחות, דברי - אליהם" אותו ה' צוה אשר ככל ישראל בני .2אל

היתה שבט בר"ח יותר: שדיבר zlgzdובפרטיות נמצא, באדר, בז' היתה שהסתלקותו וכיון משה, של דיבורו
במשך מעיינות e"lעמהם ממנו נסתמו ושנותיו, ימיו מלאו שבו עצמו, באדר בז' כי אדר, ו' עד שבט (מר"ח יום

ב"3החכמה  כמרומז ,(dl` ל"ו - אלה" "כמספר גו'", שבט 4הדברים בר"ח נכלל זה וכל מפורש 5; אודותיו ,
גו'". משה ש"דיבר בקרא

האריז"ל  דברי ונעשים"6וע"פ נזכרים האלה "והימים של 7בענין המיוחדים הענינים "נזכרים" שכאשר ,
הראשונה, בפעם כמו כו' ההמשכות אותם הפעם עוד ו"נעשים" חוזרים אזי ושנה, שנה בכל ההם" "הימים

הזקן  רבינו ממ"ש כמובן יותר, נעלה באופן .8ועוד ומאיר יורד ושנה שנה כו'",ש"בכל יותר עליון חדש אור .
בקודש" "מעלין כהכלל נגלה, ע"פ הוא משה 9וכן "דיבר שבו שבט, לר"ח בנוגע גם הוא שכן מובן, הרי -

גו'". ישראל בני אל

אודות ·. בכתוב המסופר כי, שבט, לר"ח בנוגע ונעשים" ד "נזכרים הענין שייך לא שלכאורה - ובהקדמה
דוקא  הארבעים שנת עם קשור לחודש") באחד חודש עשר ("בעשתי שבט בר"ח בנ"י אל משה של דיבורו

שנה. בכל שבט לר"ח ששייך ענין זה אין שלכאורה כך, שנה"), בארבעים ("ויהי
שלו: להסתלקותֿהילולא המאה שנת היא שהשנה - הצ"צ דברי ע"פ יובן הענין אך

לאחרונה) (שנדפס דברים הקשורים 10באוה"ת ענינים כמה (ומביא יום לארבעים ניתנה שהתורה הצ"צ מביא
עד  דרבי' אדעתי' איניש קאים לא ע"ד אפ"ל בהר משה שהי' יום ארבעים ש"ענין ומבאר, ארבעים), מספר עם

שנין  לבינה 11ארבעים ארבעים בן ולכן כשנה 12, ודאי חשוב שלמעלה ויום יום,13, ארבעים בהר משה הי' ע"כ ,
כו'". התורה על קאים שיהי' כדי

התורה  לימוד ואמיתית התורה, נותן על קאי ש"רבי'" - דרבי'" אדעתי' איניש ד"קאים הענין ביאור ובהקדם
ע"י  נעשה זה וענין התורה", "נותן את גם אלא התורה, שכל את רק לא "לוקח" הלומד שהאדם באופן הוא

דוקא  .הדעת

היומי  תניא בשיעור היא14וכמבואר ש"החכמה ,xewnוהיא וההבנה וההשגה .dlrnlהשכל מההבנה .15..
התורה  לימוד ענין שאמיתית מובן, ומזה כו'", כלל בי' תפיסא מחשבה דלית ב"ה א"ס אור בה מתלבש ולכן
התורה. נותן הרצון, בעל שזהו בה, המלובש האוא"ס את תופס שעי"ז אלא שבה, השכל רק לא הוא (חכמה)

דרבי'". אדעתי' איניש "קאי שאז שנה, בארבעים צורך יש זה ובשביל

יום, לארבעים התורה שניתנה שזהו - יום ארבעים במשך להעשות יכול זה ענין הי' החטא קודם אמנם,
משא"כ  דרבי'"; אדעתי' "קאים להיות כדי יום ארבעים מספיק בודאי הי' שאצלו רבינו, למשה בנוגע ובפרט

שנה. בארבעים צורך יש אלא יום, ארבעים מספיק לא החטא לאחרי
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ג.1) א, דברים
ופירוש2) רש"י, פירוש - הפירושים כמ"פ כב' (שהובא הספורנו

לקו"ש  (ראה זל"ז ושייכים בי', איתנהו והא שהא - חסידות) בדרושי
בפנים). דלקמן חי"ט

ב.3) לא, וילך פרש"י
דברים.4) ר"פ אוה"ח
לקו"ת 5) (ראה החודש ימי כל את כולל חודש" ש"ראש לכך נוסף

ובכ"מ). ואילך. א נח, ר"ה דרושי
(להחיד"א)6) דוד לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז
פכ"ט.
כח.7) ט, אסתר

סי"ד.8) אגה"ק תניא
וש"נ.9) א. כח, ברכות

יח.10) ע'
ע"ב.11) ריש ה, ע"ז
ספ"ה.12) אבות
וש"נ.13) ע"ב. ריש ב, ר"ה ראה
פי"ח.14)
השכל 15) מקור היא "החכמה שם: בתניא הלשון מדיוק להעיר

והחכמה  והשגתו, השכל הבנת שהוא מהבינה למעלה והיא וההבנה,
לשון, כפל זה שאין - להן" מקור והיא וההשגה, מההבנה למעלה היא
הגהות  "מ"מ, גם (ראה ארבע שהן שתים מדריגות, ד' כאן מונה אלא

e"kyz'd ,hay yceg y`x ,`x`e t"y zgiy

רבינו  למשה בנוגע גם הוא שנה בארבעים צורך יש החטא שלאחרי זה ירידה 16וענין פעל החטא שהרי -
בגמרא  כדאיתא רבינו, משה אצל הפסוק 17גם בשביל 18על אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך, "רד רד", "לך

(וכידוע  אומרים 19ישראל" שלכן החטא, קודם אצלו שהיו הענינים את רבינו משה מקבל השבת ביום שרק
חלקו"). במתנת משה "ישמח שבת בתפלת

קשור  אינו - וגו'" משה דיבר לחודש באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים "ויהי שמ"ש מובן, ומזה
במשך  זה נעשה החטא קודם (שהרי דוקא שנה ארבעים של זמן משך הקשור עם ענין זהו אלא יום), ארבעים

ד"הימים  הענין שפיר בזה שייך ולכן בזמן), (ולא בתורה ענין שזהו כך, בתורה, שישנו הארבעים מספר עם
ונעשים". נזכרים האלה

מעצמו‚. ש"משה תורה", "משנה ענין ביאור - השיחה הקודש"המשך ו"ברוח התורה 20אמרם" שהמשכת ,
לעולם" בעולם 21(ש"קדמה ("ונחנו22) הביטול תכלית הקצוות: ב' בו שיש דמשה, הממוצע ע"י ),23מה"היא

אמות" "עשר קומתו היתה (שלכן המציאות והמשכת24ושלימות אופנים:), בב' היא הממוצע שע"י ההשפעה
התלבשות  בדרך תורה ובמשנה מעביר; בדרך ראשונים ספרים סמוכים 25בד' דרשינן תורה במשנה ).26(ולכן

ירידה) ה"ז שלכאורה (אף ההתלבשות בענין עצם 27והצורך עם) (ולהתעצם את ליקח יכולים שעי"ז לפי -
משלישי  גם למעלה ית', מעצמותו נלקח דתורה שמשנה לפי - זה על והכח מהשגה. למעלה שהיא כפי 28התורה

ומשה) הוי' (שמחבר למטה 29המדבר הירידה להיות יכולה ידו ועל נשארת 30, בשעה ובה התלבשות, של באופן
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קכא)). (ע' שם לתניא קצרות" והערות
רמזה.16) לא ד"ה - שם ע"ז פרש"י ראה
א.17) לב, ברכות
ובפרש"י.18) ז לב, תשא
ב.19) א, בראשית תו"א ג. יב, בהעלותך להאריז"ל סה"ל ראה
ובכ"מ.
ובתוס'.20) ב לא, מגילה
עניני21) אודות בתורה שמצינו ברא ומה "בראשית כמו העולם,

השמים את ד"שמים אלקים הענין הרי - א) א, (בראשית הארץ" ואת
יותר, ונעלים אחרים בצירופים הוא לעולם שקדמה כפי בתורה וארץ"
ואילך  פט ע' תרנ"א בסה"מ ונת' הובא ב. לא, (ח"א בזהר מ"ש )וע"ד

גם  נמשך זה הרי העולם שנברא לאחרי (ורק ספירות עשר על שקאי
כפשוטם). וארץ לשמים בנוגע

(ישעי' ר"ח שבת בהפטרת מ"ש שזהו - עתה גם שייך זה וענין
ולכאורה  עושה", אני אשר החדשה והארץ החדשים "השמים כב) סו,
"אעשה", הול"ל לבוא, לעתיד על קאי זה שכתוב כיון מובן: אינו
הענין  על דקאי לומר [ואין הוה בלשון "עושה" ולא עתיד, בלשון

מעשה תמיד יום בכל  בטובו הבעש"ט ד"המחדש וכתורת בראשית ",
(תהלים הפסוק (תניא על בשמים" נצב דברך הוי' "לעולם פט) קיט,

רגע  בכל והארץ השמים התהוות חידוש בענין בתחלתו) שעהיוה"א
הישנות  חידוש אם כי חדשה", וארץ חדשים "שמים זה אין שהרי -

הוא, הענין אך - במעשינו בלבד] תלויים דלעת "ל הגילויים שכל שכיון
ד"שמים  הענין ישנו עתה שגם עכצ"ל, רפל"ז), (תניא עתה ועבודתינו
בזהר  כמבואר הוה), (בלשון עושה" אני אשר חדשה וארץ חדשים
"לאפשא  - בתורה החידוש ע"י נעשה זה שענין ב) יב, רע"א. ה, (ח"א
פועלים  - התורה פנימיות תורה, בסתרי חידוש מוסיפים כאשר לה":
נגלה  התורה, בפשטות חידוש מוסיפים וכאשר חדשים", "שמים

חדשה". "ארץ פועלים - דתורה
(פ"ד):22) בתניא הזקן רבינו .ובלשון וירדה  ממדרגה "נסעה .

בהשתלשלות  .למדרגה גשמיים בדברים שנתלבשה עד .העולמות
כו'". הספר על בדיו

זֿח.23) טז, בשלח
וש"נ.24) ב. נד, ברכות
אלא 25) הרב", "שכל שנשאר באופן זה שאין השכל, בענין וכמו

שלו, השכל שנעשה ועד עמו, ומתעצם בהתלמיד שחודר באופן
על  נקראת ולכן התורה על נפשו שמסר רבינו, משה אצל וכמודגש

שמו"ר וראה כב. ג, (מלאכי משה" "תורת - ועד"ז שמו וש"נ), ד. פ"ל,
כמ"ש מישראל, חלק בכאו"א "ותן מ"כ) פ"ה שזהו ep(אבות בתורתך",

עי"ז  וש"נ), ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש (ראה בתורה שלו החלק
הזקן  רבינו כמ"ש מישראל, לכאו"א שייך זה ענין והרי בה, שמחדש
וש"נ) ה"ב. פ"ב שלו ת"ת הל' וראה א). (קמה, סכ"ו אגה"ק (תניא

. יוכל ישראל איש ."שכל לחדש בנגלה . הן באגדות הן בהלכות הן .
לו  יש נשמתו שרש מצד (והרי נשמתו שרש בחי' כפי בנסתר, הן

פרד"ס חלקי לכל (וכמובא שייכות כו'" בדבר ומחוייב התורה),
לחדשבהקדמה שיכול למי המר העונש אודות יעקב בתורה לקהלת

קה"י  גם וראה תר"ז), (ווילנא ברוכין להר"י קה"י ראה - מחדש ואינו
תרס"ה)). (פיעטרקוב הלוי לרי"י

וש"נ.26) ב. כא, ברכות
ענין 27) להיות שיוכל כדי הוא ההתלבשות שענין לומר ואין

ההבנה  ענין ישנו הראשונים ספרים בד' גם שהרי - וההשגה ההבנה
כשישנה  רק להיות שיכול בתורה, החידוש לענין ועד וההשגה,
זמן  כל (משא"כ עמו שמתעצם באופן וההשגה ההבנה שלימות
על  לשמור צריך אלא לחדש, יכול אינו עמו, נתעצם לא שהענין

כו'). עקלתון בדרך ילך זאת לולי כי שהן, כמו הרב" "אותיות
(שבת 28) כו'" תליתאי לעם תליתאי ל"אוריאן מהשייכות להעיר
א). פח,
[שעז"נ29) דלעילא הוי' משם גם "ושמי למעלה פרשתנו  בהתחלת

להם", נודעתי לא הוי'הוי' שם הוא לאבות שנתגלה הוי' שם כי,
ועוד)], קכז. ע' פרשתנו אוה"ת (ראה היותר דלתתא הדרגא  גם  כולל

דלעילא הוי' בשם הצמצום נעלית שלפני הוי' שם - לו *גופא שאין ,
וש"נ). .48 ע' חכ"ד התוועדויות - מנחם תורת (ראה אותיות

וכפי 30) ביותר, למטה יורד ביותר הגבוה שכל הכלל כידוע
לשלמה בנוגע להמשיכה שמצינו יכול הי' חכמתו גודל שמצד המלך,

משל  שכל יב), ה, (מלכיםֿא משל" אלפים "שלשת ע"י מטה, למטה
ואילו  ובכ"מ), ג. יא, לך לך תו"א (ראה כו' נוספת ירידה על מורה
שלש  רק - שלאח"ז ובדור משל, מאות ג' רק מצינו מאיר ר' אצל

סע"ב). לח, (סנהדרין

*(y"na fnexnke"'ied 'ied"cl `yz),(i"yxtae e,fi d"x) `hgiy xg`le `hgiy mcew,dxiar wx epi` `hgd oipr ixdy - (a,zeciqga x`eank `l`
at zehn z"ewl),`.(n"kaey"`hg"oeyln `edoexqgoipr l"v df lr mbe)daeyzd,lgd - (dxiar lr wx `ed daeyzd oipry mlerd zerhk `le

mevnvd oipr i"ry oexqgdn,`vnpe,'`d 'iedy,mcew`hgiy,'ied my `edmevnvd iptly.
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רבינו  למשה בנוגע גם הוא שנה בארבעים צורך יש החטא שלאחרי זה ירידה 16וענין פעל החטא שהרי -
בגמרא  כדאיתא רבינו, משה אצל הפסוק 17גם בשביל 18על אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך, "רד רד", "לך

(וכידוע  אומרים 19ישראל" שלכן החטא, קודם אצלו שהיו הענינים את רבינו משה מקבל השבת ביום שרק
חלקו"). במתנת משה "ישמח שבת בתפלת

קשור  אינו - וגו'" משה דיבר לחודש באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים "ויהי שמ"ש מובן, ומזה
במשך  זה נעשה החטא קודם (שהרי דוקא שנה ארבעים של זמן משך הקשור עם ענין זהו אלא יום), ארבעים

ד"הימים  הענין שפיר בזה שייך ולכן בזמן), (ולא בתורה ענין שזהו כך, בתורה, שישנו הארבעים מספר עם
ונעשים". נזכרים האלה

מעצמו‚. ש"משה תורה", "משנה ענין ביאור - השיחה הקודש"המשך ו"ברוח התורה 20אמרם" שהמשכת ,
לעולם" בעולם 21(ש"קדמה ("ונחנו22) הביטול תכלית הקצוות: ב' בו שיש דמשה, הממוצע ע"י ),23מה"היא

אמות" "עשר קומתו היתה (שלכן המציאות והמשכת24ושלימות אופנים:), בב' היא הממוצע שע"י ההשפעה
התלבשות  בדרך תורה ובמשנה מעביר; בדרך ראשונים ספרים סמוכים 25בד' דרשינן תורה במשנה ).26(ולכן

ירידה) ה"ז שלכאורה (אף ההתלבשות בענין עצם 27והצורך עם) (ולהתעצם את ליקח יכולים שעי"ז לפי -
משלישי  גם למעלה ית', מעצמותו נלקח דתורה שמשנה לפי - זה על והכח מהשגה. למעלה שהיא כפי 28התורה

ומשה) הוי' (שמחבר למטה 29המדבר הירידה להיות יכולה ידו ועל נשארת 30, בשעה ובה התלבשות, של באופן
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קכא)). (ע' שם לתניא קצרות" והערות
רמזה.16) לא ד"ה - שם ע"ז פרש"י ראה
א.17) לב, ברכות
ובפרש"י.18) ז לב, תשא
ב.19) א, בראשית תו"א ג. יב, בהעלותך להאריז"ל סה"ל ראה
ובכ"מ.
ובתוס'.20) ב לא, מגילה
עניני21) אודות בתורה שמצינו ברא ומה "בראשית כמו העולם,

השמים את ד"שמים אלקים הענין הרי - א) א, (בראשית הארץ" ואת
יותר, ונעלים אחרים בצירופים הוא לעולם שקדמה כפי בתורה וארץ"
ואילך  פט ע' תרנ"א בסה"מ ונת' הובא ב. לא, (ח"א בזהר מ"ש )וע"ד

גם  נמשך זה הרי העולם שנברא לאחרי (ורק ספירות עשר על שקאי
כפשוטם). וארץ לשמים בנוגע

(ישעי' ר"ח שבת בהפטרת מ"ש שזהו - עתה גם שייך זה וענין
ולכאורה  עושה", אני אשר החדשה והארץ החדשים "השמים כב) סו,
"אעשה", הול"ל לבוא, לעתיד על קאי זה שכתוב כיון מובן: אינו
הענין  על דקאי לומר [ואין הוה בלשון "עושה" ולא עתיד, בלשון

מעשה תמיד יום בכל  בטובו הבעש"ט ד"המחדש וכתורת בראשית ",
(תהלים הפסוק (תניא על בשמים" נצב דברך הוי' "לעולם פט) קיט,

רגע  בכל והארץ השמים התהוות חידוש בענין בתחלתו) שעהיוה"א
הישנות  חידוש אם כי חדשה", וארץ חדשים "שמים זה אין שהרי -

הוא, הענין אך - במעשינו בלבד] תלויים דלעת "ל הגילויים שכל שכיון
ד"שמים  הענין ישנו עתה שגם עכצ"ל, רפל"ז), (תניא עתה ועבודתינו
בזהר  כמבואר הוה), (בלשון עושה" אני אשר חדשה וארץ חדשים
"לאפשא  - בתורה החידוש ע"י נעשה זה שענין ב) יב, רע"א. ה, (ח"א
פועלים  - התורה פנימיות תורה, בסתרי חידוש מוסיפים כאשר לה":
נגלה  התורה, בפשטות חידוש מוסיפים וכאשר חדשים", "שמים

חדשה". "ארץ פועלים - דתורה
(פ"ד):22) בתניא הזקן רבינו .ובלשון וירדה  ממדרגה "נסעה .

בהשתלשלות  .למדרגה גשמיים בדברים שנתלבשה עד .העולמות
כו'". הספר על בדיו

זֿח.23) טז, בשלח
וש"נ.24) ב. נד, ברכות
אלא 25) הרב", "שכל שנשאר באופן זה שאין השכל, בענין וכמו

שלו, השכל שנעשה ועד עמו, ומתעצם בהתלמיד שחודר באופן
על  נקראת ולכן התורה על נפשו שמסר רבינו, משה אצל וכמודגש

שמו"ר וראה כב. ג, (מלאכי משה" "תורת - ועד"ז שמו וש"נ), ד. פ"ל,
כמ"ש מישראל, חלק בכאו"א "ותן מ"כ) פ"ה שזהו ep(אבות בתורתך",

עי"ז  וש"נ), ואילך. 116 ע' חי"ג לקו"ש (ראה בתורה שלו החלק
הזקן  רבינו כמ"ש מישראל, לכאו"א שייך זה ענין והרי בה, שמחדש
וש"נ) ה"ב. פ"ב שלו ת"ת הל' וראה א). (קמה, סכ"ו אגה"ק (תניא

. יוכל ישראל איש ."שכל לחדש בנגלה . הן באגדות הן בהלכות הן .
לו  יש נשמתו שרש מצד (והרי נשמתו שרש בחי' כפי בנסתר, הן

פרד"ס חלקי לכל (וכמובא שייכות כו'" בדבר ומחוייב התורה),
לחדשבהקדמה שיכול למי המר העונש אודות יעקב בתורה לקהלת

קה"י  גם וראה תר"ז), (ווילנא ברוכין להר"י קה"י ראה - מחדש ואינו
תרס"ה)). (פיעטרקוב הלוי לרי"י

וש"נ.26) ב. כא, ברכות
ענין 27) להיות שיוכל כדי הוא ההתלבשות שענין לומר ואין

ההבנה  ענין ישנו הראשונים ספרים בד' גם שהרי - וההשגה ההבנה
כשישנה  רק להיות שיכול בתורה, החידוש לענין ועד וההשגה,
זמן  כל (משא"כ עמו שמתעצם באופן וההשגה ההבנה שלימות
על  לשמור צריך אלא לחדש, יכול אינו עמו, נתעצם לא שהענין

כו'). עקלתון בדרך ילך זאת לולי כי שהן, כמו הרב" "אותיות
(שבת 28) כו'" תליתאי לעם תליתאי ל"אוריאן מהשייכות להעיר
א). פח,
[שעז"נ29) דלעילא הוי' משם גם "ושמי למעלה פרשתנו  בהתחלת

להם", נודעתי לא הוי'הוי' שם הוא לאבות שנתגלה הוי' שם כי,
ועוד)], קכז. ע' פרשתנו אוה"ת (ראה היותר דלתתא הדרגא  גם  כולל

דלעילא הוי' בשם הצמצום נעלית שלפני הוי' שם - לו *גופא שאין ,
וש"נ). .48 ע' חכ"ד התוועדויות - מנחם תורת (ראה אותיות

וכפי 30) ביותר, למטה יורד ביותר הגבוה שכל הכלל כידוע
לשלמה בנוגע להמשיכה שמצינו יכול הי' חכמתו גודל שמצד המלך,

משל  שכל יב), ה, (מלכיםֿא משל" אלפים "שלשת ע"י מטה, למטה
ואילו  ובכ"מ), ג. יא, לך לך תו"א (ראה כו' נוספת ירידה על מורה
שלש  רק - שלאח"ז ובדור משל, מאות ג' רק מצינו מאיר ר' אצל

סע"ב). לח, (סנהדרין

*(y"na fnexnke"'ied 'ied"cl `yz),(i"yxtae e,fi d"x) `hgiy xg`le `hgiy mcew,dxiar wx epi` `hgd oipr ixdy - (a,zeciqga x`eank `l`
at zehn z"ewl),`.(n"kaey"`hg"oeyln `edoexqgoipr l"v df lr mbe)daeyzd,lgd - (dxiar lr wx `ed daeyzd oipry mlerd zerhk `le

mevnvd oipr i"ry oexqgdn,`vnpe,'`d 'iedy,mcew`hgiy,'ied my `edmevnvd iptly.
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ה' דבר - התשובה 31במהותה הו"ע ובעבודה היחידה 32. בחי' חב"ד, חסידות תורת לגילוי בנוגע הוא וכן .
ל"חוצה" עד הפצה של באופן בא עצמו שהמעיין ועד אנושי, בשכל שמתלבשת כ"ק 33שבתורה , ע"י הוגה  -

ואילך  41 ע' חל"ו ואילך; 9 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפס שליט"א, .34אדמו"ר

***

זה „. שענין להוסיף, יש - שבט בר"ח רבינו משה שאמר תוכחות" "דברי אודות לעיל להמוזכר בהמשך
וגו'" סיחון את הכותו "אחרי כו'"35הי' לנו הטיב מה עלינו, לזה "מה יאמרו שלא ,36:

להיותו  גשמי, טוב כל הגשמיים, צרכיהם כל להם ליתן דאג - תוכחות דברי לבנ"י אמר רבינו שמשה לפני
drex מרעיתו צאן צרכי כל לספק שצריך  הוא רועה של ענינו והרי .37ישראל,

במדרש  הפסוק 38וכדאיתא יודע 39על "שהוא בכך דוד) את (וכן משה את בחן שהקב"ה רועה", הי' "ומשה
ה  רק לא - כחו" לפי איש הצאן קטנה"לרעות ד"שה הענין עיקר והרי ה"קטנים", גם אלא וה"בחורים", "זקנים"

וכמו  נמוכות, בדרגות שנמצאים לאלו גם דואג רבינו שמשה והיינו, הנשמה, לעניני בנוגע הוא לבנ"י בנוגע
"מאין  רבינו: משה טוען זה שעל - תאוה" ל"בשר ששייכים בשר"40אלו (החל 41לי לפנ"ז שעוד המן, [משא"כ

משה  בזכות ירד באייר) "לחם 42מט"ו שהי' כיון - כו'" לי "מאין זה על  טען ולא השמים"43, ופעולת 44מן ,
המלאכים  שאכלו המן כמו רוחני, מזון שישאר באופן ולא גשמי, מזון להיות למטה להמשיכו רק היתה ],45משה

וגו'" תקצר ה' "היד הקב"ה: לו אומר זה בשר.46ועל גם להם להשפיע עליו ומצוה ,ַ

רק  לא היא שהשפעתו כיון - ס"ג) (כנ"ל אמות עשר להיות הוצרכה רבינו משה של שקומתו מה גם וזהו
ביותר. התחתונים אל התחתונה, מהאמה גם אלא העליונים, אמות מט'

וגו'"): הכותו ("אחרי ועוג סיחון ארץ כיבוש את גם פעל רבינו שמשה מה גם וזהו

להדעה  תחנם"47גם ד"לא האיסור בה ויש קדושה, בה יש ועוג סיחון שבני 48שארץ לאחרי רק זה הרי -
לארץ. חוץ בודאי זה הרי לפנ"ז, משא"כ גו'", חלוצים ש"יעברו התנאי את קיימו ראובן ובני גד

למשנת"ל  בנוגע יובן שכבשתם 49[ועפ"ז אתם "לסטים לישראל העולם אומות לטענת שבעה בנוגע ארצות
כיצד 50גוים" ישראל, ארץ לקדושת בנוגע היתה שטענתם כיון לפנ"ז, שהי' ועוג סיחון ארץ לכיבוש בנוגע ולא ,

יש  ועוג סיחון שארץ להדעה גם מתאים זה שביאור - בלבד הכיבוש ע"י קדושה ארץ שתהי' לפעול יכולים
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ועד 31) טומאה, של במצב הוא הלומד האדם כאשר שגם ועד
לקלקל  שיכול ועד ביותר, גרוע ענין שזהו מגופו, שיוצאת לטומאה
ה'", "דבר זה הרי - בתחלתה) (יומא ביוהכ"פ לקד"ק הכה"ג כניסת
מקבל  אינו אש "מה כאש", דברי כה "הלא כט) כג, (ירמי' שעז"נ

א). כב, (ברכות טומאה" מקבלין אינן תורה דברי אף טומאה,
שעל32) מזה כדמוכח מהתורה, את שלמעלה גם מתקנים ידה

התורה. בענין שנעשה החסרון
מהשכל, שלמעלה המס"נ ענין גם (ראה וזהו מהתורה ולמעלה

ולהעיר, - וש"נ). ואילך. 122 ע' חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת
מישראל, לכאו"א שייך זה הרי המס"נ, ענין מעלת גודל שמצד
ופושעי  שבקלים קל ש"אפילו (פי"ח) היומי תניא בשיעור כמבואר
בה  שיש התורה, כמו [ולא ה'" קדושת על נפשם מוסרים ישראל
ביטול  על נענש אינו ללמוד, יכול שאינו ועםֿהארץ דרגות, חילוקי
שעה  (אפילו עוסק ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר מי ורק תורה,

"ע  הנה כי,אחת), - פ"א)] (תניא וגו'" בזה ה' דבר כי רז"ל דרשו ליו
בהערה  (כנ"ל יותר למטה נמשך זה הרי יותר, נעלה הוא שהענין ככל

.(30
שכאשר 33) (113 ע' שלום תורת סה"ש (ראה הסיפור וכידוע

דמעות  עיניו זלגו חוצה, מעינותיך דיפוצו הענין לבעש"ט נאמר
חוצה") המעיינות הפצת פון ענין דעם אויף געוויינט סאך א ַַָ("מ'האט

את להפיץ ומוכרחים ברירה, שאין הוא המצב אעפ"כ, המעיינות אבל
פנימי באופן פעולתם ושתהי ' (ראהחוצה, הסיפור כידוע תורת דוקא,

שהי'מנחם  הזקן לרבינו שאמרו וש"נ) ואילך. שח ע' היומן רשימת -
הזקן, רבינו והשיב מקיפים, ע"י המאסר ענין כל את לבטל יכול
פנימי. באופן זאת שיפעלו ובלבד וכו', ולמטה למעלה הצער שכדאי

תש"מ.34) שבט ר"ח וארא ש"פ שיחת בשילוב
ד.35) שם, דברים
עה"פ.36) פרש"י
(37.37 ע' חי"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.38) פ"ב, שמו"ר
א.39) ג, שמות
יג.40) יא, בהעלותך
(41.(12 (ע' חי"ט בלקו"ש שנדפסה בהשיחה - כנ"ל
א.42) ט, תענית
ד.43) טז, בשלח
הרי 44) - השמים מן  הי ' השליו שגם  ש"התאוו ואף באופן זה הי'

ד). שם, (בהעלותך תאוה"
ב.45) עה, יומא ראה
כג.46) יא, בהעלותך
וש"נ.47) .147 ס"ע חכ"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
ב.48) ז, ואתחנן
התוועדויות 49) - מנחם (תורת בתחלתה בראשית ש"פ שיחת

וש"נ. .(157 ע' חמ"ה
בראשית.50) ר"פ פרש"י

e"kyz'd ,hay yceg y`x ,`x`e t"y zgiy

ארצות  כיבוש בעת שזהו ראובן, ובני גד דבני התנאי קיום לאחרי רק היא הקדושה שחלות כיון כו', קדושה בה
גוים]. שבעה

היתה  ועוג סיחון ארץ גם שהרי - גשמי טוב כל יהי' לארץ בחוץ שגם לבנ"י דואג רבינו שמשה ונמצא,
בביכורים  חייבת ועוג סיחון שארץ דעה שיש מזה כמובן כו', מובחרת חייבת 51ארץ שאינה להדעה וגם ,

ביכורים 52בביכורים  מהם מביאים שאין מקומות יש בא"י שגם לכך (נוסף הרי לה 53, יש בתורה הקס"ד גם (
חלקם  על וויתרו ראובן ובני גד שבני בפועל, שרואים וכפי טובה, ארץ בודאי שזוהי כך, במציאות, אחיזה
זה  הי' בודאי הרי ומשתלם, כדאי הי' זה שדבר וכיון ועוג, סיחון בארץ נחלה לקבל כדי אומות שבעה בארץ

גשמי. טוב של מקום

הרוחניים  לענינים בנוגע גם ולאח"ז בנ"י, של הגשמיים לצרכיהם דואגים לראש שלכל - הדברים סדר .54וזהו

ישראל ‰. לרועה בנוגע גם הוא כן הראשון, ישראל רועה רבינו, למשה בנוגע אמורים שהדברים וכשם
אדמו"ר: מו"ח כ"ק שבדורנו,

למיתה" "סמוך שבט, בר"ח לבנ"י משה של שדיבורו - יום 55ובהקדמה עם גם קשור אדר), (בז'
בשבט. בעשירי אדמו"ר מו"ח כ"ק של ההסתלקותֿהילולא

עשר  (מספר משה קומת של אמות עשר בדוגמת הם שבט ליו"ד שבט ר"ח שבין הימים שעשרת ולהעיר,
היותר  בדרגא שנמצאים לאלו גם ההשפעה נמשכת ידם שעל למקום), בנוגע עשר מספר כמו לזמן, בנוגע

ס"ד). (כנ"ל תחתונה

לצאן  ומשפיע ממשיך לראש שלכל - הוא הדברים סדר דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל גם ובכן:
הגשמיים. צרכיהם מרעיתו

הסיפור  וכידוע בגשמיות, גם ישראל של לטובתם בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק השתדל כמה עד שכבר 56וכידוע
במשך  עבודתו כל של התיכונה הנקודה היתה וזו יהודי, של טובתו בשביל מס"נ לו היתה שנה י"א בן בהיותו

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום עם (שקשור הש"ק ליום עד חייו ימי נסתלק.57כל שבו האחרון (

לבוראם" דומים ש"צדיקים לעשות 58וכיון לישראל מצוה הוא עושה שהוא מה הנה "מצוה"59, גם כולל , ַַ
וחיבור  צוותא כו'.60מלשון בעבודתו לו ומסייע אחד כל עם שמתחבר היינו, ,

אצל  הרגיל (ובלשון בכך ולהכיר לידע שצריכים - שליחותו במילוי שעוסקים אלו לכל בנוגע גם מובן ומזה
אדמו"ר  מו"ח שהכל 61כ"ק באופן להם ניתן שליחותם, במילוי להצליח הדרוש שכל דערהערן"), און "הערן :

ומניעות  בלבולים ללא שליחותם את למלא שיכולים כך, ולאכול!... לברך רק וצריכים השולחן, על ומוכן ערוך
הפרנסה. טרדות מצד ולא הגוף, ובריאות הנפש בריאות מצד לא כו',

לעיל  סלקין 62וכמדובר ושמעון "ראובן שיהי' הכח מיד ניתן נחתין", ושמעון "ראובן שכאשר ללא 63", ,
כו'. ועיכובים מניעות

השליחות  במילוי ולהצליח כו', ומכופל כפול החושך את לבקוע דרכו, לבטח אחד כל הולך כזה ובאופן
לבב. וטוב שמחה מתוך
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גוים]. שבעה
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ומניעות  בלבולים ללא שליחותם את למלא שיכולים כך, ולאכול!... לברך רק וצריכים השולחן, על ומוכן ערוך
הפרנסה. טרדות מצד ולא הגוף, ובריאות הנפש בריאות מצד לא כו',

לעיל  סלקין 62וכמדובר ושמעון "ראובן שיהי' הכח מיד ניתן נחתין", ושמעון "ראובן שכאשר ללא 63", ,
כו'. ועיכובים מניעות

השליחות  במילוי ולהצליח כו', ומכופל כפול החושך את לבקוע דרכו, לבטח אחד כל הולך כזה ובאופן
לבב. וטוב שמחה מתוך

***

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

רפ"ב.51) ביכורים הל' רמב"ם ספ"א. ביכורים
שם.52) ביכורים - ריה"ג דעת
מ"ג.53) פ"א שם
וש"נ.54) .5 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ג).55) א, (דברים עה"פ פרש"י
וש"נ.56) ואילך. פג ע' ח"ג שלו אג"ק
בסופה.57) תמיד
ה.58) פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות ראה

ב. פ"ו, אסת"ר
ט.59) פ"ל, שמו"ר ראה
ובכ"מ.60) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
וש"נ.61) .225 ע' תש"ח סה"ש
מנחם 62) (תורת בסופה תשכ"ו שבט מבה"ח שמות, ש"פ שיחת

.(341 ע' חמ"ה התוועדויות -
ה.63) פל"ב, ויק"ר



e"kyz'dכ ,hay yceg y`x ,`x`e t"y zgiy

.Â.'וגו אברהם אל וארא ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Ê הפסוק על רש"י בפירוש דבר,64הביאור שם שהוא מפני אתיקר, ולא יקיר, "תרגומו פרעה", לב "כבד
כי  לב 65כמו ש"כבד בגלל היא העונש שסיבת למשה הקב"ה דברי מובן אינו דלכאורה - הדבר" ממך כבד

אמר  שלפנ"ז בשעה בה "66פרעה", פועל `ip`e67dywהקב"ה אינו ש"כבד" רש"י מפרש ולכן פרעה"? לב את
שהוא  פרעה לב מצב את המתאר דבר", "שם אלא לבו, את להכביד הקב"ה פעולת על להתפרש שיכול עבר,

בעצם  עונש 68כבד לו מגיע ולכן ואילך.69, 28 ע' חל"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
.Á'שה לפני שעוד העובדה גם הרי להבין: צריך מצד ועדיין היא בעצם, כבד לבו הי' פרעה לב את הכביד

בתניא  (המובא הזונה במשל [וכמו הקב"ה ע"י שנברא כפי פרעה של תפקידה,70הטבע את למלא שצריכה ,(
ה' פי את לעבור אוכל לא בלעם "וכמאמר הקב"ה, של רצונו שזהו תפקידם".71לפי משנים אינם שכולם .72,

קלל" לו אמר ה' "כי דוד גבי זה?!73וכמ"ש על אותו להעניש אפשר איך וא"כ, ,[
התשובה  באגרת הזקן רבינו מ"ש בהקדם למארז"ל 74ויובן בידו 75בנוגע מספיקין אין ואשוב אחטא "האומר

תשובה", לעשות

שסומך- אלא יצרו, לכבוש יכול הי' החטא שבשעת "דוקא והתשובה שזהו הואיל ולכן התשובה, על בלבו
סניגור" נעשה קטיגור "אין וע"ד וכו'". מספיקין אין לחטוא, לו נעשה 76גורמת קטיגור "אין שענין ולהעיר, .

עבודת  (משא"כ הקדשים לקדש בכניסתו זהב בגדי הכה"ג לבש לא שלכן פנים, בעבודת דוקא הוא סניגור"
ידה  שעל מזה (כמובן התומ"צ מכללות למעלה שהיא התשובה מעלת גודל ומצד זהב). בבגדי שהיתה חוץ
נעשה  קטיגור ש"אין הכלל בה יש ולכן פנים", "עבודת בבחי' שהיא מובן התומ"צ), בקיום החסרון את מתקנים

-סניגור"

. ונתחזק דחק אם אבל דייקא, מספיקין שעומד "אין דבר  לך "אין כי תשובתו", מקבלין תשובה ועשה .
התשובה" .77בפני

שובבים  בנים "שובו ואמרה שיצתה קול" ה"בת את שמע פרטית שבהשגחה לאחרי  שגם באחר, שמצינו וכפי
מאחר" תשובה 78חוץ לעשות וצריך יכול הי' -79.

יכול  הי' מ"מ, לבו, את ה' הכביד לזה, ונוסף בעצם, כבד לבו שהי' שאף לפרעה, בנוגע גם מובן ומזה
ונכנס". "דחק של באופן בתשובה, לשוב וצריך

ח"ו, עבירה של לענין בנוגע עצמו את להצדיק יכול שאינו - מישראל כאו"א לעבודת בנוגע מובן ועד"ז
בו  גוברים והרשעים והסט"א, הקליפות עולם שהוא בעוה"ז, שנמצא כיון כו', ברירה לו שאין כי,72ולטעון ,
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יד.64) ז, פרשתנו
פועל 65) ולא דבר", "שם הוא "כבד" בודאי וכאן - יח. יח, יתרו

לאחרי  יוהכ"פ, למחרת - עתה שדוקא לומר אפשר אי שהרי יוצא,
פלפולא  גם לו שניתן ועד ביותר, נעלית למדריגה הגיע שמשה

ממנו. כבד הדבר נעשה - א) לח, (נדרים דאורייתא
הידיעה 66) כמו (ולא הבחירה את מכריח הדיבור שענין ולהעיר,

לא ורשע "צדיק שלכן הבחירה), את מכרחת שאינה "xn`wעצמה,
ד  כד, ג. יח, ח"א האמצעי) (לאדמו"ר שעה"ת וראה ב. טז, (נדה

ובכ"מ). ואילך. ג יד, תולדות ד. ל, בראשית תו"ח ואילך.
ג.67) שם, פרשתנו
הפסוק 68) על רש"י כמ"ש - לבו את הקב"ה הקשה זה ובגלל

. כנגדי והתריס שהרשיע "מאחר אקשה", שיתקשה "ואני לי טוב .
) בתורה כתוב "לפיכך הרמב"ם: וכ"כ כו'". כא לבו ד, ואני )שמות

הגרים  לישראל והרע תחלה מעצמו שחטא לפי פרעה, לב את אחזק
למנוע  הדין נתן לו, נתחכמה הבה יו"ד) א, (שם שנאמר בארצו,

פ"ו תשובה (הל' כו'" ממנו מרו התשובה וסייעתו "פרעה ה"ג);
. ויאמרבבחירתם להרמב"ם . (ח"פ כו'" לו נתחכמה הבה גו' עמו אל

דוקא, גו'" לו נתחכמה "הבה הפסוק הרמב"ם הביא ולכן - פ"ח).
ה' שהקשה (קודם בעצמו פרעה של מרצונו זה שהי' מודגש שבזה
עצמו  "עשה יוסף", את ידע "לא שלכן לבו, כבדות בגלל לבו), את
ופירנס  הציל שיוסף למרות ובפרש"י), ח שם, (שמות ידע" לא כאילו

כו'. הארצות וכל מצרים ארץ את
וש"נ.69) .135 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ספכ"ט.70) ספ"ט.
יג.71) כד, בלק
פכ"ד.72) תניא
אגה"ק73) תניא וראה יו"ד. טז, ב).שמואלֿב (קלח, סכ"ה
פי"א.74)
(במשנה).75) ב פה, יומא
וש"נ.76) רע"א. נט, ברכות
ספ"ג.77) תשובה הל' רמב"ם
א.78) טו, חגיגה
האותיות 79) שער בשל"ה הובא פט"ז. הקדושה שער ר"ח ראה

גם  וראה ב. פו, פסחים יעקב לעין יוסף ענף ובפי' ב), (צח, ק אות
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ענין  אלא יוהכ"פ, עד להמתין צורך ואין כו'. התשובה בפני העומד דבר לך אין הרי שנמצא, ומצב מעמד בכל
חדא" וברגעא חדא "בשעתא ועד יום, בכל להיות יכול .80התשובה

.Ë כמו נעשה פרעה ש"לב" פירושו פרעה" לב ש"כבד רש"י, שבפירוש תורה" של ב"יינה הביאור המשך
לזה 81ה"כבד" והתיקון הלב. והרגש לשכל בניגוד גם הכבד) שבשליטת המעשה לכח (ששייך העקשות שהו"ע ,

- הביטול בתכלית שהי' משה של בכחו הדבר", ש"ממך דקדושה ה"כבד" שזהו עול, הקבלת ענין ע"י הוא
הנ"ל. בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.È:"הדבר ממך כבד "כי למ"ש בנוגע ולבאר להוסיף ויש
לאחרי  ובפרט ישראל, של רוען - למשה בנוגע הדבר" ממך כבד "כי לומר יתכן איך מובן: אינו לכאורה

(כנ"ל  ביותר נעלית לדרגא שנתעלה בנ"י?!82יוהכ"פ עם זיך") ("איינקערן להתמודד יוכל שלא - (

משה  הי' ממנו, שכבד דבר אכן זהו אם דממהֿנפשך: - למשה זאת אמר דוקא יתרו מדוע להבין צריך וגם
יתרו. דברי לולי גם מעצמו, בכך להכיר צריך

.‡È:"לבדך עשוהו תוכל לא הדבר ממך כבד "כי - הכתוב בהמשך הביאור בהקדם ויובן
הענינים  ככל משה, ע"י להיעשות צריך זה ענין שגם מובן, לבדך", עשוהו תוכל "לא הכתוב מהמשך

מאחרים. סיוע שמקבל באופן אלא לבדו, לא אבל, ישראל, של רוען משה, ע"י להיות שצריכים

עבודת  ללא גם הצדיקים, בעבודת הסתפק עצמו ומצד צדיק, במדריגת הי' שמשה - בזה הביאור ונקודת
כו'. המס"נ ענין עם הקשורה התשובה,

הדבר": ממך כבד "כי יתרו לו אמר זה ועל

האלקים" מכל ה' גדול כי ידעתי "עתה אמר ואח"כ ע"ז, עובד הי' בתחילה שהרי תשובה, בעל הי' - .83יתרו
החושך" מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה "יתרון על שמורה - "יתרו" בשמו את 84וכמרומז שהפך והיינו, ,

לחושך" אור גו' ש"שמים אלו (תמורת לאור החושך ואת לחכמה "יתר",85הסכלות שנקרא גם וזהו רח"ל).
בתורה" פרשה שיתר תורת 86"ע"ש כל על הוסיף תחתונה, היותר במדריגה שהי' שיתרו יתכן איך דלכאורה, -

אין  עומדין תשובה שבעלי ש"מקום כך, כדי עד ביותר, מעלתה שגדלה התשובה, ענין הוספת שזוהי - משה
בו" לעמוד יכולין גמורין .87צדיקים

ה"כבד" ענין אצלו שחסר - הדבר" ממך כבד "כי למשה יתרו שאמר לעקב 88וזהו ועד הרגל עם הקשור
(כנ"ל  (כידוע 89שברגל פשוטים אנשים אצל יותר ששייך ומס"נ התשובה הו"ע בעבודה שענינו בפירוש 90),

שעבודתם 91מ"ש  דמשיחא, דעקבתא דרא כלפי הי' משה של ענוותנותו שעיקר גו'", מאד ענו משה "והאיש
לבדך". עשוהו תוכל "לא ולכן, משה), נתקנא ובזה מס"נ, מתוך

וגו'" העם מכל תחזה "ואתה - היא העצה הנה שכן, פשוטים,92וכיון אנשים העם, המון אל לילך היינו, ,
- התשובה ענין תוכן שזהו אלפים", ל"שרי ועד מאות" "שרי חמישים", "שרי עשרות", "שרי מהם ולעשות
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.186 ע' חכ"ו התוועדויות - מנחם תורת
סע"א.80) קכט, זח"א
שליטים 81) היותם עם שהרי זמ"ז, וכבד לב חלוקים שבעצם אף

אליו, השייכים הגוף חלקי מהם אחד לכל יש א), קנג, (זח"ב בגוף
עד  הרגל נכלל שבו הגוף, של החיצון לחלק שייך שהכבד והיינו,
שבגוף, נעלה היותר לחלק ששייך ללב, בערך ואינו שברגל, לעקב
בין  שמפסיק הגרון מיצר כמו ביניהם, שמפסיק הכבד חצר שישנו ועד
ואילך. ב נח, פרשתנו תו"א (ראה חסידות בדרושי כמבואר למוח, הלב
שבשכל, במדות אפילו פועלת אינה שבמוח שההתבוננות ובכ"מ)
הכבד  וחצר וכבד, ללב בנוגע ועד"ז ממש. שבלב במדות ועאכו"כ
המעשה  אזי ללב, שייכות ללא בפ"ע, הוא הכבד שכאשר שביניהם,

כו'. המעשה בענין חסרון להיות שיכול ועד חיות, ללא הוא
(8265 .הערה

ובפרש"י.83) יא יח, יתרו
יג.84) ב, קהלת
כ.85) ה, ישעי'
יתרו.86) ר"פ פרש"י
ה"ד.87) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
בדקות 88) ה"כבד" בענין חסר הי' משה שאצל שכיון גם נתבאר

ד"כבד  הענין דגסות בגסות פרעה אצל נשתלשל מזה הנה - דדקות
פרעה". לב

(8981 .הערה
התוועדויות 90) - מנחם תורת גם וראה ב. נב, שמות תו"א ראה

וש"נ. .328 ע' ריש חל"ד
ג.91) יב, בהעלותך
כא.92) יח, יתרו



כי e"kyz'd ,hay yceg y`x ,`x`e t"y zgiy

ענין  אלא יוהכ"פ, עד להמתין צורך ואין כו'. התשובה בפני העומד דבר לך אין הרי שנמצא, ומצב מעמד בכל
חדא" וברגעא חדא "בשעתא ועד יום, בכל להיות יכול .80התשובה

.Ë כמו נעשה פרעה ש"לב" פירושו פרעה" לב ש"כבד רש"י, שבפירוש תורה" של ב"יינה הביאור המשך
לזה 81ה"כבד" והתיקון הלב. והרגש לשכל בניגוד גם הכבד) שבשליטת המעשה לכח (ששייך העקשות שהו"ע ,

- הביטול בתכלית שהי' משה של בכחו הדבר", ש"ממך דקדושה ה"כבד" שזהו עול, הקבלת ענין ע"י הוא
הנ"ל. בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.È:"הדבר ממך כבד "כי למ"ש בנוגע ולבאר להוסיף ויש
לאחרי  ובפרט ישראל, של רוען - למשה בנוגע הדבר" ממך כבד "כי לומר יתכן איך מובן: אינו לכאורה

(כנ"ל  ביותר נעלית לדרגא שנתעלה בנ"י?!82יוהכ"פ עם זיך") ("איינקערן להתמודד יוכל שלא - (

משה  הי' ממנו, שכבד דבר אכן זהו אם דממהֿנפשך: - למשה זאת אמר דוקא יתרו מדוע להבין צריך וגם
יתרו. דברי לולי גם מעצמו, בכך להכיר צריך

.‡È:"לבדך עשוהו תוכל לא הדבר ממך כבד "כי - הכתוב בהמשך הביאור בהקדם ויובן
הענינים  ככל משה, ע"י להיעשות צריך זה ענין שגם מובן, לבדך", עשוהו תוכל "לא הכתוב מהמשך

מאחרים. סיוע שמקבל באופן אלא לבדו, לא אבל, ישראל, של רוען משה, ע"י להיות שצריכים

עבודת  ללא גם הצדיקים, בעבודת הסתפק עצמו ומצד צדיק, במדריגת הי' שמשה - בזה הביאור ונקודת
כו'. המס"נ ענין עם הקשורה התשובה,

הדבר": ממך כבד "כי יתרו לו אמר זה ועל

האלקים" מכל ה' גדול כי ידעתי "עתה אמר ואח"כ ע"ז, עובד הי' בתחילה שהרי תשובה, בעל הי' - .83יתרו
החושך" מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה "יתרון על שמורה - "יתרו" בשמו את 84וכמרומז שהפך והיינו, ,

לחושך" אור גו' ש"שמים אלו (תמורת לאור החושך ואת לחכמה "יתר",85הסכלות שנקרא גם וזהו רח"ל).
בתורה" פרשה שיתר תורת 86"ע"ש כל על הוסיף תחתונה, היותר במדריגה שהי' שיתרו יתכן איך דלכאורה, -

אין  עומדין תשובה שבעלי ש"מקום כך, כדי עד ביותר, מעלתה שגדלה התשובה, ענין הוספת שזוהי - משה
בו" לעמוד יכולין גמורין .87צדיקים

ה"כבד" ענין אצלו שחסר - הדבר" ממך כבד "כי למשה יתרו שאמר לעקב 88וזהו ועד הרגל עם הקשור
(כנ"ל  (כידוע 89שברגל פשוטים אנשים אצל יותר ששייך ומס"נ התשובה הו"ע בעבודה שענינו בפירוש 90),

שעבודתם 91מ"ש  דמשיחא, דעקבתא דרא כלפי הי' משה של ענוותנותו שעיקר גו'", מאד ענו משה "והאיש
לבדך". עשוהו תוכל "לא ולכן, משה), נתקנא ובזה מס"נ, מתוך

וגו'" העם מכל תחזה "ואתה - היא העצה הנה שכן, פשוטים,92וכיון אנשים העם, המון אל לילך היינו, ,
- התשובה ענין תוכן שזהו אלפים", ל"שרי ועד מאות" "שרי חמישים", "שרי עשרות", "שרי מהם ולעשות
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.186 ע' חכ"ו התוועדויות - מנחם תורת
סע"א.80) קכט, זח"א
שליטים 81) היותם עם שהרי זמ"ז, וכבד לב חלוקים שבעצם אף

אליו, השייכים הגוף חלקי מהם אחד לכל יש א), קנג, (זח"ב בגוף
עד  הרגל נכלל שבו הגוף, של החיצון לחלק שייך שהכבד והיינו,
שבגוף, נעלה היותר לחלק ששייך ללב, בערך ואינו שברגל, לעקב
בין  שמפסיק הגרון מיצר כמו ביניהם, שמפסיק הכבד חצר שישנו ועד
ואילך. ב נח, פרשתנו תו"א (ראה חסידות בדרושי כמבואר למוח, הלב
שבשכל, במדות אפילו פועלת אינה שבמוח שההתבוננות ובכ"מ)
הכבד  וחצר וכבד, ללב בנוגע ועד"ז ממש. שבלב במדות ועאכו"כ
המעשה  אזי ללב, שייכות ללא בפ"ע, הוא הכבד שכאשר שביניהם,

כו'. המעשה בענין חסרון להיות שיכול ועד חיות, ללא הוא
(8265 .הערה

ובפרש"י.83) יא יח, יתרו
יג.84) ב, קהלת
כ.85) ה, ישעי'
יתרו.86) ר"פ פרש"י
ה"ד.87) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
בדקות 88) ה"כבד" בענין חסר הי' משה שאצל שכיון גם נתבאר

ד"כבד  הענין דגסות בגסות פרעה אצל נשתלשל מזה הנה - דדקות
פרעה". לב

(8981 .הערה
התוועדויות 90) - מנחם תורת גם וראה ב. נב, שמות תו"א ראה

וש"נ. .328 ע' ריש חל"ד
ג.91) יב, בהעלותך
כא.92) יח, יתרו



e"kyz'dכב ,hay yceg y`x ,`x`e t"y zgiy

עצמו  משה אצל גם התשובה ענין יתוסף בתיובתא"93ועי"ז צדיקייא ד"לאתבא שזהו"ע ,94.

השבוע  בפרשת הכתוב ובלשון והשלימה, האמיתית לגאולה זוכים זו עבודה והצלתי 95וע"י גו' "והוצאתי :
כוסו  עם קשור זה הרי (שלכן גו'" "והבאתי העתידה: לגאולה בנוגע למ"ש ועד גו'", ולקחתי גו' וגאלתי גו'

אליהו  לארצנו.96של קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י ,(

1

2

3

4

המגיד 93) כפירוש הנו"ן, לשער משה זכה שבמיתתו שמצינו וע"ד
הערה  257 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן (ראה בו נו"ן נבו", "הר בענין

.(33
ובכ"מ.94) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

וֿח.95) ו,
(967 הערה תשי"ד שבט מבה"ח וארא, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(323 ע' ח"י התוועדויות - מנחם (תורת

e"kyz'd ,hay yceg y`x ,`x`e t"y zgiy

עצמו  משה אצל גם התשובה ענין יתוסף בתיובתא"93ועי"ז צדיקייא ד"לאתבא שזהו"ע ,94.

השבוע  בפרשת הכתוב ובלשון והשלימה, האמיתית לגאולה זוכים זו עבודה והצלתי 95וע"י גו' "והוצאתי :
כוסו  עם קשור זה הרי (שלכן גו'" "והבאתי העתידה: לגאולה בנוגע למ"ש ועד גו'", ולקחתי גו' וגאלתי גו'

אליהו  לארצנו.96של קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ע"י ,(

1

2

3

4

המגיד 93) כפירוש הנו"ן, לשער משה זכה שבמיתתו שמצינו וע"ד
הערה  257 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן (ראה בו נו"ן נבו", "הר בענין

.(33
ובכ"מ.94) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

וֿח.95) ו,
(967 הערה תשי"ד שבט מבה"ח וארא, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(323 ע' ח"י התוועדויות - מנחם (תורת

`x`e zyxt zegiy ihewl`i jxk

מצרים,‡. על הקב"ה שהביא ערוב למכת בקשר
בפרשתנו  "כי 1מסופר לפרעה: לומר למשה צוה שהקב"ה

הערוב  את וגו' בך משליח הנני עמי את משלח אינך אם

עלי'". הם אשר האדמה וגם הערוב את מצרים בתי ומלאו
"משליח  התיבות את הכתוב מן מעתיק בפירושו רש"י

בם  אשלח בהמות ושן וכן בך, "מגרה ומפרש: לשון 2בך" ,

כוונתו  ובפשטות בלע"ז". אינציט"ר שתיבת 3שסוי, לבאר
אינך "אם כמו שילוח, מלשון אינה "glyn"משליח"

[ע"ד  גירוי מלשון שהיא אלא עצמו, זה כתוב בהתחלת
בם" תתגרו פירוש 4"אל מכריחים דיוקים וכמה וכיו"ב].

זה:

כתוב  צ"ל הי' שילוח, של במובן הוא "משליח" אם א)
הפסוק. בתחלת כמו "משלח"

את  "משליח לומר יותר מתאים שליחות בלשון ב)
ולאח"ז הנשלח, ז.א. – בך" וכמו inlהערוב נשלח. הוא

הוא 5לקמן  אם משא"כ לבך"; אל מגפותי כל את "שולח
כי  ל"משליח", מחוברת "בך" תיבת הרי גירוי, מלשון

חלק הוא נפעלת dlertdn"בך" שב"בך" רק (ולא עצמה

ש" eaהפעולה): dxbn.וכדומה רעב חי' "

"משליח  לומר מתאים שליחות, הוא המובן אם ג)

jl"6משליח" "משליח"`jilאו ולא ,ja אם אבל ,"
"משליח הביטוי מתאים גירוי, .ja"7מובנו

גם  הכתוב מן רש"י מעתיק האחרונים טעמים ב' ומפני

"משליח" תיבת רק מפרש שהוא אף "בך", תיבת
אח"כ וגם – "מגרה" עוה"פ eyexitaשפירושה כותב הוא

שהכוונה  ההכרח מן חלק זהו כי – בך" "(מגרה)
"מגרה". – היא ב"משליח"

זה:·. בפירש"י להבין צריך אמנם
האזינו, שבפ' מהכתוב לפירושו ראי' מביא למה א)

ממ"ש dflולא mcew בחוקותי "8(בפ' (izklyde את בכם

זה  כתוב להביא קדימה כי – יוקשה וביותר השדה"? חית

בגירוי מדובר הרי ערוב במכת נוסף: פרט מצד ,zeigגם
בגירוי מדובר בחוקותי בפ' הלא zeigוכן האזינו בפ' אבל ,

"ושן בם".zendaמפורש אשלח

ל"ל  "מגרה", מלשון שהיא רש"י שפירש לאחר ב)
שב"לשון  לומר שאין שיסוי"? "לשון עוד: להוסיף לרש"י
תיבת  (א) כי – "מגרה" ולפרש לבאר כוונתו שיסוי"
מתיבת  יותר לתלמיד ומובנת ידועה אינה "שיסוי"
פעמים  כמה הנמצא ביטוי הוא "מגרה" ואדרבא: "מגרה"?

התורה  אף 9בחומשי נמצאת אינה "שסוי" שלשון בעוד ,
שיסוי" "לשון להסמיך הו"ל לפי"ז (ב) בחומש. פעם
הי' לא (ג) וכו'". ושן "וכן לכתוב אח"ז ורק בך" ל"מגרה
ותו  בך" "משסה אלא ולהסבירה) "מגרה" (תיבת לומר לו

לא.

שפירושה  היות עם לדייק: בא זו שבהוספה לתרץ ואין
אי"ז  בנדו"ד מ"מ "מגרה", הוא (כשלעצמה) "משליח" של
קשה  עדיין דלפי"ז – שיסוי" "לשון (גם) אלא לחוד גירוי
הוא  כאן שהמשמעות – מנ"ל גופא הא ועוד: הנ"ל. (ב)

"מגרה"? על נוסף "שיסוי", גם

התיבות ‚. את ומעתיק בפירושו רש"י ממשיך להלן
ונחשים  רעות חיות מיני "כל ומפרש: הערוב" "את
בדבר  טעם ויש בה. משחיתים והיו בערבוביא ועקרבים
מלחמות  בטכסיסי זו. ולמה זו למה ומכה מכה בכל באגדה
בתחלה  עיר על כשצרה מלכות, כסדר עליהם בא מלכים
בשופרות  ומריעין עליהם תוקעין ואח"כ מעינותי' מקלקל
כו' והומים מקרקרים הצפרדעים וכן ולבהלם, ליראם

תנחומא" רבי במדרש .10כדאיתא
בזה: להבין וצריך

במדרש  הוא מקורם אלו רש"י דברי אלא 11א) ,
בנוגע  דעות ב' ישנן במדרש לשון: בשינוי הוא שבפירש"י
אריות  "דובים שהיו (א) דעות ב' "ערוב": שבמכת להמינים
אינו  שרש"י זה והנה ויתושין". "צרעין שהיו (ב) ונמרים";
פשוט, הטעם הא') (כדעה למיניהן רעות החיות את מפרט
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יז.1) ח,
כד.2) לב, האזינו
כאן.3) וגו"א ברא"ם וכ"ה
ה.4) ב, דברים
יד.5) ט,
כאן.6) בגו"א וכ"ה
לשון 7) שייך דאין כב) כו, בבחוקותי (והש"ח והגו"א הרא"ם מ"ש אבל

פירש"י  וראה ז. ח, (נח מפורש דהרי להבין, זכיתי לא דעת בבר אלא שליחות
" ד) כב, (משפטים העורב", את "וישלח ח) מפורש glyeשם, וכן בעירו". את

רגל  "תשלחו שם: ופרש"י והחמור" השור רגל "משלחי כ) (לב, בישעי'
שאינה  בתיבה להשתמש שאין יותר פשוט (שבה חכמים בלשון וכן השור".
"הא  א) (ג, ב"ק ראה בבע"ח: שילוח לשון מצינו הדבר) לתכונת מתאימה

הא ממילא igelyדאזיל glyc לומר שיש [אף מחמתי'" דאזיל "הא והול"ל ."
שם]. המובא "ושלח" הכתוב ללשון בהמשך שבא

כב.8) כו,
כד.9) שם, ט. שם, ה. ב, דברים

כב.10) י, בא
ג.11) פי"א, שמו"ר

האדון שלו, והוא בטל לתורה כעבד שמוטל עליו עול האדון. ואינם בסתירה זל"ז, שכן מצד התקשרותו 
בעצמותו ית', שאצלו שניהם ענין אחד, הרי זה פועל שגם אצלו יהי' שניהם אחד.

ה. וזהו הפירוש "עיקרה של תורה הוא שיהא עמה תשובה ומעשים טובים": דנוסף לזה שהתורה 
מביאה לתשובה ומעשים טובים, יש בתורה עצמה הביטול דתשובה ומעשים טובים )היינו, שה"רעותא 

דלבא" גופא מביאה לידי קיום התורה ומצוות בפועל ממש(.
ולכן גם מרגלא בפומי' דרבא "תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים", תחילה "תשובה" ולאח"ז 
הנה(  ומאירים5,  טובים  נעשים המעשים  זה, שע"י התשובה  סדר  )נוסף לטעם  כי  טובים":  "מעשים 
הביטול דתשובה הוא מצד הרגש שלו, ולכן מעורב בזה גם מציאותו, ואמיתית הביטול הוא הביטול 

דמעשים טובים, שמקיים אותם מצד עול מלכות שמים שעליו )בלבד, בלי תערובת הרגש שלו(. 
וי"ל הטעם שבעל המאמר הוא רבא, כי אופן הלימוד שלו הי' באופן של אמירת שמועות מאירות 
ומרווחות, כדאיתא בגמרא6 "אדגרמיתו גרמי בי אביי )עד שאתם אוכלים מעט עצמות אצל אביי(, תו 
אכלי בשרא שמינא בי רבא )אנו אוכלים אצל רבא בשר שמן7(". ובפרט שהנהגתו היתה "מקמי דפתח 
להו, לרבנן, אמר מילתא דבדיחותא8" )לפני שהי' מתחיל ללמד הי' משמח את התלמידים9(. הי' אפשר 
ומעשים  תשובה  חכמה  תכלית  בפומי'  "מרגלא  הי'  רבא  דווקא  לכן  אצלו,  תורגש  הלומד  שמציאות 

טובים", שבלימוד תורה עצמו צריך להיות ביטול של תשובה ומעשים טובים10.
המפתח ללימוד תורה

ו. ההוראה מהפסוק "ראשית חכמה יראת הוי'": שלימוד תורה צריך להיות במקום שיש בו יראת 
שמים, ואם ח"ו חסר בענין זה, על האדם לחפש מקום שהלימוד שם הוא באופן הרצוי.

כפי שמובן ג"כ ממ"ש בזהר11 עה"פ "ועל דא שרי בהאי אתר יראה )ועל זה שורה באותו מקום 
שבעולם(".  הטוב  לכל  למעלה  השער  )וזהו  דעלמא  טובא  לכל  לאעלא  תרעא  ודא  יראה(,  )מלכות( 
וכן הוא בנגלה דתורה12 "כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות 
הפנימיות, ומפתחות החיצונות לא מסרו לו, בהי עייל )איך יכנס לפנים?(, מכריז רבי ינאי חבל על דלית 
לי' דרתא ותרעא לדרתא עביד )חבל על מי שאין לו דלת והוא עושה לה שער(". ומפורש הוא במשנה13 
"כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חכמתו 

מתקיימת"14.

5( ראה לקו"ת דרושים לשמע"צ פה, א. שה"ש יז, ג. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1053 ואילך.
6( ב"ב כב, א.
7( רש"י שם.

8( פסחים קיז, א.
9( רש"י שם.

10( מד"ה מרגלא בפומי' דרבא ה'תש"מ )סה"מ מלוקט ה ע' צג(.
11( ח"א ח, א.

12( שבת לא, ב.
13( אבות פ"ג ט.

14( מאג"ק חי"ג אגרת ד'תלג )מענה לבחור שרוצה לעבור ישיבה שמחנכים בה ליר"ש(.  

המשך מעמוד ג



כג

`x`e zyxt zegiy ihewl`i jxk

מצרים,‡. על הקב"ה שהביא ערוב למכת בקשר
בפרשתנו  "כי 1מסופר לפרעה: לומר למשה צוה שהקב"ה

הערוב  את וגו' בך משליח הנני עמי את משלח אינך אם

עלי'". הם אשר האדמה וגם הערוב את מצרים בתי ומלאו
"משליח  התיבות את הכתוב מן מעתיק בפירושו רש"י

בם  אשלח בהמות ושן וכן בך, "מגרה ומפרש: לשון 2בך" ,

כוונתו  ובפשטות בלע"ז". אינציט"ר שתיבת 3שסוי, לבאר
אינך "אם כמו שילוח, מלשון אינה "glyn"משליח"

[ע"ד  גירוי מלשון שהיא אלא עצמו, זה כתוב בהתחלת
בם" תתגרו פירוש 4"אל מכריחים דיוקים וכמה וכיו"ב].

זה:

כתוב  צ"ל הי' שילוח, של במובן הוא "משליח" אם א)
הפסוק. בתחלת כמו "משלח"

את  "משליח לומר יותר מתאים שליחות בלשון ב)
ולאח"ז הנשלח, ז.א. – בך" וכמו inlהערוב נשלח. הוא

הוא 5לקמן  אם משא"כ לבך"; אל מגפותי כל את "שולח
כי  ל"משליח", מחוברת "בך" תיבת הרי גירוי, מלשון

חלק הוא נפעלת dlertdn"בך" שב"בך" רק (ולא עצמה

ש" eaהפעולה): dxbn.וכדומה רעב חי' "

"משליח  לומר מתאים שליחות, הוא המובן אם ג)

jl"6משליח" "משליח"`jilאו ולא ,ja אם אבל ,"
"משליח הביטוי מתאים גירוי, .ja"7מובנו

גם  הכתוב מן רש"י מעתיק האחרונים טעמים ב' ומפני

"משליח" תיבת רק מפרש שהוא אף "בך", תיבת
אח"כ וגם – "מגרה" עוה"פ eyexitaשפירושה כותב הוא

שהכוונה  ההכרח מן חלק זהו כי – בך" "(מגרה)
"מגרה". – היא ב"משליח"

זה:·. בפירש"י להבין צריך אמנם
האזינו, שבפ' מהכתוב לפירושו ראי' מביא למה א)

ממ"ש dflולא mcew בחוקותי "8(בפ' (izklyde את בכם

זה  כתוב להביא קדימה כי – יוקשה וביותר השדה"? חית

בגירוי מדובר הרי ערוב במכת נוסף: פרט מצד ,zeigגם
בגירוי מדובר בחוקותי בפ' הלא zeigוכן האזינו בפ' אבל ,

"ושן בם".zendaמפורש אשלח

ל"ל  "מגרה", מלשון שהיא רש"י שפירש לאחר ב)
שב"לשון  לומר שאין שיסוי"? "לשון עוד: להוסיף לרש"י
תיבת  (א) כי – "מגרה" ולפרש לבאר כוונתו שיסוי"
מתיבת  יותר לתלמיד ומובנת ידועה אינה "שיסוי"
פעמים  כמה הנמצא ביטוי הוא "מגרה" ואדרבא: "מגרה"?

התורה  אף 9בחומשי נמצאת אינה "שסוי" שלשון בעוד ,
שיסוי" "לשון להסמיך הו"ל לפי"ז (ב) בחומש. פעם
הי' לא (ג) וכו'". ושן "וכן לכתוב אח"ז ורק בך" ל"מגרה
ותו  בך" "משסה אלא ולהסבירה) "מגרה" (תיבת לומר לו

לא.

שפירושה  היות עם לדייק: בא זו שבהוספה לתרץ ואין
אי"ז  בנדו"ד מ"מ "מגרה", הוא (כשלעצמה) "משליח" של
קשה  עדיין דלפי"ז – שיסוי" "לשון (גם) אלא לחוד גירוי
הוא  כאן שהמשמעות – מנ"ל גופא הא ועוד: הנ"ל. (ב)

"מגרה"? על נוסף "שיסוי", גם

התיבות ‚. את ומעתיק בפירושו רש"י ממשיך להלן
ונחשים  רעות חיות מיני "כל ומפרש: הערוב" "את
בדבר  טעם ויש בה. משחיתים והיו בערבוביא ועקרבים
מלחמות  בטכסיסי זו. ולמה זו למה ומכה מכה בכל באגדה
בתחלה  עיר על כשצרה מלכות, כסדר עליהם בא מלכים
בשופרות  ומריעין עליהם תוקעין ואח"כ מעינותי' מקלקל
כו' והומים מקרקרים הצפרדעים וכן ולבהלם, ליראם

תנחומא" רבי במדרש .10כדאיתא
בזה: להבין וצריך

במדרש  הוא מקורם אלו רש"י דברי אלא 11א) ,
בנוגע  דעות ב' ישנן במדרש לשון: בשינוי הוא שבפירש"י
אריות  "דובים שהיו (א) דעות ב' "ערוב": שבמכת להמינים
אינו  שרש"י זה והנה ויתושין". "צרעין שהיו (ב) ונמרים";
פשוט, הטעם הא') (כדעה למיניהן רעות החיות את מפרט
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יז.1) ח,
כד.2) לב, האזינו
כאן.3) וגו"א ברא"ם וכ"ה
ה.4) ב, דברים
יד.5) ט,
כאן.6) בגו"א וכ"ה
לשון 7) שייך דאין כב) כו, בבחוקותי (והש"ח והגו"א הרא"ם מ"ש אבל

פירש"י  וראה ז. ח, (נח מפורש דהרי להבין, זכיתי לא דעת בבר אלא שליחות
" ד) כב, (משפטים העורב", את "וישלח ח) מפורש glyeשם, וכן בעירו". את

רגל  "תשלחו שם: ופרש"י והחמור" השור רגל "משלחי כ) (לב, בישעי'
שאינה  בתיבה להשתמש שאין יותר פשוט (שבה חכמים בלשון וכן השור".
"הא  א) (ג, ב"ק ראה בבע"ח: שילוח לשון מצינו הדבר) לתכונת מתאימה

הא ממילא igelyדאזיל glyc לומר שיש [אף מחמתי'" דאזיל "הא והול"ל ."
שם]. המובא "ושלח" הכתוב ללשון בהמשך שבא

כב.8) כו,
כד.9) שם, ט. שם, ה. ב, דברים

כב.10) י, בא
ג.11) פי"א, שמו"ר

האדון שלו, והוא בטל לתורה כעבד שמוטל עליו עול האדון. ואינם בסתירה זל"ז, שכן מצד התקשרותו 
בעצמותו ית', שאצלו שניהם ענין אחד, הרי זה פועל שגם אצלו יהי' שניהם אחד.

ה. וזהו הפירוש "עיקרה של תורה הוא שיהא עמה תשובה ומעשים טובים": דנוסף לזה שהתורה 
מביאה לתשובה ומעשים טובים, יש בתורה עצמה הביטול דתשובה ומעשים טובים )היינו, שה"רעותא 

דלבא" גופא מביאה לידי קיום התורה ומצוות בפועל ממש(.
ולכן גם מרגלא בפומי' דרבא "תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים", תחילה "תשובה" ולאח"ז 
הנה(  ומאירים5,  טובים  נעשים המעשים  זה, שע"י התשובה  סדר  )נוסף לטעם  כי  טובים":  "מעשים 
הביטול דתשובה הוא מצד הרגש שלו, ולכן מעורב בזה גם מציאותו, ואמיתית הביטול הוא הביטול 

דמעשים טובים, שמקיים אותם מצד עול מלכות שמים שעליו )בלבד, בלי תערובת הרגש שלו(. 
וי"ל הטעם שבעל המאמר הוא רבא, כי אופן הלימוד שלו הי' באופן של אמירת שמועות מאירות 
ומרווחות, כדאיתא בגמרא6 "אדגרמיתו גרמי בי אביי )עד שאתם אוכלים מעט עצמות אצל אביי(, תו 
אכלי בשרא שמינא בי רבא )אנו אוכלים אצל רבא בשר שמן7(". ובפרט שהנהגתו היתה "מקמי דפתח 
להו, לרבנן, אמר מילתא דבדיחותא8" )לפני שהי' מתחיל ללמד הי' משמח את התלמידים9(. הי' אפשר 
ומעשים  תשובה  חכמה  תכלית  בפומי'  "מרגלא  הי'  רבא  דווקא  לכן  אצלו,  תורגש  הלומד  שמציאות 

טובים", שבלימוד תורה עצמו צריך להיות ביטול של תשובה ומעשים טובים10.
המפתח ללימוד תורה

ו. ההוראה מהפסוק "ראשית חכמה יראת הוי'": שלימוד תורה צריך להיות במקום שיש בו יראת 
שמים, ואם ח"ו חסר בענין זה, על האדם לחפש מקום שהלימוד שם הוא באופן הרצוי.

כפי שמובן ג"כ ממ"ש בזהר11 עה"פ "ועל דא שרי בהאי אתר יראה )ועל זה שורה באותו מקום 
שבעולם(".  הטוב  לכל  למעלה  השער  )וזהו  דעלמא  טובא  לכל  לאעלא  תרעא  ודא  יראה(,  )מלכות( 
וכן הוא בנגלה דתורה12 "כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות 
הפנימיות, ומפתחות החיצונות לא מסרו לו, בהי עייל )איך יכנס לפנים?(, מכריז רבי ינאי חבל על דלית 
לי' דרתא ותרעא לדרתא עביד )חבל על מי שאין לו דלת והוא עושה לה שער(". ומפורש הוא במשנה13 
"כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חכמתו 

מתקיימת"14.

5( ראה לקו"ת דרושים לשמע"צ פה, א. שה"ש יז, ג. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1053 ואילך.
6( ב"ב כב, א.
7( רש"י שם.

8( פסחים קיז, א.
9( רש"י שם.

10( מד"ה מרגלא בפומי' דרבא ה'תש"מ )סה"מ מלוקט ה ע' צג(.
11( ח"א ח, א.

12( שבת לא, ב.
13( אבות פ"ג ט.

14( מאג"ק חי"ג אגרת ד'תלג )מענה לבחור שרוצה לעבור ישיבה שמחנכים בה ליר"ש(.  
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רעות) (חיות – הכללי בתוארן שמזכירן בזה מסתפק 12כי

אלו  חיות שהיו הכרח אין מקרא של פשוטו שלפי [ובפרט,

כדעה  המינים) (את ולפרט לפרש לו שא"א ובודאי דוקא].

"בצפרדעים  עצמו: הנ"ל במדרש שמוכיח כפי השני',
הנאה 13כתיב  בהם הי' שלא לפי הצפרדעים וימותו

לא  לפיכך בעורותיהן הנאה שהי' ערוב אבל בעורותיהם
להן  הי' ויתושין צרעין היו שאלו אחד, עד בהם נשאר

רש"י  שגם ומכיון - בפירושו 14שיסריחו", זה טעם נקט

הרי  וכו'), הצפרדעים" שמתו כמו (הערוב) מתו ("ולא
ויתושין". "צרעין שם שהיו הדעה את שולל שזהו מובן

"ונחשים  רעות" "חיות לאחרי רש"י שהוסיף זה אבל
אם ממנ"פ, מובן: אינו שהוא zehytaועקרבים" "ערוב"

א"כ  ועקרבים", "נחשים גם כולל רעות" חיות מיני מ"כל

רעות"; ה"חיות הם מי מפרט אינו הרי לפרטם, לו למה
נכללים  ועקרבים" ש"נחשים הכרח אין בפשטות ואם

שהיו  גופא, הא – במיוחד מזכירם ולכן – רעות" ב"חיות

לי'? מנא ועקרבים", "נחשים גם

בפסוק דוקא רש"י מפרש מדוע בדבר dfב) טעם שיש

זו" ולמה זו למה ומכה, מכה פשוטו 15"בכל לפי דאם ?
הביאה  למה ומכה, מכה בכל טעם דרוש מקרא של

במכות  זה טעם לפרש הי' הצורך מן הרי - הקב"ה,

במכה מיד (או ולמה dpey`xdהראשונות הובאו למה – (
המכה  "ערוב", למכת עד רש"י חיכה ומדוע – זה בסדר

הרביעית?

מפרשים  הוצרך 16יש לא הראשונות מכות שבשלוש ,

לפנ"ז: בהן ממ"ש הוא מובן כי טעמן, את לבאר רש"י

את  עלֿידה להלקות בכדי הן ו"צפרדע" "דם" של המכות
ברש"י  וכמפורש – "ומצרים 17יראתם דם: מכת גבי

הלקה  ואח"כ יראתם את הלקה לפיכך לנילוס עובדים

"יראתן" הוכתה שבה ראשונה, מכה היא (ולכן אותם"
כתיב  הרי "צפרדע" במכת וגם xe`id"ושרץ18ממש);

ברש"י  וגם על 19צפרדעים", היאור שהגין "לפי מפורש
הרי  – בצפרדעים" ולא בדם לא ידו על לקה לא כו' משה
ממש  "יראתן" שלא (אלא היא היאור מכת "צפרדע" שגם
ובנוגע  דם); מכת לאחרי באה ולכן ידה, על הולקתה
בה  כי מענינה, מוכח הבאתה טעם בה גם כינים, למכת

היא" אלקים "אצבע ואמרו החרטומים הודו ,20ועלֿידה
לו: הוקשה אז "ערוב", למכת בפירושו רש"י כשהגיע אבל
"בטכסיסי  הוא שהטעם פי' וע"ז דוקא. זו מכה למה

וכו'". מלחמות

כלל  מובן אינו זה פי' :21אולם

לבאר  המדרש, בהבאת רש"י, של כוונתו אם (א)
מכת של טעמה את שאת aexr22בעיקר יתכן איך א"כ -

שנמצא  שמציין (אלא מביא אינו ערוב למכת הטעם
את בפירוש ומעתיק נוגעים בתנחומא) שאינם הטעמים

לעניננו?

בפירש"י  הנ"ל המפרשים לסברת גיסא: ולאידך (ב)
(ולכן  ופשוטים ידועים הראשונות המכות ג' של שטעמיהן
א"כ  – זו") "מכה למה שאלה בדרך רש"י הסבירם לא
מהמדרש  ומעתיק הטעמים מאותם רש"י חוזר מדוע

אחרים? טעמים

הוא  בפירש"י הזה הדיבור המשך הנ"ל פירוש לפי (ג)
שהוא  והיינו לבד, ערוב מכת של טעמה ביאור ורק אך
באותו  לפנ"ז למ"ש בהמשך שייכות לו ואין בפ"ע ענין
דבמקום  הכלל, ידוע והרי רעות"); חיות מיני ("כל הדיבור

ענינים ב' מסביר א'micxtpשרש"י תיבה של בפירושה
זו  תיבה מעתיק הוא אז מהכתוב, אחדות) תיבות (או

וכדלעיל  בפ"ע, ענין כל לפני צפרדע 23פעמיים, במכת
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כאן.12) לדוד במשכיל פי' וכן
ט.13) ח, וארא
כז.14) שם,
למה 15) "דק"ל הראשון בתירוצו הש"ח ומ"ש רש"י. מפרשי שהקשו כמו

ושאר  ובבשרם בעורות תועלת מזה להם דנמשך כיון הערוב עליהם הביא ה'
ולכן  תתעורר הנאות, זו קושיא דהרי כלל אי"מ – בדבר" טעם שיש פרש"י

כדי אחד" נשאר ש"לא כז) (ח, ברש"י מפורש ושם (המכה) הענין ly`בסיום
יהנו.

הטריח  מה להורגם לרק הכוונה שאין כיון לו "שק' האורה בלבוש ומ"ש
שעשה  כמו אחת בפעם שימותו מאד גדול דבר מיד הביא ולא עליהם הערוב

את להרוג הכוונה היתה לא דהלא אי"מ: ג"כ – סנחריב" של mlekבחיל
שבפועל מזה על l`[וכדמוכח דבר להביא יכול הי' לא וא"כ כולם]. נהרגו

בהמכה  שאפילו (עד דוקא פלוני ימות דלמה – מקצתם על לא [וגם כולם
סתם  ולא – הבכורים - ימות מי מסוימת הגבלה להיות הוצרכה האחרונה
הערה  לקמן ראה לדוד והמשכיל הג' לתירוץ בנוגע מהמצריים)]. קצת שימותו

.20 והערה 19
הב'.16) בתירוצו ש"ח
ח.17) פ"ט, בשמו"ר וכ"ה יז. ז, וארא
כח.18) שם,
ה.19) פ"י, בשמו"ר וכ"ה יט. שם,
טו.20) ח, וארא
ועל 21) דם "על הגו"א: תירוץ על גם הן אלו קושיות ג' כל וכמובן,

כו' שביאור הצפרדעים וכן למצרים קרוב שהמים לפי כו' קשיא לא צפרדע
כו'". הארץ עפר וכן

המובאים 22) התירוצים כל על קשה דלהלן הג' קושיא וכן זו, וקושיא
דוקא  למה לרש"י שקשה שפי' לדוד המשכיל פי' על וגם (15 (הערה לעיל

מכה היתה ערוב וע"ז dbxdyמכת הראשונות, מכות משא"כ המצריים, מן
וכמובן. – באגדה זה על טעם שיש פירש"י

ה.23) ח,
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לו  הי' בנדו"ד גם ועפ"ז, עוה"פ. "אעתיר" תיבת שמעתיק
ענין  בין לחלק בכדי עוה"פ הערוב" "את להעתיק לרש"י

לענין.

המשל  את רק רש"י מביא "דם" למכת בהטעם (ג)

הוא  צפרדע במכת משא"כ בנמשל; מובנו להסביר מבלי

מקרקרים  הצפרדעים "וכן בנמשל: גם ענינו ומפרש מוסיף
בינייהו  מאי – ?24והומים"

בדבר טעם "ויש מקדים שרש"י מזה מובן,dcb`aד) "
מקרא  של פשוטו לפי הפי' טעם 25שאין הרי ולכאורה, -

הוא  עליהם", בא כו' מלחמות "בטכסיסי שהקב"ה זה,

המקרא  של מובנו בפשטות גם המתיישב .26ענין

תנחומא", רבי במדרש "כדאיתא רש"י מסיים למה ה)

לא  אם לדבריו, המקור לציין רש"י של דרכו אין הרי
למה  וגם כאן? נפ"מ ומאי הכתוב לפי' נוגע שזה במקום

בדבר  טעם ש"יש פירושו בתחלת וכתב לשנים חלקו

dcb`a הו"ל תנחומא", ר' במדרש "כדאי' ובסופו "
תנחומא". רבי במדרש בדבר טעם "ויש ולומר יחד לכוללם

למ  "את ו) תיבת גם הכתוב מן רש"י מעתיק ה
"הערוב"? בתיבת אלא אינו פירושו כל הלא (הערוב)",

הוא:„. זה בכל הביאור
אותן  ובין ערוב מכת שלפני אותן בין ומכה, מכה בכל

אם  – וניכר מובן עונשה ותוכן פורענותה הרי שלאחרי',

המכה, הבאת לפני לפרעה שניתנה ההתראה דברי מתוך
דברי  מתוך התראה] להן קדמה שלא המכות [באותן או

את  להביא הפעולה לעשות שציווהו בעת למשה הקב"ה

אח"כ  שלומדים קודם ההכאה מהי שיודעים (והיינו המכה
בפועל). מהבאתה

"הנני  אלא נאמר לא שבהתראתה ערוב במכת משא"כ
את גו' בך הערוב aexrdמשליח את מצרים בתי ומלאו

ענינה  מהו להודיענו מבלי - עלי'", הם אשר האדמה וגם

מכת פורענותה aexrשל ומהי מה?) של .27(ערבוביא

מודגשת  בך" "משליח שבתיבת לומר מכריח זה

ההמשך  שמכל ומכיון – ופורענותה זו מכה של מהותה
הערוב") ("את ערבוביא של ענין שזהו רק מובן דלהלן
וגו' מצרים בתי ומלאו וגו' ("בך מקום בכל שתגיע ובאופן
בך", מגרה – בך "משליח רש"י פי' לכן – האדמה") וגם
"משליח" לפרש א') סעי' לעיל (המובא ההכרח שמצד

גם יובן dne"מגרה" in ענין בו ששייך מי – ה"ערוב" הוא
ה  והיינו מובן g"raהגירוי, הרי הבע"ח את וכשמגרים ;

zehyta מהו ברור הרי ובכן וכו'. ומשחיתים שנושכים
בערבוביא, בע"ח יגרה הקב"ה העונש: ומהו "הערוב"

המצריים. וישחיתו וינשכו

ב"ערוב" שבאו זה רק מפרטת שהתורה זה והנה
את  פרשה שלא ועד שבמכה, הפרטים מכל (בערבוביא)
רק  יודעים [וזאת וכו' חיות שבאו (לכאורה) העיקר
שלא  דבר יתברר שעי"ז לומר מכריח כנ"ל] בך" מ"משליח

והוא: בלאה"כ, אותו יודעים היינו

שבאו  הי' וכו') חיות שבאו (בנס והנס החידוש עיקר
שהיו  הפרטים שאר אבל בערבוביא, חיות מיני הרבה

מיוחד. ונס חידוש משום בהם הי' לא זו במכה

ולא  בה"ערוב", היו חיות שרק לומר מוכרח וא"כ
ב  בהמות גם דאם החיות,בהמות. כמו וכו' והשחיתו או

ובכתוב  – זו במכה ונס גדול חידוש הוא זה דבר הרי
– "הערוב" רק הי' הנס עיקר שכל מוכח "ערוב") (בתיבת

החיות. ערבוב

זו במכה היו אם יקשה: לפי"ז חיות wxאמנם
מיוחד  בגירוי צורך מה גם 28המשחיתות, באו באם ?

היפך  שישחיתו בכדי לגרותן צורך שיש מובן בהמות,
טבען? ה"ז – רעות חיות אבל טבען,

וכוונתו  – שסוי". "לשון רש"י מוסיף זו קושיא ולתרץ
"מגרה", היא "משליח" בתיבת הפי' שנקודת אף כי בזה,
חסר  שאינו – סתם גירוי יש בגירוי: דרגות ישנן מ"מ
החיות  את שמגרין "שסוי", הנקרא חזק גירוי ויש בחיות;
הוא  שהמדובר וכאן הרגיל. מדרך יותר גדול בתוקף שיזיקו
שסוי  של באופן בחוזק הי' שהגירוי לומר מוכרח בחיות
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"מקלקל 24) מתיבות מעצמו מובן זה הרי דם שבמכת שי"ל ואף
למכת  כו'" עליהם "תוקעין שייכות מעצמו אי"מ בצפרדע משא"כ מעיינותי'"

ומקרקרין".צ  נכנסין מעיהן "בתוך כט) (ז, פרש"י כבר כי אינו, זה – פרדע
ברש"י 25) וכמפורש רז"ל, ממדרשי הם שבפרש"י פירושים שהרבה דאף

מקרא של לפשוטו אלא באתי לא "אני ח) ג, דברי dcb`e(בראשית המישבת
באם בזה, בכיוצא רבותינו " "אמרו מקדים רש"י אין מ"מ – migxkenהמקרא"

לפי שהיאeheytהם מקדים כשהוא משא"כ מקרא, להורות yxcnnשל ה"ז ,
הפירושeheytשאי"ז כי בפירושו מביאו [ומ"מ ממש מקרא קשה heytdשל

קצת].
"ה'yxetnוכן26) ג) טו, (שם לכם"; ילחם "ה' יד) יד, (בשלח להלן

בפשטות. גם כן מובן אלו כתובים בלא גם אבל – מלחמה" איש
המכה,27) מרוע חלק הוא וגו'" ובעמך "ובך – הרי צפרדע ובמכת

ומקרקרין". נכנסין מעיהם "בתוך שם: כפרש"י
(וישב 28) אכלתהו" רעה "חי' ליוסף בנוגע יעקב שאמר נאמר כבר והרי

יעקב חשב לא ובודאי לג), שידע dxibyלז, (ובפרט ביוסף רעה חי' הקב"ה
שזהו  ודאי אלא ובפרש"י)). ג. שם (וישב שלו זקונים" "בן שהי' שלו המעלות



כה `x`e zyxt - zegiyÎihewl

לו  הי' בנדו"ד גם ועפ"ז, עוה"פ. "אעתיר" תיבת שמעתיק
ענין  בין לחלק בכדי עוה"פ הערוב" "את להעתיק לרש"י

לענין.

המשל  את רק רש"י מביא "דם" למכת בהטעם (ג)

הוא  צפרדע במכת משא"כ בנמשל; מובנו להסביר מבלי

מקרקרים  הצפרדעים "וכן בנמשל: גם ענינו ומפרש מוסיף
בינייהו  מאי – ?24והומים"

בדבר טעם "ויש מקדים שרש"י מזה מובן,dcb`aד) "
מקרא  של פשוטו לפי הפי' טעם 25שאין הרי ולכאורה, -

הוא  עליהם", בא כו' מלחמות "בטכסיסי שהקב"ה זה,

המקרא  של מובנו בפשטות גם המתיישב .26ענין

תנחומא", רבי במדרש "כדאיתא רש"י מסיים למה ה)

לא  אם לדבריו, המקור לציין רש"י של דרכו אין הרי
למה  וגם כאן? נפ"מ ומאי הכתוב לפי' נוגע שזה במקום

בדבר  טעם ש"יש פירושו בתחלת וכתב לשנים חלקו

dcb`a הו"ל תנחומא", ר' במדרש "כדאי' ובסופו "
תנחומא". רבי במדרש בדבר טעם "ויש ולומר יחד לכוללם

למ  "את ו) תיבת גם הכתוב מן רש"י מעתיק ה
"הערוב"? בתיבת אלא אינו פירושו כל הלא (הערוב)",

הוא:„. זה בכל הביאור
אותן  ובין ערוב מכת שלפני אותן בין ומכה, מכה בכל

אם  – וניכר מובן עונשה ותוכן פורענותה הרי שלאחרי',

המכה, הבאת לפני לפרעה שניתנה ההתראה דברי מתוך
דברי  מתוך התראה] להן קדמה שלא המכות [באותן או

את  להביא הפעולה לעשות שציווהו בעת למשה הקב"ה

אח"כ  שלומדים קודם ההכאה מהי שיודעים (והיינו המכה
בפועל). מהבאתה

"הנני  אלא נאמר לא שבהתראתה ערוב במכת משא"כ
את גו' בך הערוב aexrdמשליח את מצרים בתי ומלאו

ענינה  מהו להודיענו מבלי - עלי'", הם אשר האדמה וגם

מכת פורענותה aexrשל ומהי מה?) של .27(ערבוביא

מודגשת  בך" "משליח שבתיבת לומר מכריח זה

ההמשך  שמכל ומכיון – ופורענותה זו מכה של מהותה
הערוב") ("את ערבוביא של ענין שזהו רק מובן דלהלן
וגו' מצרים בתי ומלאו וגו' ("בך מקום בכל שתגיע ובאופן
בך", מגרה – בך "משליח רש"י פי' לכן – האדמה") וגם
"משליח" לפרש א') סעי' לעיל (המובא ההכרח שמצד

גם יובן dne"מגרה" in ענין בו ששייך מי – ה"ערוב" הוא
ה  והיינו מובן g"raהגירוי, הרי הבע"ח את וכשמגרים ;

zehyta מהו ברור הרי ובכן וכו'. ומשחיתים שנושכים
בערבוביא, בע"ח יגרה הקב"ה העונש: ומהו "הערוב"

המצריים. וישחיתו וינשכו

ב"ערוב" שבאו זה רק מפרטת שהתורה זה והנה
את  פרשה שלא ועד שבמכה, הפרטים מכל (בערבוביא)
רק  יודעים [וזאת וכו' חיות שבאו (לכאורה) העיקר
שלא  דבר יתברר שעי"ז לומר מכריח כנ"ל] בך" מ"משליח

והוא: בלאה"כ, אותו יודעים היינו

שבאו  הי' וכו') חיות שבאו (בנס והנס החידוש עיקר
שהיו  הפרטים שאר אבל בערבוביא, חיות מיני הרבה

מיוחד. ונס חידוש משום בהם הי' לא זו במכה

ולא  בה"ערוב", היו חיות שרק לומר מוכרח וא"כ
ב  בהמות גם דאם החיות,בהמות. כמו וכו' והשחיתו או

ובכתוב  – זו במכה ונס גדול חידוש הוא זה דבר הרי
– "הערוב" רק הי' הנס עיקר שכל מוכח "ערוב") (בתיבת

החיות. ערבוב

זו במכה היו אם יקשה: לפי"ז חיות wxאמנם
מיוחד  בגירוי צורך מה גם 28המשחיתות, באו באם ?

היפך  שישחיתו בכדי לגרותן צורך שיש מובן בהמות,
טבען? ה"ז – רעות חיות אבל טבען,

וכוונתו  – שסוי". "לשון רש"י מוסיף זו קושיא ולתרץ
"מגרה", היא "משליח" בתיבת הפי' שנקודת אף כי בזה,
חסר  שאינו – סתם גירוי יש בגירוי: דרגות ישנן מ"מ
החיות  את שמגרין "שסוי", הנקרא חזק גירוי ויש בחיות;
הוא  שהמדובר וכאן הרגיל. מדרך יותר גדול בתוקף שיזיקו
שסוי  של באופן בחוזק הי' שהגירוי לומר מוכרח בחיות
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"מקלקל 24) מתיבות מעצמו מובן זה הרי דם שבמכת שי"ל ואף
למכת  כו'" עליהם "תוקעין שייכות מעצמו אי"מ בצפרדע משא"כ מעיינותי'"

ומקרקרין".צ  נכנסין מעיהן "בתוך כט) (ז, פרש"י כבר כי אינו, זה – פרדע
ברש"י 25) וכמפורש רז"ל, ממדרשי הם שבפרש"י פירושים שהרבה דאף

מקרא של לפשוטו אלא באתי לא "אני ח) ג, דברי dcb`e(בראשית המישבת
באם בזה, בכיוצא רבותינו " "אמרו מקדים רש"י אין מ"מ – migxkenהמקרא"

לפי שהיאeheytהם מקדים כשהוא משא"כ מקרא, להורות yxcnnשל ה"ז ,
הפירושeheytשאי"ז כי בפירושו מביאו [ומ"מ ממש מקרא קשה heytdשל

קצת].
"ה'yxetnוכן26) ג) טו, (שם לכם"; ילחם "ה' יד) יד, (בשלח להלן

בפשטות. גם כן מובן אלו כתובים בלא גם אבל – מלחמה" איש
המכה,27) מרוע חלק הוא וגו'" ובעמך "ובך – הרי צפרדע ובמכת

ומקרקרין". נכנסין מעיהם "בתוך שם: כפרש"י
(וישב 28) אכלתהו" רעה "חי' ליוסף בנוגע יעקב שאמר נאמר כבר והרי

יעקב חשב לא ובודאי לג), שידע dxibyלז, (ובפרט ביוסף רעה חי' הקב"ה
שזהו  ודאי אלא ובפרש"י)). ג. שם (וישב שלו זקונים" "בן שהי' שלו המעלות



x`e`כו zyxt - zegiyÎihewl

מאחר  טבעם, היפך עיקרי וחידוש נס בזה הי' לא [ומ"מ
בלאה"כ]. משחיתות שהחיות

בם" אשלח בהמות "ושן מפסוק ראי' רש"י מביא ולכן
רש"י  מפרש מתחלה כי – בחוקותי. שבפ' מהפסוק ולא

מביא  וע"ז "מגרה", שהיא "משליח" תיבת הפירוש נקודת

המדבר מפסוק הגירוי zendaaראי' ענין עיקר שייך שבם ,
ולאחרי  ולהזיק), להשחית שייכות אינן שמצ"ע (מאחר

הגירוי oiprdשפירש שבנדו"ד לפרש רש"י מוסיף בכללות,

צורך  אין רגיל באופן גירוי כי "שסוי", של באופן הי'
.29בחיות 

התיבות ‰. בפי' ממשיך שרש"י שמה יובן, הנ"ל עפ"י
ועקרבים  ונחשים רעות חיות מיני "כל הערוב": "את

אין – בהם" משחיתים והיו הי'exwirבערבוביא מי לפרש

כי אלא dfבערוב, בך". "משליח מתיבות דוקא מבואר
היא  "הערוב" בתיבת הכתוב שכוונת לומר, בא שעיקרו

במכה  שהי' היחידי והחידוש הנס זהו וכי בערבוביא שבאו
שבאו  לכתוב שצריך ומכיון המכה. עצם על נוסף זו,

ונחשים  רעות חיות מיני "כל גם מוסיף בערבוביא,

זו. במכה שהיתה הערבוביא את מפרש בזה כי ועקרבים",
מוסיף  בזה אשר (הערוב)", "את תיבת גם מעתיק ולכן

באם  כי בערבוביא: שבאו הי' החידוש שעיקר לומר הכרח

איך  המכה, מכל א' פרט רק והוא החידוש עיקר זה אין
וגו' בך משליח "הנני לומר שזהו `zיתכן שמובנו הערוב"

וגו') בך משליח "(הנני שכתוב ומזה בו?! שמגרה מה כל
z`– שבמכה המיוחד ונס החידוש שזהו מוכח הערוב"

בא  שהכתוב הנ"ל] על [נוסף רש"י של הוכחתו וזהו

בערבוביא  שבאו מה הוא הנס שעיקר .30להדגיש

.Â אריות דובים מפרט רש"י אין למה יומתק  הנ"ל ע"פ

ונמרים":

רעות  חיות איזו מקרא של בפשוטו הוכחה כלל  אין
אין  ובמילא וסביבותי'. מצרים בגבולי ההוא בזמן נמצאו
רש"י  הי' ואם ונמרים". אריות "דובים שם שהיו הכרח
נמצאו  לא שאם משמע הי' ונמרים" אריות "דובים מפרט
ממצרים  רחוק ממקום הקב"ה הביאן מצרים בסביבות אז

והרי –df"רעות "חיות רש"י כותב ולכן נוסף. נס יהי'
גבול  בסביבות אז מצויות שהיו רעות החיות היינו סתם,

היו. חיות איזו לפרט מבלי מצרים,

.Ê שהיו לפרש דרש"י ההכרח ג"כ יובן הנ"ל מטעם
זה בפסוק ועקרבים": "נחשים גם האדמה miiqnשם "וגם

בתי  את הערוב "ומלא כתוב הי' אם עלי'". הם אשר
הוא  – ("הערוב" עלי'" הם אשר האדמה וגם מצרים
העיקר  על מוסב "הם" כי לומר מקום הי' בכתוב), העיקר

הערוב  את 31– מצרים בתי "ומלאו שכתוב מכיון אבל ;
כתוב  כאלו זה הרי העיקר) – מצרים" ("בתי גו'" הערוב
הבתים  אשר האדמה וגם הערוב את מצרים בתי "ומלאו

ועיקר: ועוד הערוב". את מלאה עלי' המצריים) בכל (או
ל' הוא הערוב זו וא"כ cigiפרשה – ויסר וסר, ויבוא, :

"אשר עלי'".ed`הול"ל
xwn`ועכצ"ל ly eheytaב"אשר עלי'"mdשהכוונה

את  הערוב ימלא רק שלא למצריים, או לבתים, היא
אלא (המצרים)lni`הבתים, הבתים אשר האדמה את גם

עלי' גם32עומדים יהי' שהרוב והיינו ,jeza.האדמה
גם  יהיו רעות שחיות ונפלא, מיוחד נס זה הרי ולכאורה

jeza המודגש את סותר זה והרי טבעם, היפך האדמה,
ל"הערוב". נוסף ונס חידוש כאן הי' שלא זה לפני בכתוב

"נחשים  גם שם שהיו לפרש רש"י מוכרח לכן
ש 33ועקרבים" בבורות הם נמצאים שבטבעם ,jeza

ממ"ש  זה ידוע וכבר 34dfהאדמה, iptl בו אין ריק "והבור
בו",i"yxiteמים", יש ועקרבים נחשים אבל בו אין "מים
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raha.רעה חי'
את29) בכם "והשלחתי dcydובהכתוב zig לשון – "והשלחתי פרש"י "

ובהמות, חיות השדה" ב"חית נכללים שם כי – שסוי" "לשון ולא גירוי",
רש"י  כוונת ובמילא חי'", בכלל "שהבהמה ב) יא, (שמיני ברש"י וכמפורש
שונה  בחי' הגירוי שאופן ומובן גירוי", "לשון שהוא הדבר נקודת רק לומר
רש"י  מוכרח וא"כ חיות, רק היו (כבפנים) הרי בנדו"ד משא"כ בבהמה. מגירוי

שסוי". "לשון רק הכוונה שכאן לפרש
ממ"ש  בהמות גם נכללים שם השדה" שב"חית לומר מוכרח ובלא"ה
בכך  דרכה שאין בהמה בכך שדרכה משכלת חי' אלא לי "אין אח"כ רש"י
מקרא  של בפשוטו הראי' מהי ולכאורה – בם" אשלח בהמות ושן ת"ל מנין
שאין  [דפשוט כן מבואר אחר ובענין אחר שבכתוב מזה בהמות יגרה כאן שגם

דרך זה אין שהרי – שם) (כבש"ח בגז"ש שנלמד מקרא]eheytלומר של
בהמות, גם כולל השדה" "חית הפשט שע"ד היא רש"י שכוונת לומר ומוכח
מצינו  איפה – תשכלנה בהמות שגם הכוונה שכאן מאחר מקשה: וע"ז
במ"א  שמצינו מביא ע"ז הטבע. מן שלמעלה כזו מציאות להיות שאפשר

כן. אפ"ל מלמעלה הגזירה שמצד בפירוש
– וכו'" בא"י שנים היו "כבר אח"כ ממשיך הנ"ל) (וע"ד לזה ובהמשך
שזהו  מאחר מ"מ, תשכלנה, שבהמות שאפ"ל כתוב שנמצא לאחר אפילו כי

זהו אולי גדול, גדול yxetnyבמקוםwxחידוש חידוש שאי"ז מוסיף ע"ז כן,
להוסיף  רש"י צריך למה הקושיא סרה [וממילא כו'" שנים היו "כבר שהרי כ"כ

שם)]. ש"ח (וראה כו'" "כבר
ביותר 30) מדגיש זה כי רעות", "(חיות) רש"י שמוסיף מה מובן ועפ"ז

בערבוביא). שבאו בזה (כ"א שהשחיתו בזה והנס כאן החידוש שאין
בתיבת 31) ב) (ח, לעיל פרש"י ע"ד ה"ז – יחיד ל' הוא ש"ערוב" ואף

"הכינם". "הצפרדע",
בטור 32) (וכ"ה שם" בתים שאין מקום – האדמה גם "וטעם בראב"ע:

שבפסוק. "מצרים" על קאי "הם" ועפ"ז הארוך),
כאן.33) ספורנו ראה
כד.34) לז, וישב
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שבתוך  בבורות בטבעם נמצאים ועקרבים שנחשים הרי
טבעם. היפך ענין בזה ואין הארץ.

אשר  האדמה "וגם התיבות מעתיק רש"י אין ואעפ"כ
כאמור, כי ב"וגו'", מרמזם אינו וגם עלי'" אין o`kהם

הקב"ה  שהביא החיות מיני לפרט רש"י של ענינו עיקר
אגב  דרך ורק בערבוביא, שבאו להגיד כ"א ערוב, במכת

ועקרבים. נחשים גם שם שהיו מפרט

.Áאמנםoiprd שבאו הדבר חשיבות מהי ביאור: דורש
זו? במכה החידוש כל שזהו עד בערבוביא,

מכה  בכל באגדה בדבר טעם "ויש רש"י ממשיך ע"ז
החידוש  גודל יובן שעי"ז זו" ולמה זו למה ומכה
כו' עליהם בא מלכים מלחמות "בטכסיסי שב"ערוב":
ולבהלם  ליראם בשופרות ומריעין עליהם תוקעין ואח"כ
שא' איפוא, נמצא, וכו'". והומים מקרקרים הצפרדעים וכן
ליראן  פעולות לעשות הוא – מלחמה טכסיסי מעיקר
החיות  את שהביא טעם ערוב: במכת הוא ועד"ז ולבהלן.
כל  החיות כאשר כי ולבהלם", "ליראם כדי הוא בערבוביא
הרבה  כשבאים אבל כ"כ, גדולה הבהלה אין לעצמו מין
גדולות  והיראה הבהלה אז ובערבוביא מינים מהרבה חיות

ביותר.

ערבוביא  של החשיבות גודל לבאר שכוונתו 35ומכיון

המכות של זה טעם רש"י מביא למ"ש o`k,jyndaeלכן
מכות  ב' של טעם רק ומביא הדיבור, באותו לפנ"ז

מכת לטעם עד רק היינו – יותר,rcxtvהראשונות ולא ,
זה. מדרש בהביאו רש"י מתכוון זו למכה – בעיקר כי

במכת  רק הנמשל רש"י מפרש למה ג"כ מובן ובמילא
כי הי'wxצפרדע, שבהמכות יודעים זו במכה הנמשל ע"י

ולבהלם". "ליראם של הענין

נאמר  זה שטעם להקדים רש"י מוכרח ואעפ"כ
(כנ"ל  זו לסברא מקום יש בפשש"מ שגם אף – "באגדה"
במכות  אחרים טעמים ידועים כבר בפשש"מ כי – ג') סעיף
כנים  ובמכת יראתם, להלקות – וצפרדע דם במכות אלו:
ולכן  כנ"ל. היא", אלקים ש"אצבע להחרטומים להראות –
יובן  זו באגדה אבל "באגדה", הוא זה שטעם רש"י מקדים

זה טעם אין הרי [כי "בערבוביא" הביאן למה xzeqהטעם
הנ"ל  הטעמים משא"כ מוכרח; שאינו אלא – לפשש"מ

במקומו]. אחד כל הם מוכרחים

.Ë זה שאין (אף וחלק חד הענין אין עדיין אמנם
רק ע"ז הביאור גם ולכן – ממש מקומו fnxpקושיא

גדול  ענין בערבוביא שבאו מה כי אמת הן והוא: כדלקמן)
בכתוב  נזכר זה רק למה מ"מ אבל וכו', המבלבלם הוא
במה  והשחיתו, רעות חיות שבאו הדבר שעצם וכאילו

בערכו? הוא נחשב
רש"י מסיים רבי fnxneלזה במדרש "כדאיתא

שם  "קרקורן 36jyndaתנחומא": אשר מסופר הנ"ל לענין
לערוב, בנוגע גם מובן ומזה מהשחתתם", להם קשה הי'

מאוד. עד בהמכה גדול עיקר שזהו

אין  הנ"ל שלפי אף "וכו'", רש"י מוסיף גם זה ומטעם
כי  – המכות לשאר בקשר אח"כ שם מ"ש כאן נוגע זה
אלא  במדרש, שם המכות שאר לטעם ב"וכו'" כוונתו אין

מהשחתתם". להם קשה הי' "קרקורן למ"ש

.„"ÂÈ מכות לג' הטעם שעיקר לעיל האמור עפ"י
– כ"א המדרש, טעם אינו מקרא של בפשוטו הראשונות
אלקים  ש"אצבע לחרטומים ולהראות יראתם להלקות

ענין: עוד יובן היא",
ארץ  את ההוא ביום "והפליתי אח"כ כתוב ערוב במכת
וגו'", ערוב שם היות לבלי עליה עומד עמי אשר גושן

ערוב. מכת היתה לא בנ"י שאצל

היו  שלא הראשונות מכות בג' כתוב לא למה וקשה:
מפרשו  מדוע ומובן, הפשוט דבר הוא ואם בנ"י? אצל

ערוב? במכת הכתוב

דעות: כמה ישנן זה בענין והנה

עזרא  הדם 37האבן מכת כי דעתי "ולפי כותב:
כו' והעבריים המצריים כוללת היתה והכנים והצפרדעים
ה' קשה, שהיתה הערוב מכת רק הזיקו, מעט השלש ואלה

ישראל". ובין המצרים בין הפריש

הרדב"ז  הראב"ע 38אמנם שכתב "ומה כותב: בתשובתו
ולישראל  למצרים היתה והכנים והצפרדעים הדם מכת כי
ולא  להיפך מורים שהכתובים כ"ש זה דבר להאמין אסור
סביבות  מצרים ויחפרו היאור מן לשתות מצרים יכלו

אבל משמע היו היאור, כי לזה צריכים היו לא ישראל
וגו' ובעמך ובכה כתיב ובצפרדעים היאור, ממימי שותים
משמע  וגו' ומעמך ומעבדיך ומבתיך ממך הצפרדעים וסרו

בישראל  היו המפורש,39שלא מן סתום וילמוד הכנים, וכן ,
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טעם35) "ויש רש"י ל' מובן זו xaclועפ"ז למה ומכה מה בכל באגדה
הכוונה  "בדבר" כי כו'", בכל באגדה טעם "ויש הוו"ל דלכאורה זו" ולמה
(עפמ"ש  באגדה (זה) בדבר טעם "ויש מוסיף וע"ז "בערבוביא", לפנ"ז למ"ש

קצת. ודוחק כו'". מכה בכל שם)
בפ"ע.36) ענין הוא ו) פ"י, (שמו"ר במד"ר משא"כ

כט.37) שם, וראה כד. ז, וארא,
יז.38) ז, וארא בתו"ש (הובאו מפרשים הרבה דעת וכ"ה תתיג. סי' ח"א
יג). ח,

(דאם 39) זו קושיא על כט) (ז, הראב"ע של תירוצו מזכיר שאינו ולפלא
הספר). מן חסר העיקר – מתקבל אינו הראב"ע שתירוץ כוונתו
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שבתוך  בבורות בטבעם נמצאים ועקרבים שנחשים הרי
טבעם. היפך ענין בזה ואין הארץ.

אשר  האדמה "וגם התיבות מעתיק רש"י אין ואעפ"כ
כאמור, כי ב"וגו'", מרמזם אינו וגם עלי'" אין o`kהם

הקב"ה  שהביא החיות מיני לפרט רש"י של ענינו עיקר
אגב  דרך ורק בערבוביא, שבאו להגיד כ"א ערוב, במכת

ועקרבים. נחשים גם שם שהיו מפרט

.Áאמנםoiprd שבאו הדבר חשיבות מהי ביאור: דורש
זו? במכה החידוש כל שזהו עד בערבוביא,

מכה  בכל באגדה בדבר טעם "ויש רש"י ממשיך ע"ז
החידוש  גודל יובן שעי"ז זו" ולמה זו למה ומכה
כו' עליהם בא מלכים מלחמות "בטכסיסי שב"ערוב":
ולבהלם  ליראם בשופרות ומריעין עליהם תוקעין ואח"כ
שא' איפוא, נמצא, וכו'". והומים מקרקרים הצפרדעים וכן
ליראן  פעולות לעשות הוא – מלחמה טכסיסי מעיקר
החיות  את שהביא טעם ערוב: במכת הוא ועד"ז ולבהלן.
כל  החיות כאשר כי ולבהלם", "ליראם כדי הוא בערבוביא
הרבה  כשבאים אבל כ"כ, גדולה הבהלה אין לעצמו מין
גדולות  והיראה הבהלה אז ובערבוביא מינים מהרבה חיות

ביותר.

ערבוביא  של החשיבות גודל לבאר שכוונתו 35ומכיון

המכות של זה טעם רש"י מביא למ"ש o`k,jyndaeלכן
מכות  ב' של טעם רק ומביא הדיבור, באותו לפנ"ז

מכת לטעם עד רק היינו – יותר,rcxtvהראשונות ולא ,
זה. מדרש בהביאו רש"י מתכוון זו למכה – בעיקר כי

במכת  רק הנמשל רש"י מפרש למה ג"כ מובן ובמילא
כי הי'wxצפרדע, שבהמכות יודעים זו במכה הנמשל ע"י

ולבהלם". "ליראם של הענין

נאמר  זה שטעם להקדים רש"י מוכרח ואעפ"כ
(כנ"ל  זו לסברא מקום יש בפשש"מ שגם אף – "באגדה"
במכות  אחרים טעמים ידועים כבר בפשש"מ כי – ג') סעיף
כנים  ובמכת יראתם, להלקות – וצפרדע דם במכות אלו:
ולכן  כנ"ל. היא", אלקים ש"אצבע להחרטומים להראות –
יובן  זו באגדה אבל "באגדה", הוא זה שטעם רש"י מקדים

זה טעם אין הרי [כי "בערבוביא" הביאן למה xzeqהטעם
הנ"ל  הטעמים משא"כ מוכרח; שאינו אלא – לפשש"מ

במקומו]. אחד כל הם מוכרחים

.Ë זה שאין (אף וחלק חד הענין אין עדיין אמנם
רק ע"ז הביאור גם ולכן – ממש מקומו fnxpקושיא

גדול  ענין בערבוביא שבאו מה כי אמת הן והוא: כדלקמן)
בכתוב  נזכר זה רק למה מ"מ אבל וכו', המבלבלם הוא
במה  והשחיתו, רעות חיות שבאו הדבר שעצם וכאילו

בערכו? הוא נחשב
רש"י מסיים רבי fnxneלזה במדרש "כדאיתא

שם  "קרקורן 36jyndaתנחומא": אשר מסופר הנ"ל לענין
לערוב, בנוגע גם מובן ומזה מהשחתתם", להם קשה הי'

מאוד. עד בהמכה גדול עיקר שזהו

אין  הנ"ל שלפי אף "וכו'", רש"י מוסיף גם זה ומטעם
כי  – המכות לשאר בקשר אח"כ שם מ"ש כאן נוגע זה
אלא  במדרש, שם המכות שאר לטעם ב"וכו'" כוונתו אין

מהשחתתם". להם קשה הי' "קרקורן למ"ש

.„"ÂÈ מכות לג' הטעם שעיקר לעיל האמור עפ"י
– כ"א המדרש, טעם אינו מקרא של בפשוטו הראשונות
אלקים  ש"אצבע לחרטומים ולהראות יראתם להלקות

ענין: עוד יובן היא",
ארץ  את ההוא ביום "והפליתי אח"כ כתוב ערוב במכת
וגו'", ערוב שם היות לבלי עליה עומד עמי אשר גושן

ערוב. מכת היתה לא בנ"י שאצל

היו  שלא הראשונות מכות בג' כתוב לא למה וקשה:
מפרשו  מדוע ומובן, הפשוט דבר הוא ואם בנ"י? אצל

ערוב? במכת הכתוב

דעות: כמה ישנן זה בענין והנה

עזרא  הדם 37האבן מכת כי דעתי "ולפי כותב:
כו' והעבריים המצריים כוללת היתה והכנים והצפרדעים
ה' קשה, שהיתה הערוב מכת רק הזיקו, מעט השלש ואלה

ישראל". ובין המצרים בין הפריש

הרדב"ז  הראב"ע 38אמנם שכתב "ומה כותב: בתשובתו
ולישראל  למצרים היתה והכנים והצפרדעים הדם מכת כי
ולא  להיפך מורים שהכתובים כ"ש זה דבר להאמין אסור
סביבות  מצרים ויחפרו היאור מן לשתות מצרים יכלו

אבל משמע היו היאור, כי לזה צריכים היו לא ישראל
וגו' ובעמך ובכה כתיב ובצפרדעים היאור, ממימי שותים
משמע  וגו' ומעמך ומעבדיך ומבתיך ממך הצפרדעים וסרו

בישראל  היו המפורש,39שלא מן סתום וילמוד הכנים, וכן ,
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טעם35) "ויש רש"י ל' מובן זו xaclועפ"ז למה ומכה מה בכל באגדה
הכוונה  "בדבר" כי כו'", בכל באגדה טעם "ויש הוו"ל דלכאורה זו" ולמה
(עפמ"ש  באגדה (זה) בדבר טעם "ויש מוסיף וע"ז "בערבוביא", לפנ"ז למ"ש

קצת. ודוחק כו'". מכה בכל שם)
בפ"ע.36) ענין הוא ו) פ"י, (שמו"ר במד"ר משא"כ

כט.37) שם, וראה כד. ז, וארא,
יז.38) ז, וארא בתו"ש (הובאו מפרשים הרבה דעת וכ"ה תתיג. סי' ח"א
יג). ח,

(דאם 39) זו קושיא על כט) (ז, הראב"ע של תירוצו מזכיר שאינו ולפלא
הספר). מן חסר העיקר – מתקבל אינו הראב"ע שתירוץ כוונתו
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בה  יש הראי' מה לישראל גם היתה המכה אם ידעתי ולא
ישראל". את שישלח לפרעה

בפיה"מ  היו 40והרמב"ם לא וצפרדע דם שמכת כותב
"לא  אבל בהם, גם היתה כנים מכת משא"כ כלל. בישראל

אותם". מצערים היו

למה  הקושיא ברמז] [אפילו מתרץ רש"י שאין ומכיון
אשר  מוכח הראשונות, מכות בג' וגו'" "והפליתי נכתב לא

eheyta וכן בישראל, גם הראשונות המכות היו מקרא של
ממ"ש  גם הכנם41נראה אדם mc`a"ותהי – ובבהמה"

אותם", מצערים היו "לא כנים שמכת לומר אין וגם סתם;
מנלן  מקרא 42eheytaכי .43של

"מצרים" הכתוב מדגיש למה הרדב"ז לקושיית ובנוגע
זהו שהרי בפשטות, מובן – וצפרדע דם xwirdבמכת

המכות. בהבאת

לכאורה: באמת קשה האחרונה קושייתו אבל

לפרעה  בה יש הראי' מה לישראל גם היתה המכה "אם
גם  המכות היו באמת למה וגם: ישראל?" את שישלח

בישראל?

המכות  שתי שאת מכיון מובן: הנ"ל עפ"י אולם
יראתם,i"yxtהראשונות להלקות בשביל הקב"ה שהביא

פרעה יראה שכאשר מובן elyהרי f"rdy בו יקויים לוקה,
ה'" אני כי תדע לא 44"בזאת מזה יסבלו בנ"י גם [ואם

ההלקאה עי"ז elyתוקטן f"rda עצמו זה מטעם ואדרבא .[
בנ"י, של כו' במים גם אלו מכות ב' שתהיינה מוכרח הי'
שנמצאת  מקום בכל הנה יראתם, הלקה שעי"ז מכיון כי
יחשוב  דאל"כ שם, המכה להיות צריכה היתה יראתם

שחלק גדול dfפרעה וכיו"ב) בגושן (הנמצא שלו מהע"ז
מהקב"ה  ח"ו .45יותר

ידה  שעל הייתה שהכוונה מכיוון כנים: במכת ועד"ז
ש"אצבע החרטומים שתהי'`miwlיראו בהכרח הי' היא"

מקום  הי' בלא"ה כי מצרים. ארץ בכל – מוגבלת בלתי
ואהרן  משה בנ"א, ע"י מוגבלים, ע"י שנעשית לומר

הראשונות  מכות בב' שאמרו (כמו הם ואף 46שחרטומים ,(

משה  גם הנה הכנים, להעלות יכלו לא מצרים שחרטומי
מסויימים  ואנשים שטח על אלא להעלותן יכלו לא ואהרן

מצרים  מחרטומי יותר גדולים שבזה אלא היתה 47– לכן -
בבנ"י. גם מקום, בכל להיות מוכרחת

נאמר  – לזה הכרח הי' שלא ערוב במכת משא"כ
וגו'". "והפליתי

.‡È והפליתי" שהי' מה הטעם י"ל הענינים בפנימיות
מן  הי' לא הראשונות מכות בג' ערוב: במכת דוקא וגו'"
היו  גם אם אף כי והמצריים, בנ"י בין להפריש הצורך
שאפשר  עי"ז ח"ו הדעת על עולה הי' לא בישראל, המכות
שעירב  ערוב, במכת משא"כ המצריים; עם להתערב לבנ"י
שכאילו  חוץ למחשבת מקום אז הי' הבע"ח, את הקב"ה

את הקב"ה בין lkהסיר המחיצה את שהסיר כמו המחיצות
ישראל  בין הגדר גם נפרץ ובמילא ועקרב, ולנחש לחי' חי'
שהמחיצה  להראות הקב"ה חפץ אז – להבדיל לעמים
אשר  גו' ההוא ביום "והפליתי ולכן זו, בשעה גם קיימת

עמך". ובין עמי בין פדות ושמתי גו' עלי' עומד עמי
בפשטות: מובנת מזה וההוראה

פרצו  אשר ובזמן בעולם ערבוביא אשר בשעה דוקא
מיוחד  צורך יש – לעולמים הי' שלא באופן עולם של גדרו
אז, גם שהרי לעמים, ישראל שבין המחיצה את לחזק
מכל  בחרת ש"בנו לפני היינו מ"ת, קודם במצרים, בהיותם

ולשון" עשה 48עם לחשש, מקום והי' "ערוב" שהי' בזמן ,
נס ועל cgein49הקב"ה עמך", ובין עמי בין "פדות לשום

זה. בזמננו כו"כ אחת

מבנ"י, לכאו"א בנוגע הי' זו ופדות דהבדלה וענין
ממצרים  לצאת רצו שלא לאלו בנוגע שמזה 50אפילו ,

איש  לכל בנוגע היא זו והבדלה שמחיצה נוספת הוראה
יכונה  ישראל בשם אשר .51ואשה

שום  תהי' לא זו מחיצה יחזקו ישראל בני וכאשר
המבדיל  ודבר אחד 52מחיצה וכל ובנ"י, הקב"ה בין ח"ו

נגאלין" הן ו"מיד שלימה בתשובה ישוב מישראל ואחת
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
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בתלמוד". ש"אמרו ובמאירי שם). יונה ר' (ועיין החכמים" ביארו "שכן

יד.41) ח,
אפילו 42) רש"י של דרכו אי"ז כי בתלמוד, מ"ש על שסומך לומר דאין

שלנו. בגמ' שאינו זה במאמר ועאכו"כ בפשש"מ; כשמוכרח
"עשרה43) נק' במשנה שגם מובן miqpובפרט דבר זה שאין הרי כו'",

הפשוט. בשכל
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ס"ג.48) ס סי' אדה"ז שו"ע ראה ק"ש. ברכות נוסח
הארוך 49) טור ריב"א, פי' בחיי, (רבינו החומש ממפרשי בכמה וכמבואר
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המשך כעמוד ובו



ל
כ  חוברת

באלמאֿאטא  החיים
מרוסיה  מאוקראינה, – רבים יהודים מהגרים בעיר היו חדשים. מכרים ניתוספו יום מדי הזמן. לו חלף כך

ומלנינגרד. ממוסקבה הלבנה,

בעלי  את להזמין כדי משלחות הגיעו – לעיר מחוץ התגוררנו עצמנו אנו – בעיר שהיו בתיֿהכנסת מכל

הציבור. עם ללמוד כדי מביתו לפעם מפעם שיצא לפחות – להתפלל לא ואם בהם, להתפלל

כל  את באמצעותם לספק כדי ביתי, לייצור גלם חומרי של אספקה ארגון על לחשוב שהחלו מי היו כמוֿכן

כמותה. לראות ניתן נדירות לעתים שרק ומכובדת, נאה בצורה נעשה הדבר צרכינו.

את  הם מעריכים כמה ועד העיר, אנשי בקרב תופס שבעלי המקום רב כמה עד כלל ידעתי לא כשלעצמי

גדלותו.

את  רומם אמנם החדש המצב בעלי. של מחלתו גם התקדמה הרוחנית, מהבחינה השיפור עם בדֿבבד אך

ללכת  כדי אפילו יותר. עוד בריאותו הידרדרה ביקור כל עם אך לבקרו, נקראו רופאים מכך. יותר לא אך רוחו,

עוד. לו עמדו שלא פיזיים לכוחות נזקק הוא

אפילו  עצמה בעיר להיות לו הזדמן לא וכך בכוחו, היה לא כבר – בתיֿהכנסת מטעם להזמנות להיענות

אחת. פעם

בבריתֿמילה  שעתיים בן נאום
רבים  מחוגים גדול, ציבור הזמינו הם הקרובים. מידידינו אחד אצל בריתֿמילה התקיימה תקופה באותה

אורחֿהכבוד. יהיה שבעלי והודיעו ושונים,

יהודים  בעיר), כאלה שהיו (ככל בניֿתורה שם היו שנשלחו. ההזמנות מכמות יותר רבים אנשים הגיעו בפועל

(כעיסוקם  ממשלתיים במוסדות פקידים ואף סוחרים ליהדות, שייכות להם שיש מלומדים מצוות, שומרי שאינם

שם). האנשים רוב של

הפסק. ללא  רצופות, משעתיים למעלה במשך דברים נשא זאת ולמרות בגופו, מאוד חלש אז היה כבר בעלי

מתמטיקאים  שני שם היו התחומים. בכל רב כה ידע בדתו אדוק לרב מניין כלל הבינו לא השומעים, הללו,

מתשובותיו. – כדבריהם – המומים והיו  בחשבון, שאלות בעלי בפני שהציגו

בענייני  יותר שידבר  ממנו ביקש מהם ואחד מאנ"ש, אחדים שם היו חסידות. דברי כמובן, בעלי, דיבר בעיקר

ולא  "השכלה"..."עבודה", בענייני כלֿכך

יותר  בדבריו שיש שטענו היו חסידות. דברי באמירת דרכו על "אופוזיציה" לבעלי היתה שבהן תקופות היו

"השכלה". מדי יותר בדבריו מצאו ואחרים "קבלה", מדי

עלֿמנת  משונסות מתניהם אליו, באים אנשים אותם את ראיתי אבל אלו, בעניינים מבינה אינני הרי כשלעצמי

שיעור. לאין דרישות בפניו להציב

מעטים  אםֿכי כמה, ביניהם היו אבל כשלעצמו; שלו הלימוד סגנון את לבקר העוז בהם היה לא ברובם,

נהנה  שבעלי הסמכות ובשל "חסידות", של שמטעמים – בעיניי נראו שהדברים כפי – משוםֿמה שסברו למדי,

ביקורת. דברי לו לומר מחובתם הציבור, בקרב ממנה

בפתח  הציגו ואותו טענותיהם, את לבסס כדי (לדעתם) בו שהיה חומר כשבאמתחתם אפוא, מגיעים, היו הם

ללא  ונותרים לחלוטין בפניו מתבטלים היו הם לאחרֿמכן ומיד בלבד, אחת דקה נמשך היה הדבר אך דבריהם.

היו  ולמחרת שנכנסו, אנשים אותם היו לא כבר הם – פניו מאת כשיצאו לומר). שנהוג (כפי בפיהם "אותיות"

וביטול. הכנעה מתוך אליו מגיעים

ההסברים  את "בולעים" היו אלא לדבריו, מקשיבים היו ולא חדשות, שאלות עם בעלי אל מגיעים היו תמיד

שנים  ה'  "בן  מכ"ב(  פ"ה  )אבות  למאחז"ל  טעם  א. 
למקרא"

הוא הי' אומר: בן חמש שנים למקרא.
אבות פרק ה' משנה כ"ב

הכ"ב  כל  מספר1  הוא  שנ"ה  פעמים  שה'  דע, 
אותיות, עם אותיות2 מנצפ"ך הכפולים, כי האותיות 
שרשן ה' מוצאות הפה3 שהם בחי' ה' גבורות כידוע4.
כל  מתחלה  שידע  כדי  למקרא,  שנים  ה'  בן  ולכן 

הכ"ז אותיות.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית-פתח דבר, 
רשימת המחבר ע"ד שמו

אדמו"ר  בלשון  ביאור  יתוסף  המבואר  פי  "ועל 
מלמדו  "שאז  בתחלתו(  תורה5  תלמוד  )הל'  הזקן 
לקרות תורה שבכתב מעט מעט" – משמע שעד עתה: 

לדעת  כל המוכרח6  יודע  ב(  כלל.  ידע  לא  קריאה  א( 
לפני זה".
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1( ה' פעמים שנ"ה )5 × 355( = 1775, וכן א-ט )45(, + י-צ )450(, + 
ק-ת )1000(, + מנצפ"ך )280( = 1775.

2( אותיות מנצפ"ך הכפולים. פירוש: האותיות "מנצפך" הם מיוחדים, 
בסוג בפני עצמן, משאר כל האותיות דהאלף בית, דשאר כל האותיות 
באים בראש התיבה, באמצע, או בסוף, משא"כ האותיות "מנצפך" – 
היינו האותיות הסופיות "ם', ן', ץ', ף', ך'" הם באים רק בסוף התיבה, 
הם  ולכן  גבורות,  ה'  הם  "מנצפך  וז"ל:  מנצפך  ע'  אור  במאורי  וראה 
ובלקוטי  הגבורות".  טבע  כן  כי  ומדה,  גבול  לתת  התיבה  בסוף  באים 
לוי יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד שמ וז"ל: "מדה וגבול הם 
מצד הגבורות, וכמו ה' אותיות מנצפך הבאים בסוף התיבה, שעד פה 
וגבול מצד הגבורות". וראה גם בתורת לוי  יותר, וכל מדה  תבוא ולא 
גבורה  בגימטריא  מנצפך  רכז:  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק 
דין. )וראה ספר הערכים אותיות עמוד א' ואילך, ובעיקר שם עמוד סד. 

]ואותיות אלו הם כפולים בהאל"ף בי"ת[(.
3( דיש ה' מוצאות הפה )ספר יצירה פ"ב, ג(, דאותיות הדיבור נוצרות 
אותיות  והם:  הפה,  מוצאות  מחמשה  באחד  מכה  והקול  שההבל  ע"י 
דלנט"ת  מהחיך,   – גיכ"ק  מהשפתים,   – בומ"פ  מהגרון,   – אחה"ע 
– מהלשון, זסשר"ץ – מהשיניים. ראה ספר הערכים אותיות אל"ף – 

אטב"ח עמוד לג ואילך.
בזה הטעם  )מבאר  ד'  סוף פרק  והאמונה  תניא – שער היחוד  4( ראה 

דמצטרפין להחשבון גם האותיות "מנצפך", הכפולים(.
5( )הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה א( וז"ל: ...מצות עשה מן התורה 
ללמדו  חייב  אביו  ומאימתי  תורה...  הקטן  בנו  את  ללמד  האב  על 
משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה וגו', ופסוק ראשון מפרשת 
שמע, ואח"כ מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים בעל פה עד שיהא בן 
חמש למקרא, דהיינו בשנת חמישית שאז מלמדו לקרות תורה שבכתב 

מעט מעט בביתו, עד שיהי' בן שש או בן שבע וכו'.
זי"ע חלק י"ב עמוד רפח. חלק יד  ]וראה אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר 
עמוד מ. )הערות וציונים על הלכות תלמוד תורה שולחן-ערוך אדמו"ר 

הזקן חלק א 17/ב([.
6( היינו "ידיעת האותיות", ולאחר שלמד ויודע כל האותיות, אז בהיותו 

"בן חמש למקרא", אביו "מלמדו לקרות תורה שבכתב מעט מעט".

התורה  את  לקיים  התורה,  וסיום  בהתחלה  רמז  ב. 
באמונה פשוטה, ולא תוסיפו ולא תגרעו ממנו, ועי"ז 

יוכל לקיים את התורה בכל ה"לב" וכו'

האות הראשונה של התורה הוא אות "ב" בראשית, 
האות האחרונה הוא "ל" ישראל7, וביחד הוא אותיות 
את  לקיים  שצריכים  רמז  והיינו  "בל",  וכן  "לב" 
בכל  התורה  לקיים  בכדי  אבל  ה"לב",  בכל  התורה 

ה"לב", על זה מרומז האותיות "בל".
דפירוש "בל" היא "לא"8, ופירושו כך:

דהאות קודם "ב" היא אות "א'", והאות קודם "ל" 
היא אות "כ", ביחד היא "אך".

והאות שאחר אות "ב" היא אות "ג", והאות שאחר 
אות "ל" היא אות "מ", ביחד היא "גם".

תיבת "אך" היא למעט, כמארז"ל9 אך ורק למעט.
ותיבת "גם" הוא לרבות, כמארז"ל10 גם לרבות.

ימין  ח"ו  תסור  "בל", שלא  מרמז,  וזהו שהתורה 
ושמאל.

למעט,  "אך"  הקודמים  להאותיות  תלך  ש"בל" 
שממעטים מהתורה ומצוות "לא תגרעו".

ו"בל" תלך להאותיות שאחר, "גם" לרבות, היינו 
להוסיף על המצוות "לא תוסיפו".

רק לקיים כל התורה באמונה פשוטה, ועי"ז נוכל 
לקיים את התורה בכל ה"לב".

עפ"י השמועה11

7( דברים לד, יב. "לעיני כל ישראל".
8( ע"ד מ"ש "אף תכון תבל בל תמוט" )תהלים צב, א(.

9( ירושלמי ברכות פ"ט, מ"ז. יומא פ"ח, ה"ה. תו"כ פרק טו, ה. וראה 
על  אף  תשמורו,  שבתותי  את  ]"אך  את.  אך  ד"ה  יג  לא,  שמות  רש"י 
פי שתהיו רצופין וזריזין בזריזות המלאכה )מלאכת המשכן(, שבת אל 
תדחה מפניה, כל אכין ורכין מעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן"[. 
בחמשה  אך  ד"ה  )רש"י  לט  פסוק  אך(, שם  ד"ה  )רש"י  כז  כג,  ויקרא 

עשר יום תחגו(.
10( ראה קידושין מא: "כן תרימו גם אתם" גם לרבות את השליח, )ועיין 

גם עירובין מ:(.
11( בליל ט' ניסן תרצ"ט, כשבאו הרשעים הנקוו"ד לעשות חיפוש בבית 
ולאסור הרה"צ המקובל ר' לוי יצחק זצ"ל, הנה באשמורת הבקר באו 
כמה מהמתפללים להבית הכנסת, וכששמעו מה שקרה הלכו כמה מהם 
לבית ר' לוי יצחק זצ"ל, וקודם שלקחו אותו, פנה אל כמה מאנשי עירו, 
ואמר להם: הנני רואה שעוד מעט לוקחים אותי, ואמרו חכמינו ז"ל אל 
יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, ואמר להם הפירוש בפנים. 
)רב א' מברוקלין שנסע לרוסיא בשנות הכפי"ן פגש יהודי שהי' באותו 
הפירוש  זצ"ל  יצחק  לוי  ר'  המקובל  מהרה"צ  בעצמו  ששמע  מעמד, 

הנ"ל, והוא סיפר זה להרב, שסיפר זה לאנ"ש(.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה



לי
כ  חוברת

באלמאֿאטא  החיים
מרוסיה  מאוקראינה, – רבים יהודים מהגרים בעיר היו חדשים. מכרים ניתוספו יום מדי הזמן. לו חלף כך

ומלנינגרד. ממוסקבה הלבנה,

בעלי  את להזמין כדי משלחות הגיעו – לעיר מחוץ התגוררנו עצמנו אנו – בעיר שהיו בתיֿהכנסת מכל

הציבור. עם ללמוד כדי מביתו לפעם מפעם שיצא לפחות – להתפלל לא ואם בהם, להתפלל

כל  את באמצעותם לספק כדי ביתי, לייצור גלם חומרי של אספקה ארגון על לחשוב שהחלו מי היו כמוֿכן

כמותה. לראות ניתן נדירות לעתים שרק ומכובדת, נאה בצורה נעשה הדבר צרכינו.

את  הם מעריכים כמה ועד העיר, אנשי בקרב תופס שבעלי המקום רב כמה עד כלל ידעתי לא כשלעצמי

גדלותו.

את  רומם אמנם החדש המצב בעלי. של מחלתו גם התקדמה הרוחנית, מהבחינה השיפור עם בדֿבבד אך

ללכת  כדי אפילו יותר. עוד בריאותו הידרדרה ביקור כל עם אך לבקרו, נקראו רופאים מכך. יותר לא אך רוחו,

עוד. לו עמדו שלא פיזיים לכוחות נזקק הוא

אפילו  עצמה בעיר להיות לו הזדמן לא וכך בכוחו, היה לא כבר – בתיֿהכנסת מטעם להזמנות להיענות

אחת. פעם

בבריתֿמילה  שעתיים בן נאום
רבים  מחוגים גדול, ציבור הזמינו הם הקרובים. מידידינו אחד אצל בריתֿמילה התקיימה תקופה באותה

אורחֿהכבוד. יהיה שבעלי והודיעו ושונים,

יהודים  בעיר), כאלה שהיו (ככל בניֿתורה שם היו שנשלחו. ההזמנות מכמות יותר רבים אנשים הגיעו בפועל

(כעיסוקם  ממשלתיים במוסדות פקידים ואף סוחרים ליהדות, שייכות להם שיש מלומדים מצוות, שומרי שאינם

שם). האנשים רוב של

הפסק. ללא  רצופות, משעתיים למעלה במשך דברים נשא זאת ולמרות בגופו, מאוד חלש אז היה כבר בעלי

מתמטיקאים  שני שם היו התחומים. בכל רב כה ידע בדתו אדוק לרב מניין כלל הבינו לא השומעים, הללו,

מתשובותיו. – כדבריהם – המומים והיו  בחשבון, שאלות בעלי בפני שהציגו

בענייני  יותר שידבר  ממנו ביקש מהם ואחד מאנ"ש, אחדים שם היו חסידות. דברי כמובן, בעלי, דיבר בעיקר

ולא  "השכלה"..."עבודה", בענייני כלֿכך

יותר  בדבריו שיש שטענו היו חסידות. דברי באמירת דרכו על "אופוזיציה" לבעלי היתה שבהן תקופות היו

"השכלה". מדי יותר בדבריו מצאו ואחרים "קבלה", מדי

עלֿמנת  משונסות מתניהם אליו, באים אנשים אותם את ראיתי אבל אלו, בעניינים מבינה אינני הרי כשלעצמי

שיעור. לאין דרישות בפניו להציב

מעטים  אםֿכי כמה, ביניהם היו אבל כשלעצמו; שלו הלימוד סגנון את לבקר העוז בהם היה לא ברובם,

נהנה  שבעלי הסמכות ובשל "חסידות", של שמטעמים – בעיניי נראו שהדברים כפי – משוםֿמה שסברו למדי,

ביקורת. דברי לו לומר מחובתם הציבור, בקרב ממנה

בפתח  הציגו ואותו טענותיהם, את לבסס כדי (לדעתם) בו שהיה חומר כשבאמתחתם אפוא, מגיעים, היו הם

ללא  ונותרים לחלוטין בפניו מתבטלים היו הם לאחרֿמכן ומיד בלבד, אחת דקה נמשך היה הדבר אך דבריהם.

היו  ולמחרת שנכנסו, אנשים אותם היו לא כבר הם – פניו מאת כשיצאו לומר). שנהוג (כפי בפיהם "אותיות"

וביטול. הכנעה מתוך אליו מגיעים

ההסברים  את "בולעים" היו אלא לדבריו, מקשיבים היו ולא חדשות, שאלות עם בעלי אל מגיעים היו תמיד

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



לב
אה!" "אה! משהו: מוזר באורח בקול, קוראים היו תמיד וכמעט להם, שנתן

בריתֿהמילה. לרגל ההתכנסות בשעת עתה, התרחש דומה דבר

– כך על השתוממו אלו אנשיֿעסקים מבין העשירים ושונות. רבות מקטגוריות איש, מאתיים במקום נכחו

זאת)?!... כינו שהם (כפי ה"דרשה" באמצע שכזה לאדם להעיר ההעזה מניין

היו  תמיד הזמן עם אבל מתנגדים, לו היו בתחילה עצמאי. קו תמיד כמעט בעלי הוביל הציבורית בעבודתו

גדולה. דרךֿארץ מתוך דרישותיו אחרי וממלאים עמו, מתאחדים כולם

ימים) באותם שם זאת לכנות שנהגו (כפי היהודי" כש"הרחוב הסובייטי, השלטון תחת האחרונות, בשנים

בעלי  הצליח – חמור באיסור אסורה שהיתה דת, בענייני הפעילות בתחום ובפרט לחלוטין, חסרֿחיים היה

"פרולטרית", גישה מתוך זאת  עושה היה הוא בגלוי. ומהם "בהעלם" מהם רבים, דברים הפועל אל להוציא

עין. העלימו – פועל לידי יבואו לא שהדברים ולהבטיח לו להפריע היה שמתפקידם ואלו

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

יב(, כדאי' בספרי14 כל מה שעשה משה עשה כמו כן פנחס, 
הי'  גם פנחס  ישראל ממצרים.  הי' שליח להוציא את  משה 
כמו כן שליח להוציא ישראל מגלות, וכל שאר דברים שעשה 

משה עשה כמן כן פנחס.
מהר"ם מרוטנברג )בעל הטורים(

יבוא  התאחדות  דע"י  במסורה  רמז  ]תוכן:  ג. 
הגאולה[.

עיין )פסוק ו' סימן ו'( מביא )הבעה"ט( מסורה לכן אמור 

14ליתא לפנינו, אבל כן הוא בפסיקתא רבתי פ"ד על אליהו, ופנחס הוא אליהו כדברי 

חז"ל ב"מ קיד, ב.

לבני ישראל והוצאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, 
ואז ארבע לשונות של גאולה.

א'  )פסוק  מפרש  השל"ה  דהנה  הכוונה  לפרש  אפשר 
סימן מ"ט בראשית( האספו ואגידה לכם כשתהי' באחדות 
ובאגודה אחת אז אוכל להגיד לכם זמן הגאולה, משום בעון 
לא  אפרים  נאמר  לעתיד  אבל  שני,  בית  נחרב  חנם  שנאת 
יקנא את יודא, ולא יודא לאפרים, וזהו אפשר כוונת המסורה 

משום בריתי שלום, מש"ה לשונות של גאולה.
מקרי דרדקי )אות קלט(

המשך מעמוד לג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zay(iying meil)

:opgei iax ly wtql dnecd sqep wtq d`ian `xnbdéòawtzqd ± ¨¥
óc ÷øæ ,àáøzeyxa ,migth drax` lr migth drax` ea yiy ur ¨¨¨©©

,miaxdúBãéúé éab ìò çðåzeagx oi`e migth dxyr zedeabd §¨©©¥§¥
dyrp zeczid lr scd gpyke ,xeht mewn mdy ,migth drax`
lr migth drax` my`xa yi eiykry ,cigid zeyx zeczid mewn

,migth drax`eäî`iven meyn wxefd aiig m`d ,dfa oicd ©
:`xnbd zxxan .`l e` cigid zeyxl miaxd zeyxnàéòaéî÷ éàî©¨¦©§¨

déìd`ved lr aiigl yi m`d wtzqd m` ,`ax wtzqd dna ± ¥
ykúçpädúéiNòå ,õôçdävéçîgped eay mewnd z` daiygnd ©¨©¥¤©£¦©§¦¨

cigid zeyxl utgdeúà÷ éããä éãäadid `le ,mi`a md cgia ± ©£¥£¨¥¨¨
oi`y e` ,dgpdd seqa wx cigid zeyx oic utgd my gpy mewnl
cr dgpdd zligzn cigid zeyx oic dgpdd mewnl did m` wx aiig

,dteqïðçBé éaøc eðééä,opgei iax ly [ipyd] wtqd edf ixd ± ©§§©¦¨¨
didy dna ic m` ,utgd zgpda zeyxd oic dpzypyk wtzqdy
cr aiig epi`y e` ,dgpdd zligza wx cigid zeyx oic mewnl
.dteq cr dgpdd zligzn cigid zeyx oic dgpdd mewnl didiy

,`l`àáøì déì àéòaéî÷ ék,`ed `ax ly ewitq ±óc ÷øæc ïBâk ¦¨¦©§¨¥§¨¨§§¨©©
õôçågpen,åéab ìòmewn dyrp zeczid lr scd gpykyzeczid §¥¤©©¨

opgei iax ly ipyd ewitqa heytp m`y ,`ax wtzqde ,cigid zeyx

cigid zeyx dgpdd mewn didiy jixv aiigl icky ,xeht `edy
utg gpen didy df ote`a wtzqdl yi ,dteq cr dgpdd zligzn

scd iab lréàîm`d ,oicd didi dn ±eúà÷ éããä éãäác ïåék± ©¥¨§©£¥£¨¥¨¨
,mi`a md cgia utgd zgpde cigid zeyxl zeczid ziiyry oeik

éîc ävéçî úéiNòå õôç úçpäkmewn ziiyrl xacd dnec ± §©¨©¥¤©£¦©§¦¨¨¥
did `ly oeik xeht `edy ,dgpdd mr cgi cigid zeyxl dgpdd

,dgpdd zligza cigid zeyx dgpdd mewnàîìéc Bàyi `ny e` ± ¦§¨
c ,xnelçééð øãäå àzøet àìcéî àìc øLôà àìc ïåék`ly ± ¥¨§Ÿ¤§¨§Ÿ¦§¨§¨§¨©¨¥©

jk xg`e ,dgpdd zrya scdn hrn mxen utgd didi `ly okzi
,eilr gepie xefgiéîc õôç úçpäå ävéçî úéiNòkaygp df ixd ± ©£¦©§¦¨§©¨©¥¤¨¥

scd dyrp xak utgd gpy mcewy ,dgpdd mcew dvignd dzyrpy
lr aiige ,cigid zeyxa dlek dzid utgd zgpde ,cigid zeyxl

:`xnbd zxne` .utgd zgpde÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp

,wtqd z`ad mcewe ,d`ved ipica `ax ly sqep wtq d`ian `xnbd
:da wtzqdl oi`y `ax xn`y dkld `xnbd d`ian,àáø øîà̈©¨¨

éì àèéLty ,il `ed xexae heyt df oic ±íéîilka migpendéab ìò §¦¨¦©¦©©¥
,ïúçpä eðééä ,íéîdyry aygp m`ivede min zvwn lhp m`e ©¦©§©¨¨¨

y il xexae heyt oke .aiige ,dxiwræBâàsvdéab ìò,íéî ¡©©¥©¦
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המשך כיאור למס' שכת ליום חמישי עמ' כ



לג
א. ]תוכן: תורת החסידות - ואבות החסידות, הם 
שניאור  ר"ת  שד"י  תיבת  העתידה.  להגאולה  הכנה 

)אדה"ז(, דובער )המגיד(, ישראל )הבעש"ט([.

ברוב  חל   – הזקן  דאדמו"ר  ההילולא  יום   – טבת  כ"ד  א. 
ביום  זו–  שנה  ]ובקביעות  וארא1  דפרשת  בשבוע  השנים 
ימים3 דשבת  ויתירה מזו – בתוך הג'  החמישי, "קמי שבתא"2, 

פ' וארא[.
להם  יש  בשנה  מיוחדים  וימים  שהמועדים  הידוע4  ע"פ 
ומרמוזים בתוכן – הפרשה שקוראים באותו   – שייכות עם 
זמן, מובן שבפ' וארא יכולים למצוא קשר עם יום ההילולא 
מעשיו  "כל  בגלוי  נמצאים  ההילולא  שהיום  הזקן,  דאדמו"ר 
ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו", וה"ה "פועל ישועות 

בקרב הארץ"5.
 – הפרשה  בתחלת  מרומזת  בפשטות  ביניהם  השייכות 
"וארא )אל האבות – פרש"י( אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 
)מייסדי  המגיד  הבעש"ט,  החסידות–  אבות  שד-י";  בא-ל 
חסידות  )מייסד  הזקן  ואדמו"ר  הכללית(,  החסידות  תורת 
חב"ד(– הם בדוגמת האבות הכלליים, אברהם יצחק ויעקב; 
וכשם שהי' "וארא אל האבות", כך גם אצל אבות החסידות, 
התורה  פנימיות  גילוי  ע"י  בעולם,  אלקות  )וארא(  שגילו 

)סתים דקוב"ה(6.
")א-  – האבות  אל  שנתגלה  הקב"ה  של  ששמו  ולהעיר, 

)הראשונים  השמות  של  תיבות  ראשי  הוא   – שד"י"  ל( 
והעקריים7( של ג' אבות החסידות, שניאור )זלמן(, 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 
להאבות – כמסופר בהמשך הכתובים )לאחרי "וארא גו'"(8: 
"וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען גו', 
וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים 
אמור  השבועה9(  אותה  )ע"פ  לכן  בריתי,  את  ואזכיר  אותם 
לבנ"י אני ה' והוצאתי אתכם גו' והצלתי גו' וגאלתי גו' ולקחתי 
גו' והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה 
לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי לכם מורשה" – כמו"כ עבודת 
אבות החסידות היא הכנה לגאולה האמיתית והשלימה וגילוי 

וארא, במוצש"ק  פ'  א'  ביום  1ובשנת ההסתלקות תקע"ג היתה הקביעות דכ"ד טבת 

"אחר שהתפלל ערבית והבדלה" )הקדמת בני המחבר לשו"ע אדה"ז(.

2פסחים קו, סע"א.

דמי  כלבוד  משלשה  פחות  כל  ]ולדוגמא:  אחת  לנקודה  ענינים(  )בכמה  3הנחשבים 

)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[.

4של"ה חלק תושב"כ ר"פ וישב )רצז, א(.

5תניא אגה"ק סי' ז"ך וכ"ח.

6ראה זח"ג עג, א.

7ובפרש ששמו השני של אדה"ז והמגיד )באם כותבים דוב בער בב' תיבות( הוא בלע"ז.

8ו, ד-ח.

9פרש"י עה"פ ד"ה לכן.

הנ"ל  הגאולה  לשונות  שד'  כידוע11  לע"ל10,  התורה  פנימיות 
הגאולה  כנגד  גם  הם  ולקחתי(  וגאלתי,  והצלתי,  )והוצאתי, 
צאתך  "כימי   – מצרים  לגאולת  מדמים  שאותה  העתידה, 

מארץ מצרים אראנו נפלאות"12.
טו....ולסיים בהוראה בנוגע לפועל:

בקשר עם יום ההילולא דאדה"ז – כדאי ונכון ביותר, שכל 
אחד ואחת יוסיפו בקביעות עתים בתורה דאדה"ז, ובמיוחד 
בזה  הביאורים  עם  ביחד  התניא,  ובספר  ערוך  בשולחן   –
)מאדה"ז,  דתורה  בנגלה  הביאורים  הן   – נשיאנו  מרבותינו 
מאדמו"ר האמצעי, שנדפס ספר פסקי דינים שלו לאחרונה, 
והן  מקומם(,  ממלאי  נשיאינו  ומרבותינו  מהצ"צ,  ועאכו"כ 

בפנימיות התורה, תורת החסידות.
וכאמור – כל אחד ואחת, כיון שגם נשים מחוייבות בלימוד 
התורה  פנימיות  ובלימוד  להן,  הצריכות  בהלכות  התורה 
מהמצוות  כו',  בה'  ואמונה  ה'  ויראת  ה'  לאהבת  )שמביאה 

התמידיות שהבן 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  מליובאוויטש,  חסידות  מאמר  שיגיע  וציפו  שהמתינו 
שבקרוב  ויה"ר  וכו'.  העתקות  בכמה  מיד  אותו  מעתיקים 
ממש נזכה לשלימות הגילוי דתורת אדה"ז – ספריו וכתבי-יד 
שלו ושל מעתיקים וכו', וידפיסו בדפוס את הענינים שהנם 

עדיין בכתבי יד.
דספרי  בהדפסה  ריבוי  האחרונות  בשנים  שנוסף  וכפי 
 – במיוחד  לאחרונה  כולל  נשיאינו,  רבותינו  של  חסידות 
דפוס באותיות מרובעות של הספרים שהיו מודפסים לע"ע 

באותיות רש"י, כמדובר כמ"פ.
זה  ימהר  חסידות  ספרי  בהדפסת  ההוספה  שע"י  ויה"ר 
הסיפור  כידוע  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  את  יותר  עוד 
למטה  כפשוטה,  הגאולה   – הלקו"ת  הדפסת  עם  בקשר 

מעשרים טפחים.
ואף יהודי אחד ויחיד לא ישאר בגלות ח"ו, אלא כל בנ"י, 
בנערינו ובזקינינו בבנינו ובבנותינו, כנשמות בגופים 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

ב. ]תוכן: רמז במסורה "לכן אמור" במשה ופנחס 
)במדבר כה, יב(, גואל ראשון ואחרון[.

וגו'. לכן אמור ב' במסורה ראשי  לכן אמור לבני ישראל 
פסוקים, ואידך בפר' פנחס לכן אמור הנני נותן לו )במדבר כה, 

10ראה שה"ש א, ב ובפרש"י.

לבנ"י  אמור  לכן  ואילך(.  קכד  ע'  )סה"מ  תרנ"ד  הלבנה  אור  והי'  ד"ה  בארוכה  11ראה 

תרנ"ח )סה"מ ע' פז ואילך(. תרע"ח )סה"מ ע' קלט ואילך(. ובכ"מ.

12מיכה ז, טו.

13אגרת המחבר שבריש ספר החינוך )בסופה(.

המשך כעמוד לכ

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וארא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zay(iying meil)

:opgei iax ly wtql dnecd sqep wtq d`ian `xnbdéòawtzqd ± ¨¥
óc ÷øæ ,àáøzeyxa ,migth drax` lr migth drax` ea yiy ur ¨¨¨©©

,miaxdúBãéúé éab ìò çðåzeagx oi`e migth dxyr zedeabd §¨©©¥§¥
dyrp zeczid lr scd gpyke ,xeht mewn mdy ,migth drax`
lr migth drax` my`xa yi eiykry ,cigid zeyx zeczid mewn

,migth drax`eäî`iven meyn wxefd aiig m`d ,dfa oicd ©
:`xnbd zxxan .`l e` cigid zeyxl miaxd zeyxnàéòaéî÷ éàî©¨¦©§¨

déìd`ved lr aiigl yi m`d wtzqd m` ,`ax wtzqd dna ± ¥
ykúçpädúéiNòå ,õôçdävéçîgped eay mewnd z` daiygnd ©¨©¥¤©£¦©§¦¨

cigid zeyxl utgdeúà÷ éããä éãäadid `le ,mi`a md cgia ± ©£¥£¨¥¨¨
oi`y e` ,dgpdd seqa wx cigid zeyx oic utgd my gpy mewnl
cr dgpdd zligzn cigid zeyx oic dgpdd mewnl did m` wx aiig

,dteqïðçBé éaøc eðééä,opgei iax ly [ipyd] wtqd edf ixd ± ©§§©¦¨¨
didy dna ic m` ,utgd zgpda zeyxd oic dpzypyk wtzqdy
cr aiig epi`y e` ,dgpdd zligza wx cigid zeyx oic mewnl
.dteq cr dgpdd zligzn cigid zeyx oic dgpdd mewnl didiy

,`l`àáøì déì àéòaéî÷ ék,`ed `ax ly ewitq ±óc ÷øæc ïBâk ¦¨¦©§¨¥§¨¨§§¨©©
õôçågpen,åéab ìòmewn dyrp zeczid lr scd gpykyzeczid §¥¤©©¨

opgei iax ly ipyd ewitqa heytp m`y ,`ax wtzqde ,cigid zeyx

cigid zeyx dgpdd mewn didiy jixv aiigl icky ,xeht `edy
utg gpen didy df ote`a wtzqdl yi ,dteq cr dgpdd zligzn

scd iab lréàîm`d ,oicd didi dn ±eúà÷ éããä éãäác ïåék± ©¥¨§©£¥£¨¥¨¨
,mi`a md cgia utgd zgpde cigid zeyxl zeczid ziiyry oeik

éîc ävéçî úéiNòå õôç úçpäkmewn ziiyrl xacd dnec ± §©¨©¥¤©£¦©§¦¨¨¥
did `ly oeik xeht `edy ,dgpdd mr cgi cigid zeyxl dgpdd

,dgpdd zligza cigid zeyx dgpdd mewnàîìéc Bàyi `ny e` ± ¦§¨
c ,xnelçééð øãäå àzøet àìcéî àìc øLôà àìc ïåék`ly ± ¥¨§Ÿ¤§¨§Ÿ¦§¨§¨§¨©¨¥©

jk xg`e ,dgpdd zrya scdn hrn mxen utgd didi `ly okzi
,eilr gepie xefgiéîc õôç úçpäå ävéçî úéiNòkaygp df ixd ± ©£¦©§¦¨§©¨©¥¤¨¥

scd dyrp xak utgd gpy mcewy ,dgpdd mcew dvignd dzyrpy
lr aiige ,cigid zeyxa dlek dzid utgd zgpde ,cigid zeyxl

:`xnbd zxne` .utgd zgpde÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp

,wtqd z`ad mcewe ,d`ved ipica `ax ly sqep wtq d`ian `xnbd
:da wtzqdl oi`y `ax xn`y dkld `xnbd d`ian,àáø øîà̈©¨¨

éì àèéLty ,il `ed xexae heyt df oic ±íéîilka migpendéab ìò §¦¨¦©¦©©¥
,ïúçpä eðééä ,íéîdyry aygp m`ivede min zvwn lhp m`e ©¦©§©¨¨¨

y il xexae heyt oke .aiige ,dxiwræBâàsvdéab ìò,íéî ¡©©¥©¦
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x`e`לד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k oey`x meil inei xeriy

ß zah c"k oey`x mei ß

å(á):ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéäìû øaãéå©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑?"הּזה לעם הרעתה "למה ולֹומר: לדּבר ׁשהקׁשה על מׁשּפט אּתֹו Ó‡iÂ¯.ּדּבר «¿«≈¡…ƒ∆…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ«…∆

'‰ È‡ ÂÈÏ‡∑,ׁשלחּתי לחּנם ולא לפני. לּמתהּלכים טֹוב ׂשכר לׁשּלם לאבֹות נאמן ׁשּדּברּתי  ּדברי לקּים אם ּכי ≈»¬ƒְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ענׁש, אצל אֹומר ּכׁשהּוא להּפרע, נאמן ה'" "אני מקֹומֹות, ּבכּמה נדרׁש ׁשהּוא מצינּו הּזה ּובּלׁשֹון ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהראׁשֹונים.
אֹותם, ועׂשיתם מצותי, "ּוׁשמרּתם ּכגֹון: מצוֹות, קּיּום אצל אֹומר ּוכׁשהּוא ה'". אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכגֹון:

ׂשכר  לּתן נאמן ה'", .אני ֱֲִִֵֶָָָ

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, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
חכמה  רּבנּו, מׁשה הּזה". לעם הרעתה "לּמה ׁשמֹות) ּפרׁשת (ּבסֹוף לטענתֹו ּכמענה ּבאּו וגֹו', "וארא" רּבנּו, למׁשה הּקּב"ה ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּדברי
ׁשחׁש ויּתכן הרעתה", "לּמה לטענת מקֹום יׁש הּׂשכל מּצד אכן, עֹונה: והּקּב"ה הּגלּות, חׁש על לּקּב"ה ּבטענה ּבא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּדקדּׁשה,
ּבגלּוי  לֹו נראית אּלא ּבׂשכלֹו, מּובנת רק לא שהאלֹוקּות ּכזֹו, ּבצּורה להיֹות צריכה יהּודי ׁשל עבֹודתֹו אבל נפילת־רּוח, יגרם ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹהּגלּות

ּכל  למרֹות קֹונֹו, את עֹובד הּוא ּביֹותר הּגדֹול ּבחׁש ּגם ׁשאז ההפרעֹות.("וארא"), ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לּדבר  רמז עֹולם. עד אחריהם לבניהם לזה הּכח את והֹוריׁשּו ּבגלּוי, אלקּות ראּו עצמם הם האבֹות". אל) מ"(וארא נּתן לזה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּכח
מּיׂשראל. אחד לכל ׁשּיכת אלקּות ׁשראּית להֹורֹות האבֹות"), "אל אֹו אברהם" אל "וארא (ולא סתם "וארא" הּוא הּפרׁשה ׁשם –ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 26 'nr ,`l jxk zegiyÎihewl)

הההה'''' אניאניאניאני אליואליואליואליו ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אלאלאלאל אלקיםאלקיםאלקיםאלקים ב)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (ו, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּגלּות  ׁשל 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
(ּגאּולה  סתם רּוחנית ּגאּולה לא ואף ּבלבד, ּגׁשמית ּגאּולה ׁשאינּה העתידה, ּבּגאּלה ּגם ּכן מצרים, ּבגאּלת היה ׁשהּדבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻּכׁשם

הוי'. ׁשם ּגּלּוי אּלא ֲִִֵֵֶֶַָָָָמּיצר־הרע),
מצות  לגּבי 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', החכמהחכמהחכמהחכמֹוֹוֹוֹות ת ת ת ידיעת ועועועועּמּמּמּמּוּוּוּודדדד ההההּיּיּיּיססססֹוֹוֹוֹודדדדֹוֹוֹוֹותתתת ׁשּיׁש""""יסיסיסיסֹוֹוֹוֹודדדד "לידע וכתב ,(" ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם  ּגּלּוי – ה'" את "לדעת ּבמפרׁש, וכֹותב הרמּב"ם מדּגיׁש – העתידה ּבּגאּלה ּכׁשעֹוסק – ּכאן אבל ראׁשֹון". מצּוי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשם

עזרא עזרא עזרא עזרא הוי'. אבןאבןאבןאבן ֲָָ

(â)écL ìàa á÷òé-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´©¨®
:íäì ézòãBð àì ýåýé éîLe§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«

i"yx£‡¯‡Â∑ האבֹות ÈcL.אל Ï‡a∑ ׁשּדי הב אל אני להם: אמרּתי ּובכּלן הבטחֹות Ï‡.טחּתים '‰ ÈÓLe »≈»ֶָָ¿≈«»ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ¿ƒ…
Ì‰Ï ÈzÚ„B∑נֹודעּתי לא אּלא ּכאן, ּכתיב אין הֹודעּתי נקרא לא ׁשעליה ׁשּלי, אמּתית ּבמּדה להם נּכרּתי לא – «¿ƒ»∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

קּימּתי  ולא הבטחּתים ׁשהרי ּדברי, לאּמת נאמן – ה' .ׁשמי ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

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 ּופעם אאאאֹוֹוֹוֹור ר ר ר "וארא" ּבמפרׁש, אחת ּפעם ּפעמים: ה'אֹור' רמּוז זֹו ׁשּבתיבה הרי . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבׁשני  העֹולם את ׁשהאיר ׁשם על ּכן ׁשּנקרא אֹור), (ׁשני ׁשניאֹור – הרּבי ׁשל לׁשמֹו מתאים זה ּדבר  ּובראׁשי־ּתבֹות. ּברמז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָאחת
החסידּות. ּתֹורת – נסּתר ּובאֹור הּנגלה, ּתֹורת – ּגלּוי ּבאֹור – ְְְְֲִִִֶַַַַָָאֹורֹות

ÈÈ:ב  ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆«¬«≈¬»¿»

Ï‡aג  ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈
:ÔB‰Ï ˙ÈÚ„B‰ ‡Ï ÈÈ ÈÓLe ÈcL«»¿ƒ¿»»»ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

a.¯a„ÈÂ.'ה אני אליו וּיאמר אמר ּכן על עֹוד. אפרׁש ּכאׁשר ּפרעה, אפילּו ּבאלהים, מֹודים והּכל העם. ּכל ולא העם, וּיאמן אמר הּכתּוב «¿«≈ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
אתכם: הּמֹוציא אלהיכם ה' אני ּכי וידעּתם ה'. אני יׂשראל לבני אמֹור ְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלכן

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(52 'nr fh zegiy ihewl)

האבהאבהאבהאבֹוֹוֹוֹותתתת ג)אלאלאלאל ו, ׁשל (רש"י אבֹות היֹותם מּפני ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ראּיה לבחינת זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לבניהם  ירּׁשה היא האבֹות ׁש"ּבחינת ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ּבירּוׁשה ּתעבר זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּבני

אדם". ּבכל להיֹות צריכה האבֹות ּבחינת . . ּדֹור ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחריהם

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 262 'nr ,` jxk ,a"pyz zegiydÎxtq)

להםלהםלהםלהם ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא הההה'''' ג)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמימימימי (ו, ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
[ּכפי  הוי' ׁ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
נֹודעּתי  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"
,לאין־ערֹו נעלה ּבאפן הוי' ׁשם יתּגּלה ׁשּלעתיד־לבֹוא ּכיון מּכל־מקֹום הוי', ׁשם נתּגּלה ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּדאף־על־ּפי ל ֹומר, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש

הוי' ּד"ׁשמי ּבאפן הּוא מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי ּומּצב הּמעמד ׁשּגם נמצא, ּבחסידּות, ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתי י י י ּכּמבאר ׁשּיהיה לאלאלאלא הּגּלּוי לאֹותֹו ּבער " ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא לעתיד־לבֹוא. אבןאבןאבןאבן ִֶָָ

(ã)ïòðk õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä íâå§©̧£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤§¨®©
:dá eøb-øLà íäéøâî õøà úà¥²¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«

i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑ׁשּדי ּבאל להם ּכׁשּנראיתי ּוביניהם וגם ּביני ּבריתי והעמדּתי Ï˙˙.הּצבּתי ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ»≈
ÔÚk ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï∑:נאמר מילה ּבפרׁשת יז)לאברהם, ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל את "אני אחרי ּולזרע ל תּתי »∆∆∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ליצחק: ."מגּורי כו)ארץ נׁשּבעּתי (בראשית אׁשר הּׁשבּועה את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל "ּכי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה ואֹותּה לה)לאברהם", ּורבה (בראשית ּפרה ׁשדי, אל "אני ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", אׁשר הארץ  ואת קּימּתי וגֹו' עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

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 `xfr oa`

b‡¯‡Â,הּלילה ּבמראֹות היתה האבֹות נבּואת . »≈»ְְְְְַַַַָָָָָ
ּבפרּוׁש. קׁשה ׁשּדי מּלת וארא. מּלת ּכן ְִִֵֵֵַַַַָָָָָעל
ׁשאּתה  ּכׁשי''ן נֹוסף הּׁשי''ן ּכי אמר ְְִִִַַַַָָָָָוהּגאֹון 
ולא  ּדי. לעֹולם ׁשאמר והּטעם, עּמי. ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹמדּבר
אׁשר  ׁשם יקרא אי ּכי זה, לפרּוׁש טעם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָאדע
לּבי  על וסּלח, טֹוב ּכמֹו ּתאר, להיֹותֹו רק ְְְִִִַַַַַָֹּדי.
ערבי  ּבלׁשֹון ּבֹו ּפירׁש ׁשמּואל רב והּנגיד ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּדּוי .
ּתחת  והּיּו''ד ותּקיף. מנ ּצח ּופרּוׁשֹו ְְְְִֵֵַַַַַַַָָאלקהאר.
ואל''ף  מּפסח. ׁשֹוקים דליּו ּכיּו''ד הּכפל. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָאֹות
והיה  ׁשּדי. ּכקֹול וכמֹוה ּו, נהרים. ּבֹואֹו ְְְֲֲִֶַַַַָָָאׁשר
מּבנין  נֹודעּתי ּומּלת ּפרׁש. ויפה ,ּבצרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּדי
ורּבי  מנחם. ּכדברי הֹודעּתי ּכמֹו ואינ ּנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָנפעל.
ּבלׁשֹון  ּכי ׁשבּועה, ה' ּוׁשמי ּכי אמר ְְְִִִִַָָָָמרינֹוס 
נֹודעּתי  לא וטעם, לׁשבּועה. וי''ו יׁש ְְְֲִִִֵַַַָָָֹערבי
מצאנּו לא הּזה וכוי''ו .ל ׁשּנֹודעּתי ּכמֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹלהם
מּלֹות  יׁש ּדקּדּוקֹו, וככה הּקדׁש. ְְְִִִֵֶַָָֹּבלׁשֹון 
אֹותּיֹות. ּכן גם  עּמם ואחרֹות עצמן ְְֲִִֵֵַַַָָמֹוׁשכֹות
ׁשהּוא  ׁשּדי, ואת ויעזרּך אבי מאל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכמ''ם
ּכתּוב  ּכאּלּו ׁשּדי, ּבאל ּבי''ת וככה ׁשּדי. ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָּומאת
סעדיה  רב אמר להם. נֹודעּתי לא ה' ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּוב ׁשמי
ּכאּלּו לבּדֹו, מּלת ּבאחרֹונה תחסר ּכי ְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּגאֹון
רק  להם. נֹודעּתי לא לבּדֹו ה' ּובׁשמי ְְְִִִֶַַַַָָֹאמר
לפי  וכמֹוהּו ה'. ּבׁשם ּופעם ׁשּדי, ּבאל ְְְְִֵֵַַַַַַָּפעם
ׁשמ עֹוד יאמר - לבּדֹו - יעקב לא ְְְֲִִֵֵַַַָֹֹּדעּתי,
צר ואין עּמֹו, מׁשּתּתף - יׂשראל אם ְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹּכי

י  ּכי הּזה, הש''י לּתּקּון הּוא ׁשּדי אל ּכי דענּו ְִִִֵֶַַַַַָ
ׁשּדי  ׁשּׁשם רק הפרׁש. ּביניהם ואין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּנכּבד,
ּופעם  עצם ׁשם ּפעם הּנכּבד והּׁשם ּתאר, ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּוא 
ּכתּוב  מצאנּו והּנה ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ּתאר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשם
ּכׂשּדים. מאּור הֹוצאתי אׁשר ה' אני ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָּבאברהם
ורּבי  .אבי אברהם אלהי ה' אני ְְְֱֲֲִִִֵַַַָָָֹֹּוביעקב 
זה  ידעּו לא ויעקב אברהם ּכי אמר ְְְְֲִֶַַַָָָָָֹֹיׁשּועה
יׁשּועה  ר' ּדּבר ולא ּככה. ּכתב מׁשה רק ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּׁשם,
הזּכירֹו לא ׁשם מׁשה יכּתב אי ּכי ְְְִִִִֵֵֶָֹֹֹנכֹונה ,
הּׁשם  זה ידעּו האבֹות ּכי ספק ואין ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשם.
הּתאר  הּוא הּׁשם זה רק העצם, ׁשם ֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ׁשּדי. אל סֹוד קצת  ל אגּלה וע ּתה ידעּו. ְְְְֲֵֶַַַַָָָֹלא 
ׁשהזּכרּתי. עֹולמֹות ג' ּברא הּׁשם ּכי ְְְִִִֵֶַַַָָָָידענּו
ּכל  הּתיכֹון. מעֹולם ּכח יקּבל הּׁשפל ְְִֵֵֵַַַַַָָָָֹוהע ֹולם
ּובעבּור  העליֹונה. מערכת ּכפי מהּפרטים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
האמצעי, העֹולם מן ּגבֹוּה האדם נׁשמת ְְִִִִֶַַָָָָָָָָּכי
הּׁשם  מעׂשה והּכירה חכמה הּנפׁש היתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאם
והּניחה  אמצעי, ידי ועל אמצעי, ּבלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהם
ּבּׁשם  לדבקה והתּבֹודדה הּׁשפל העֹולם ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָּתאות 
ההריֹון  ּבעת הּככבים  ּבמערכת יׁש אם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנכּבד.
ּבֹו ׁשּדבק הּׁשם ידּוע. ּביֹום עליו ׁשּתבא ְֵֶֶַַַָָָָָָָֹרעה
יׁש אם וככה מרעתֹו. להּציל ֹו סּבֹות ְְְִִִֵֵֵַַָָָָיסּבב
ּכח  לֹו יתּקן  הּׁשם עקר, ׁשּיהיה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּמערכה
ׁשהּׁשם  חז''ל אמרּו ּכן על ויֹוליד. ְְְֲִֵֵֶַַַַָּתֹולדּתֹו
וקרֹוב  .ׁשּל מאצטגנינּות צא לאברהם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָאמר

זה  אבאר ועֹוד ליׂשראל. מּזל אין הּטעם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּזה
לאברהם  הּׁשם אמר ּכן על תּׂשא. ּכי  ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּבפרׁשת
ׁשּפרּוׁשֹו ׁשּדי אל אני ,זרע את וארּבה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹקדם
ׁשהּמערכה  לא העליֹונ ֹות, הּמערכֹות ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹמנּצח
לֹו ׁשּמתחּדׁש ּבׁשמֹו הּדבק ׁשּידע רק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּתּׁשחת
יעקב  אמר ּכן על ּבמערכּתֹו, יהיה ׁשּלא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹטֹוב
נכֹון  ׁשהיה רע, מּכל אֹותי הּגֹואל ְִִֵֶַַַָָָָָָהּמלא
ּכאׁשר  הּתֹורה ּכל סֹוד הּוא וזה עלי. ְֲֶֶַַַָָָָֹלבא
מעלתם  הּגיעה לא האבֹות והּנה עֹוד. ְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹאפרׁש
ּפנים  הּׁשם ידעֹו אׁשר ּכמׁשה ּבּׁשם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹלדבקה
ּתֹולדֹות  לׁשּנֹות מׁשה יכֹול היה ּכן על ְְְִֵֶַַָָָָֹּבפנים,
ׁשּלא  ּומֹופתים אֹותֹות ּולחּדׁש הּׁשפל ְְִֵֵֶַַָָֹעֹולם 
ׁשני  אמר מׁשה והּנה לחּדׁשם. האבֹות  ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹיכלּו
והּצל  והּׁשני ׁשלחּתני. זה לּמה האחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדברים ,

.עּמ את  הּצל ּת עּתה לא האחרֹון , על והׁשיב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
הראׁשֹון  ועל לפרעה. אעׂשה אׁשר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹתראה
האבֹות  ידי על ּכי והּטעם, ה'. אני אליו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹוּיאמר
ׁשמי  יּודע יד ועל ׁשּדי, אל ׁשהּוא ׁשמי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָנֹודע
לבני  אמֹור לכן אמר ּכאׁשר ּבעֹולם, הּנכּבד ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָה'

זה להֹודיע ׁשלחּתי והּנה ה'. אני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָיׂשראל
ֵַהּׁשם:

cÈ˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â ּבעבּור ׁשלחּתי ּגם . ¿«¬ƒƒְְֲִַַַ
לבניהם  אֹו להם. לתת האב ֹות עם ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהקימֹותי

ּכנען: ארץ את ּכמֹוהם ְְֵֶֶֶֶֶַַׁשהם
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האבהאבהאבהאבֹוֹוֹוֹותתתת ג)אלאלאלאל ו, ׁשל (רש"י אבֹות היֹותם מּפני ּומּוחׁשית, וּדאית ראּיה ("וארא"), ּבאלקּות ראּיה לבחינת זכּו ויעקב יצחק אברהם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לבניהם  ירּׁשה היא האבֹות ׁש"ּבחינת ּבחסידּות, וכּמבאר אחריהם. לבניהם ּגם ּבירּוׁשה ּתעבר זֹו ׁשּבחינה ּכדי היינּו יׂשראל, ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּבני

אדם". ּבכל להיֹות צריכה האבֹות ּבחינת . . ּדֹור ּבכל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחריהם

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 262 'nr ,` jxk ,a"pyz zegiydÎxtq)

להםלהםלהםלהם ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתיייי לאלאלאלא הההה'''' ג)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמימימימי (ו, ְְְְִִִִֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
[ּכפי  הוי' ׁ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
נֹודעּתי  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"
,לאין־ערֹו נעלה ּבאפן הוי' ׁשם יתּגּלה ׁשּלעתיד־לבֹוא ּכיון מּכל־מקֹום הוי', ׁשם נתּגּלה ׁשּבמּתן־ּתֹורה ּדאף־על־ּפי ל ֹומר, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש

הוי' ּד"ׁשמי ּבאפן הּוא מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי ּומּצב הּמעמד ׁשּגם נמצא, ּבחסידּות, ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדעּתּתּתּתי י י י ּכּמבאר ׁשּיהיה לאלאלאלא הּגּלּוי לאֹותֹו ּבער " ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא לעתיד־לבֹוא. אבןאבןאבןאבן ִֶָָ
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i"yx£'B‚Â È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰ Ì‚Â∑ׁשּדי ּבאל להם ּכׁשּנראיתי ּוביניהם וגם ּביני ּבריתי והעמדּתי Ï˙˙.הּצבּתי ¿«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ¿ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ»≈
ÔÚk ı¯‡ ˙‡ Ì‰Ï∑:נאמר מילה ּבפרׁשת יז)לאברהם, ונ (בראשית וגֹו' ׁשדי אל את "אני אחרי ּולזרע ל תּתי »∆∆∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ליצחק: ."מגּורי כו)ארץ נׁשּבעּתי (בראשית אׁשר הּׁשבּועה את והקימתי האל הארצֹות ּכל את אּתן ּולזרע ל "ּכי ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ליעקב: אמרּתי. ׁשּדי ּבאל – לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה ואֹותּה לה)לאברהם", ּורבה (בראשית ּפרה ׁשדי, אל "אני ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

להם, ׁשּנדרּתי הרי וגֹו'", אׁשר הארץ  ואת קּימּתי וגֹו' עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ÔB‰Ïד  ÔzÓÏ ÔB‰nÚ ÈÓÈ˜ ˙È ˙ÈÓÈ˜‡ Û‡Â¿«¬≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ«¿
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b‡¯‡Â,הּלילה ּבמראֹות היתה האבֹות נבּואת . »≈»ְְְְְַַַַָָָָָ
ּבפרּוׁש. קׁשה ׁשּדי מּלת וארא. מּלת ּכן ְִִֵֵֵַַַַָָָָָעל
ׁשאּתה  ּכׁשי''ן נֹוסף הּׁשי''ן ּכי אמר ְְִִִַַַַָָָָָוהּגאֹון 
ולא  ּדי. לעֹולם ׁשאמר והּטעם, עּמי. ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹמדּבר
אׁשר  ׁשם יקרא אי ּכי זה, לפרּוׁש טעם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָאדע
לּבי  על וסּלח, טֹוב ּכמֹו ּתאר, להיֹותֹו רק ְְְִִִַַַַַָֹּדי.
ערבי  ּבלׁשֹון ּבֹו ּפירׁש ׁשמּואל רב והּנגיד ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּדּוי .
ּתחת  והּיּו''ד ותּקיף. מנ ּצח ּופרּוׁשֹו ְְְְִֵֵַַַַַַַָָאלקהאר.
ואל''ף  מּפסח. ׁשֹוקים דליּו ּכיּו''ד הּכפל. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָאֹות
והיה  ׁשּדי. ּכקֹול וכמֹוה ּו, נהרים. ּבֹואֹו ְְְֲֲִֶַַַַָָָאׁשר
מּבנין  נֹודעּתי ּומּלת ּפרׁש. ויפה ,ּבצרי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּדי
ורּבי  מנחם. ּכדברי הֹודעּתי ּכמֹו ואינ ּנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָנפעל.
ּבלׁשֹון  ּכי ׁשבּועה, ה' ּוׁשמי ּכי אמר ְְְִִִִַָָָָמרינֹוס 
נֹודעּתי  לא וטעם, לׁשבּועה. וי''ו יׁש ְְְֲִִִֵַַַָָָֹערבי
מצאנּו לא הּזה וכוי''ו .ל ׁשּנֹודעּתי ּכמֹו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹלהם
מּלֹות  יׁש ּדקּדּוקֹו, וככה הּקדׁש. ְְְִִִֵֶַָָֹּבלׁשֹון 
אֹותּיֹות. ּכן גם  עּמם ואחרֹות עצמן ְְֲִִֵֵַַַָָמֹוׁשכֹות
ׁשהּוא  ׁשּדי, ואת ויעזרּך אבי מאל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכמ''ם
ּכתּוב  ּכאּלּו ׁשּדי, ּבאל ּבי''ת וככה ׁשּדי. ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָּומאת
סעדיה  רב אמר להם. נֹודעּתי לא ה' ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּוב ׁשמי
ּכאּלּו לבּדֹו, מּלת ּבאחרֹונה תחסר ּכי ְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּגאֹון
רק  להם. נֹודעּתי לא לבּדֹו ה' ּובׁשמי ְְְִִִֶַַַַָָֹאמר
לפי  וכמֹוהּו ה'. ּבׁשם ּופעם ׁשּדי, ּבאל ְְְְִֵֵַַַַַַָּפעם
ׁשמ עֹוד יאמר - לבּדֹו - יעקב לא ְְְֲִִֵֵַַַָֹֹּדעּתי,
צר ואין עּמֹו, מׁשּתּתף - יׂשראל אם ְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹּכי

י  ּכי הּזה, הש''י לּתּקּון הּוא ׁשּדי אל ּכי דענּו ְִִִֵֶַַַַַָ
ׁשּדי  ׁשּׁשם רק הפרׁש. ּביניהם ואין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּנכּבד,
ּופעם  עצם ׁשם ּפעם הּנכּבד והּׁשם ּתאר, ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּוא 
ּכתּוב  מצאנּו והּנה ּפרׁשּתי. ּכאׁשר ּתאר, ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשם
ּכׂשּדים. מאּור הֹוצאתי אׁשר ה' אני ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָּבאברהם
ורּבי  .אבי אברהם אלהי ה' אני ְְְֱֲֲִִִֵַַַָָָֹֹּוביעקב 
זה  ידעּו לא ויעקב אברהם ּכי אמר ְְְְֲִֶַַַָָָָָֹֹיׁשּועה
יׁשּועה  ר' ּדּבר ולא ּככה. ּכתב מׁשה רק ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּׁשם,
הזּכירֹו לא ׁשם מׁשה יכּתב אי ּכי ְְְִִִִֵֵֶָֹֹֹנכֹונה ,
הּׁשם  זה ידעּו האבֹות ּכי ספק ואין ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָהּׁשם.
הּתאר  הּוא הּׁשם זה רק העצם, ׁשם ֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ׁשּדי. אל סֹוד קצת  ל אגּלה וע ּתה ידעּו. ְְְְֲֵֶַַַַָָָֹלא 
ׁשהזּכרּתי. עֹולמֹות ג' ּברא הּׁשם ּכי ְְְִִִֵֶַַַָָָָידענּו
ּכל  הּתיכֹון. מעֹולם ּכח יקּבל הּׁשפל ְְִֵֵֵַַַַַָָָָֹוהע ֹולם
ּובעבּור  העליֹונה. מערכת ּכפי מהּפרטים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
האמצעי, העֹולם מן ּגבֹוּה האדם נׁשמת ְְִִִִֶַַָָָָָָָָּכי
הּׁשם  מעׂשה והּכירה חכמה הּנפׁש היתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאם
והּניחה  אמצעי, ידי ועל אמצעי, ּבלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהם
ּבּׁשם  לדבקה והתּבֹודדה הּׁשפל העֹולם ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָּתאות 
ההריֹון  ּבעת הּככבים  ּבמערכת יׁש אם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנכּבד.
ּבֹו ׁשּדבק הּׁשם ידּוע. ּביֹום עליו ׁשּתבא ְֵֶֶַַַָָָָָָָֹרעה
יׁש אם וככה מרעתֹו. להּציל ֹו סּבֹות ְְְִִִֵֵֵַַָָָָיסּבב
ּכח  לֹו יתּקן  הּׁשם עקר, ׁשּיהיה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּמערכה
ׁשהּׁשם  חז''ל אמרּו ּכן על ויֹוליד. ְְְֲִֵֵֶַַַַָּתֹולדּתֹו
וקרֹוב  .ׁשּל מאצטגנינּות צא לאברהם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָאמר

זה  אבאר ועֹוד ליׂשראל. מּזל אין הּטעם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּזה
לאברהם  הּׁשם אמר ּכן על תּׂשא. ּכי  ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּבפרׁשת
ׁשּפרּוׁשֹו ׁשּדי אל אני ,זרע את וארּבה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹקדם
ׁשהּמערכה  לא העליֹונ ֹות, הּמערכֹות ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹמנּצח
לֹו ׁשּמתחּדׁש ּבׁשמֹו הּדבק ׁשּידע רק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּתּׁשחת
יעקב  אמר ּכן על ּבמערכּתֹו, יהיה ׁשּלא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹטֹוב
נכֹון  ׁשהיה רע, מּכל אֹותי הּגֹואל ְִִֵֶַַַָָָָָָהּמלא
ּכאׁשר  הּתֹורה ּכל סֹוד הּוא וזה עלי. ְֲֶֶַַַָָָָֹלבא
מעלתם  הּגיעה לא האבֹות והּנה עֹוד. ְֲֲִִִֵֵַָָָָָָֹאפרׁש
ּפנים  הּׁשם ידעֹו אׁשר ּכמׁשה ּבּׁשם ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹלדבקה
ּתֹולדֹות  לׁשּנֹות מׁשה יכֹול היה ּכן על ְְְִֵֶַַָָָָֹּבפנים,
ׁשּלא  ּומֹופתים אֹותֹות ּולחּדׁש הּׁשפל ְְִֵֵֶַַָָֹעֹולם 
ׁשני  אמר מׁשה והּנה לחּדׁשם. האבֹות  ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹיכלּו
והּצל  והּׁשני ׁשלחּתני. זה לּמה האחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדברים ,

.עּמ את  הּצל ּת עּתה לא האחרֹון , על והׁשיב ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ
הראׁשֹון  ועל לפרעה. אעׂשה אׁשר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹתראה
האבֹות  ידי על ּכי והּטעם, ה'. אני אליו ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹוּיאמר
ׁשמי  יּודע יד ועל ׁשּדי, אל ׁשהּוא ׁשמי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָנֹודע
לבני  אמֹור לכן אמר ּכאׁשר ּבעֹולם, הּנכּבד ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָה'

זה להֹודיע ׁשלחּתי והּנה ה'. אני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָיׂשראל
ֵַהּׁשם:

cÈ˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â ּבעבּור ׁשלחּתי ּגם . ¿«¬ƒƒְְֲִַַַ
לבניהם  אֹו להם. לתת האב ֹות עם ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהקימֹותי

ּכנען: ארץ את ּכמֹוהם ְְֵֶֶֶֶֶַַׁשהם



x`e`לו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"k oey`x meil inei xeriy

(ä)íâå|íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà ézòîL éðà §©´£¦´¨©À§¦¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦
:éúéøa-úà økæàå íúà íéãáòî©«£¦¦´Ÿ¨®¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«

i"yx£È‡ Ì‚Â∑ הּברית והעמדּתי ׁשהּצבּתי הּנֹואקים ּכמֹו יׂשראל ּבני נאקת את ׁשמעּתי ,לפיכ לקּים. עלי ‡L¯.יׁש ¿«¬ƒְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ¬∆
¯kÊ‡Â Ì˙‡ ÌÈ„·ÚÓ ÌÈ¯ˆÓ∑ ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את "וגם לֹו: אמרּתי הּבתרים ּבין ּבברית ּכי הּברית, אֹותֹו ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ…»»∆¿…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

.אנכי" ִָֹ

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 יהיּואתכם יׂשראל ׁשּבני ּכדי לכן, ה'. רצֹון להיֹותּה ורק א הּמצוה את מקּים האדם ּכאׁשר מחלטת, לּות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
את ואף הּגלּות, יּסּורי את לעבר צריכים היּו הּתֹורה, לקּבלת ּבהם קקקקׁשׁשׁשׁשיייי'ּכלים' ּפעלּו אּלּו יּסּורים העבֹודה"). ("ּתכּבד הּׁשעּבּוד ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ ְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

הּמצֹות. לקּיּום אֹותם ו'הכׁשירּו' עזרא עזרא עזרא עזרא ּבּטּול אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִַָ

(å)ýé éðà ìàøNé-éðáì øîà ïëìíëúà éúàöBäå ýå ¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À
ézìàâå íúãáòî íëúà ézìväå íéøöî úìáñ úçzî¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈¨®§¨«©§¦³

:íéìãb íéèôLáe äéeèð òBøæa íëúà¤§¤Æ¦§´©§½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«
i"yx£ÔÎÏ∑ הּׁשבּועה אֹותּה ּפי ‰'.על È‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯Ó‡∑ ּבהבטחתי ‡˙ÌÎ.הּנאמן È˙‡ˆB‰Â∑ כן ּכי »≈ְִַַָָ¡…ƒ¿≈ƒ¿»≈¬ƒְְֱִֶַַָָָ¿≈ƒ∆¿∆ִֵ

ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו "ואחריֿכן ÌÈ¯ˆÓ.הבטחּתיו, ˙Ï·Ò∑ מצרים מּׂשא עזרא עזרא עזרא עזרא .טרח אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָƒ¿…ƒ¿«ƒְִִַַַָֹ

(æ)ízòãéå íéäìûì íëì éúééäå íòì éì íëúà ézç÷ìå§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À
ìà ýåýé éðà ékýúBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëé ¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬

:íéøöî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨«¦

(ç)úúì éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´
äLøBî íëì dúà ézúðå á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì dúàŸ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£È„È ˙‡ È˙‡N∑ ּבכסאי ה להּׁשבע עזרא עזרא עזרא עזרא .רימֹותיה אבןאבןאבןאבן »»ƒ∆»ƒְְְֲִִִִִַָָ

(è)äLî-ìà eòîL àìå ìàøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ¤¤½
:äL÷ äãáòîe çeø øöwî¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ eÚÓL ‡ÏÂ∑קּבלּו ¯Áe.ּתנחּומין לא ¯ˆwÓ∑ואינֹו קצרה, ּונׁשימתֹו רּוחֹו – מצר ׁשהּוא מי ּכל ¿…»¿∆…∆ְְִִַֹƒ…∆«ְְְִִֵֵֵֶָָָָ
להארי מּמקרא יכֹול ראיה לי והביא אליעזר, רּבי ּבן ּברּו מרּבי זֹו ּבפרׁשה ׁשמעּתי זה, לענין קרֹוב ּבנׁשימתֹו. ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

טז)זה: את (ירמיה מאמן הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש למדנּו, ה'", ׁשמי ּכי וידעּו ּגבּורתי ואת ידי את אֹודיעם הּזאת "ּבּפעם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לטֹובה  האמנה ׁשּכן וכל ה', ׁשּׁשמֹו מֹודיע לפרענּות אפּלּו ּדרׁשּוהּו.ּדבריו, קיא)ורּבֹותינּו סנהדרין רבה. ׁשל (שמות לענין ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

מׁשה: ׁשאמר ה)מעלה, לי (לעיל יׁש מׁשּתּכחין! ולא ּדאבּדין על חבל הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הרעתה"? "למה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

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

ÔBÎÏז  ÈÂ‰‡Â ‡nÚÏ ÈÓ„˜ ÔBÎ˙È ·È¯˜‡Â∆¡»≈»¿√»«¿«»¿∆¡≈¿
˜Èt‡„ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â dÏ‡Ï∆¡»¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»»¿«≈

:ÌÈ¯ˆÓ ÔÁÏt ˜BÁ„ BbÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ

È¯ÓÈÓaח  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ÏÈÚ‡Â¿»≈»¿¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ
Ôz‡Â ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï d˙È ÔzÓÏ¿ƒ«»«¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿∆≈

:ÈÈ ‡‡ ‡z¯È ÔBÎÏ d˙È»«¿¿À»¬»¿»

˜eÏÈaט  ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·Ï Ôk ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»«ƒ
‰Â‰c ‡ÁÏtÓe ‡Áe¯ ˜ÈÚnÓ ‰LÓ ÔÓƒ…∆ƒ«¿«»ƒ»¿»»«¬»

:ÔB‰ÈÏÚ ‡ÈL»̃¿»¬≈

dxezd lr `xfr oa`

dÌ‚Â יׂשראל ׁשעׂשּו ּבעבּור ׁשלחּתי עֹוד ּגם . ¿«ְְְֲִִֵֶַַַָָ
אלי: וצעקּו ְְֲֵַָָּתׁשּובה

eÔÎÏ קּים ּדברי יהיה ּכן עֹומד, ׁשאני ּכמֹו . »≈ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
אל הּׁשמים מן נטּויה ּבזרֹוע אתכם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאגאל

ֶָָהארץ:

fÈzÁ˜ÏÂ הר על הּתֹורה את ּתקּבלּו ּכאׁשר . ¿»«¿ƒְְֲֶֶַַַַַָ
וטעם ‡˙ÌÎסיני: ‡ÈˆBn‰ ּבמערכת היתה ּכי . ְִַַָ«ƒ∆¿∆ְְֲִֶֶַָָ

ׁשּיעמדּו העליֹונים  לּמׁשרתים הּגדֹולה  ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמחּברת
תּׂשא: ּכי ּבפרׁשת ל יתּברר וזה ּבּגלּות. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָעֹוד

gı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ˙‡ È˙‡·‰Â מּיֹוצאי רּבים ּכי . ¿≈≈ƒ∆¿∆∆»»∆ְִִִֵַ

וטעם ּכהם : יחׁשבּו ּבניהם ּגם ‡L¯מצרים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ¬∆
È„È ˙‡ È˙‡Nידֹו ׁשּיּׂשא ּכאדם מׁשל ּדר . »»ƒ∆»ƒְִֶֶֶָָָָָָ

ׁשמים  אל אּׂשא ּכי ּכמֹו ויּׁשבע. הּׁשמים ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָאל
וטעם  הּׁשמים: אל ּוׂשמאלֹו ימינֹו וירם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹידי.

'‰ È‡:זה ׁשאקּים . ¬ƒֲֵֶֶַ

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ipy meil inei xeriy
"מה  אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אמרּו ולא ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה האבֹות, מיתת על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלהתאֹונן

אליהם"?ּׁשמֹו אמר B‚Â'.מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑מצא לא ׂשרה, את לקּבר אברהם ּבדמים ּוכׁשּבּקׁש ׁשּקנה עד קרקע ְֲֵֶַָֹ¿«¬ƒƒ¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּביעקב:מרּבים, וכן חפר, אׁשר הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק לג)וכן אהלֹו,(בראשית לנטֹות הּׂשדה" חלקת את "וּיקן ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

אחת, ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין הרעתה"?. "למה אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: הּבתרים,ׁשּלא ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר ואם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הֹוצאתי אׁשר ה' "אני ּבּדברים נאמר: נמׁשכת אני הּסמיכה "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
והּדרׁשה  אפניו", על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב אֹומר: אני לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשמעּתי

ׁשּנאמר: כג)ּתדרׁש, סלע",(ירמיה יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי ּכה ניצֹוצֹות "הלא לכּמה מתחּלק עזרא עזרא עזרא עזרא .- אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«
:Böøàî ìàøNé¦§¨¥−¥«©§«

(áé)-àì ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ
éàå éìà eòîL:íéúôN ìøò éðàå äòøô éðòîLé C ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬§¨¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד ׁשּבּתֹורהזה וחמר קל לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ וכן ׂשפתים, אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒְְֲִֵַָ
אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה לׁשֹון ו)ּכל מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): מהבין,(שם אטּומים – "ערליֿלב" ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ב) ּבּה,(חבקוק ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם יט)"ׁשתה (ויקרא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
אכילתֹו, ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" אטּום (שם)"וערלּתם – ערלים" לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומכּסה אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶָָֻֻ

(âé)ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½
õøàî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ אהרן את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּולמליץ  לפה לֹו Ï‡¯NÈ.להיֹות Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם אֹותם צּוה Ú¯t‰.ולסּבל Ï‡Â ְְְִִֵֶ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ¿∆«¿…
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ∑ אל ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר על צּום ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו צּום ∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הענין  הפסיק ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּפרעה,
נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּב"אּלה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ß zah d"k ipy mei ß

(ãé)CBðç ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À£³
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

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«¿»

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 `xfr oa`

h¯a„ÈÂ.eÚÓL ‡ÏÂ לדבריו אזן הּטּו ולא . «¿«≈¿…»¿ְְִִֶָָֹֹ
ּבא  רּוחם קצרה קׁשה ּכי ּובעבֹודה הּגלּות ר ְְֲִֶַַָָָָָָָֹ

עליהם: ְְֲִֵֶֶַָׁשהתחּדׁשה
i¯Ó‡Ï ¯a„ÈÂ ּבני אל ּדּבר ּכמֹו למׁשה, . «¿«≈≈…ְְְֵֶֶֶַֹ

אליהם: ואמרּת ְְְֲִֵֵֶַָָָיׂשראל
`i‡a:הּמל ארמֹון אל . …ְֶֶֶַַ
aiÏ‡¯NÈ Èa Ô‰ 'B‚Â ¯a„ÈÂ:עּמ ׁשהם . «¿«≈¿≈¿≈ƒ¿»≈ְֵֶַ

ÈÏ‡ eÚÓL ‡Ï‰Ú¯t ÈÚÓLÈ CÈ‡Â ׁשהּוא . …»¿≈«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֶ
ּגדֹולה  מגרעת ּכי ועֹוד .מעּמ ואינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָמל

לפניו: ׁשאדּבר ÌÈ˙ÙNהיא Ï¯Ú È‡Â ּכי . ְֲִֵֶַָָ«¬ƒ¬«¿»»ƒִ
ּפי  את ׁשּתֹורה הבטחּתני הראׁשֹונה ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּפעם
אּולי  עלי, ּכבד ׁשהּוא ּבאֹות אבּטא ְֲֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלא
אהרן  ּכי אמרּת ואּתה לפניו. לׁשֹוני ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּתּכׁשל

יׂשראל: ּובין ּביני מליץ ְְִִִִֵֵֵֵֶָיהיה

bi¯a„ÈÂ אהרן ּגם ּכי הענין ּכלל עּתה . «¿«≈ְֲִִַַַַָָָָֹ
יפרׁש ּכאׁשר ּפרעה, ּובין ּבינֹו מליץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיהיה

ּבּדּבּור: ׁשניהם הׁשּתּתפּו ּכן על .ÌeˆÈÂע ֹוד, ְְְִִֵֵֶַַַ«¿«≈
מצרים. מל ּפרעה ואל יׂשראל ּבני אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹללכת
ׁשּלא  ויצּום, טעם ּכי אמר יׁשּועה ְְְִִֵֶַַַַַַָָֹורּבי
אליהם  יׁשמעּו לא אם יׂשראל על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָֹיכעסּו

:צר ְֵֶֹואין



לז `x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ipy meil inei xeriy
"מה  אמרּת: ואּתה ,ּׁשמ מה לי: אמרּו ולא ׁשּדי, ּבאל עליהם נגליתי ּפעמים הרּבה האבֹות, מיתת על ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹלהתאֹונן

אליהם"?ּׁשמֹו אמר B‚Â'.מה È˙BÓÈ˜‰ Ì‚Â∑מצא לא ׂשרה, את לקּבר אברהם ּבדמים ּוכׁשּבּקׁש ׁשּקנה עד קרקע ְֲֵֶַָֹ¿«¬ƒƒ¿ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּביעקב:מרּבים, וכן חפר, אׁשר הּבארֹות על עליו ערערּו – ּביצחק לג)וכן אהלֹו,(בראשית לנטֹות הּׂשדה" חלקת את "וּיקן ְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

אחת, ּדברים: ּכּמה מּפני הּמקרא אחר מתיּׁשב הּמדרׁש ואין הרעתה"?. "למה אמרּת: ואּתה מּדֹותי, אחר הרהרּו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא
לי. ׁשאלּו לא ה' ּוׁשמי נאמר: הּבתרים,ׁשּלא ּבין לאברהם ּכׁשּנגלה ּתחּלה, הרי ׁשמֹו, ׁשּכ הֹודיעם לא ּתאמר ואם ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

היא ועֹוד, ּכׂשדים". מאּור הֹוצאתי אׁשר ה' "אני ּבּדברים נאמר: נמׁשכת אני הּסמיכה "וגם לכאן: סֹומ ׁשהּוא ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
והּדרׁשה  אפניו", על ּדבּור "ּדבר ּפׁשּוטֹו, על הּמקרא יתיּׁשב אֹומר: אני לכן יׂשראל". לבני אמר "לכן וגֹו'", ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשמעּתי

ׁשּנאמר: כג)ּתדרׁש, סלע",(ירמיה יפֹוצץ ּוכפּטיׁש ה', נאם ּכאׁש ּדברי ּכה ניצֹוצֹות "הלא לכּמה מתחּלק עזרא עזרא עזרא עזרא .- אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

(é):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àé)-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«
:Böøàî ìàøNé¦§¨¥−¥«©§«

(áé)-àì ìàøNé-éða ïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ
éàå éìà eòîL:íéúôN ìøò éðàå äòøô éðòîLé C ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ©«£¦−£©¬§¨¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù ÈÚÓLÈ CÈ‡Â∑ אחד ׁשּבּתֹורהזה וחמר קל לב)מעׂשרה פ' רבה ÌÈ˙ÙN.(בראשית Ï¯Ú∑ וכן ׂשפתים, אטּום ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ¬«¿»»ƒְְֲִֵַָ
אטּום ׁשהּוא אֹומר אני ערלה לׁשֹון ו)ּכל מּׁשמע.(ירמיה אטּומה – אזנם" "ערלה ט): מהבין,(שם אטּומים – "ערליֿלב" ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ

ב) ּבּה,(חבקוק ּומכּסה אטּום ׁשהּגיד – ּבׂשר" "ערלת הּקללה, ּכֹוס מּׁשכרּות והאטם – והערל" אּתה ּגם יט)"ׁשתה (ויקרא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
אכילתֹו, ּבפני ׁשּיבּדיל אּסּור וכּסּוי, אטם לֹו עׂשּו – ערלתֹו" אטּום (שם)"וערלּתם – ערלים" לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

מּלאכלֹו ּומבּדל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומכּסה אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶָָֻֻ

(âé)ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½
õøàî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî äòøt-ìàå§¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ אהרן את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו צרף ׂשפתים", ערל "ואני מׁשה: ׁשאמר לפי «¿«≈∆…∆¿∆«¬…ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ּולמליץ  לפה לֹו Ï‡¯NÈ.להיֹות Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ∑(רבה ּבנחת (שמות להנהיגם עליהם אֹותם צּוה Ú¯t‰.ולסּבל Ï‡Â ְְְִִֵֶ«¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ¿∆«¿…
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ∑ אל ׁשליחּותֹו ועל יׂשראל ּדבר על צּום ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זה ּבדבריהם, ּכבֹוד לֹו לחלק עליו צּום ∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הענין  הפסיק ואהרן, מׁשה ׁשהזּכיר מּתֹו אּלא הּיחס, סדר לאחר ׁשנּיה, ּבפרׁשה מפרׁש מהּו? הּצּוּוי ּודבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּפרעה,
נתיחסּו ּובמי ואהרן מׁשה נֹולדּו היא ללּמדנּו אבֹותם", בית ראׁשי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּב"אּלה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ß zah d"k ipy mei ß

(ãé)CBðç ìàøNé øëa ïáeàø éða íúáà-úéá éLàø älà¥−¤¨¥´¥«£Ÿ¨®§¥̧§¥¹§´Ÿ¦§¨¥À£³
:ïáeàø úçtLî älà éîøëå ïøöç àelôe©Æ¤§´Ÿ§©§¦½¥−¤¦§§¬Ÿ§¥«

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«¿»

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 `xfr oa`

h¯a„ÈÂ.eÚÓL ‡ÏÂ לדבריו אזן הּטּו ולא . «¿«≈¿…»¿ְְִִֶָָֹֹ
ּבא  רּוחם קצרה קׁשה ּכי ּובעבֹודה הּגלּות ר ְְֲִֶַַָָָָָָָֹ

עליהם: ְְֲִֵֶֶַָׁשהתחּדׁשה
i¯Ó‡Ï ¯a„ÈÂ ּבני אל ּדּבר ּכמֹו למׁשה, . «¿«≈≈…ְְְֵֶֶֶַֹ

אליהם: ואמרּת ְְְֲִֵֵֶַָָָיׂשראל
`i‡a:הּמל ארמֹון אל . …ְֶֶֶַַ
aiÏ‡¯NÈ Èa Ô‰ 'B‚Â ¯a„ÈÂ:עּמ ׁשהם . «¿«≈¿≈¿≈ƒ¿»≈ְֵֶַ

ÈÏ‡ eÚÓL ‡Ï‰Ú¯t ÈÚÓLÈ CÈ‡Â ׁשהּוא . …»¿≈«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿…ֶ
ּגדֹולה  מגרעת ּכי ועֹוד .מעּמ ואינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָמל

לפניו: ׁשאדּבר ÌÈ˙ÙNהיא Ï¯Ú È‡Â ּכי . ְֲִֵֶַָָ«¬ƒ¬«¿»»ƒִ
ּפי  את ׁשּתֹורה הבטחּתני הראׁשֹונה ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּפעם
אּולי  עלי, ּכבד ׁשהּוא ּבאֹות אבּטא ְֲֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלא
אהרן  ּכי אמרּת ואּתה לפניו. לׁשֹוני ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּתּכׁשל

יׂשראל: ּובין ּביני מליץ ְְִִִִֵֵֵֵֶָיהיה

bi¯a„ÈÂ אהרן ּגם ּכי הענין ּכלל עּתה . «¿«≈ְֲִִַַַַָָָָֹ
יפרׁש ּכאׁשר ּפרעה, ּובין ּבינֹו מליץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיהיה

ּבּדּבּור: ׁשניהם הׁשּתּתפּו ּכן על .ÌeˆÈÂע ֹוד, ְְְִִֵֵֶַַַ«¿«≈
מצרים. מל ּפרעה ואל יׂשראל ּבני אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹללכת
ׁשּלא  ויצּום, טעם ּכי אמר יׁשּועה ְְְִִֵֶַַַַַַָָֹורּבי
אליהם  יׁשמעּו לא אם יׂשראל על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָֹיכעסּו

:צר ְֵֶֹואין



x`e`לח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ipy meil inei xeriy

i"yx£Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡∑ התחיל ואהרן, מׁשה ּבׁשביל ואהרן מׁשה עד לוי ׁשל ׁשבטֹו ליחס ׁשהזקק מּתֹו ≈∆»≈≈¬…»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֻ
ּתֹולדֹותם ּדר ּבׁשעת ליחסם הּללּו ׁשבטים לׁשלׁשה אביהם יעקב ׁשּקנטרם לפי ראיתי: ּגדֹולה (ּוּבפסיקּתא מראּובן. ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הם) ׁשחׁשּובים לֹומר לבּדם, ּכאן ויחסם הּכתּוב חזר עזרא עזרא עזרא עזרא .מֹותֹו, אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

(åè)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìàeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥̧§¨¦³§¸Ÿ©Æ§¨¦´§½Ÿ©§¨−
:ïBòîL úçtLî älà úéðòðkä-ïa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

(æè)éøøîe úä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈§¨¦®
ìLe òáL éåì éiç éðLe:äðL úàîe íéL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â ÈÂÏ ÈiÁ ÈLe∑ הּׁשבטים מן ׁשאחד זמן ׁשּכל הּׁשעּבּוד, ימי ּכּמה להֹודיע לוי? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה ¿≈«≈≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשעּבּוד, היה לא א)קּים, ימים (לעיל הארי ולוי חדׁש", מל "וּיקם :ּכ ואחר אחיו", וכל יֹוסף "וּימת ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ּכּלם  .על ַָֻ

(æé):íúçtLîì éòîLå éðáì ïBLøâ éða עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«

(çé)úä÷ éiç éðLe ìàéfòå ïBøáçå øäöéå íøîò úä÷ éðáe§¥´§½̈©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈
ìLìLe L:äðL úàîe íéL ¨¯§¦²§©−¨¨«

i"yx£'B‚Â Ì¯ÓÚ ÈiÁ ÈLe ˙‰˜ ÈiÁ ÈLe∑ ׁשאמר ׁשנה מאֹות ארּבע יׂשראל ּבני מֹוׁשב על למדים אנּו זה מחׁשּבֹון ¿≈«≈¿»¿≈«≈«¿»¿ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשנֹותיו  ּכל חׁשב היה. מצרים מּיֹורדי קהת ׁשהרי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום אּלא היּו, לבּדּה מצרים ּבארץ ׁשּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהּכתּוב,

האבֹות  ּבׁשני לּבנים נבלעים ׁשנים והרּבה ׁשנה. מאֹות ארּבע ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּוׁשנֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

(èé)éålä úçtLî älà éLeîe éìçî éøøî éðáe§¥¬§¨¦−©§¦´¦®¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−
:íúãìúì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §«Ÿ§Ÿ¨«

(ë)Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé-úà íøîò çwiå©¦©̧©§¹̈¤¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½
ìLe òáL íøîò éiç éðLe äLî-úàå ïøäà-úàíéL ¤©«£−Ÿ§¤¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²

:äðL úàîe§©−¨¨«
i"yx£B˙„c „·ÎBÈ∑ אבּוהי,אח קהת ת אחֹות לוי, .ּבת ∆∆…»ְֲֲֲִִֵַַָ

(àë):éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«

(áë):éøúñå ïôöìàå ìàLéî ìàéfò éðáe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥−ª¦¥®¦«¨¥¬§¤§¨−̈§¦§¦«

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

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

dxezd lr `xfr oa`

ciÌ˙B·‡ ˙Èa ÈL‡¯ ‰l‡.ואהרן מׁשה על . ≈∆»≈≈¬»ְֲֶַַֹֹ
למעלה. הּנזּכרים יׂשראל ּבני אל ׁשב ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָאֹו
מראּובן  והחל מצרים. מּיֹורדי הם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָוהאנׁשים 
ראׁשֹון. להתיחס רק ּכבֹוד, לֹו נׁשאר לא ְְְִִִִֵַַַָֹּכי

מצרים: יֹורדי הם ּבניו ארּבעת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָואּלה
ehÈ·eאֹו ּבמצרים נכרתה אהד מׁשּפחת . ¿≈ְְְְְִִִִַַַַָֹ

ּפנחס: ּבפרׁשת נזּכרת איננּה ּכי .ÁˆÂ¯ּבּמדּבר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ¿…«
זרח: ֶַהּוא

fhÈÂÏ Èa,ּבתחּלה ׁשבטים הּׁשני אּלה הזּכיר . ¿≈≈ƒְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

העּקר. הּוא לוי ּכי מּלוי, ּגדֹולים ׁשהם ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָּבעבּור

ואהרן. מׁשה יחס רק עּתה לפרׁש ּבא לא ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכי
הם  נֹולדּו ּכאׁשר ּומררי ּוקהת ּגרׁשֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָוהזּכיר

מצרים: LÓe‰ירדּו Ô¯‰‡ ‡e‰ ׁשם הקּדים . ְְִִַָ«¬……∆ְִִֵ
הזּכיר  ולא לוי חּיי והזּכיר ׁשניו. ּבעבּור ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹֹאהרן

ואהרן: מׁשה ּכבֹוד ּבעבּור הּׁשבטים, ְְְֲֲִֵֶַַַַָֹֹחּיי
fiÔBL¯b Èa:ׁשניהם אם ּכי ּבנים לֹו היּו לא . ¿≈≈¿ְִִִֵֶָָֹ
giÈ·e ּגרׁשֹום חּיי ולא קהת חּיי הזּכיר . ¿≈ְְְְִִֵֵֵַַָֹ

הּׁשלּוחים: ּכבֹוד ּבעבּור ְְְֲִִַַָּומררי,

hiÈ¯¯Ó È·e על יֹותר. ולא ּבניו היּו ׁשנים . ¿≈¿»ƒְְִֵַַָָָֹ
ּכי  לתֹולדֹותם, הּלוי מׁשּפחֹות אּלה אמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכן
יעקב. ּבני אּלה רק מצרים יֹורדי הֹולידּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹֹלא 
ּבניו: ּכבֹוד ּבעבּור עמרם, חּיי ׁשני הזּכיר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּגם

`k¯‰ˆÈ È·e קרח ּבעבּור אּלה הזּכיר . ¿≈ƒ¿»ְֲִִֵֶַַֹ
מׁשה: עם ִִֵֶֶֹׁשהריב

akÏ‡ÈÊeÚ È·e ּכבֹוד ּבעבּור עּוזיאל הזּכיר . ¿≈ƒ≈ְְֲִִִֵַ
להזּכיר  חׁשׁש ולא ּבּתֹורה. ואלצפן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמיׁשאל

חברֹון: ְְֵֶּבני

`x`e zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye zah d"k ipy meil inei xeriy

(âë)Bì ïBLçð úBçà áãðénò-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©©¦«¨¨²£¬©§−´
-úàå øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà Bì ãìzå äMàì§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ§¤£¦½¤¤§¨−̈§¤

:øîúéà¦«¨¨«
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, (ּבת ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י ּדֹודתֹו" יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
קהת קהת קהת קהת לוי נֹולדּואחאחאחאחֹוֹוֹוֹותתתת היא" ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרןואהרןואהרןואהרן, ליחס ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבא ׁש"ּדֹודתֹו" אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ואהרןואהרןואהרןואהרן ממממׁשׁשׁשׁשהההה 'ּדֹודתֹו'אתאתאתאת ועֹוד: זאת עמרם"). ("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 ׁש"אחֹות ּבּבּבּבנינינינימדּגיׁש ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא עזרא עזרא עזרא עזרא נחׁשֹון" אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹ

(ãë)úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ
:éçøwä©¨§¦«

(äë)äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´§¦½̈
íiåìä úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−

:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּכוכבים, ּביצרֹולעבֹודת קט)ׁשּפטּפט עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ב אבןאבןאבןאבן ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(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 רבה אּלּו (שמות «¬……∆ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּכאחד פ"א) ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש ..ÏÚ ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ«

Ì˙B‡·ˆ∑,ּכמֹוּבצבאֹותם תחיה", חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל ƒ¿»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.לג)ּבחרּב ּבחרּבכם (יחזקאל ּכמֹו חרּבכם", על עזרא עזרא עזרא עזרא ."עמדּתם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ

(æë)-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ ועד מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .סֹוף  אבןאבןאבןאבן

(çë):íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מחּבר עזרא עזרא עזרא עזרא .לּמקרא אבןאבןאבןאבן «¿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 ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯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 `xfr oa`

bkÁwiÂ.אלעזר ּכבֹוד ּבעבּור אהרן אׁשת הזּכיר . «ƒ«ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹ
הּכהּונה. ּכבֹוד ּבעבּור נחׁשֹון אחֹות ְְְְְֲֲִִַַַָוהזּכיר
ּובני  ּדכתיב צּדיקים, היּו ּכי קרח ּבני ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹוהזּכיר
קרח: מּבני היה הּנביא ּוׁשמּואל מתּו. לא ְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹֹקרח

dk¯ÊÚÏ‡Â אלעז אׁשת הזּכיר ּכבֹוד . ּבעבּור ר ¿∆¿»»ְְְֲִִֵֶֶַָָ
מּדר ע''כ לעֹולם. הּכהּונה נּתנה לֹו ּכי ְְְְִִִִֶֶַָָָָּפנחס,
ידענּו ולא יׂשראל. מּבני היה ּפּוטיאל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹהּסברא.
למיׁשאל, טעם ידענּו לא ּכאׁשר ּפּוטיאל, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹטעם

נכּתב  ולּולי אהרן. ּכמֹו הּנזּכרים ׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵַַַָָֹוכל
ּכן: נקרא לּמה יֹודעין היינּו לא מׁשה, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹמעׂשה

ek‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰ למׁשה אהרן הקּדים . «¬……∆ְְֲִִֶַֹֹ
התנּבא  הּוא ּכי ועֹוד ּבׁשנים. ּגדֹול הּוא ְְְִִִִֵַָָּכי

מׁשה: ּבא קדם ְְִֵֶֶָֹֹֹליׂשראל
fkÌ‰ הקּדים ּפרעה, אל ׁשּדּברּו מעת עּתה . ≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ

ּפנים  עּמֹו ּדּבר והּׁשם מעלתֹו. ּגדל ּבעבּור ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמׁשה
ולא  הּׁשם, ׁשם אׁשר הערפל אל ונּגׁש ּפנים, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאל 

מׁשה. עבּדי כן לא מעיד והּכתּוב אהרן. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹכן
לא  ּכן  על  אדֹוני . ּבי ּפעמים לֹו אמר ְֲֲֲִִִֵַַַַַָֹֹואהרן
ׁשּלא  הּפסּוק  זה מּתחּלת הּתֹורה ּבכל ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּתמצא
וככה  ּבּנביאים וככה לאהרן. מׁשה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹיקּדים
אהרן  ּתֹולדֹות ואּלה מּמּלת  טענה ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבּכת ּובים.
ּכי  מׁשה, ואת אהרן את לֹו וּתלד ּגם ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּומׁשה,
וּתלד: ּגם ּתֹולד ֹות והעד, הזּכירם. נֹולדּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּכאׁשר

gkÈ‰ÈÂ,הּפרׁשּיֹות הּמסּדר על לתמּה יׁש . «¿ƒְְִִֵֵַַַַַָָֹ
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:øîúéà¦«¨¨«
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, (ּבת ממממּכּכּכּכאןאןאןאן(רש"י ּדֹודתֹו" יֹוכבד את עמרם "וּיּקח ׁשּנאמר מּמה ולא - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
קהת קהת קהת קהת לוי נֹולדּואחאחאחאחֹוֹוֹוֹותתתת היא" ללּמד ּבאה ּפרׁשתנּו ּדהּנה, רש"י). ואהרןואהרןואהרןואהרן, ליחס ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבא ׁש"ּדֹודתֹו" אפֹוא, ּומסּתּבר נתיחסּו", ּובמי ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ואהרןואהרןואהרןואהרן ממממׁשׁשׁשׁשהההה 'ּדֹודתֹו'אתאתאתאת ועֹוד: זאת עמרם"). ("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 ׁש"אחֹות ּבּבּבּבנינינינימדּגיׁש ּומסּתּבר אהרן, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

אהרן"). ("וּיּקח לנּׂשּואין הּקׁשּור ּדבר ללּמדנּו ּבא עזרא עזרא עזרא עזרא נחׁשֹון" אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָֹ

(ãë)úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà çø÷ éðáe§¥´½Ÿ©©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ
:éçøwä©¨§¦«

(äë)äMàì Bì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øæòìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´§¦½̈
íiåìä úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬©«§¦¦−

:íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡ÈËet ˙BaÓ∑ עגלים ׁשּפּטם יתרֹו, יֹוסףמּזרע ּומּזרע ּכוכבים, ּביצרֹולעבֹודת קט)ׁשּפטּפט עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ב אבןאבןאבןאבן ƒ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(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 רבה אּלּו (שמות «¬……∆ְְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּכאחד פ"א) ׁשּׁשקּולין ל לֹומר לאהרן, מׁשה ׁשּמקּדים מקֹומֹות ויׁש למׁשה אהרן ׁשּמקּדים מקֹומֹות יׁש ..ÏÚ ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ«

Ì˙B‡·ˆ∑,ּכמֹוּבצבאֹותם תחיה", חרּב "ועל אחת: אֹות ּבמקֹום אּלא ׁשאינֹו "על" יׁש לׁשבטיהם. צבאם ּכל ƒ¿»ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.לג)ּבחרּב ּבחרּבכם (יחזקאל ּכמֹו חרּבכם", על עזרא עזרא עזרא עזרא ."עמדּתם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲֶֶֶַַַַַ

(æë)-úà àéöBäì íéøöî-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦§¦¬¤
:ïøäàå äLî àeä íéøönî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬¤−§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰∑ׁשּקּימּו הם ׁשּנצטּוּו, Ô¯‰‡Â.הם ‰LÓ ‡e‰∑ ועד מּתחּלה ּובצדקתם ּבׁשליחּותם הם ≈«¿«¿ƒ¿ְְִִֵֵֶֶַ…∆¿«¬…ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .סֹוף  אבןאבןאבןאבן

(çë):íéøöî õøàa äLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£'B‚Â ¯ac ÌBÈa È‰ÈÂ∑ ׁשּלאחריו מחּבר עזרא עזרא עזרא עזרא .לּמקרא אבןאבןאבןאבן «¿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 ˙‰·‡¬»«≈»≈¿«¿¬»¿

‡‰¯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 `xfr oa`

bkÁwiÂ.אלעזר ּכבֹוד ּבעבּור אהרן אׁשת הזּכיר . «ƒ«ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹ
הּכהּונה. ּכבֹוד ּבעבּור נחׁשֹון אחֹות ְְְְְֲֲִִַַַָוהזּכיר
ּובני  ּדכתיב צּדיקים, היּו ּכי קרח ּבני ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹוהזּכיר
קרח: מּבני היה הּנביא ּוׁשמּואל מתּו. לא ְְִִֵֵֵַַַָָָֹֹֹקרח

dk¯ÊÚÏ‡Â אלעז אׁשת הזּכיר ּכבֹוד . ּבעבּור ר ¿∆¿»»ְְְֲִִֵֶֶַָָ
מּדר ע''כ לעֹולם. הּכהּונה נּתנה לֹו ּכי ְְְְִִִִֶֶַָָָָּפנחס,
ידענּו ולא יׂשראל. מּבני היה ּפּוטיאל ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹהּסברא.
למיׁשאל, טעם ידענּו לא ּכאׁשר ּפּוטיאל, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹטעם

נכּתב  ולּולי אהרן. ּכמֹו הּנזּכרים ׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵַַַָָֹוכל
ּכן: נקרא לּמה יֹודעין היינּו לא מׁשה, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹמעׂשה

ek‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰ למׁשה אהרן הקּדים . «¬……∆ְְֲִִֶַֹֹ
התנּבא  הּוא ּכי ועֹוד ּבׁשנים. ּגדֹול הּוא ְְְִִִִֵַָָּכי

מׁשה: ּבא קדם ְְִֵֶֶָֹֹֹליׂשראל
fkÌ‰ הקּדים ּפרעה, אל ׁשּדּברּו מעת עּתה . ≈ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ

ּפנים  עּמֹו ּדּבר והּׁשם מעלתֹו. ּגדל ּבעבּור ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹמׁשה
ולא  הּׁשם, ׁשם אׁשר הערפל אל ונּגׁש ּפנים, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאל 

מׁשה. עבּדי כן לא מעיד והּכתּוב אהרן. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹכן
לא  ּכן  על  אדֹוני . ּבי ּפעמים לֹו אמר ְֲֲֲִִִֵַַַַַָֹֹואהרן
ׁשּלא  הּפסּוק  זה מּתחּלת הּתֹורה ּבכל ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּתמצא
וככה  ּבּנביאים וככה לאהרן. מׁשה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹיקּדים
אהרן  ּתֹולדֹות ואּלה מּמּלת  טענה ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹּבּכת ּובים.
ּכי  מׁשה, ואת אהרן את לֹו וּתלד ּגם ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּומׁשה,
וּתלד: ּגם ּתֹולד ֹות והעד, הזּכירם. נֹולדּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּכאׁשר

gkÈ‰ÈÂ,הּפרׁשּיֹות הּמסּדר על לתמּה יׁש . «¿ƒְְִִֵֵַַַַַָָֹ
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ß zah e"k iyily mei ß

(èë)-ìà øac ýåýé éðà øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À¤
éìà øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt:E ©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£'‰ ¯a„ÈÂ∑ הענין ׁשהפסיק מּתֹו אּלא מצרים", מל ּפרעה אל ּדּבר "ּבא למעלה: האמּור עצמֹו הּדּבּור הּוא «¿«≈ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבֹו להתחיל עליו הענין חזר ליחסם, ‰'.ּכדי È‡∑ ׁשליחּותי ּדברי ּולקּים לׁשלח אני עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכדאי אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָ¬ƒְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָ

(ì)éàå íéúôN ìøò éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiåC ©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´§¨©½¦§¥¾
:äòøt éìà òîLé¦§©¬¥©−©§«Ÿ

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,"אלי ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני "הן למעלה: ׁשאמר האמירה ּכיון היא ּכאן, הּכתּוב וׁשנה «…∆…∆ƒ¿≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונֹות  על נחזר האֹומר: ּכאדם הּׁשּטה, היא וכ הענין, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהפסיק אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ

æ(à)ézúð äàø äLî-ìà ýåýé øîàiåäòøôì íéäìû E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−§©§®Ÿ
éçà ïøäàå:Eàéáð äéäé E §©«£¬Ÿ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«

i"yx£‰Ú¯ÙÏ ÌÈ‰Ï‡ EÈz˙∑ ויּסּורין ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ורֹודה E‡È·.ׁשֹופט ‰È‰È∑ וכן .מתרּגמנ יהי ּכתרּגּומֹו: ¿«ƒ¡…ƒ¿«¿…ְְְְִִִֵֶַƒ¿∆¿ƒ∆ְְְְְְְֵֵַָָֻ
מּגזרת והּוא ּתֹוכחֹות, ּדברי לעם ּומׁשמיע הּמכריז אדם נבּואה, לׁשֹון נז)ּכל ׂשפתים",(ישעיה י)"ניב חכמה",(משלי "ינּוב ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּדׁשמּואל מהתנּבאֹות" י)"ויכל פרעדיג"ר (סימן לֹו קֹוראין ּובלע"ז עזרא עזרא עזרא עזרא ., אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַ

(á)éçà ïøäàå jeöà øLà-ìk úà øaãú äzàøaãé E ©¨´§©¥½¥−¨£¤´£©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´
:Böøàî ìàøNé-éða-úà çlLå äòøt-ìà¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«

i"yx£¯a„˙ ‰z‡∑ אחת ּפרעה ּפעם ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ּוׁשליחּות ׁשליחּות .ּכל «»¿«≈ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

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 אצּו אׁשר ּכל את ּתדּבר "אּתה הּפסּוק ּתדּבר)על אּתה ׁשליחּות (בד"ה ּכל אחת "ּפעם : ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּפרעה". ּבאזני ויטעימּנּו ימליצּנּו אחי ואהרן מּפי, ׁשּׁשמעּת ּכפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשליחּות
ּכפי  ּבדּיּוק מהּקּב"ה הּׁשליחּות ּדברי את אמר ׁשּמׁשה אּלא ּפרעה, אל אהרן עם ּכן גם הל ׁשּמׁשה נראה, רׁש"י לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹּומּפׁשטּות

הּקדׁש ּובלׁשֹון מּפי")ׁשּׁשמע ׁשּׁשמעּת לפרעה("ּכפי ּתרּגמֹו ואהרן בינותם"), "והמליץ ע"ד לפעל ("ימליצנו" מנת על ּבאזניו והטעימֹו , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
מארצֹו". יׂשראל ּבני את ְְְְִִֵֵֵֶַַָ"וׁשּלח

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«¿…

Ú¯ÙÏ‰א  ·¯ C˙ÈpÓ ÈÊÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈«≈»«¿«¿…
:CÓb¯˙Ó È‰È CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿≈¿À¿¿»»

‡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≈«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

והּוא  אחריו, הּבאים עם הּפסּוק  זה ּדבק  ְֲִִֶַַַַָָָָָָלּמה 
כן, ּכי טעם ּבֹו ידענּו לא ואם אליהם. ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹסמּו
וזה  מצרים, ּבארץ מׁשה אל ה' ּדּבר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶָֹּביֹום
ויהי  וכמֹוהּו ּפרעה. אל ּדּבר ה' אני לֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּדּבר
מּקרב  למּות הּמלחמה אנׁשי ּכל ּתּמּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכאׁשר
ּבעל  אּולי אליו . הּסמּוכה ּבּפרׁשה ּדבק ְֵַַַַַַָָָָָָָָהעם ,
ּכי  ּכן. עׂשה לּמה טעם לֹו ידע ְִֵַַַַַָָָָָָההפסקֹות 

מּדעּתנּו: רחבה ְְְִֵַַָָּדעּתֹו
hk'‰ ¯a„ÈÂ אל ה' וידּבר ענין ּפרׁש עּתה . «¿«≈ְְִֵֵֵֶַַַָָ

ּפרעה  אל ּדּבר ּבא וזהּו אהרן. ואל ְְְֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹמׁשה

מצרים: ְִִֶֶַמל
l¯Ó‡iÂ ערל ואני ּפרעה יׁשמעני ואי זהּו . «…∆ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹ
אלהיםׂש נתּתי ראה הּׁשם הׁשיבֹו פתים. ְְְֱֱִִִִֵֵַַָָֹ

ְְַֹלפרעה:
`¯Ó‡iÂ מעלה ל ׁשעׂשיתי ראה טעם . «…∆ְְֲִִֵֶַַַָָ

ּכמעלת  ּפרעה ּבעיני נחׁשב ׁשּתהיה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹּגדֹולה
הּנביא, אל מדּבר והּוא אלהים. וזהּו , ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹמלא
ּכי  והאֹומרים ּדֹורֹו. אנׁשי אל מדּבר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָוהּנביא
ׁשרׁש ּכי נכֹון. אינּנּו ׂשפתים. ניב מּגזרת ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹנביא ,
ּומעלּומי  צרפת. חכמי ּדעת לפי מהּׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָניב 

נביא  וׁשרׁש ספרד. חכמי ּדעת לפי ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹהעי''ן
ּכי  ויתנּבאּו. נביאים, והעד, אֹותּיֹות. ְְְְִִִִִֵַַָָֹׁשלׁש
ּפרי. ּכמֹו ׂשפתים, ניב  ּכי וע ֹוד ׁשרׁש. ְְְְִִִִֶֶָָָָֹהאל ''ף
ּבׂשיבה. ינּובּון עֹוד ּתנּובה. מּגזרת הּוא ְְְְִִִֵַָָּכי
מה  ועֹוד אכלּו. נבזה וניבֹו הּנאמן, ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָוהעד
אם  הּוא, נביא ּכי האיׁש אׁשת הׁשב ִִִִֵֵֶַַָָָּטעם
ׁשאגּלה  נביא הּוא ּפרּוׁשֹו רק הּוא. ּדּברן ְֲִֵֵֶֶַַַָָּפרּוׁשֹו
עבדיו  אל סֹודֹו ּגּלה אם ּכי ּכדר סֹודי. ְֲִִִִֶֶֶָָָלֹו
ויתּפּלל  ּכן על עלי, מתעּנג והּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָהּנביאים.

וחיה: ְְֵֶַַּבעד

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iyily meil inei xeriy
הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין לא ּפרעה והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה  הּקּב"ה)וקׁשה: אליו ׁשּדּבר ?(ּכפי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

לבאר: ְְֵֵָויׁש
את  אין לּצּדיק אפי' אזי ּתקּפן, ּבעצם הם ׁשהּקלּפֹות ׁשּבׁשעה חסידּות, ּבספרי מבאר לפרעה" אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹעל
אלקים  נתּתי "ראה הּפסּוק ּכּונת וזֹוהי ּבֹו". ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ראית "אם חז"ל מאמר דר ועל לׁשברם. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּכח

ויּסּורין".לפ  "ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ועד ּפרעה", על מּמׁש ּבא־ל זרֹוע "ממׁשלה – מיחדים ּכחֹות למׁשה הּקּב"ה נתן ׁשּבזה – רעה" ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
לפרעה ּבעצמֹו ללכת מׁשה צרי היה זה לבּדֹו)ּומּטעם אהרן רק אּתֹו(ולא ּדּבר ּגם ולכן ּפרעה. את לׁשּבר הּכח את היה לֹו רק ׁשּכן  , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ

הבין)בלה"ק ׁשּלא הּדּבּור (הגם אּלא יסּכים, עצמֹו 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

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ויטעימויטעימויטעימויטעימּנּנּנּנּוּוּוּו ב)ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו ז, אהרן ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו(רש"י הצר ולכן מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר מׁשה – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֹֻ
"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את על יטעימיטעימיטעימיטעימּנּנּנּנּוּוּוּולתרּגם היה לכ ּבנֹוסף – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

"יּכנסּו רׁש"י: ּופרׁש אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכ מׁשה ּדברי את ּולהטעים להסּביר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאהרן
."ּבאזני עזרא עזרא עזרא עזרא ּדברי אבןאבןאבןאבן ְְְֶַָָ

(â)-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBî«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע ׁשלם מאחר לב לתת  ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי «¬ƒ«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אֹותֹותי  ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב מביא לׁשּוב, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּכֹוכבים, ע ֹובדי האּומות על ג)ּפרענּות וגֹו'".(צפניה ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק נאמר: לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש כן ּפי על ואף מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ"אמרּתי
ּפרׁשת  ּוכדלעיל ּביד ׂשמּתי עד לׁשּוב" ּבלכּת" הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹאּלא,

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: .ׁשמֹות ְְְְְֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה לבלבלבלב אתאתאתאת אקאקאקאקׁשׁשׁשׁשהההה ג)ואניואניואניואני (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ֹֹ
לּבֹו, ׁ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 (רש"י)למען ְְְְִִֶַַַַַָ
ּכח  את מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע אם לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹמה

ְִַָהּבחירה?
מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ה)ּפרעה הּקּב"ה,(שמות ׁשל ּבמרּותֹו מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא . ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
ּוכלל, ּכלל עצמֹו ּברׁשּות ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ּכן על רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּוא

חפׁשית. ּבחירה נטּול עזרא עזרא עזרא עזרא והּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְִִָָ

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:íéìãb íéèôLa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¦−§Ÿ¦«

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

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

dxezd lr `xfr oa`

a¯a„z ‰z‡.אהרן אל .¯L‡ Ïk ˙‡ «»¿«≈ֲֶַֹ≈»¬∆
‰Ú¯t Ï‡ ¯a„È EÈÁ‡ Ô¯‰‡Â jeˆ‡. ¬«∆»¿«¬…»ƒ¿«≈∆«¿…

ּבבֹוא  ּפעם ּבכל אהרן נזּכר ׁשּלא ְְְְֲִֶַַַָָֹֹואע''פ
יחּדו  לעֹולם ּכי ידענּו ּפרעה, אל ְְְְִֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

ָּבאּו:
b‰L˜‡ È‡Â הקׁשה הּׁשם אם לׁשאֹול יׁש . «¬ƒ«¿∆ְְִִִֵֵַָ

והּתׁשּובה  חּטאתֹו. ּומה ּפׁשעֹו מה לּבֹו, ְְְִִֶַַַַָָאת
ׂשכל  ּבלּבֹו ונטע לאדם, חכמה נתן הּׁשם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכי
לחּסר  אֹו טֹובתֹו, על להֹוסיף עליֹון ּכח ְְְְִֵֵֶַַַַָֹלק ּבל
ּובּפסּוק  תּׂשא. ּכי ּבפרׁשת  אפרׁש וזה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמרעתֹו.
אקׁשה  טעם והּנה זה. לבבם והיה יּתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי
יׁשּועה  ורּבי מֹופתי. רבֹות למען לּבֹו, ְְְְְִִֶַַַַָאת

את  לסּבל לּבֹו את אקׁשה טעם ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָֹאמר
נכֹונה: ּדּבר ולא ְְִֶַַָֹהּמּכֹות.

cÈ„È ˙‡ Èz˙Â היא ּבּיד ּכי מּכתי. . ¿»«ƒ∆»ƒִִִַַָָ
וטעם אדם. ּבני ּכדרÈ˙B‡·ˆ ׁשהם ּכמֹו . ְְְֵֶֶַַָָƒ¿«ְֵֶ

יׂשראל  הם ּכ ּבּׁשמים. ה' צבאֹות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמלאכים
ֶָָּבארץ:



מי `x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"k iyily meil inei xeriy
הּקדׁש ּבלׁשֹון מׁשה אליו ּׁשּדּבר מה הבין לא ּפרעה והרי לפרעה, מׁשה ּבהליכת היה טעם מה  הּקּב"ה)וקׁשה: אליו ׁשּדּבר ?(ּכפי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

לבאר: ְְֵֵָויׁש
את  אין לּצּדיק אפי' אזי ּתקּפן, ּבעצם הם ׁשהּקלּפֹות ׁשּבׁשעה חסידּות, ּבספרי מבאר לפרעה" אלקים נתּתי "ראה הּפסּוק ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹעל
אלקים  נתּתי "ראה הּפסּוק ּכּונת וזֹוהי ּבֹו". ּתתּגרה אל לֹו מׂשחקת ׁשהּׁשעה רׁשע ראית "אם חז"ל מאמר דר ועל לׁשברם. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּכח

ויּסּורין".לפ  "ּבמּכֹות לרּדֹותֹו ועד ּפרעה", על מּמׁש ּבא־ל זרֹוע "ממׁשלה – מיחדים ּכחֹות למׁשה הּקּב"ה נתן ׁשּבזה – רעה" ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
לפרעה ּבעצמֹו ללכת מׁשה צרי היה זה לבּדֹו)ּומּטעם אהרן רק אּתֹו(ולא ּדּבר ּגם ולכן ּפרעה. את לׁשּבר הּכח את היה לֹו רק ׁשּכן  , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹ

הבין)בלה"ק ׁשּלא הּדּבּור (הגם אּלא יסּכים, עצמֹו 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

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr fh zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ויטעימויטעימויטעימויטעימּנּנּנּנּוּוּוּו ב)ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו ז, אהרן ימליצימליצימליצימליצּנּנּנּנּוּוּוּו(רש"י הצר ולכן מּפי"), ׁשּׁשמעּת ("ּכפי הּקדׁש ּבלׁשֹון לפרעה ּדּבר מׁשה – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹֹֻ
"הּמתרּגם". רׁש"י: ּופרׁש ּבינֹותם", הּמליץ "ּכי ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרי. ללׁשֹון הּדברים את על יטעימיטעימיטעימיטעימּנּנּנּנּוּוּוּולתרּגם היה לכ ּבנֹוסף – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

"יּכנסּו רׁש"י: ּופרׁש אדֹוני", "ּבאזני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבאזניו. ויּכנסּו ּפרעה אצל ׁשּיתקּבלּו ּכ מׁשה ּדברי את ּולהטעים להסּביר ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹאהרן
."ּבאזני עזרא עזרא עזרא עזרא ּדברי אבןאבןאבןאבן ְְְֶַָָ

(â)-úàå éúúà-úà éúéaøäå äòøt áì-úà äL÷à éðàå©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤
:íéøöî õøàa éúôBî«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰L˜‡ È‡Â∑,ּכנגּדי והתריס ׁשהרׁשיע ׁשלם מאחר לב לתת  ּכֹוכבים עֹובדי ּבאּמֹות רּוח נחת ׁשאין לפני וגלּוי «¬ƒ«¿∆ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
אֹותֹותי  ּבֹו הרּבֹות למען לּבֹו ׁשּיתקּׁשה לי טֹוב מביא לׁשּוב, הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מּדתֹו וכן גבּורתי. את ותּכירּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר: וייראּו, יׂשראל ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּכֹוכבים, ע ֹובדי האּומות על ג)ּפרענּות וגֹו'".(צפניה ּפּנֹותם נׁשּמּו ּגֹוים "הכרּתי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ּפרעה", לב את ה' "ויחּזק נאמר: לא הראׁשֹונֹות מּכֹות ּבחמׁש כן ּפי על ואף מּוסר", ּתקחי אֹותי ּתיראי א ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ"אמרּתי
ּפרׁשת  ּוכדלעיל ּביד ׂשמּתי עד לׁשּוב" ּבלכּת" הּמתחיל: ּדּבּור ּכאן ׁשּגֹורס ּברא"ם (ועּין ּפרעה". לב "וּיחזק ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹאּלא,

ׁשם) עּין לׁשּוב", ּבלכּת" ּבפסּוק: .ׁשמֹות ְְְְְֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 63 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה לבלבלבלב אתאתאתאת אקאקאקאקׁשׁשׁשׁשהההה ג)ואניואניואניואני (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ֹֹ
לּבֹו, ׁ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 (רש"י)למען ְְְְִִֶַַַַַָ
ּכח  את מּמּנּו לּטֹול מּדּוע א להענׁש, עליו – ענׁש לֹו מּגיע אם לּבֹו"? ׁשּיתקּׁשה ל"טֹוב והתריס" "ׁשהרׁשיע ּבין הּקׁשר ְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹמה

ְִַָהּבחירה?
מּדה": ּכנגד "מּדה ׁשל ּבדר הּוא הענׁש ְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

ּבקֹולֹו" אׁשמע אׁשר ה' "מי ואמר: ה' ּכנגד התריס ה)ּפרעה הּקּב"ה,(שמות ׁשל ּבמרּותֹו מּכיר ׁשאינֹו ּובחצּפה ּבגאוה הצהיר הּוא . ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
ּוכלל, ּכלל עצמֹו ּברׁשּות ׁשאינֹו הּׁשמים מן לֹו והראּו לּבֹו, ׁשּנתקּׁשה היה ענׁשֹו ּכן על רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות חפׁשי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָוהּוא

חפׁשית. ּבחירה נטּול עזרא עזרא עזרא עזרא והּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְִִָָ

(ã)íéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦
íéøöî õøàî ìàøNé-éðá énò-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:íéìãb íéèôLa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¦−§Ÿ¦«

È˙ג  È˙ÈbÒ‡Â ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈL˜‡ ‡‡Â«¬»«¿≈»ƒ»¿«¿…¿«¿≈ƒ»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙBÓ ˙ÈÂ È˙Â˙‡«¿»«¿»¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

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

dxezd lr `xfr oa`

a¯a„z ‰z‡.אהרן אל .¯L‡ Ïk ˙‡ «»¿«≈ֲֶַֹ≈»¬∆
‰Ú¯t Ï‡ ¯a„È EÈÁ‡ Ô¯‰‡Â jeˆ‡. ¬«∆»¿«¬…»ƒ¿«≈∆«¿…

ּבבֹוא  ּפעם ּבכל אהרן נזּכר ׁשּלא ְְְְֲִֶַַַָָֹֹואע''פ
יחּדו  לעֹולם ּכי ידענּו ּפרעה, אל ְְְְִֶֶַַַָָָֹֹמׁשה

ָּבאּו:
b‰L˜‡ È‡Â הקׁשה הּׁשם אם לׁשאֹול יׁש . «¬ƒ«¿∆ְְִִִֵֵַָ

והּתׁשּובה  חּטאתֹו. ּומה ּפׁשעֹו מה לּבֹו, ְְְִִֶַַַַָָאת
ׂשכל  ּבלּבֹו ונטע לאדם, חכמה נתן הּׁשם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכי
לחּסר  אֹו טֹובתֹו, על להֹוסיף עליֹון ּכח ְְְְִֵֵֶַַַַָֹלק ּבל
ּובּפסּוק  תּׂשא. ּכי ּבפרׁשת  אפרׁש וזה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמרעתֹו.
אקׁשה  טעם והּנה זה. לבבם והיה יּתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי
יׁשּועה  ורּבי מֹופתי. רבֹות למען לּבֹו, ְְְְְִִֶַַַַָאת

את  לסּבל לּבֹו את אקׁשה טעם ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָֹאמר
נכֹונה: ּדּבר ולא ְְִֶַַָֹהּמּכֹות.

cÈ„È ˙‡ Èz˙Â היא ּבּיד ּכי מּכתי. . ¿»«ƒ∆»ƒִִִַַָָ
וטעם אדם. ּבני ּכדרÈ˙B‡·ˆ ׁשהם ּכמֹו . ְְְֵֶֶַַָָƒ¿«ְֵֶ

יׂשראל  הם ּכ ּבּׁשמים. ה' צבאֹות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָהּמלאכים
ֶָָּבארץ:



x`e`מב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iriax meil inei xeriy

(ä)íéøöî-ìò éãé-úà éúèða ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©¦§¨®¦
:íëBzî ìàøNé-éða-úà éúàöBäå§«¥¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨«

i"yx£È„È ּבהם ∑‡˙ להּכֹות מּמׁש, עזרא עזרא עזרא עזרא .יד אבןאבןאבןאבן ∆»ƒְֶַַָָָ

(å)ïk íúà ýåýé äeö øLàk ïøäàå äLî Nòiå©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬
:eNò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«

(æ)ìL-ïa ïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîeäðL íéðîLe L ¤Æ¤§Ÿ¦´¨½̈§©´£½Ÿ¤¨¬§Ÿ¦−¨¨®
:äòøt-ìà íøaãa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©§−̈¤©§«Ÿ

ß zah f"k iriax mei ß

(ç):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©Ÿ́¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zøîàå úôBî íëì eðz øîàì äòøt íëìà øaãé ék¦Á§©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®§¨«©§¨´
:ïépúì éäé äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ§¦¬§©¦«

i"yx£˙ÙBÓ∑ אֹותצר ׁשּיׁש אתכם להֹודיע ׁשּׁשֹולח ּבמי (צרּו). עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ≈ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

(é)äeö øLàk ïë eNòiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½©«£¤−¦¨´
åéãáò éðôìå äòøô éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈

:ïépúì éäéå©§¦¬§©¦«
i"yx£ÔÈp˙Ï∑עזרא עזרא עזרא עזרא .נחׁש אבןאבןאבןאבן ¿«ƒָָ

(àé)íä-íâ eNòiå íéôMëîìå íéîëçì äòøt-íb àø÷iå©¦§¨Æ©©§½Ÿ©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸©¥¹
:ïk íäéèäìa íéøöî énèøç©§ª¥¬¦§©²¦§©«£¥¤−¥«

i"yx£Ì‰ÈË‰Ïa∑:לֹו לדּמֹות ויׁש ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו ואין ג)ּבלחׁשיהֹון, ׁשהיא (בראשית ּדֹומה הּמתהּפכת", החרב "להט ¿«¬≈∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ
לחׁשמתהּפכת  ידי עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶֶַַַַ

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«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿≈»

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≈
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deÚ„ÈÂ הּמדקּדק יהּודה ר' הזּכיר ּכבר . ¿»¿ְְְְְִִֵַַָָ
וידעּו. ּובין וידעּו ּבין ׁשּיׁש ההפרׁש ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָהראׁשֹון
ּכמֹו עבר, ּפעל הּוא ּגדֹול ּבקמץ הּקמּוץ ְְִַַַַָָָָֹּכי
והּקמּוץ  ּכּמׁשּפט. לעתיד הׁשיבֹו והוי''ו ְְְְֱִִִֶַַַָָָָָׁשמעּו.
ויׁשמרּו. ּכמֹו לעתיד, סימן הּיּו''ד קטן, ְְְְְִִִֶַַָָָָָּכקמץ
הּיּו''ד  ּתחת והּדל''ת הּיּו''ד  ּבין הּנעלם ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָוהּנח
הּמּכֹות  הביא לּמה הזּכיר והּנה ׁשרׁש. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
ּבעֹולם: הּנכּבד ׁשמֹו ׁשּיּודע ּכדי הּמצרּיים, ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעל 

eÔ¯‰‡Â ‰LÓ NÚiÂ יד על ּכי ּכלל, עּתה . «««…∆¿«¬…ִַַַַָָ
ואחר  האֹותֹות. נעׂשּו מׁשה יד על ּגם ְֲֲֶַַַַַַַָֹֹאהרן

ואֹות: אֹות ּכל יפרׁש ְֵֵָָָּכן
f‰LÓe ּבכל מצאנּו ולא ׁשנֹותיהם, הזּכיר . …∆ְְְְִִֵֶָָָֹ

ׁשהתנּבאּו הּכתּוב ׁשהזּכירם נביאים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָהּמקרא
מּכל  ּגדֹולה מעלתם ּכי אּלה. רק ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּבזקנּותם,
ּבעּמּוד  הּׁשם מדּבר היה לבּדם ולהם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָהּנביאים,

עּמהם, ׁשמּואל ּכי לּב על יעלה ואל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָענן.
ּכי  אליהם. יד ּבר ענן ּבעּמּוד ׁשּכתּוב  ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָּבעבּור
נּתנה  לבּדם לאּלה ּכי ּבמקֹומֹו ּפרׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּכבר
העֹולם  הּצּדיקים ינחלּו ידם על והּנה ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהּתֹורה,

אֹו ּתֹוכחֹות נביאי הם הּנביאים וכל ְְְִִִֵֵֵַַָָהּבא.
ֲִעתידֹות:

g'‰ ¯Ó‡iÂ ידע ּכי ׁשניהם, לׁשּתפם החל . «…∆ְְְִֵֵֵֶַַָָ
רק  מֹופת, ּפרעה יבּקׁש לא ּכי ּבתחּלה ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹהּׁשם
מֹופת: יבּקׁש ועּתה ה'. את ידעּתי לא ְְְִֵֵֶַַַַָָֹֹיאמר

hEhÓ ˙‡ Á˜.לֹו ׁשּנתנֹו מׁשה מּטה הּוא . «∆«¿ְֵֶֶַָֹ
ּונטה  מּט את קח אהרן אל אמֹור ְְְֱֲֵֵֶֶַַַָֹוהעד,
והּנה  הּמים. את וּי ּבּמּטה וּירם וכתּוב .ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָיד
הּידּוע, הּמּטה ׁשהּוא הּבי''ת, ּבפתחּות ְְִֵֶֶַַַַַַָָהֹודיענּו
אׁשר  ּומּט ועֹוד, .מּט את קח לֹו ְְְֲֶֶֶַַַַָׁשאמר

היאֹור: את ּבֹו ְִִֶַָהּכית

i‰LÓ ‡·iÂ היה ׁשהּמּטה מֹופת זה ּגם . «»……∆ֵֶֶֶַַַָָ
ּכי  ליׂשראל, ׁשעׂשה לּמֹופת ּדֹומה ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָלתּנין.
ּתּנין: הּוא נחׁש אמר ויפת לנחׁש. רק נהּפ ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא 

`iÌÈÓÎÁÏ ‰Ú¯t Ìb ‡¯˜iÂ חכמי . «ƒ¿»««¿…«¬»ƒְֵַ
הּתֹולדֹות ÌÈÙMÎÓÏÂהּמּזלֹות: ּדבר מׁשּנים . ַַָ¿«¿«¿ƒְְִַַַָ

העין: סֹוד ÌÈnË¯Á‰Âלמראה הּיֹודעים  הם . ְְִֶַַָ¿««¿Àƒְִֵַ
מצרים  לׁשֹון אּולי רביעית, והּמּלה ְְְְִִִִִַַַַָָהּתֹולדֹות.
ּבכל  מצאנּוה לא ּכי ּכׂשּדים, לׁשֹון אֹו ְְְְִִַָָָֹהּוא
הּכתּוב  והפריׁש ׁשניהם. ּבדברי רק ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמקרא,
הּמּטה  ׁשּנהּפ אמת ׁשהיה מׁשה מעׂשה ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבין
ּכתיב  ּכן על החרטּומים , מעׂשה ּובין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַלתּנין,
להט  מּגזרת הּׁשליׁשית, והּמּלה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבלטיהם.
הּיֹום  אֹותם ולהט לֹוהטים. אׁשּכבה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָהחרב.
וזאת  עֹוברת, ואׁש ּבריקֹות ּכמֹו והּוא ְְְְִֵֶֶַָָֹהּבא.

עינים: אחיזת ֲִִִֵַַהיא

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iriax meil inei xeriy

(áé)ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ
:íúhî-úà¤©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

ׁשּנאמר  ּוכפי לּתֹורה". ּומקרבן הּברּיֹות את "אֹוהב – הּכהן אהרן ּכהנהגת אהבת־יׂשראל, מּתֹו להיֹות צריכה הּזּולת עם ּפעּלה ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכל
ועבֹודת  לּתֹורה לקרבן יּוכל ואּולי האי וכּולי אהבה, עבֹותֹות ּבחבלי למׁשכן צרי ועבֹודתֹו... ה' מּתֹורת הרחֹוקים "אף ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּב'ּתניא':
ּומעֹוררת  הּׂשנאה מבּטלת "והרחמנּות עליהם, רחמים לעֹורר ויׁש ּכן", ּגם לאהבם "מצוה לׂשנאתם, ׁשּמצוה אּלּו ואפילּו ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹה'".

ֲַָָהאהבה".
ול  ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ מסּתר ׁשּבֹו הּטֹוב הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים העצה א פעמים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבאה  זה ועל ּכלל. לעצמֹו מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, – ּכללּיים ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּיחידה
ּובאהבת־יׂשראל  ּבחסד חדּור ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה על־ידי להעׂשֹות צריכה זֹו ׁשּבליעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻההֹוראה,
הּמּדֹות  מּצד ּונטּיֹות סּבֹות ׁשל ערּבּוב חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק א ּפֹועל ׁשהּוא  ּבֹו אנּו ּובטּוחים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאמּתּיים,

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל ְְִִֶַַָָהרעֹות
זה, (ּכנחׁש ּכעס ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה הּפעּלה אּלא אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻֻזאת
הרּגׁשת  ללא ואף חס־וׁשלֹום, וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל צרי הּמֹוכיח ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹׁשּטבעֹו

עצמֹו. עזרא עזרא עזרא עזרא מציאּות אבןאבןאבןאבן ְְִַ

(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
:ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈«

(ãé)ì ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiåçlL ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬
:íòä̈¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא יּקיר. יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּכי אבןאבןאבןאבן »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéa§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ ועֹוׂשה לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

צרכיו רבה)ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .(שמות אבןאבןאבןאבן ְָָָ

ÚÏ·eיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

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»

dxezd lr `xfr oa`

aieÎÈÏLiÂ אהרן מּטה ׁשּבלע ׁשני ּפלא זה . ««¿ƒֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
מּטה  ּוקרא ֹו נמצאּו. ולא החרטּומים, ְְְְְִִֵַַַַָֹמּטֹות
אמר  יׁשּועה ור' ּבתחּלה. היה כן ּכי ְְְֲִִִֵַַָָָָָֹאהרן,
ּפלא  וזה מּטֹותם. ּבלע מּטה, ׁשּׁשב אחר ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכי

ָּגדֹול:
bi˜ÊÁiÂׁשעׂשּו ׁשראה ּבעבּור מעצמֹו . «∆¡«ְֲֵֶֶַַָָָ

אהרן: ּכמעׂשה ְְֲֲִֵַַַַֹהחרטּומים

ci„·k ¯Ó‡iÂ זקן ּכי ּכמֹו עבר. ּפעל . «…∆»≈ְִֵַַָָֹ
קמץ  והיה אהב. ּכאׁשר ה'. חפץ לּו ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָיצחק .
ׁשּלא  ׁשרׁש. ׁשהּוא מאן, מ''ם ּתחת ֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקטן
חרף  ּכמֹו אחריו. ההּוא האל''ף ְְֲֵֵֶַַַָָָֻידּגׁש

ֹו:נפׁש ְַ
eh¯˜aa ‰Ú¯t Ï‡ CÏמל מנהג . ≈∆«¿…«…∆ְִֶֶַ

ּכי  ואב, ּבתּמּוז לצאת הּיֹום עד ְְְִִִֵַַַַָָמצרים

עלה. מעלֹות ּכּמה לראֹות הּיאֹור יגּדל ְְְֲִִַַַַָָָָאז 
לפני  ויעמד ּבּבקר ׁשּיל למׁשה הּׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹוצּוה
הּיאֹור, מּכת ׁשהּוא האֹות ויעׂש ְְְֶַַַַַַָהּיאֹור,
אׁשר  הּמּטה לקחת וצּוהּו ּפרעה. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלפני
אל  לכּתֹו לפני מׁשה ידי על לנחׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹנהּפ
מימי  על לנטֹותֹו אהרן  אל וּיּתנהּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹֹּפרעה.
מרגע  ּכי ּבעיניו ּפרעה ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמצרים,
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(áé)ïøäà-ähî òìáiå íðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®©¦§©¬©¥©«£−Ÿ
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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

ׁשּנאמר  ּוכפי לּתֹורה". ּומקרבן הּברּיֹות את "אֹוהב – הּכהן אהרן ּכהנהגת אהבת־יׂשראל, מּתֹו להיֹות צריכה הּזּולת עם ּפעּלה ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכל
ועבֹודת  לּתֹורה לקרבן יּוכל ואּולי האי וכּולי אהבה, עבֹותֹות ּבחבלי למׁשכן צרי ועבֹודתֹו... ה' מּתֹורת הרחֹוקים "אף ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּב'ּתניא':
ּומעֹוררת  הּׂשנאה מבּטלת "והרחמנּות עליהם, רחמים לעֹורר ויׁש ּכן", ּגם לאהבם "מצוה לׂשנאתם, ׁשּמצוה אּלּו ואפילּו ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹה'".

ֲַָָהאהבה".
ול  ּבדברים, ּבהּכאה להׁשּתּמׁש צר ׁשּיׁש ,ּכל־ּכ מסּתר ׁשּבֹו הּטֹוב הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשרּוי ׁשהּזּולת קֹורה לפעמים העצה א פעמים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבאה  זה ועל ּכלל. לעצמֹו מציאּות') ('אֹויס הּמציאּות ּבהעּדר ׁשּיהיה ּבליעה, – ּכללּיים ּוׁשבירה ּבּטּול ּבֹו לפעל היא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּיחידה
ּובאהבת־יׂשראל  ּבחסד חדּור ׁשּכל־ּכּלֹו אדם על־ידי היינּו ּדוקא, אהרן" "מּטה על־ידי להעׂשֹות צריכה זֹו ׁשּבליעה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻההֹוראה,
הּמּדֹות  מּצד ּונטּיֹות סּבֹות ׁשל ערּבּוב חס־וׁשלֹום ּכאן ואין אהבת־יׂשראל, מּתֹו ורק א ּפֹועל ׁשהּוא  ּבֹו אנּו ּובטּוחים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאמּתּיים,

הּטבעית. נפׁשֹו ׁשל ְְִִֶַַָָהרעֹות
זה, (ּכנחׁש ּכעס ׁשל ּברגׁש ּכ'תּנין', לא להעׂשֹות צריכה עצמּה הּפעּלה אּלא אהבת־יׂשראל, היא הּפעּלה ׁשּסּבת ּדי לא ועֹוד: ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻֻזאת
הרּגׁשת  ללא ואף חס־וׁשלֹום, וכעס רגז ׁשל רגׁש ׁשּום ללא ּכ'מּקל', לפעל צרי הּמֹוכיח ּכ'מּטה': אּלא ּולהּזיק), להפחיד ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹׁשּטבעֹו

עצמֹו. עזרא עזרא עזרא עזרא מציאּות אבןאבןאבןאבן ְְִַ

(âé)øac øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬
:ýåýé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §Ÿ̈«

(ãé)ì ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé øîàiåçlL ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬
:íòä̈¨«

i"yx£„·k∑:ּכמֹו ּדבר, ׁשם ׁשהּוא מּפני אתיּקר, ולא יּקיר. יח)ּתרגּומֹו הּדבר"(שמות מּמ כבד עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּכי אבןאבןאבןאבן »≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)závðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬
çwz Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìò Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈¦©¬

:Eãéa§¨¤«
i"yx£‰ÓÈn‰ ‡ˆÈ ‰p‰∑ ועֹוׂשה לּנילּוס ויֹוצא ּומׁשּכים לנקביו, צרי ׁשאינֹו ואֹומר אלֹוּה עצמֹו עֹוׂשה ׁשהיה לנקביו, ƒ≈…≈««¿»ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

צרכיו רבה)ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .(שמות אבןאבןאבןאבן ְָָָ

ÚÏ·eיב  ‡iÈp˙Ï BÂ‰Â d¯ËeÁ ¯·b BÓ¯e¿¿«¿≈«¬¿«ƒ«»¿«
:ÔB‰È¯ËÁ ˙È Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÀ¿»¿«¬…»À¿≈

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»

dxezd lr `xfr oa`

aieÎÈÏLiÂ אהרן מּטה ׁשּבלע ׁשני ּפלא זה . ««¿ƒֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
מּטה  ּוקרא ֹו נמצאּו. ולא החרטּומים, ְְְְְִִֵַַַַָֹמּטֹות
אמר  יׁשּועה ור' ּבתחּלה. היה כן ּכי ְְְֲִִִֵַַָָָָָֹאהרן,
ּפלא  וזה מּטֹותם. ּבלע מּטה, ׁשּׁשב אחר ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכי

ָּגדֹול:
bi˜ÊÁiÂׁשעׂשּו ׁשראה ּבעבּור מעצמֹו . «∆¡«ְֲֵֶֶַַָָָ

אהרן: ּכמעׂשה ְְֲֲִֵַַַַֹהחרטּומים

ci„·k ¯Ó‡iÂ זקן ּכי ּכמֹו עבר. ּפעל . «…∆»≈ְִֵַַָָֹ
קמץ  והיה אהב. ּכאׁשר ה'. חפץ לּו ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָיצחק .
ׁשּלא  ׁשרׁש. ׁשהּוא מאן, מ''ם ּתחת ֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקטן
חרף  ּכמֹו אחריו. ההּוא האל''ף ְְֲֵֵֶַַַָָָֻידּגׁש

ֹו:נפׁש ְַ
eh¯˜aa ‰Ú¯t Ï‡ CÏמל מנהג . ≈∆«¿…«…∆ְִֶֶַ

ּכי  ואב, ּבתּמּוז לצאת הּיֹום עד ְְְִִִֵַַַַָָמצרים

עלה. מעלֹות ּכּמה לראֹות הּיאֹור יגּדל ְְְֲִִַַַַָָָָאז 
לפני  ויעמד ּבּבקר ׁשּיל למׁשה הּׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹוצּוה
הּיאֹור, מּכת ׁשהּוא האֹות ויעׂש ְְְֶַַַַַַָהּיאֹור,
אׁשר  הּמּטה לקחת וצּוהּו ּפרעה. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלפני
אל  לכּתֹו לפני מׁשה ידי על לנחׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹנהּפ
מימי  על לנטֹותֹו אהרן  אל וּיּתנהּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹֹּפרעה.
מרגע  ּכי ּבעיניו ּפרעה ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמצרים,
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(æè)ìà ýåýé åéìà zøîàåýéìà éðçìL íéøáòä éøîàì E §¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ§¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ
:äk-ãò zòîL-àì äpäå øaãna éðãáòéå énò-úà çlL©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®§¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«Ÿ

i"yx£‰k „Ú∑ ּכחצֹות ה' אמר "ּכה ּב"ּכה": ּבּה ׁשאפּתח ּבכֹורֹות מּכת מּמּני ׁשּתׁשמע עד ּומדרׁשֹו: הּנה, עד «…ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא הּלילה" .אבןאבןאבןאבן ְַַָ

(æé)éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz úàæa ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½§´Ÿ¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹
äkî|eëôäðå øàéa øLà íénä-ìò éãéa-øLà ähna ©¤´©©¤´£¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬

:íãì§¨«
i"yx£Ì„Ï eÎÙ‰Â∑,לּנילּוס עֹובדים ּומצרים הארץ, את ּומׁשקה עֹולה ונילּוס ּבמצרים יֹורדים ּגׁשמים ׁשאין לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אֹותם  הלקה ּכ ואחר יראתם, את הלקה עזרא עזרא עזרא עזרא .לפיכ אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ

(çé)íéøöî eàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´¦§©½¦
ì:øàéä-ïî íéî úBzL ¦§¬©−¦¦©§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ e‡ÏÂ∑ לׁשּתֹות ראּויין ׁשּיהיּו היאר, למי רפּואה עזרא עזרא עזרא עזרא .לבּקׁש אבןאבןאבןאבן ¿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|íäéøàé-ìò §¥¨«§Á©¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©§«Ÿ¥¤´

íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìòå íäéîâà-ìòå§©©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§¨®§¨³¨¨Æ
:íéðáàáe íéöòáe íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«

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 ונּגרים ∑Ì‰È¯‡È.הם ּברכֹות הם ְְְְְֲִִֵַַַָָֹ«¬…»ְְְְִֵֵֶַָָָ¿…≈∆ְְִִֵֵָ

הּׂשדֹות  ּומׁשקה היארים ּדר ועֹולה מתּברכים מימיו ונילּוס לּׂשדֹות, הּנהר מּׂשפת אדם ּבידי ∑‡‚Ì‰ÈÓ.העׂשּויֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ«¿≈∆
אשטנ"ק  לֹו וקֹורין אחד ּבמקֹום עֹומדין אּלא מֹוׁשכין, ואינן נֹובעין ׁשאינן מים ÌÈ¯ˆÓ.קבּוצת ı¯‡ ÏÎa∑ אף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿»∆∆ƒ¿«ƒַ

ׁשּבּבּתים  ּובאמּבטאֹות ÌÈ·‡·e.ּבּמרחצאֹות ÌÈˆÚ·e∑ עץ ׁשּבכלי אבן מים עזרא עזרא עזרא עזרא .ּובכלי אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֶֶַַַָָָָ»≈ƒ»¬»ƒְְִִִֵֵֵֶֶֶַ

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¿«¿¿»¿»»«∆¿»«¿»

‰‡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 `xfr oa`

יהפ אז הּיאֹור, על ּבּמּטה אהרן ְֲֲֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשּיּכה
ְָלדם:

fhz¯Ó‡Â ּתחּלת זאת ּכי ּככה, לֹו אמֹור . ¿»«¿»ְֱִִַָָֹ
נהּפ אׁשר הּמּטה ּכי ּתׁשמע. לא אם ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַֹהּמּכֹות

מּכה: היתה לא ְְִַַָָָֹלתּנין,
fi‰k ואמר הּׁשֹולח. ּפי על ידּבר הּׁשליח . …ְְִִֵֵַַַַַַַָָ

וככה, ׁשּלּוחֹו. מּלת ּתחסר ּכי קצרה, ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָּדר
ּבידי. אׁשר ּבּמּטה מּכה  ׁשלּוחֹו, אנכי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנה

È„Èaואמר ¯L‡.היה אהרן ׁשּביד ואע''פ ְַָ¬∆¿»ƒְְֲֶַַָָֹ
ּבאֹות: ּומׁשּתּתפים ׁשוים ׁשניהם ְְְִִִִֵֶַָָּכי

gi‰‚c‰Â:ּבּמים ׁשֹורץ לכל ּכֹולל מין ׁשם . ¿«»»ְִִֵֵֵַַָ

e‡ÏÂ לא ּכטעם לאה. מּגזרת נפעל. מּבנין . ¿ƒ¿ְְְְִִִִִֵֶַַַַַֹ
ְָיכלּו:

hi¯Ó‡iÂ נטה אהרן ּכי הּפׁשט ּדעּתי לפי . «…∆ְְְֲִִִַַַָָָֹ
הרּוחֹות  ּכל ּכנגד ידֹו ונטה הּיאֹור, והּכה ְְְְִֶֶַָָָָָָָידֹו
מצרים. ּבארץ נהר ּכל להפ מצרים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבפאת

ּומּלת מצרים: מלכּות ּבכל ÈÓÈÓוהּטעם, ְְְְִִִַַַַַַָ≈≈
ÌÈ¯ˆÓ ואינם נהרֹותם. על והּפרט ּכלל, . ƒ¿«ƒְְְְֲֵַַַָָָָ

ּבארץ  אחרים ּונהרֹות ׁשיחֹור רק ְְְֲִִֵֶֶַַָהּיאֹור,
ארצם: ּבכל היה הּדם ּכי ÏÚÂמצרים. ְְְִִִַַַָָָָָ¿«

Ì‰È¯B‡È ׁשהּיאֹור ּבעבּור רּבים, לׁשֹון . ¿≈∆ְְֲִֶַַַ
רּבים: מחּברים ‡‚Ì‰ÈÓּבמקֹומֹות מים . ְִִַ«¿≈∆ְִִַָֻ

הּמטר: מּמי Ì‰ÈÓÈÓמעצמם ‰Â˜Óe הם . ְִֵֵַַָָָƒ¿≈≈≈∆ֵ
הּגאֹון  ואמר והּבֹורֹות. והּבארֹות ְְְְְִֵַַַַַַָָָהּמעיינים ,
ּכמֹו מרים ּומים מתּוקים . מים ּכפּול, מימי ְְִִִִִֵֵַַָָּכי
והּנה  הּים. למי הּקֹורא ּכתּוב ּכן על ְְִֵֵֵֵַַַַָָָהּים.
היא  ּכאׁשר מים ּומּלת יּכרתּון. הּירּדן מי ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשכח
ּכפּולה. היא לעֹולם המדּבר, סימן אל ְְְְִִֵֶַַַָָָסמּוכה
לא  ּכי רּבים. לׁשֹון על ּגם ,ּומימי מימי ְְִִֵֵֶַַַַֹּכמֹו
לׁשֹון  על מי ּומצאנּו ּומימה. מימי לֹומר ְִֵֵֵֵַַַָָָָיּתכן 

וטעם זֹורק. לא נּדה מי ּכי ÌÈˆÚ·eיחיד. ְִִִֵַַַָָֹ»≈ƒ
.ÌÈ·‡·eאֹו עץ ּבכלי ּבּבּתים, ׁשהיּו הּמים »¬»ƒְִִִֵֵֶַַַָָ

מאבן: הּנעׂשים ֲִִֵֶֶַַַּבּכּיֹור

`x`e zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iriax meil inei xeriy

(ë)øLàk ïøäàå äLî ïë-eNòiå|ähna íøiå ýåýé äeö ©©«£¥Á¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ
iååéãáò éðéòìe äòøô éðéòì øàéa øLà íénä-úà C ©©³¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®

:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«

(àë)eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéa-øLà äâcäå§©¨¨̧£¤©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´
ì íéøöîõøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî úBzL ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(áë)äòøt-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNòiå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«©§ŸÆ
ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå: §«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים.(סנהדרין מעׂשה ּבלהטיהם,ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּכׁשפים  Ú¯t‰.מעׂשה ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: עיר (מנחות לעפרים, מכניסין אּתם ּתבן ְֲִֵַָ«∆¡«≈«¿…ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּכּלּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

(âë):úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ
i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין ׁשּנהפ הּמּטה עזרא עזרא עזרא עזרא .למֹופת אבןאבןאבןאבן «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåàì ék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´³Ÿ
ì eìëé:øàéä éîénî úzL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë):øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿ
i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת היה מנין חלקים ּוׁשלׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבהם ּומתרה רבה)מעיד .(בשמות ְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם ּוּוּוּומתרהמתרהמתרהמתרה מעידמעידמעידמעיד כה)היההיההיההיה ּבעתיד.מעידמעידמעידמעיד(ז, ּבוּדאי ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה עדּות, מּלׁשֹון העדאה, – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדם לדם".העידהעידהעידהעידּובמּכת ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . . ּכה עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: הּנּהמתרהמתרהמתרהמתרהמׁשה התראה – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבהנהגתֹו ּתלּויה מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על הּנה התרההתרההתרההתרהאזהרה לׁשּלח, אּתה מאן "ואם ּבפרעה: מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּבצפרּדעים". ּגבּול ּכל את נגף ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹאנכי

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 `xfr oa`

keNÚiÂ להזּכיר חׁשׁש ולא הּיאֹור הזּכיר . ««¬ְְְְְִִִַַַָֹ
מצרים: מימי ּכל על ידֹו ְְִִִֵֵַַַָָנטּית

akÔÎ eNÚiÂ וּתבא מּגזרת ּבלטיהם, מּלת . ««¬≈ְְִִִֵֶַַַָָֹ
העין. מן הּנעלמים סתר ּבדברי ּבּלאט. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאליו 
אינּנה  הה''א ּכי ה', חסרת הּמּלה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָואין
לׁשאֹול  ויׁש הּמּלה. ּבאמצע המׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָמאֹותּיֹות
לדם, מצרים מימי ּכל נהפכּו אהרן יד על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאם
והפכּום. מים החרטּומים מצאּו ְְֲִִַַַַָָָָאנה
ׁשהיּו הּמים רק הפ לא אהרן ְְֲִֶַַַַַַָָָֹֹוהּתׁשּובה,
הארץ. ּתחת ׁשהיּו הּמים לא הארץ, ִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל
ּכי  והראּו מים, והֹוציאּו חפרּו ְְְְְִִִִֶַַַָהחרטּומים

מעׂשה  ּבין ּגדֹול הפרׁש ויׁש לדם. ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָנהפכּו
הּיאֹור  ּכל הפ אהרן ּכי למעׂשיהם. ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹאהרן
ּגבּול  ּבכל ׁשהיה מים וכל לפניו, ְְְְִֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
הפ ּכי ועֹוד, אֹותם. רֹואה היה ׁשּלא ְְִִִֶֶַַָָָָֹמצרים,
ּומים  ּתמיד רצים רק עֹומדים, ׁשאינם ְִִִִִֵֶַַַָָָמים
ׁשבעת  הּמּכה עמדה ּכי ועֹוד, ּבאים. ְְְֲִִִִֵַַַָָָָאחרים
מים  רק ׁשהפכּו הראּו לא  והחרטּמים ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֻימים.

ּבכל  עֹומדים עד מעּטים אחד רגע היה וזה י. ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
ּביתֹו: אל ּפרעה ְֵֶֶַָֹׁשּׁשב

bkÔÙiÂטעם .˙‡ÊÏ Ìb ּבתחּלה הזּכיר ּכי . «ƒ∆ַַ«»…ְְִִִִִָ
הּמּטֹות: ּובלע לתּנין ׁשהיה הּמּטה ְִֶֶַַַַַַָָָאֹות

cke¯tÁiÂהיּו הּמים ּכי אֹומרים רּבים . ««¿¿ְִִִִַַַָ
ּביד  ונתלּבנּו ּכּדם, אדּמים הּמצרי ְְְְְְֲִִִִַַַַַָֻּביד
זה  אֹות נכּתב לא לּמה ּכן, אם ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּיׂשראלי.
והּצפרּדעים  הּדם מּכת ּכי ּדעּתי ּולפי ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָּבּתֹורה.
ּכי  והעברים, הּמצרים ּכֹוללת היתה ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָוהּכּנים
מעט  הּׁשלׁש ואּלה נרּדֹוף. הּכתּוב ְְְִֵֶַַַַַָָֹאחר
הּׁשם  קׁשה, ׁשהיתה הערב מּכת רק ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּזיק ּו,
וככה, יׂשראל. ּובין הּמצרּיים ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהפריׁש
כן  ולא מקניהם, ּבעבּור והּברד הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּכת
מּמצרים, יֹוצאים הם ּכי ּבארּבה. ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹּבּׁשחין ,
העברּיים: חפרּו ּכן הּמצרים, חפרּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכאׁשר
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ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå: §«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£Ì‰ÈËÏa∑:אמרּו ורּבֹותינּו ּובחׁשאי. ּבּלט אֹותֹו ׁשאֹומרין סז)לחׁש ׁשדים.(סנהדרין מעׂשה ּבלהטיהם,ּבלטיהם, ¿»≈∆ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּכׁשפים  Ú¯t‰.מעׂשה ·Ï ˜ÊÁiÂ∑,ּכן עֹוׂשים אּתם מכּׁשפּות ידי על פה)לֹומר: עיר (מנחות לעפרים, מכניסין אּתם ּתבן ְֲִֵַָ«∆¡«≈«¿…ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

ּכׁשפים  ׁשּכּלּה למצרים מכּׁשפּות מביאים אּתם אף ּתבן? עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּכּלּה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

(âë):úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt ïôiå©¦´¤©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ
i"yx£˙‡ÊÏ Ìb∑ ּדם ׁשל לזה ולא לתּנין ׁשּנהפ הּמּטה עזרא עזרא עזרא עזרא .למֹופת אבןאבןאבןאבן «»…ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

(ãë)ì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåàì ék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´³Ÿ
ì eìëé:øàéä éîénî úzL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ

(äë):øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîé úòáL àìniå©¦¨¥−¦§©´¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿ
i"yx£‡ÏniÂ∑ ימים ׁשבעת היה מנין חלקים ּוׁשלׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, היאר ׁשב ׁשּלא «ƒ»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבהם ּומתרה רבה)מעיד .(בשמות ְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr e zegiy ihewl)

ּבּבּבּבהםהםהםהם ּוּוּוּומתרהמתרהמתרהמתרה מעידמעידמעידמעיד כה)היההיההיההיה ּבעתיד.מעידמעידמעידמעיד(ז, ּבוּדאי ׁשּיקרה אֹו ּבעבר ׁשארע ּדבר ּומגּלה מֹודיעה עדּות, מּלׁשֹון העדאה, – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּדם לדם".העידהעידהעידהעידּובמּכת ונהפכּו . . הּמים על . . מּכה אנכי הּנה . . ּכה עד ׁשמעּת "לא ּבפרעה: הּנּהמתרהמתרהמתרהמתרהמׁשה התראה – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

צפרּדע ּובמּכת הּמתרה. ׁשל ּבהנהגתֹו ּתלּויה מה ּדבר ׁשּביאת ּכ על הּנה התרההתרההתרההתרהאזהרה לׁשּלח, אּתה מאן "ואם ּבפרעה: מׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּבצפרּדעים". ּגבּול ּכל את נגף ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹאנכי

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 `xfr oa`

keNÚiÂ להזּכיר חׁשׁש ולא הּיאֹור הזּכיר . ««¬ְְְְְִִִַַַָֹ
מצרים: מימי ּכל על ידֹו ְְִִִֵֵַַַָָנטּית

akÔÎ eNÚiÂ וּתבא מּגזרת ּבלטיהם, מּלת . ««¬≈ְְִִִֵֶַַַָָֹ
העין. מן הּנעלמים סתר ּבדברי ּבּלאט. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאליו 
אינּנה  הה''א ּכי ה', חסרת הּמּלה ְְִִֵֵֵֶַַַַָָואין
לׁשאֹול  ויׁש הּמּלה. ּבאמצע המׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָמאֹותּיֹות
לדם, מצרים מימי ּכל נהפכּו אהרן יד על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאם
והפכּום. מים החרטּומים מצאּו ְְֲִִַַַַָָָָאנה
ׁשהיּו הּמים רק הפ לא אהרן ְְֲִֶַַַַַַָָָֹֹוהּתׁשּובה,
הארץ. ּתחת ׁשהיּו הּמים לא הארץ, ִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל
ּכי  והראּו מים, והֹוציאּו חפרּו ְְְְְִִִִֶַַַָהחרטּומים

מעׂשה  ּבין ּגדֹול הפרׁש ויׁש לדם. ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָנהפכּו
הּיאֹור  ּכל הפ אהרן ּכי למעׂשיהם. ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹאהרן
ּגבּול  ּבכל ׁשהיה מים וכל לפניו, ְְְְִֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
הפ ּכי ועֹוד, אֹותם. רֹואה היה ׁשּלא ְְִִִֶֶַַָָָָֹמצרים,
ּומים  ּתמיד רצים רק עֹומדים, ׁשאינם ְִִִִִֵֶַַַָָָמים
ׁשבעת  הּמּכה עמדה ּכי ועֹוד, ּבאים. ְְְֲִִִִֵַַַָָָָאחרים
מים  רק ׁשהפכּו הראּו לא  והחרטּמים ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֻימים.

ּבכל  עֹומדים עד מעּטים אחד רגע היה וזה י. ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
ּביתֹו: אל ּפרעה ְֵֶֶַָֹׁשּׁשב

bkÔÙiÂטעם .˙‡ÊÏ Ìb ּבתחּלה הזּכיר ּכי . «ƒ∆ַַ«»…ְְִִִִִָ
הּמּטֹות: ּובלע לתּנין ׁשהיה הּמּטה ְִֶֶַַַַַַָָָאֹות

cke¯tÁiÂהיּו הּמים ּכי אֹומרים רּבים . ««¿¿ְִִִִַַַָ
ּביד  ונתלּבנּו ּכּדם, אדּמים הּמצרי ְְְְְְֲִִִִַַַַַָֻּביד
זה  אֹות נכּתב לא לּמה ּכן, אם ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּיׂשראלי.
והּצפרּדעים  הּדם מּכת ּכי ּדעּתי ּולפי ְְְְְְִִִִַַַַַַַָָּבּתֹורה.
ּכי  והעברים, הּמצרים ּכֹוללת היתה ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָוהּכּנים
מעט  הּׁשלׁש ואּלה נרּדֹוף. הּכתּוב ְְְִֵֶַַַַַָָֹאחר
הּׁשם  קׁשה, ׁשהיתה הערב מּכת רק ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּזיק ּו,
וככה, יׂשראל. ּובין הּמצרּיים ּבין ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהפריׁש
כן  ולא מקניהם, ּבעבּור והּברד הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּכת
מּמצרים, יֹוצאים הם ּכי ּבארּבה. ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹּבּׁשחין ,
העברּיים: חפרּו ּכן הּמצרים, חפרּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוכאׁשר



x`e`מו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 cenr ,`l jxk zegiy ihewl)

היארהיארהיארהיאר אתאתאתאת הההה'''' ההההּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת כה)ווווּיּיּיּיּמּמּמּמלאלאלאלא (ז, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
ּבהם  ּומתרה מעיד היה חלקים ּוׁשלֹוׁשה חדׁש, רביע מׁשּמׁשת הּמּכה ׁשהיתה לקדמּותֹו, הּיאֹור ׁשב ׁשּלא ימים, ׁשבעת מנין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹוּיּמלא

(רש"י)

ּתהיה  האחרֹונים החדׁש רבעי ּובׁשלׁשת הּמּכה, ּתהיה החדׁש ׁשל הראׁשֹון ׁשּברבע מראׁש ׁשּנקּבע ּכ חדׁש, הקצב מּכה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻלכל
ׁשּקדם  ּבאפן הּוא מראׁש ׁשּנקצב הּזמן ּומּדּוע הּבאה, הּמּכה לקראת ואזהרה הקּדמה היא ההתראה הרי לתמּה: ויׁש ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹההתראה.

ההתראה? מּכן לאחר ורק הּמּכה ְְְִֵַַַַַַַָָָָּתבֹוא
ה  אּלא ּפרעה, על ּבלבד ואּיּום אזהרה לׁשם היּו לא ההתראֹות מדּבר והּבאּור: ׁשּמׁשה הּדבר ּבעצם ּוליּסרֹו, לצערֹו נֹועדּו עצמן ן ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

לּבֹו ונכנע ּפרעה נׁשּבר וכ הּמּכה, לאחר מּיד ּבאים הם ּכאׁשר יֹותר ּגדֹולים אּלּו יּסּורים מצרים. מל ּפרעה לפני ּכאּלה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּדברים
יֹותר. ֵעֹוד

ּומבזּבז  הּמל ּפֹותח הּנּצחֹון למען לקדּׁשה. ההתנּגדּות את מחלט, נּצחֹון ּכדי עד ּולהכניע, לׁשּבר יׁש ה': ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻמּכאן
מברכים  ׁשּבת הּׁשנים ּברב היא וארא ּפרׁשת ׁשּׁשּבת ׁשבט', יּו"ד ּב'המׁש לגּני' 'ּבאתי ּבמאמרי (ּכּמסּבר ּכמּוסים אֹוצרֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּגם
להביא  ּכדי ּדמׁשיחא, עקבתא ׁשל החׁשּוכה ּבּתקּופה ּגם יהּודי, ּכל ׁשל לידיו הּללּו האֹוצרֹות נּתנּו זה נּצחֹון ּולצר ׁשבט), ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהחדׁש

הּׁשלמה. ּבּגאּלה הּמחלט הּנּצחֹון עזרא עזרא עזרא עזרא את אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֶַַַַָָָָֻֻ

(åë)äk åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ
:éðãáòéå énò-úà çlL ýåýé øîà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©´§Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦

(æë)ì äzà ïàî-íàåâð éëðà äpä çlLEìeáb-ìk-úà ó §¦¨¥¬©−̈§©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−
:íéòcøôöa©«§©§§¦«

i"yx£‰z‡ Ô‡Ó Ì‡Â∑,הּמפעל ׁשם על האדם ּכינה אּלא מסרב, ממאן, ּכמֹו מאן אּתה. סרּבן וׁשקט,ואם ׁשלו ּכמֹו: ¿ƒ»≈«»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
וזעף כ)סר א EÏe·b.(מלכים Ïk ˙‡ Û‚∑:וכן מּכה, לׁשֹון אּלא מיתה לׁשֹון אינֹו מּגפה לׁשֹון ּכל וכן כא)מּכה, (שמות ְֵָָ…≈∆»¿¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

וכן: מיתה, לׁשֹון אינֹו הרה", אּׁשה יג)"ונגפּו רגליכם",(ירמיה יתנּגפּו צא)"ּובטרם רגל",(תהלים ּבאבן ּתּגף ח)"ּפן (ישעיה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
נגף" עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּולאבן אבןאבןאבןאבן ְֶֶֶֶ

(çë)àéä õøLåøãçáe Eúéáa eàáe eìòå íéòcøôö ø §¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬
éãáò úéááe Eúhî-ìòå EákLîéøepúáe Enòáe EE ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½§©¤−

éúBøàLîáe: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 ְְְְְְְִִִַַַַַ

נפׁש מסירּות התּבּטאה מצרים ּתּנּורי לתֹו הּצפרּדעים ׁשּנכנסּו ּובזה צפרּדעים". הּיאֹור "וׁשרץ ּכּכתּוב הּמים, מן נבראּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָהּצפרּדעים
האׁש... לתֹו קפצּו הּמים ּברּואי ּביֹותר: ְְְְְִֵֵֵַַָָָּגדֹולה

* * *
אֹותֹו ּומצּננין הּתּנּור לתֹו יֹורדין רבה)הּצפרּדעין... (מדרש ְְְְְְְִִִַַַַַ

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¿¿»«»

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¿≈«¿»¿«»¿«»¿«¿»»

dxezd lr `xfr oa`

dk‡ÏniÂ זאת ׁשעמדה ּבעבּור ּזה הזּכיר . «ƒ»≈ְְֲִִֶֶַָָֹ
הּמּכֹות: ּבׁשאר כן ולא רּבים, ימים ְְִִִֵַַַַַָָָֹהּמּכה

ek‰Ú¯t Ï‡ ‡a ¯Ó‡iÂ.אחי אהרן עם . «…∆…∆«¿…ֲִִַָֹ
עּמי: יׁשלח לא אם הּׁשנית הּמּכה אֹותֹו ְְִִִִִֵַַַַַַָֹויֹודיע

fkÌ‡Â אני וׁשּבח  ּכמֹו יֹוצא. ּתאר מאן מּלת . ¿ƒְְֲִִֵֵֵַַַַָֹ
וטעם הּמתים. ּכתיב Û‚את וכן מׁשחית. ּכמֹו . ְִֵֶַַַ…≈ְְְְִִֵַ

ּבמּלת  נחלק ּו והּמפרׁשים וּתׁשחיתם. ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּוצפרּדע
נמצא  ּדג מין ׁשהּוא אמרּו ורּבים ְְְְְְִִִִֶַַָָָצפרּדעים.

ויֹוצא  אלתמס''ח. ערב ּבלׁשֹון ויּקרא  ְְְְְֲִִִִֵֵַָָּבמצרים,
ּכי  אמרּו ואחרים אדם. ּבני וחֹוטף הּנהר ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָמן
קֹול. ׁשּמׁשמיעים הּנהרֹות ּברּבי הּנמצאים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻהם

הּידּוע: והּוא ּבעיני הּנכֹון ְְְֵַַַַָָוהּוא

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iriax meil inei xeriy
מסּמלת  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 עזרא עזרא עזרא עזרא ּבּטּול אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומקרקרין ן ּבתֹו אבןאבןאבןאבן ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ç(à)Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ
-úà ìòäå íénâàä-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤

:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦
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 וד ֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו נפׁש(פמ"ז)הּנה יציאת "והיא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
מּמצרים  ׁשהּיציאה ּוכמֹו ". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ע"י ב"ה א"ס אֹור ּביחּוד ליּכלל ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהאלֹוקית
וראׁשיתם  מּכֹות, ּדעׂשר העבֹודה ע"י הּוא הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ּבעבֹודת הּוא כן ּכמֹו מּכֹות, העׂשר ע"י ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהתחילה

צפרּדע. ּומּכת ּדם ְְֵַַַַַַָמּכת
הּקרירּות  והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת וענינֹו לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמּכת
ּומּכה  הּקרירּות. ּבמקֹום ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי הּנפׁש הּוא הּדם ׁשּכן חּיּות על מֹורה ודם ה', ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָּבעבֹודת

לקדּׁשה. הּמנּגדים הּדברים ּכל אחר־ּכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה לעניני מהּקרירּות ׁשּכן הראׁשֹונה, היא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻזֹו
הּמים ּבריאת היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני קרירּות להכניס ה' ּבעבֹודת וענינה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן (שמו"ר לאחר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

ג) וחמרּיּות.פ"י, ּ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 עזרא עזרא עזרא עזרא ּוב' אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

(á)òcøôvä ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©
à-úà ñëzå:íéøöî õø ©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה ּופׁשּוטֹו(שמות מדרׁשֹו. זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
"וּתעל  ואף ּבלע"ז, גדוליר"א הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, לׁשֹון קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָיׁש

ּבלע"ז  גרינוליר"א עזרא עזרא עזרא עזרא .הּצפרּדע", אבןאבןאבןאבן ְְְֵַַַַַ

(â)íéòcøôöä-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤©«§©§§¦−
:íéøöî õøà-ìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)ýåýé-ìà eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½
eçaæéå íòä-úà äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−

:ýåýéì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ̈«

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

„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¿¿√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

gk¯‡È‰ ı¯LÂ.הּמים יׁשרצּו ּכמֹו יֹוצא. ּפעל . ¿»««¿…ְְְִִֵַַַֹ
העיר:ÏÚÂeוטעם מן ׁשפל לעֹולם הּנהר ּכי . ְַַ¿»ְִִִֵַָָָָָ
hkEnÚ·e ‰Î·e ׁשהּכתּוב ּבעבּור יפת, אמר . ¿»¿«¿ֲֶֶֶַַַָָ

ּבלבד, ּובעּמֹו ּבֹו ּכי רמז ,ּובעּמ ּובכה ְְְְְִִַַַַַָָָאמר
הזּכיר  ּכי ראיה, זֹו ואין יׂשראל. ּבעם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹולא

להז ּכיר צר ואין  עּמֹו, וכל עליו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיעלּו
ְִֵָיׂשראל:

`E„È ‰Ë ¯Ó‡iÂ והּנה הּׁשמים. רּוחֹות על . «…∆¿≈»¿ְִִֵַַַָ
ּומהּנהרֹות  מהּיאֹורֹות יעלּו ְְְְְֲִֵֵַַַַַָהצפרּדעים

מים: מקוה מּכל ולא ְְִִִִֵֶַַָָָֹּומהאּגמים,
aËiÂ ּכאׁשר ּבּיאֹור הּכה ולא ידֹו נטה הּנה . «≈ְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

לעלֹות  יכלּו ּכי רמז רק ּבראׁשֹונה, ְֲִִַַַָָָָָָעׂשה
ידֹו: נטֹות מרגע ְְְְִֵֶַַַָהּצפרּדעים

beNÚiÂ ּפרעה ראה ע''כ מּועטים. ּבמים . ««¬ְְִִַַָָָֹ

מעׂשיהם. ּובין אהרן מעׂשה ּבין הפרׁש ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹּכי
הֹוסיפּו ׁשהחרטּמים ראה ּכי למׁשה קרא ְְִִִֶֶַַָָָָֹֻע''כ

לחּסרּה: יכלּו ולא הּמּכה ְְְְַַַַָָָֹעל
c‡¯˜iÂ.לׁשניהם מּוסר ּדר העּתירּו אמר . «ƒ¿»ְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּכתּוב  ּכי מהראׁשֹונה, קׁשה היתה הּמּכה ְְִִֵַַָָָָָָָָֹוזאת
וּתׁשחיתם: ּוצפרּדע עח) ְְְִֵֵַַַַ(תהלים



מז `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k iriax meil inei xeriy
מסּמלת  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 עזרא עזרא עזרא עזרא ּבּטּול אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ

(èë)éãáò-ìëáe Enòáe äëáe:íéòcøôöä eìòé E §¨¬§©§−§¨£¨¤®©«£−©«§©§§¦«
i"yx£EnÚ·e ‰Î·e∑(פ נכנסי (סנהדרין מעיהם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומקרקרין ן ּבתֹו אבןאבןאבןאבן ¿»¿«¿ְְְְְְִִִֵֶַָ

ç(à)Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ
-úà ìòäå íénâàä-ìòå íéøàéä-ìò úøäpä-ìò Ehîa§©¤½©©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤

:íéøöî õøà-ìò íéòcøôöä©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦
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 וד ֹור ּדֹור ּבכל חז"ל אמרּו נפׁש(פמ"ז)הּנה יציאת "והיא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
מּמצרים  ׁשהּיציאה ּוכמֹו ". . ּבכלל והּמצֹות הּתֹורה עסק ע"י ב"ה א"ס אֹור ּביחּוד ליּכלל ּדחויא מׁשכא הּגּוף מּמאסר ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהאלֹוקית
וראׁשיתם  מּכֹות, ּדעׂשר העבֹודה ע"י הּוא הּגּוף מּמאסר הּיציאה ׁשּתחּלת האדם, ּבעבֹודת הּוא כן ּכמֹו מּכֹות, העׂשר ע"י ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָהתחילה

צפרּדע. ּומּכת ּדם ְְֵַַַַַַָמּכת
הּקרירּות  והינּו ולח, קר הּוא הּמים טבע הּוא; האדם ּבעבֹודת וענינֹו לדם, ׁשּנהּפכּו הּיאֹור מי הּכאת היה הּמּכה ענין ּדם: ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמּכת
ּומּכה  הּקרירּות. ּבמקֹום ה' ּבעבֹודת חּיּות להכניס ּדם ּדמּכת העבֹודה וזֹוהי הּנפׁש הּוא הּדם ׁשּכן חּיּות על מֹורה ודם ה', ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָּבעבֹודת

לקדּׁשה. הּמנּגדים הּדברים ּכל אחר־ּכ לבֹוא יכֹולים קדּׁשה לעניני מהּקרירּות ׁשּכן הראׁשֹונה, היא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻזֹו
הּמים ּבריאת היא צפרּדע ׁשּכן וחמרּיּות, ּגׁשמּיּות ּבעניני קרירּות להכניס ה' ּבעבֹודת וענינה צפרּדע, מּכת ּבאה מּכן (שמו"ר לאחר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

ג) וחמרּיּות.פ"י, ּ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 עזרא עזרא עזרא עזרא ּוב' אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

(á)òcøôvä ìòzå íéøöî éîéî ìò Bãé-úà ïøäà èiå©¥³©«£ŸÆ¤¨½©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©
à-úà ñëzå:íéøöî õø ©§©−¤¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Úc¯Ùv‰ ÏÚzÂ∑(רבה ּופׁשּוטֹו(שמות מדרׁשֹו. זהּו נחילים, נחילים מּתזת והיא אֹותּה מּכין והיּו היתה, אחת צפרּדע ««««¿«¿≈«ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
"וּתעל  ואף ּבלע"ז, גדוליר"א הרחיׁשה, הּכּנם", "וּתהי וכן: יחידּות, לׁשֹון קֹורא הּצפרּדעים ׁשירּוץ לֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָיׁש

ּבלע"ז  גרינוליר"א עזרא עזרא עזרא עזרא .הּצפרּדע", אבןאבןאבןאבן ְְְֵַַַַַ

(â)íéòcøôöä-úà eìòiå íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤©«§©§§¦−
:íéøöî õøà-ìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¤¬¤¦§¨«¦

(ã)ýåýé-ìà eøézòä øîàiå ïøäàìe äLîì äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½
eçaæéå íòä-úà äçlLàå énòîe épnî íéòcøôöä øñéå§¨¥Æ©«§©§§¦½¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−

:ýåýéì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ̈«

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

„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¿¿√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

gk¯‡È‰ ı¯LÂ.הּמים יׁשרצּו ּכמֹו יֹוצא. ּפעל . ¿»««¿…ְְְִִֵַַַֹ
העיר:ÏÚÂeוטעם מן ׁשפל לעֹולם הּנהר ּכי . ְַַ¿»ְִִִֵַָָָָָ
hkEnÚ·e ‰Î·e ׁשהּכתּוב ּבעבּור יפת, אמר . ¿»¿«¿ֲֶֶֶַַַָָ

ּבלבד, ּובעּמֹו ּבֹו ּכי רמז ,ּובעּמ ּובכה ְְְְְִִַַַַַָָָאמר
הזּכיר  ּכי ראיה, זֹו ואין יׂשראל. ּבעם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹולא

להז ּכיר צר ואין  עּמֹו, וכל עליו ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיעלּו
ְִֵָיׂשראל:

`E„È ‰Ë ¯Ó‡iÂ והּנה הּׁשמים. רּוחֹות על . «…∆¿≈»¿ְִִֵַַַָ
ּומהּנהרֹות  מהּיאֹורֹות יעלּו ְְְְְֲִֵֵַַַַַָהצפרּדעים

מים: מקוה מּכל ולא ְְִִִִֵֶַַָָָֹּומהאּגמים,
aËiÂ ּכאׁשר ּבּיאֹור הּכה ולא ידֹו נטה הּנה . «≈ְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

לעלֹות  יכלּו ּכי רמז רק ּבראׁשֹונה, ְֲִִַַַָָָָָָעׂשה
ידֹו: נטֹות מרגע ְְְְִֵֶַַַָהּצפרּדעים

beNÚiÂ ּפרעה ראה ע''כ מּועטים. ּבמים . ««¬ְְִִַַָָָֹ

מעׂשיהם. ּובין אהרן מעׂשה ּבין הפרׁש ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹּכי
הֹוסיפּו ׁשהחרטּמים ראה ּכי למׁשה קרא ְְִִִֶֶַַָָָָֹֻע''כ

לחּסרּה: יכלּו ולא הּמּכה ְְְְַַַַָָָֹעל
c‡¯˜iÂ.לׁשניהם מּוסר ּדר העּתירּו אמר . «ƒ¿»ְְִִֵֶֶֶַַָָ

ּכתּוב  ּכי מהראׁשֹונה, קׁשה היתה הּמּכה ְְִִֵַַָָָָָָָָֹוזאת
וּתׁשחיתם: ּוצפרּדע עח) ְְְִֵֵַַַַ(תהלים
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(ä)éúîì éìò øàtúä äòøôì äLî øîàiå|Eì øézòà ©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´§À
éãáòìåézaîe Enî íéòcøôöä úéøëäì Enòìe E÷ø E §©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−¦¨¤®©¬

:äðøàMz øàéa©§−Ÿ¦¨©«§¨
i"yx£ÈÏÚ ¯‡t˙‰∑י)ּכמֹו ּבלע"ז,(ישעיה וניט"ר ,מּמ ּגדֹול אני לֹומר: מׁשּתּבח ּבֹו"? החֹוצב על הּגרזן "היתּפאר ƒ¿»≈»«ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ

ולֹומר  ּגדֹול ּדבר ולׁשאל להתחּכם הׁשּתּבח – עלי" "התּפאר לעׂשֹותֹווכן: אּוכל ÓÏEÏ.ׁשּלא ¯ÈzÚ‡ È˙∑ את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ¿»««¿ƒ¿ֶ
ׁשּיּכרתּו, ּתרצה למתי הּצפרּדעים, הכרתת על הּיֹום ל אעּתיר לי.אׁשר ׁשּתקּבע לּמֹועד ּדברי אׁשלים אם ותראה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ

ׁשּיּכרתּו עלי אתּפּלל הּיֹום אני מׁשמע: "למתי", ׁשּנאמר: עכׁשו אתּפּלל, מתי מׁשמע היה אעּתיר, מתי נאמר: ְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלּו
נאמר: ולא והעּתרּתי, העּתירּו אעּתיר, ׁשּיּכרתּו. ּתרצה יֹום לאיזה אמר לי, ׁשּתקּבע לּזמן עתרּוהּצפרּדעים אעּתר, ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹ

יאמר: ּכ הפעיל, לׁשֹון והרּביתי, ארּבה הרּבּו, יאמר: וכאׁשר הּוא, ּפּלל הרּבֹות עתר, לׁשֹון ׁשּכל מּפני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹועתרּתי,
לכּלם: ואב ּדברים, והעּתרּתי העּתירּו לה)אעּתיר, הרּביתם (יחזקאל ּדבריכם, עלי עזרא עזרא עזרא עזרא .העּתרּתם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

(å)ýåýék ïéà-ék òãz ïòîì Eøáãk øîàiå øçîì øîàiå©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬
ìàý:eðé ¡Ÿ¥«

i"yx£¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ∑ הּיֹום למחר התּפּלל עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּיּכרתּו אבןאבןאבןאבן «…∆¿»»ְְְִִֵֶַַָָָ

ß zah g"k iying mei ß

(æ)ézaîe Enî íéòcøôöä eøñåáòîe Eéã÷ø Enòîe E §¨´©«§©§§¦À¦§Æ¦¨´¤½¥«£¨¤−¥«©¤®©¬
:äðøàMz øàéa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§−Ÿ¦¨©«§¨

(ç)ýåýé-ìà äLî ÷òöiå äòøt íòî ïøäàå äLî àöiå©¥¥¬¤²§©«£−Ÿ¥¦´©§®Ÿ©¦§©³¤Æ¤§Ÿ̈½
:äòøôì íN-øLà íéòcøôöä øác-ìò©§©¬©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ

i"yx£˜ÚˆiÂ ‡ˆiÂ∑ למחר ׁשּיּכרתּו עזרא עזרא עזרא עזרא .מּיד, אבןאבןאבןאבן «≈≈«ƒ¿«ְְִִֶָָָָ

(è)íézaä-ïî íéòcøôöä eúîiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©¬©§Ÿ̈−¦§©´¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬
:úãOä-ïîe úøöçä-ïî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦©«£¥−Ÿ¦©¨«Ÿ

(é):õøàä Làázå íøîç íøîç íúà eøaöiå©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯ÓÁ ÌÈ¯ÓÁ∑ ּגּלין ּדגֹורין, ּדגֹורין, ּכתרּגּומֹו: צּבּורים, עזרא עזרא עזרא עזרא .צּבּורים אבןאבןאבןאבן √»ƒ√»ƒְְְְִִִִִִִַַ

(àé)àìå Baì-úà ãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ¤¦½§¬Ÿ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL̈©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

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¿»»»

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«¿»»

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¿»

dxezd lr `xfr oa`

dÈÏÚ ¯‡t˙‰ ‰Ú¯ÙÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ אעׂשה . «…∆…∆¿«¿…ƒ¿»≈»«ֱֶֶ
הּמּכה  ויסר הּׁשם, אל ׁשאעּתיר ּתפארת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָל

וטעם ׁשּתבּקׁש: ¯‡Mz‰ּבּיֹום ¯B‡ia ׁשם ּכי . ְְֵֶַַַַ«¿ƒ»«¿»ִָ
צר אין הּיאֹור, ׁשהזּכיר ואחר ּבתחּלה. ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹהיּו

והאגמים: הּנהרֹות ְְְְֲִִַַָָָלהזּכיר
e¯ÁÓÏ ¯Ó‡iÂ חפני ּבן ׁשמּואל רב אמר . «…∆¿»»ְְִֵֶַַָָ

מ  הּמּכה אין ׁשּיסּור רק לבּקׁש האדם נהג ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּכֹוכבי  מערכת ּכי ּפרעה וחׁשב מּיד. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹמּמּנּו
ּומׁשה  מצרים, על הּצפרּדעים הביאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשמים
עת  הּגיע עּתה ּכי ּפרעה וחׁשב זה. יֹודע ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהיה 

ואמר והארי נּסהּו ע''כ  הּצפרּדעים, ְְְְְֱִִִֶַַַָָסּור
ְָָלמחר:

fe¯ÒÂ.הּמׁשּפט הפ מּלרע, הּמּלה זֹו ּבאה . ¿»ְְִִִֵֶַַַָָָָ
ּבּבֹור: אֹותי ׂשמּו ּכי ְִִַָָוכמֹוהּו,

g‡ˆiÂ ׁשּלא ּבּׁשם ּבטח ּכי וּיצעק, טעם . «≈≈ְִִֵֶַַַַַַָֹ
ּכדבר מעצמֹו. ּפרעה אל אמר ּכי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹיבּייׁשהּו.

הּׁשם: רׁשּות ּבלא ְְְִֵֶַֹיהיה
h‰LÓ ¯·„k '‰ NÚiÂ:מעצמֹו . «««ƒ¿«…∆ְֵַ
ie¯aˆiÂ:ּבר יֹוסף וּיצּבר ּכמֹו .Ì¯ÓÁ Ì¯ÓÁ. «ƒ¿¿ְְִֵַָֹ√»ƒ√»ƒ

חמֹורתים: חמֹור ְֲֲִַָּכמֹו

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k iying meil inei xeriy

i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑:וכן ונסֹוע", הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל ג)לׁשֹון ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א "וׁשאֹול (שמואל ¿«¿≈∆ƒְְְְְְֵֶַַָָָָָֹ
ּבאלהים",ל  כ)ֹו א ּופצע"(מלכים ‰'."הּכה ¯ac ¯L‡k∑"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ּדּבר? עזרא עזרא עזרא עזרא .והיכן אבןאבןאבןאבן ִֵֵַַָֹֹ«¬∆ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)Ehî-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½
:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑,ּבחֹול וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אהרן  ידי על עזרא עזרא עזרא עזרא .ולקה אבןאבןאבןאבן ְְֲֵַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiåøôò-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´
äéä õøàä øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä̈½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א עזרא עזרא עזרא עזרא .הרחיׁשה, אבןאבןאבןאבן «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé̈®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑(ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ על ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֵֶַַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברּיה אבןאבןאבןאבן ְְְִִַָָָ

(åè)÷æçiå àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, ידי על אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ אליכם יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְֲִֵֶַֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרעה" אבןאבןאבןאבן ְַֹ

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»

˜„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¿»

dxezd lr `xfr oa`

`i‰ÁÂ¯‰ ‰˙È‰ Èk ‰Ú¯t ‡¯iÂ ורוח ּכמֹו . ««¿«¿…ƒ»¿»»¿»»ְְַָ
BaÏלׁשאּול: ˙‡ „aÎ‰Â ּתחת הּפעל. ׁשם . ְָ¿«¿≈∆ƒֵַַַַֹ

עבר: ַָָֹּפעל
ai¯Ó‡iÂהּׁשלׁש היּו אהרן יד על ּכי ּדע . «…∆ֲִַַַַַָָֹֹ

ּבּׁשפלים, היּו והאֹותֹות הראׁשֹונֹות. ְְִִַַַָָָָהּמּכֹות
ּבּמים, היּו הּׁשּתים ּכי למעלה. ׁשּפרׁשּתי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּכמֹו
על  ׁשהיּו והּמּכֹות הארץ. ּבעפר ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּׁשליׁשית
ׁשּמעלתֹו ּכמֹו ּבעליֹונים, היּו ּבּמּטה מׁשה ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹיד
הּברד  מּכת ּכמֹו אהרן. מּמעלת ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹעליֹונה
ׁשהיה  והחׁש הביאם , ׁשהרּוח ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהארּבה ,
רק  ידֹו. על היתה הּׁשחין מּכת ּגם ְְֲִִַַַַַַָָָָּבאויר.
ּומּכת  ודבר ערֹוב והם מּטה, ּבלא ְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלׁש
ּומעט  מׁשה. ע''י מּטה ּבלא ואחת ְְְְִֶֶַַַַֹֹּבכֹורים.

טעם ה ּׁשחין: מּכת והיא לאהרן, È‰Â‰ׁשּתּוף ְְְֲִִִַַַַַַֹ¿»»
ÌpÎÏ ׁשּיּכה ּבעפר ּכאּלּו לאבק, והיה ּכמֹו . ¿ƒƒְְְְִֶֶֶַָָָָָָ

מצרים: ארץ ּבכל ּכּנים ויֹוליד יעלה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹאהרן,
bieNÚiÂ ּבעבּור מׁשה, על וּיעׂשּו טעם . ««¬ֲֲֶַַַַַַֹ

אׁשר  ּומּט ּכדר ּבּמּטה. ׁשּיּכה לאהרן ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּדּבר
הּיאֹור: את ּבֹו ‰Ìpkהּכית È‰zÂ.הּמין ׁשם . ְִִֶַָ«¿ƒ«ƒ»ִֵַ

ׁשרׁש. ואינּנּו ה''א, ּתחת הּוא אֹו נֹוסף. ְְֵֵֵֶֶַַַָֹוהּמ''ם
ּכמֹו נקבֹות, לׁשֹון סימן הּוא ְְְְְִִִֵָָולפעמים 
והעד, הּצפרּדע. וּתעל האחת ּכי ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָצפרּדעים.
ּתֹוספת  ּבעבּור זרה, הּכּנם מּלת ותהיה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּכּנים.
הּמ''ם  ּכי אמר ויפת חּנם. ריקם ּכמֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמ''ם,
ּכמֹו ּכּנים, מן הן האחת ּכי לּמצרים. ְְִִִִִִִֵַַַָָסימן
האהלי. ּבתֹו ּכדר הּמּלה וזֹו מּפּתים. ְְְֳִִִִִֶֶַַָָָּפת
היה  הארץ עפר ּכל ׁשאמר ּבעבּור ּתתמּה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָואל
ּכי  אחד. ּבמק ֹום ּבּמּטה ׁשהּכה ּבעבּור ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּכּנים,
הּטעם  ּכי הּׁשחין, ּודבר הּמים ּדבר היה ְְְִִִֵַַַַַַַַָָכן

הּמּכה: ּתחל אז ּכי ִֵַַָָָהּוא
ciÔk eNÚiÂ:הארץ עפר ׁשהּכּו .‡ÈˆB‰Ï ««¬≈ֲִֶֶַָָ¿ƒ

ÌÈpk‰ ּכמעׂשה ‡˙ מהארץ להֹולידם טעמֹו . ∆«ƒƒְְְֲִֵֵֶַַָָָ
להזּכיר וטעם יכלּו: ולא ‰Ìpkאהרן, È‰zÂ ְְְְְֲִַַַַָֹֹ«¿ƒ«ƒ»

ּבחרטּמים: היתה היא ּגם ּכי אחרת , ְְִִִֶֶַַַַַַָָֻּפעם

ehe¯Ó‡iÂ ּכמעׂשה ׁשעׂשּו ׁשראּו ּבעבּור . «…¿ְֲֲֵֶֶַַָָ
והּצפרּדע, הּדם ּבמּכת ּגם הּתּנין, ּבדבר ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָֹאהרן 
אהרן, עׂשה ּכאׁשר לעׂשֹות עּתה יכלּו ְְֲֲֲֶַַַַָָָָֹֹולא
ּבעבּור  הּמּכה זאת ּבאה לא לפרעה ְְְֲַַַַָָָָֹֹֹאמרּו
ּכפי  היא אלהים מּכת רק לׁשּלחם, ְְְְֱִִִִֵַַַַָָֹיׂשראל
ּכי  מצרים. ארץ מּזל על הּכֹוכבים ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָמערכת
רק  הּבֹורא, ּכחׁש לא ּפרעה ּכי ּפרׁשּתי ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹּכבר
ידֹו לא ּכי ּכדר וזה מׁשה. לֹו ׁשהזּכיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹהּׁשם
הּׁשמים, מן לנּו היה הּוא מקרה ּבנּו, ְְִִִֶַַָָָָָָָנגעה
הּפירּוׁש, זה יחזק ואׁשר ּפרעה. לב חזק ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹע''כ
אצּבע  אמרּו ולא היא , אלהים אצּבע ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹׁשאמרּו

י  אלהי ׁשהּוא ּפרעה ה' אמר ּכאׁשר  ׂשראל, ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
הּׁשם  וזה  ה'. אל הע ּתירּו הּצפרּדעים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַּבמּכת
אמר  מׁשה ּכי ועֹוד, האחרֹונֹות. ּבּמּכֹות ְְֲִִִֶַַַַָָֹהזּכיר
וככה  היֹותּה. לפני הּיאֹור מּכת ּדבר ְְְְְְֱִֵַַַַַָָָֹלפרעה
מּכת  ּבתחּלה לֹו הזּכיר ולא הּצפרּדעים. ְְְְְְִִִִִַַַַַַָֹמּכת

ִִַהּכּנים:
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i"yx£BaÏŒ˙‡ „aÎ‰Â∑:וכן ונסֹוע", הלֹו" ּכמֹו: הּוא, ּפעל ג)לׁשֹון ב מֹואב",(מלכים את כב)"והּכֹות א "וׁשאֹול (שמואל ¿«¿≈∆ƒְְְְְְֵֶַַָָָָָֹ
ּבאלהים",ל  כ)ֹו א ּופצע"(מלכים ‰'."הּכה ¯ac ¯L‡k∑"ּפרעה אליכם יׁשמע "ולא ּדּבר? עזרא עזרא עזרא עזרא .והיכן אבןאבןאבןאבן ִֵֵַַָֹֹ«¬∆ƒ∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹֹ

(áé)Ehî-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´¤©§½
:íéøöî õøà-ìëa ípëì äéäå õøàä øôò-úà Cäå§©−¤£©´¨¨®¤§¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡∑,ּבחֹול וּיטמנהּו הּמצרי את ּכׁשהרג עליו ׁשהגן לפי מׁשה, ידי על ללקֹות ּכדאי העפר היה לא ¡…∆«¬…ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
אהרן  ידי על עזרא עזרא עזרא עזרא .ולקה אבןאבןאבןאבן ְְֲֵַַָָֹ

(âé)iå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNòiåøôò-úà C ©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ¤£©´
äéä õøàä øôò-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä̈½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨£©¬¨¨²¤¨¨¬

:íéøöî õøà-ìëa íépë¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ìpk‰ È‰zÂ∑ ּבלע"ז פדוליר"א עזרא עזרא עזרא עזרא .הרחיׁשה, אבןאבןאבןאבן «¿ƒ«ƒ»ְְִַַָָ

(ãé)àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë-eNòiå©©«£¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ
:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëé̈®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«

i"yx£ÌÈpk‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï∑(ּולהֹוציאם אחרת: (נסחה אחר לבראתם, eÏÎÈ.מּמקֹום ‡ÏÂ∑ על ׁשֹולט הּׁשד ׁשאין ¿ƒ∆«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…»…ֵֵֵֶַַ
מּכּׂשעֹורה  ּפחּותה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברּיה אבןאבןאבןאבן ְְְִִַָָָ

(åè)÷æçiå àåä íéäìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä eøîàiå©«Ÿ§³©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøt-áì¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

i"yx£‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡∑ היא הּמקֹום מאת ּכׁשפים, ידי על אינּה זֹו ‰'.מּכה ¯ac ¯L‡k∑ אליכם יׁשמע "ולא ∆¿«¡…ƒƒְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ«¬∆ƒ∆ְְֲִֵֶַֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפרעה" אבןאבןאבןאבן ְַֹ

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»

˜„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¿»

dxezd lr `xfr oa`

`i‰ÁÂ¯‰ ‰˙È‰ Èk ‰Ú¯t ‡¯iÂ ורוח ּכמֹו . ««¿«¿…ƒ»¿»»¿»»ְְַָ
BaÏלׁשאּול: ˙‡ „aÎ‰Â ּתחת הּפעל. ׁשם . ְָ¿«¿≈∆ƒֵַַַַֹ

עבר: ַָָֹּפעל
ai¯Ó‡iÂהּׁשלׁש היּו אהרן יד על ּכי ּדע . «…∆ֲִַַַַַָָֹֹ

ּבּׁשפלים, היּו והאֹותֹות הראׁשֹונֹות. ְְִִַַַָָָָהּמּכֹות
ּבּמים, היּו הּׁשּתים ּכי למעלה. ׁשּפרׁשּתי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּכמֹו
על  ׁשהיּו והּמּכֹות הארץ. ּבעפר ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָוהּׁשליׁשית
ׁשּמעלתֹו ּכמֹו ּבעליֹונים, היּו ּבּמּטה מׁשה ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹיד
הּברד  מּכת ּכמֹו אהרן. מּמעלת ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹעליֹונה
ׁשהיה  והחׁש הביאם , ׁשהרּוח ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהארּבה ,
רק  ידֹו. על היתה הּׁשחין מּכת ּגם ְְֲִִַַַַַַָָָָּבאויר.
ּומּכת  ודבר ערֹוב והם מּטה, ּבלא ְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלׁש
ּומעט  מׁשה. ע''י מּטה ּבלא ואחת ְְְְִֶֶַַַַֹֹּבכֹורים.

טעם ה ּׁשחין: מּכת והיא לאהרן, È‰Â‰ׁשּתּוף ְְְֲִִִַַַַַַֹ¿»»
ÌpÎÏ ׁשּיּכה ּבעפר ּכאּלּו לאבק, והיה ּכמֹו . ¿ƒƒְְְְִֶֶֶַָָָָָָ

מצרים: ארץ ּבכל ּכּנים ויֹוליד יעלה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹאהרן,
bieNÚiÂ ּבעבּור מׁשה, על וּיעׂשּו טעם . ««¬ֲֲֶַַַַַַֹ

אׁשר  ּומּט ּכדר ּבּמּטה. ׁשּיּכה לאהרן ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּדּבר
הּיאֹור: את ּבֹו ‰Ìpkהּכית È‰zÂ.הּמין ׁשם . ְִִֶַָ«¿ƒ«ƒ»ִֵַ

ׁשרׁש. ואינּנּו ה''א, ּתחת הּוא אֹו נֹוסף. ְְֵֵֵֶֶַַַָֹוהּמ''ם
ּכמֹו נקבֹות, לׁשֹון סימן הּוא ְְְְְִִִֵָָולפעמים 
והעד, הּצפרּדע. וּתעל האחת ּכי ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָצפרּדעים.
ּתֹוספת  ּבעבּור זרה, הּכּנם מּלת ותהיה ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּכּנים.
הּמ''ם  ּכי אמר ויפת חּנם. ריקם ּכמֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמ''ם,
ּכמֹו ּכּנים, מן הן האחת ּכי לּמצרים. ְְִִִִִִִֵַַַָָסימן
האהלי. ּבתֹו ּכדר הּמּלה וזֹו מּפּתים. ְְְֳִִִִִֶֶַַָָָּפת
היה  הארץ עפר ּכל ׁשאמר ּבעבּור ּתתמּה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָואל
ּכי  אחד. ּבמק ֹום ּבּמּטה ׁשהּכה ּבעבּור ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָּכּנים,
הּטעם  ּכי הּׁשחין, ּודבר הּמים ּדבר היה ְְְִִִֵַַַַַַַַָָכן

הּמּכה: ּתחל אז ּכי ִֵַַָָָהּוא
ciÔk eNÚiÂ:הארץ עפר ׁשהּכּו .‡ÈˆB‰Ï ««¬≈ֲִֶֶַָָ¿ƒ

ÌÈpk‰ ּכמעׂשה ‡˙ מהארץ להֹולידם טעמֹו . ∆«ƒƒְְְֲִֵֵֶַַָָָ
להזּכיר וטעם יכלּו: ולא ‰Ìpkאהרן, È‰zÂ ְְְְְֲִַַַַָֹֹ«¿ƒ«ƒ»

ּבחרטּמים: היתה היא ּגם ּכי אחרת , ְְִִִֶֶַַַַַַָָֻּפעם

ehe¯Ó‡iÂ ּכמעׂשה ׁשעׂשּו ׁשראּו ּבעבּור . «…¿ְֲֲֵֶֶַַָָ
והּצפרּדע, הּדם ּבמּכת ּגם הּתּנין, ּבדבר ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָֹאהרן 
אהרן, עׂשה ּכאׁשר לעׂשֹות עּתה יכלּו ְְֲֲֲֶַַַַָָָָֹֹולא
ּבעבּור  הּמּכה זאת ּבאה לא לפרעה ְְְֲַַַַָָָָֹֹֹאמרּו
ּכפי  היא אלהים מּכת רק לׁשּלחם, ְְְְֱִִִִֵַַַַָָֹיׂשראל
ּכי  מצרים. ארץ מּזל על הּכֹוכבים ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָמערכת
רק  הּבֹורא, ּכחׁש לא ּפרעה ּכי ּפרׁשּתי ְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹּכבר
ידֹו לא ּכי ּכדר וזה מׁשה. לֹו ׁשהזּכיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹהּׁשם
הּׁשמים, מן לנּו היה הּוא מקרה ּבנּו, ְְִִִֶַַָָָָָָָנגעה
הּפירּוׁש, זה יחזק ואׁשר ּפרעה. לב חזק ְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹע''כ
אצּבע  אמרּו ולא היא , אלהים אצּבע ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֹׁשאמרּו

י  אלהי ׁשהּוא ּפרעה ה' אמר ּכאׁשר  ׂשראל, ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
הּׁשם  וזה  ה'. אל הע ּתירּו הּצפרּדעים ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַּבמּכת
אמר  מׁשה ּכי ועֹוד, האחרֹונֹות. ּבּמּכֹות ְְֲִִִֶַַַַָָֹהזּכיר
וככה  היֹותּה. לפני הּיאֹור מּכת ּדבר ְְְְְְֱִֵַַַַַָָָֹלפרעה
מּכת  ּבתחּלה לֹו הזּכיר ולא הּצפרּדעים. ְְְְְְִִִִִַַַַַַָֹמּכת

ִִַהּכּנים:



x`e`נ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k iying meil inei xeriy

(æè)éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§¥³©¸Ÿ¤Æ§¦§©¥Æ¦§¥´
ýåýé øîà äk åéìà zøîàå äîénä àöBé äpä äòøô©§½Ÿ¦¥−¥´©¨®§¨§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´§Ÿ̈½

:éðãáòéå énò çlL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¬©¦−§©«©§ª«¦

(æé)ðéà-íà ékEa çéìLî éððä énò-úà çlLî E ¦´¦¥«§»§©¥´©¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹
éãáòáeézááe Enòáe Eíéøöî éza eàìîe áøòä-úà E ©«£¨¤¯§©§²§¨¤−¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ

:äéìò íä-øLà äîãàä íâå áøòä-úà¤¤´¨½Ÿ§©¬¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨
i"yx£Ea ÁÈÏLÓ∑:וכן ,ּב לב)מגרה לׁשֹו(דברים ּבם", אׁשּלח ּבלע"ז "וׁשןּֿבהמת אינציט"ר ׁשּסּוי, ‰Ú¯·.ן ˙‡∑ «¿ƒ«¿ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ∆∆»…

ּבאּגדה  ּבּדבר טעם ויׁש ּבהם. מׁשחיתים והיּו ּבערּבּוביא, ועקרּבים ּונחׁשים רעֹות חּיֹות מיני ּומּכה:ּכל מּכה ּבכל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מעינֹותיה, מקלקל ּבתח ּלה עיר: על ּכׁשּצרה מלכּות ּכסדר עליהם, ּבא מלכים מלחמֹות ּבטכסיסי זֹו? ולּמה זֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלּמה
ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו', והֹומים מקרקרים הּצפרּדעים, וכן ּולבהלם, ליראם ּבּׁשֹופרֹות ּומריעין עליהם ּתֹוקעין ּכ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָואחר

ּתנחּומא  .רּבי ְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr `i zegiy ihewl)

רערערערעֹוֹוֹוֹותתתת חחחחּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת מינימינימינימיני יז)ּכּכּכּכלללל ח, רׁש"י (רש"י א ויּתּוׁשין"; "צרעין ׁשהיּו ּדעה ויׁש ּונמרים", אריֹות "ּדּבים ׁשהיּו דעה יׁש רּבה ּבמדרׁש ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻ
עּמֹו: ונּמּוקֹו רעֹות". חּיֹות מיני "ּכל סתם ּוּוּוּונמריםנמריםנמריםנמריםּכתב אריאריאריאריֹוֹוֹוֹותתתת "חּיֹות ּדּדּדּדּבּבּבּביםיםיםים הּכללי ּבּתאר אֹותם ׁשמזּכיר ּבזה מסּתּפק רׁש"י – ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ּדוקא. אּלּו חּיֹות ׁשם ׁשהיּו לֹומר הכרח אין מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ׁשעל ּגם ּומה ויויויויּתּתּתּתּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןרעֹות". להּלןצרעיןצרעיןצרעיןצרעין ּפרׁש רׁש"י (פסוק - ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מעֹורם.כז) הנאה אין ויּתּוׁשין צרעין והרי העֹורֹות, מן יהנּו לא ׁשהּמצרים ּכדי מתּו לא עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשהערֹוב אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

(çé)ãîò énò øLà ïLb õøà-úà àeää íBiá éúéìôäå§¦§¥¦Á©¸©¹¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´
ýåýé éðà ék òãz ïòîì áøò íL-úBéä ézìáì äéìò̈¤½¨§¦§¦¬¡«−̈¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−

:õøàä áø÷a§¤¬¤¨¨«¤
i"yx£È˙ÈÏÙ‰Â∑:וכן ט)והפרׁשּתי, וכן:(לקמן ה'", ל)"והפלה היא (דברים ּומפרׁשת מבּדלת לא – "מּמ היא נפלאת "לא ¿ƒ¿≈ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ

מּמ.ı¯‡‰ ·¯˜a '‰ È‡ Èk Ú„z ÔÚÓÏ∑ ּבּתחּתֹונים מתקּימת ּגזרתי ּבּׁשמים, ׁשּׁשכינתי ּפי על .אף ְִ¿««≈«ƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

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, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
עזרא  האּבן גֹו'". "והפליתי ּבפרּוׁש ּבהם נאמרה ׁשּלא אף ּגׁשן, ּבארץ היּו לא הראׁשֹונֹות הּמּכֹות ג' ּגם ּבאם הראׁשֹונים ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹנחלקּו

כט)ּכתב שם, וראה כד. הרדב"ז(ז, ּבׁשּו"ת א והעברים". הּמצרּיים ּכֹוללת היתה והּכּנים והצפרּדעים הּדם תתיג)"מּכת סי' חלק (ח"א ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ
יׂשראל" את ׁשּיׁשלח לפרעה ּבּה יׁש ראיה מה ליׂשראל ּגם היתה הּמּכה ּד"אם והקׁשה בתו"ש עליו הּובאּו ראׁשֹונים, הרּבה לדעת הּוא (וכן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יג) ח, יז. ז, .וארא
מּכת  ׁ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 י.ערֹוב פ"ט, בשמו"ר דאי' (והא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּובא (וש"נ) לא כּו'" מים ׁשֹותה 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
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 הּכּונה (ראה היתה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
ה'" אני "ּכי ּפרעה ידע ידן יז)ׁשעל שם, יראתם"(פרשתנו את ׁש"הלקה שם), חלק (רש"י את ּגם מּכה הּקּב"ה היה לא ּבאם וא"כ . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

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¬«

„‚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 `xfr oa`

fh¯Ó‡iÂ אל ּבּבקר לצאת הּמלכים מנהג . «…∆ְְִִֵֶֶַַַָָֹ
לעינים: טֹוב הּמים ראֹות ּכי ְִִִֵַַַַַָָהּנהר,

fiÁÈÏLÓ:הּנֹוסף הּכבד מהּבנין זרה מּלה . «¿ƒ«ְִִֵֵַַַָָָָָָ
אריֹות Ú¯·ּומּלת ּכמֹו מעֹורבֹות , רעֹות חּיֹות . ִַ»…ְְֲַָָָ

וטעם ּונמרים: ודּבים ‰‡„Ó‰זאבים Ìb. ְְְְִִִֵֵַַֻ«»¬»»
ׁשם: ּבּתים ׁשאין ִֵֶָָָמקֹום

`x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyiy meil inei xeriy
ּפרעה  ׁשּידע הּקּב"ה וכּונת ח"ו, עליו לׁשלט ה'" ּב"יכלת אין ׁשם ׁשּנמצא הע"ז ׁשחלק חֹוׁשב ּפרעה היה ּגׁשן, ּבארץ אׁשר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹהּיאֹור

מתמּלאת. היתה לא ה'" אני ְְֲִִִֵַָָֹ"ּכי
היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה ׁשהּמּכה להראֹות היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת טו)ועד"ז ח, הּמּכה (פרשתנו היתה , ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

להעלֹות  הם יכלּו ׁשּלא ּדאף חֹוׁשבים החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק הּמּכה היתה ּבאם ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻצריכה
"אצּבע  זה ואין מגּבלים, הם ׁשּגם ראי' זה הרי מסּים, חלק על רק להעלֹותם יכֹולים היּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה א ּכלל, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻהּכּנים

ֱִֹאלקים".
מּכאן  הרי זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי אבל ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

ּבנ"י. ׁשל מֹוׁשבם ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה עֹומד עּמי אׁשר ּגׁשן ארץ את ּבּיֹום "והפליתי הּנה עזרא עזרא עזרא עזרא ואיל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ß zah h"k iyiy mei ß
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב אֹותם (מלכים קֹורא יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת ּתֹועבה."ּולמלּכם ¬«ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים", "ּתֹועבת אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש אנּוועֹוד יראתם ׁשהרי זֹובחים, ׁשאנּו זביחה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
eÏ˜ÒÈ.זֹובחים  ‡ÏÂ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבתמיהה אבןאבןאבןאבן ְִ¿…ƒ¿¿Àְִִָ
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:ÔÈ„‰ ‡˙‡ ‡‰È ¯ÁÓÏƒ¿»¿≈»»»≈
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:‡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≈¬«¿»
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dxezd lr `xfr oa`

giÈ˙ÈÏÙ‰Â.אל''ף חסר ׁשהּוא אֹומרים יׁש . ¿ƒ¿≈ƒְֲִֵֶֶַָ
אפרׁש. וטעמֹו הה''א. מּבעלי ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָוהּנכֹון
מעבֹודת  להקל ּפרעה החל עּתה הּסברא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומּדר
יׂשראל  ּבין הּׁשם  ׁשהפריׁש ראה ּכא ׁשר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל,
צר ּכי רעה. להם לעׂשֹות ּפחד מצרים, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובין
הלא  ּבּדבר. יפּגענּו ּפן לזּבֹוח, לׁשּלחם לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיׁש
ּבארץ: לזּבֹוח רׁשּות להם נתן עּתה ּכי ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָתראה

‰‡¯ıוטעם ·¯˜a '‰ È‡ Èk מׁשל ּדר . ְַַƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ֶֶָָ
להיֹות  מלכּותם ּבאמצע לעמֹוד הּמלכים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָּכמנהג 
האדם, לב הּׁשם ּברא ּכאׁשר הּקצֹות. אל ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרֹוב
האדם  ורּוח ּבאמצע. הּגּוף ּכל על מל ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבקרּבֹו. אדם רּוח ויֹוצר ּכּכת ּוב הּגּוף, ְְְְְִֵֶַַַַָָָּבאמצע

ּכן  על הּתֹולדֹות, מן רּבֹות ראיֹות זה ְְִֵֶַַַַָָועל
הּוא  ּכי הֹופיע, אלהים יפי מכלל מּצּיֹון ְֱִִִִִִִַַָֹֹּכת ּוב
ּבּיּׁשּוב: ּתראה הּׁשם ּומלכּות הּיּׁשּוב, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָּבאמצע

hi˙„Ù ÈzÓNÂ,ּפדיֹון וכל הפרׁש. ּכטעם . ¿«¿ƒ¿Àְְְְִֵֶַַָ
הּטעם: מּזה ִֶַַַָקרֹוב

kNÚiÂ וטעם מׁשה. ּדּבר ּכאׁשר למחרתֹו . «««ְְֲֳִֵֶֶַַַָָֹ
Ú ‡·iÂ„·k היתה ¯· הּמּכה וזֹו מעצמֹו, . «»…»…»≈ְְְֵַַַָָָ

מהראׁשֹונֹות: ִֵָָָקׁשה
`k‡¯˜iÂּבאּו הּמּכֹות ּכי לפרעה התּברר . «ƒ¿»ְְְִִֵַַַָָֹ

וטעם : זבחּו ׁשּלא ּבמלכּותֹוı¯‡aּבעבּור . ְְֲֶַַַָֹ»»∆ְְַ
אחר: ּבמקֹום ְְֵַָֹולא

ak¯Ó‡iÂ ּתֹועבת ּפירּוׁש ּכי יׁשּועה א''ר . «…∆ְֲִֵַָ

ּכי  זרה. עבֹודה לגּנֹות ּכן ּכתב מׁשה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹמצרים,
אמר  והּוא מצרים, אלהי רק לפרעה אמר ְְְְֱִִֵַַַַַָָֹֹֹלא
היּו ּכי טלה. צּורת על אלהיהם היה ֱִִֵֶֶַַָָָָֹּכי
ּבארצם. מֹוׁשל ׁשהּוא טלה מּזל  על ְְְִֵֶֶַַַַָָחֹוׁשבים
היה  ואּלּו ּבׂשר. אֹוכלים היּו לא  זה ְְֲִִֶַָָָָָֹּובעבּור
ּגדיים. ּבׂשר אֹו ׁשֹור ּבׂשר יאכלּו לא לּמה ְְְְִֵַַָָָֹֹּכן,
היּו מׁשה ּבימי מצרים אנׁשי ּכי ּדעּתי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹּולפי
מחצי  יֹותר ׁשהם לנדיא''ה אנׁשי ּדעת ְֲִֵֵֵֵֶַַַַעל
ּבׂשר  אֹוכלים ואינם חם ּבני הם וכּלם ְְְְִֵֵֵָָָָָָָֻהעֹולם,
והּכלל  ּובצים. ודג וחלב ּדם ּגם הּיֹום. ְְְְִֵַַַַָָָָָעד
מי  מתעבים והם החי. מן ׁשּיצא ּדבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכל
ּבעיניהם  נמאסה ּומלאכה אֹותם. ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיאכל



ני `x`e zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyiy meil inei xeriy
ּפרעה  ׁשּידע הּקּב"ה וכּונת ח"ו, עליו לׁשלט ה'" ּב"יכלת אין ׁשם ׁשּנמצא הע"ז ׁשחלק חֹוׁשב ּפרעה היה ּגׁשן, ּבארץ אׁשר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹהּיאֹור

מתמּלאת. היתה לא ה'" אני ְְֲִִִֵַָָֹ"ּכי
היא" אלקים "אצּבע – מהּקּב"ה מּגיעה ׁשהּמּכה להראֹות היתה ׁשהּכּונה מּכיון ּכּנים, ּבמּכת טו)ועד"ז ח, הּמּכה (פרשתנו היתה , ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

להעלֹות  הם יכלּו ׁשּלא ּדאף חֹוׁשבים החרטּומים היּו מסּים, חלק על רק הּמּכה היתה ּבאם ּכי מצרים. ארץ ּבכל להיֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻצריכה
"אצּבע  זה ואין מגּבלים, הם ׁשּגם ראי' זה הרי מסּים, חלק על רק להעלֹותם יכֹולים היּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה א ּכלל, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻהּכּנים

ֱִֹאלקים".
מּכאן  הרי זאת", היתה ה' ׁש"מאת הּקּב"ה הראה ׁשּכבר אחרי אבל ּגׁשן. ארץ על ּגם יהיּו הראׁשֹונֹות מּכֹות ׁשג' נצר היה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹולכן

ּבנ"י. ׁשל מֹוׁשבם ּבמקֹום הּמּכֹות היּו ולא גֹו'", עליה עֹומד עּמי אׁשר ּגׁשן ארץ את ּבּיֹום "והפליתי הּנה עזרא עזרא עזרא עזרא ואיל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ß zah h"k iyiy mei ß
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(ë)åéãáò úéáe äòøô äúéa ãák áøò àáiå ïk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨©§−Ÿ¥´£¨¨®
:áøòä éðtî õøàä úçMz íéøöî õøà-ìëáe§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ

i"yx£ı¯‡‰ ˙ÁMz∑,הארץ ארעא נׁשחתה עזרא עזרא עזרא עזרא .אתחּבלת אבןאבןאבןאבן ƒ»≈»»∆ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(àë)eçáæ eëì øîàiå ïøäàìe äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−§©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬
ìàìý:õøàa íëé ¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ÌÎÈ‰Ï‡Ï eÁ·Ê∑ ּבּמדּבר ּבמקֹומכם ּתלכּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈…≈∆»»∆ְְְְְִִֵֶַָֹ

(áë)íéøöî úáòBz ék ïk úBNòì ïBëð àì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´¦§©½¦
ìà ýåýéì çaæðýíéøöî úáòBz-úà çaæð ïä eðé ¦§©−©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬¦§©²¦

:eðì÷ñé àìå íäéðéòì§¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚBz∑ּכמֹו מצרים, כג)יראת ב אֹותם (מלכים קֹורא יׂשראל ואצל עּמֹון", ּבני ּתֹועבת ּתֹועבה."ּולמלּכם ¬«ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

למצרים הּוא ׂשנאּוי ּדבר מצרים", "ּתֹועבת אחר: ּבלׁשֹון לֹומר יׁש אנּוועֹוד יראתם ׁשהרי זֹובחים, ׁשאנּו זביחה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
eÏ˜ÒÈ.זֹובחים  ‡ÏÂ∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבתמיהה אבןאבןאבןאבן ְִ¿…ƒ¿¿Àְִִָ

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¿¿»»

dxezd lr `xfr oa`

giÈ˙ÈÏÙ‰Â.אל''ף חסר ׁשהּוא אֹומרים יׁש . ¿ƒ¿≈ƒְֲִֵֶֶַָ
אפרׁש. וטעמֹו הה''א. מּבעלי ׁשהיא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָוהּנכֹון
מעבֹודת  להקל ּפרעה החל עּתה הּסברא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומּדר
יׂשראל  ּבין הּׁשם  ׁשהפריׁש ראה ּכא ׁשר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל,
צר ּכי רעה. להם לעׂשֹות ּפחד מצרים, ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובין
הלא  ּבּדבר. יפּגענּו ּפן לזּבֹוח, לׁשּלחם לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיׁש
ּבארץ: לזּבֹוח רׁשּות להם נתן עּתה ּכי ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָתראה

‰‡¯ıוטעם ·¯˜a '‰ È‡ Èk מׁשל ּדר . ְַַƒ¬ƒ¿∆∆»»∆ֶֶָָ
להיֹות  מלכּותם ּבאמצע לעמֹוד הּמלכים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָּכמנהג 
האדם, לב הּׁשם ּברא ּכאׁשר הּקצֹות. אל ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרֹוב
האדם  ורּוח ּבאמצע. הּגּוף ּכל על מל ְְֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבקרּבֹו. אדם רּוח ויֹוצר ּכּכת ּוב הּגּוף, ְְְְְִֵֶַַַַָָָּבאמצע

ּכן  על הּתֹולדֹות, מן רּבֹות ראיֹות זה ְְִֵֶַַַַָָועל
הּוא  ּכי הֹופיע, אלהים יפי מכלל מּצּיֹון ְֱִִִִִִִַַָֹֹּכת ּוב
ּבּיּׁשּוב: ּתראה הּׁשם ּומלכּות הּיּׁשּוב, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָּבאמצע

hi˙„Ù ÈzÓNÂ,ּפדיֹון וכל הפרׁש. ּכטעם . ¿«¿ƒ¿Àְְְְִֵֶַַָ
הּטעם: מּזה ִֶַַַָקרֹוב

kNÚiÂ וטעם מׁשה. ּדּבר ּכאׁשר למחרתֹו . «««ְְֲֳִֵֶֶַַַָָֹ
Ú ‡·iÂ„·k היתה ¯· הּמּכה וזֹו מעצמֹו, . «»…»…»≈ְְְֵַַַָָָ

מהראׁשֹונֹות: ִֵָָָקׁשה
`k‡¯˜iÂּבאּו הּמּכֹות ּכי לפרעה התּברר . «ƒ¿»ְְְִִֵַַַָָֹ

וטעם : זבחּו ׁשּלא ּבמלכּותֹוı¯‡aּבעבּור . ְְֲֶַַַָֹ»»∆ְְַ
אחר: ּבמקֹום ְְֵַָֹולא

ak¯Ó‡iÂ ּתֹועבת ּפירּוׁש ּכי יׁשּועה א''ר . «…∆ְֲִֵַָ

ּכי  זרה. עבֹודה לגּנֹות ּכן ּכתב מׁשה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹמצרים,
אמר  והּוא מצרים, אלהי רק לפרעה אמר ְְְְֱִִֵַַַַַָָֹֹֹלא
היּו ּכי טלה. צּורת על אלהיהם היה ֱִִֵֶֶַַָָָָֹּכי
ּבארצם. מֹוׁשל ׁשהּוא טלה מּזל  על ְְְִֵֶֶַַַַָָחֹוׁשבים
היה  ואּלּו ּבׂשר. אֹוכלים היּו לא  זה ְְֲִִֶַָָָָָֹּובעבּור
ּגדיים. ּבׂשר אֹו ׁשֹור ּבׂשר יאכלּו לא לּמה ְְְְִֵַַָָָֹֹּכן,
היּו מׁשה ּבימי מצרים אנׁשי ּכי ּדעּתי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹּולפי
מחצי  יֹותר ׁשהם לנדיא''ה אנׁשי ּדעת ְֲִֵֵֵֵֶַַַַעל
ּבׂשר  אֹוכלים ואינם חם ּבני הם וכּלם ְְְְִֵֵֵָָָָָָָֻהעֹולם,
והּכלל  ּובצים. ודג וחלב ּדם ּגם הּיֹום. ְְְְִֵַַַַָָָָָעד
מי  מתעבים והם החי. מן ׁשּיצא ּדבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָּכל
ּבעיניהם  נמאסה ּומלאכה אֹותם. ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּיאכל
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(âë)ìL Cøcìà ýåýéì eðçáæå øaãna Cìð íéîé úLýeðé ¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½
:eðéìà øîàé øLàk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

(ãë)ýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³
ìàýeøézòä úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëé ¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤©§¦−

:éãòa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¦«

(äë)-ìà ézøzòäå Cnòî àöBé éëðà äpä äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³¥«¦¨Æ§©§©§¦´¤
÷ø øçî Bnòîe åéãáòî äòøtî áøòä øñå ýåýé§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®©À
:ýåýéì çaæì íòä-úà çlL ézìáì ìúä äòøt óñé-ìà©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½§¦§¦Æ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£Ï˙‰∑ להתל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹו אבןאבןאבןאבן »≈ְְֵָ

(åë):ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî äLî àöiå©¥¥¬¤−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«
i"yx£'‰ Ï‡ ¯zÚiÂ∑ עכׁשו ּבתפּלה. וּירּבה ּומׁשמע לֹומר, יכֹול היה וּיעּתיר, לֹומר ּבא אם וכן ּבתפּלה, נתאּמץ «∆¿«∆ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

להתּפּלל  וּירּבה מׁשמע וּיפעל, ּבלׁשֹון אֹומר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָ

(æë)åéãáòî äòøtî áøòä øñiå äLî øáãk ýåýé Nòiå©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´
:ãçà øàLð àì Bnòîe¥«©®¬Ÿ¦§©−¤¨«

i"yx£·¯Ú‰ ¯ÒiÂ∑ ּבעֹורֹותם הנאה להם יהיה מתּו, ׁשאם הּצפרּדעים, ׁשּמתּו ּכמֹו מתּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן «»«∆»…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çë)çlL àìå úàfä íòta íb Baì-úà äòøt ãaëiå©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ¦©−
:íòä-úà¤¨¨«

i"yx£˙‡f‰ ÌÚta Ìb∑הבטחתֹו קּים לא אתכם", אׁשּלח "אנכי ׁשאמר: ּפי על עזרא עזרא עזרא עזרא .אף אבןאבןאבןאבן «««««…ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

Áa„eכג  ‡¯a„Óa ÏÈÊÈ ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ≈≈¿«¿¿»¿««
:‡Ï ¯ÓÈÈc ‡Ók ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ≈«»»

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 `xfr oa`

מצרים  תֹועבת ּכי ּכתּוב וכן הּצאן. ְְְֲִִִִֵַַַָֹלרעֹות
אדם  יּניחּו לא הּיֹום ועד צאן. רֹועה ְִֵַַַָָָֹֹּכל
יבא  מהם אחד  ואם ּבארצם . ּבׂשר ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיאכל
ּבֹו ׁשּיאכלּו מקֹום מּכל יברח נכרּיה, ְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹּבארץ
אֹוכל  ּבֹו ׁשּיּגע ּדבר ּכל יאכל ולא ְִֵֶַַָָָָָֹֹּבׂשר,
ּכי  ּכתּוב וכן ּבעיניהם. טמאים וכליו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָּבׂשר,
לחם. העברים את לאכֹול הּמצרים יּוכל ּון ְְְֱִִִִֶֶֶֶַָֹלא 
המׁשילֹו ּפֹוטיפר ּבבית היה ּכאׁשר יֹוסף ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָוהּנה
אֹוכל. הּוא אׁשר הּלחם על לבד הּכל, ְֲֵֶֶֶַַַַַֹעל
ואין  עברי. ׁשהּוא ּבעבּור ּבֹו יּגע לא ְְֲִִִִֵֶַַֹּכי
מקנה, להם היה לּמה ּכן אם לׁשאֹול ְְִִִֵֶֶַַָָָָָטעם
הּסּוסים  ּכי לנדיא''ה. לאנׁשי יׁש ּכן ְְִִִֵֵֵַַּכי
והּבקר  ולרּכֹוב, למּׂשא והּגמּלים ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָוהחמֹורים 
זה  על אדּבר ועֹוד לצמר. והּצאן ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַֹֹלחרׁש,
ה''א  ּתחסר ּכי יפת, אמר מצרים. ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבפסח
יסקלּונּו. והלא הּטעם, ּכי יסקלּונּו. ולא ְְְְְֲִִִִִַַַַַֹֹמּמּלת
הּתמּה, ּכה''א נזּבח הן מּלת ּכי ּדעּתי ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַּולפי
מצרים  ּתֹועבת את הנזּבח ,ּכ הּוא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָוהּנה

היתה  הן ּכמֹוהּו, יסקלּונּו. ולא ְְְְְִֵֵֵֶָָָֹלעיניהם
ָֹּכזאת:

bkC¯c וטעם מהּמצרים: לרחק אנּו צריכים . ∆∆ְְְְִִִִִֵַַַָֹ
eÈÏ‡ ¯Ó‡È ¯L‡k וכּמה נזּבח, מקנה איזה . «¬∆…«≈≈ְְְִִֵֶֶַַָ

מּמּנּו: ְִִֶַנזּבח
ck¯Ó‡iÂ ראּויה היתה ּבעדי העּתירּו מּלת . «…∆ְְְֲִִִַַַָָָ

זֹו ותסּור ּבעדי העּתירּו הּטעם, ּכי ְְְְֲִִִִַַַַַַָלהקּדים.
ּכאׁשר  ּבּמדּבר לזּבֹוח אתכם אׁשלח ואז ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמּכה,
ללכת  ּתרחיקּו ׁשּלא ּתנאי על רק ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָֹאמרּתם,

ימים: מהּׁשלׁשה ְִֵֵַָָֹיֹותר
dk¯Ó‡iÂ.Ï˙‰ היה ּכי מׁשּנה. הּׁשרׁש זה . «…∆»≈ְִֶֶֶַָָֹֻ

ׁשרׁש, הה''א ּכי ּבדגׁש, הּתי''ו להיֹות ְְִִֵֵֶַַַָָֹראּוי
ּתהתלּו התל וככה, ּדּבר. ידעּתי לא הּנה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹּכמֹו
מׁשה  ל ֹו ואמר אל ּיהּו. ּבהם ויהּתל והּנכֹון ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבי.
לׁשּלח  הּצפרּדעים ּבמּכת ׁשאמר ּבעבּור ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָּכן

ׁשּלח: ולא העם ְִֶַָָֹאת
ek‡ˆiÂ ׁשהן הּקדׁש ּבלׁשֹון מּלֹות יׁש . «≈≈ְִִֵֵֶֶַֹ

מהּקל  ּבנינים. מּׁשני והם ּבּטעם, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָׁשוֹות

אל  והעּתרּתי ה', אל  וּיעּתר ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָּומהּכבד .
ירה  והּוא מֹורה. אנכי אׁשר וכמֹוהּו, ְְֲִֶֶָָָָֹה'.
הן  מּועטֹות ּככה, ׁשהן הּמּלֹות ואּלה ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהחצי .

ְְִָּבמסּפר:
fkNÚiÂ הּפעלים ּכי ּבדקּדּוק. זרה וּיסר מּלת . «««ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּכמֹו קמּוץ. הראׁשֹון האֹות לעֹולם ְְְִִִַָָָָהּׁשנּיים,
אֹו ח ' האחרֹון האֹות  היה ואם  וּיקם. ְֲִַַַָָָָָָָָוּיׁשב,
הראׁשֹון  האֹות יהיה יּדגׁשּו. ׁשּלא ר' אֹו ְְִִִִֶֶַָָָֹעי ''ן
וּינע  הּׁשביעי. ּבּיֹום וּינח ּכמֹו ּגדֹול. ְְְִִַַַַַַַַָָָּבפּת''ח
ּכי  הּקל, מהּבנין ואּלה אליה. וּיסר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלבבֹו.
ּבפּת''ח  הראׁשֹון האֹות יהיה הּכבד ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָמהּבנין

לא אם אחת קטן, האחרֹון האֹות היה ֲִַַַָָָָָָֹ
הרכּוׁש. ּכל את וּיׁשב ּכמֹו הּנזּכרֹות. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָמהאֹותּיֹות
אֹופן  את וּיסר ּכמֹו וּיסר, ּתחת וּיסר ּבא ְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָוהּנה
הערֹוב, וּיסר להיֹות הּוא ונכֹון ְְְְִֵֶַַָָָָמרּכבֹותיו .

הערֹוב: וסר ּכמֹו הקל. ְְְִֵֵֶַַָָָמהּבנין
gk‰Ú¯t „aÎiÂ עׂשה ּכאׁשר לּבֹו חּזק הּוא . ««¿≈«¿…ֲִִֵֶַָָ

לּבֹו: את והכּבד ׁשם ׁשּכתּוב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָּבצפרּדעים,

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyiy meil inei xeriy
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dxezd lr `xfr oa`

`‰Ú¯t Ï‡ ‡a א''ר ׁשּלֹו. הארמֹון אל . …∆«¿…ְֶֶַָ
האחת  ּבּמים. היּו מּכֹות ׁשּתים הּלוי, ְְִִִֵַַַַַַַָָָיהּודה
ׁשעלּו והּׁשנית הּדגה, ומתה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהתאּדמּו
מהּכּנים  אחת ׁשּתים, ּובארץ מהם. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּצפרּדעים
ּוכתיב  מעֹורבֹות. חּיֹות והן מהערֹוב. ְְְְִִֵֵֵֶַַָָוהּׁשנית
ּכי  ּבאויר, ּוׁשּתים חּיה. נפׁש הארץ ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָוּתֹוצא
הּמנהג. מן מׁשּנה קר, אֹו חם רק אינּנּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּדבר
ּכי  ּבעבּור מסּפר, להם אין מתים אחד  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוברגע
ּבאויר. ּתלּויה ּבּלב, ׁשהיא החּיים ּכל ְֲִִִֵֶַַַַָָָרּוח
הרקיע  יקרא הּכתּוב ּכי ׁשחין, מּכת ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָוהּׁשנית
הּׁשביעית  והּמּכה ׁשמים. ראׁשם על ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹאׁשר
וכן  האׁש. ּומּגלּגל הּסערה מּגלּגל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמערבת
והּׁשמינית  הּברד. ּבתֹו מתלּקחת ואׁש ְְְְְִִִֵַַַַַָָָּכתּוב

הרּוח. ע''י מרחֹוק ׁשּבאה הארּבה, ְֵֶֶַַַַָָָָָמּכת
ׁשני  אֹור ׁשּנעּדר נפלאה מּכה היתה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּתׁשיעית
ועׂשירית  מצרים. מארץ  והּככבים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּמאֹורֹות 
הּבכֹורים: להרֹוג הּכבֹוד מּגלּגּלי הּמׁשחית ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָרדת

a˜ÈÊÁÓ E„BÚÂ,לֹו הּדֹומה אֹו יד חסר . ¿¿«¬ƒֵֶַָָ
ּכלב: ּבאזני מחזיק ְְְֲִֵֶֶַָּכמֹו

b‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰ הּיּו''ד ׁשּיתחּלף מצאנּו הּנה . ƒ≈«»ְִִֵֵֶַַָָ
ׁשּוי''ו  זה והפ .למל להם הוה ואּתה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבוי''ו.
ה' וקוי ּביּו''ד יתחּלף קוי. יבֹוׁשּו לא ְְְֲִֵֵֵֶַָֹֹֹאׁשר

ּומּלת ּכח: מצאנּוהּוc·¯יחליפּו לא ּכלל, ׁשם . ֲִִַַַֹ∆∆ְְֵָָֹ
זרע  ּכל את וּתדּבר אחת, ּבמקֹום רק ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָּבּפעלים.
וּתאּבד. ּכתּוב מלכים ּובספר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּממלכה.

מּמּנּו: טֹוב ידענּו לא רק רחֹוק, ְְִֵֶַַַָָֹוהּפירּוׁש

c‰ÏÙ‰Â.¯·c,מחּברים ּדברים ענין על יאמר ¿ƒ¿»»»ְְְִִִַַַָָֹֻ
יׁש על  יאמר ּגם ה'. ּדּבר אׁשר הּדבר ְֲִֵֵֶַַַַָָֹּכמֹו

ּדבר: חסרּת לא וכמֹוהּו, זה. ְְְֶַָָָָָֹּכמֹו
dÌNiÂ:האֹות לתחּלת ּוזמן קצב ׂשם . «»∆ְְִִֶֶַַָָ
e'‰ NÚiÂ,מצרים מקנה ּכל וּימת ּופירּוׁש . «««ְְִִִֵֵַָָָָ

.מקנ את העז ׁשלח ּכתיב הּנה ּכי ְְְְִִִִֵֵֶַָרּוּבֹו.

הּׂשדה. עׂשב ּכל ואת ּבּברד, ּתמצא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָוככה
הּפליטה: יתר את ואכל הארּבה, מּכת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהעד

f„Á‡ „Ú.ּבּׁשירה אפרׁש ּכאׁשר אחד, אפילּו . «∆»ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָ
ּכי  וראה ׁשּׁשלח ואפיל ּו הּפסּוק, זה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָוטעם
מקנהּו, הּכה ּובעבּורם יׂשראל, אֹוהב ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּׁשם
עּמֹו, לׁשּלח הּמּכה ּבזאת מהּמקנה חׁשׁש ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹלא

הרּבה: עמדה לא ְְֵַַָָֹאּולי
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è(à)åéìà zøaãå äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈
énò-úà çlL íéøáòä éýìà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬¤©¦−

:éðãáòéå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©«©§ª«¦

(á)ì äzà ïàî-íà ék:ía ÷éæçî EãBòå çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥®©§«§−©«£¦¬¨«
i"yx£Ìa ˜ÈÊÁÓ∑ּכמֹו ּבם, כה)אֹוחז ּבמבׁשיו"(דברים עזרא עזרא עזרא עזרא "והחזיקה .אבןאבןאבןאבן «¬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, הֹויה,לׁשֹון העֹומד ועל ּתהיה, העתיד ועל היתה, ׁשעבר על נקבה ƒ≈«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
רֹועה  רֹוצה, עֹוׂשה, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹו: אבןאבןאבןאבן ְָָָ

(ã)àìå íéøöî äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î ïéa ýåýé äìôäå§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ
-ìkî úeîé:øác ìàøNé éðáì ¨²¦¨¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«

i"yx£‰ÏÙ‰Â∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .והבּדיל אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»ְְִִ

(ä)äfä øácä ýåýé äNòé øçî øîàì ãòBî ýåýé íNiå©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²©¨¨¬©¤−
:õøàa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«¤

(å)äð÷î ìk úîiå úøçnî äfä øácä-úà ýåýé Nòiå©©̧©§Ÿ̈¹¤©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´
:ãçà úî-àì ìàøNé-éðá äð÷nîe íéøöî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨®¦¦¦§¥¬§¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«

(æ)ãçà-ãò ìàøNé äð÷nî úî-àì äpäå äòøt çìLiå©¦§©´©§½Ÿ§¦¥ÀŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤¨®
:íòä-úà çlL àìå äòøt áì ãaëiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤¨¨«

(ç)àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ
:äòøô éðéòì äîéîMä äLî B÷øæe ïLák çét íëéðôç̈§¥¤½¦−©¦§¨®§¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«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 `xfr oa`

`‰Ú¯t Ï‡ ‡a א''ר ׁשּלֹו. הארמֹון אל . …∆«¿…ְֶֶַָ
האחת  ּבּמים. היּו מּכֹות ׁשּתים הּלוי, ְְִִִֵַַַַַַַָָָיהּודה
ׁשעלּו והּׁשנית הּדגה, ומתה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהתאּדמּו
מהּכּנים  אחת ׁשּתים, ּובארץ מהם. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּצפרּדעים
ּוכתיב  מעֹורבֹות. חּיֹות והן מהערֹוב. ְְְְִִֵֵֵֶַַָָוהּׁשנית
ּכי  ּבאויר, ּוׁשּתים חּיה. נפׁש הארץ ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָוּתֹוצא
הּמנהג. מן מׁשּנה קר, אֹו חם רק אינּנּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּדבר
ּכי  ּבעבּור מסּפר, להם אין מתים אחד  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוברגע
ּבאויר. ּתלּויה ּבּלב, ׁשהיא החּיים ּכל ְֲִִִֵֶַַַַָָָרּוח
הרקיע  יקרא הּכתּוב ּכי ׁשחין, מּכת ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָוהּׁשנית
הּׁשביעית  והּמּכה ׁשמים. ראׁשם על ְְֲִִִֶַַַַַָָָֹאׁשר
וכן  האׁש. ּומּגלּגל הּסערה מּגלּגל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמערבת
והּׁשמינית  הּברד. ּבתֹו מתלּקחת ואׁש ְְְְְִִִֵַַַַַָָָּכתּוב

הרּוח. ע''י מרחֹוק ׁשּבאה הארּבה, ְֵֶֶַַַַָָָָָמּכת
ׁשני  אֹור ׁשּנעּדר נפלאה מּכה היתה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּתׁשיעית
ועׂשירית  מצרים. מארץ  והּככבים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּמאֹורֹות 
הּבכֹורים: להרֹוג הּכבֹוד מּגלּגּלי הּמׁשחית ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָרדת

a˜ÈÊÁÓ E„BÚÂ,לֹו הּדֹומה אֹו יד חסר . ¿¿«¬ƒֵֶַָָ
ּכלב: ּבאזני מחזיק ְְְֲִֵֶֶַָּכמֹו

b‰ÈB‰ '‰ „È ‰p‰ הּיּו''ד ׁשּיתחּלף מצאנּו הּנה . ƒ≈«»ְִִֵֵֶַַָָ
ׁשּוי''ו  זה והפ .למל להם הוה ואּתה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבוי''ו.
ה' וקוי ּביּו''ד יתחּלף קוי. יבֹוׁשּו לא ְְְֲִֵֵֵֶַָֹֹֹאׁשר

ּומּלת ּכח: מצאנּוהּוc·¯יחליפּו לא ּכלל, ׁשם . ֲִִַַַֹ∆∆ְְֵָָֹ
זרע  ּכל את וּתדּבר אחת, ּבמקֹום רק ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָּבּפעלים.
וּתאּבד. ּכתּוב מלכים ּובספר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּממלכה.

מּמּנּו: טֹוב ידענּו לא רק רחֹוק, ְְִֵֶַַַָָֹוהּפירּוׁש

c‰ÏÙ‰Â.¯·c,מחּברים ּדברים ענין על יאמר ¿ƒ¿»»»ְְְִִִַַַָָֹֻ
יׁש על  יאמר ּגם ה'. ּדּבר אׁשר הּדבר ְֲִֵֵֶַַַַָָֹּכמֹו

ּדבר: חסרּת לא וכמֹוהּו, זה. ְְְֶַָָָָָֹּכמֹו
dÌNiÂ:האֹות לתחּלת ּוזמן קצב ׂשם . «»∆ְְִִֶֶַַָָ
e'‰ NÚiÂ,מצרים מקנה ּכל וּימת ּופירּוׁש . «««ְְִִִֵֵַָָָָ

.מקנ את העז ׁשלח ּכתיב הּנה ּכי ְְְְִִִִֵֵֶַָרּוּבֹו.

הּׂשדה. עׂשב ּכל ואת ּבּברד, ּתמצא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָוככה
הּפליטה: יתר את ואכל הארּבה, מּכת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוהעד

f„Á‡ „Ú.ּבּׁשירה אפרׁש ּכאׁשר אחד, אפילּו . «∆»ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָ
ּכי  וראה ׁשּׁשלח ואפיל ּו הּפסּוק, זה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָוטעם
מקנהּו, הּכה ּובעבּורם יׂשראל, אֹוהב ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּׁשם
עּמֹו, לׁשּלח הּמּכה ּבזאת מהּמקנה חׁשׁש ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹלא

הרּבה: עמדה לא ְְֵַַָָֹאּולי
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i"yx£ÌÎÈÙÁ ‡ÏÓ∑ ּבלע"ז ÔL·k.ילוייניי"ש ÁÈt∑ ּובלע"ז ּבּכבׁשן, הּנׂשרפות עמּומות הּגחלים מן הּנּפח ּדבר ¿…»¿≈∆ְַַƒ«ƒ¿»ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
ּומפריחן  מפיחן ׁשהרּוח הפחה, לׁשֹון ּפיח, LÓ‰.אולב"ש. B˜¯Êe∑ ּביד אּלא נזרק אינֹו ּבכח, הּנזרק ּדבר וכל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָ¿»…∆ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשה אחת. ואחד, אהרן. וׁשל ׁשּלֹו חפנים מלא מׁשה ׁשל קמצֹו ׁשהחזיק אחד, הרּבה: נּסים על הרי האבק ּכל ל ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
מצרים  .ארץ ְִִֶֶַ

(è)íãàä-ìò äéäå íéøöî õøà-ìk ìò ÷áàì äéäå§¨¨´§¨½̈©−¨¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧©¨«¨¹̈
ì äîäaä-ìòå:íéøöî õøà-ìëa úòaòáà çøt ïéçL §©©§¥À̈¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£˙ÚaÚ·‡ Á¯t ÔÈÁLÏ∑ ּבּועֹות צֹומחין ידֹו ׁשעל אבעּבעין, סגי לׁשיחנא חמימּות.∑ÔÈÁL.ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון ƒ¿ƒ…≈«¬«¿À…ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָֻ¿ƒְֲִ
ׁשחּונה  ׁשנה מׁשנה, ּבלׁשֹון יׁש .והרּבה ְְְְְִִֵֵַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr el zegiy ihewl)

חמימחמימחמימחמימּוּוּוּותתתת ט)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ט, הּׁשחין (רש"י הּמּכה, ּגּוף זה, ּולפי רׁש"י. מּלׁשֹון לכאֹורה מׁשמע וכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשהאבק הרמּב"ן, ּכתב ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
החזיקּו ואהרן ׁשּמׁשה מּזה אמנם, מצרים. ּבכל האבק ּופּזּור ּבהליכת רק היה והּנס טבעי, ּבאפן היה והאבעּבּועֹות, ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ(החמימּות)

נס. ּבּדר היה (החמימּות) הּמּכה ּגּוף ׁשּגם רׁש"י, ּבדעת לפרׁש נראה לכן ׂשֹורף". "חם היה ׁשּלא מכרח ּבידם, זה עזרא עזרא עזרא עזרא ּפיח אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(é)Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîòiå ïLákä çét-úà eç÷iå©¦§º¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²
íãàa çøt úòaòáà ïéçL éäéå äîéîMä äLî¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈

:äîäaáe©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰a·e Ì„‡a∑ אּלא מצרים"? מקנה ּכל "וּימת נאמר: ּכבר והלא הּבהמֹות, להם היּו מאין ּתאמר: ואם »»»«¿≈»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

מקנהּו את הניס ה' ּדבר את והּירא ּבּׂשדה אׁשר ּבמקנ" ׁשּנאמר: ּבלבד, ׁשּבּׂשדֹות אֹותן על אּלא ּגזרה, נגזרה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹלא
ּבחּור" רכב ׁשׁשֿמאֹות "וּיּקח אצל: ּבּמכילּתא ׁשנּויה וכן הּבּתים". יד)אל עזרא עזרא עזרא עזרא .(לקמן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)ïéçMä éðtî äLî éðôì ãîòì íénèøçä eìëé-àìå§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬¤−¦§¥´©§¦®
:íéøöî-ìëáe ínèøça ïéçMä äéä-ék¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−§¨¦§¨«¦

(áé)øLàk íäìà òîL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤²
:äLî-ìà ýåýé øac עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

(âé)éðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−¦§¥´
ìà ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøôýçlL íéøáòä é ©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©©¬

:éðãáòéå énò-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©¦−§©«©§ª«¦

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»

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¿¿√»»

dxezd lr `xfr oa`

h‰È‰Â ׁשהּוא הּפיח ׁשּזה נס, מעׂשה זה . ¿»»ֲִֵֵֶֶֶֶַַַ
ולא  מצרים, ארץ ּכל על אבק נעׂשה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹמעט,

יׂשראל: ּכי ‡·ÚaÚ˙הפריׁש נֹוסף. האל''ף . ְְִִִֵָ¬«¿À…ִֶָָָ
ּכפּולה, והּמּלה אׁש. ּתבעה מים מּגזרת  ְְְְִִִִִֵֶַַַָָהּוא 

ּתׂשגׂשגי: ּתׁשעׁשעּו ְְְְְְְִַַּכמֹו
iÔL·k‰ ÁÈt ˙‡ eÁ˜iÂ חפניהם מלא . «ƒ¿∆ƒ««ƒ¿»ְְֵֶָֹ

יּתכן  הּכל. זרק ּומׁשה הזּכיר, ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹּכאׁשר
הּצפרּדעים  ּבמּכת לקּו לא ְְְְְְִִַַַַַַָֹֻׁשהחרטּמים

ּבחכמת  ּדר ּבּקׁשּו חכמתם ּבעבּור ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָוהערֹוב,
נבערה  ועּתה מעט. להם להרויח ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָהּתֹולדֹות
ׁשּלא  ּובעבּור זה. הזּכיר ּכן על ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹחכמתם,
ׁשּיעּתירּו. ּפרעה ּבּקׁש לא הרּבה, הּמּכה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹעמדה

ׁשה  ימים,ּובעבּור ז' עמדה הראׁשֹונה ּמּכה ְֲִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּככה  הּפׁשט ּדר על מּמּנה נלמֹוד ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹלא
נרּדֹוף. הּכתּוב אחר ּכי ועֹוד , מּכה. ּכל  ְְְִִַַַַָָָָָעמדה
ּומּכת  אחת, ׁשעה  היתה הּדבר מּכת ּכי ְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָוידּוע

לדעת  ּדר לנּו אין ּכן על ימים. ג' ִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהחׁש
רק  הּמּכֹות, והחּלּו מׁשה ּבא חדׁש ְְֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבאיזה
קּבלנּו הּקדֹוׁשים, חכמינּו ּביד קּבלה היתה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאם

ְְַָוׁשמענּו:
ai'‰ ˜fÁÈÂ:להעּתיר ּבּקׁש לא ּכן על . «¿«≈ְְִִֵֵַַֹ
bi¯Ó‡iÂ יֹוצא ׁשהּוא הּזה ּבּמקֹום הזּכיר לא . «…∆ְִִֵֶֶַַָֹ

אחר: צר לֹו היה אּולי ְֵֶַַַַָָָֹהּמימה.

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ycew zayl inei xeriy

(ãé)ék|Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½
éãáòáe:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤

i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשקּולה אבןאבןאבןאבן ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)øáca Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−©¨®¤
:õøàä-ïî ãçkzå©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְִִִִִֶָָָָ
עּמ ואת אֹות והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים הּבהמֹות ּבמקנ ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ ז ּבעבּור את אבל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ«ƒ»≈ƒ»»∆ֲֲַָֹ
וגֹו' עזרא עזרא עזרא עזרא .העמדּתי אבןאבןאבןאבן ְְֱִֶַ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàå-úà Eúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß hay '` ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑ ּובלע"ז ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ

נֹותן  מתּפעל, ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקלקי"ר.
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל יב)הּתי"ו סבל,(קהלת מּגזרת החגב" טז)"וּיסּתּבל תׂשּתרר (במדבר "ּכי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וכן: ונגיד, ׂשר מּגזרת ח)עלינּו" ז הוית"(דניאל עזרא עזרא עזרא עזרא ."מׂשּתּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

(çé)äéä-àì øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³
:äzò-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë̈¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨

i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ה ּכעת ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ׂשריטה לֹו ∑‰Òe„‰.ּברד ׂשרט »≈»»ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹƒ»¿»
הּיֹו"ד  ּבמקֹום הּוי"ו ּתבא מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יֹו"ד, יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשּנתיּסדה,

ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, כט)ּכמֹו: עבד"(משלי יּוסר לא עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּבדברים אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåäãOa Eì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−©¨¤®
óñàé àìå äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk̈¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«

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¿«»¿

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 `xfr oa`

ciÈk והּברד הּקֹולֹות ּבעבּור מּגפֹות, הזּכיר . ƒְְֲִִֵַַַַָָ
ׁשּפחד  ראינּו ולא ׁשהתחּברּו. והאׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהּמטר
ּפחד  ּכאׁשר העֹוברֹות, הּמּכֹות ּבכל ְְְֲֶַַַַַָָָֹּפרעה

וטעם הּצּדיק: ה' ואמר ÈÓkמּזאת. ÔÈ‡ Èk ְְִִַַַַַָֹƒ≈»…ƒ
ı¯‡‰ ÏÎa.היה מצרים מחׁשבת ּכפי . ¿»»»∆ְְֲִִִֶֶַַָָ

להטיב: אֹו להרע יּוכלּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַָֹׁשאלהיהם
eh.אֹוכיל אליו ואט ּכמֹו נּו''ן, חסר .ְִֵֵַַָָָָוא

וטעם נ ּכה: נטה ו ׁשרׁשם, ׁשוים. .ca·¯ׁשניהם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ«»∆
הֹורג  הייתי ׁשּלכם, הּמקנה הרגּתי ׁשּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע,

עּמהם: ְִֶֶָֻּכּלכם

fhEÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê ¯e·Úa ÌÏe‡Â,ּפירּוׁש . ¿»«¬…∆¡«¿ƒֵ
ּכחי. את הראֹות ּבעבּור והּוא זאת, טעם ְְְֲִֶַַַַַֹֹמה
האׁש. מּתֹו החׁשמל ּכעין ּומּתֹוכּה ְְִִֵֵַַַָָָּכמֹוהּו
מּכת  ׁשהיא הּמּכה זאת ּבעבּור אמר, ְֲִֶֶֶַַַַַַָָֹויפת

וטעם ÈÓLהּברד: ¯tÒ ÔÚÓÏe ׁשב אינּנּו . ְַַַָָ¿«««≈¿ƒֵֶָ
ּכי  ּכמֹו הּפעל. ׁשם סּפר מּלת רק ּפרעה, ְְִִֵֵֶַַַַַַֹֹאל
יׁשֹוטט  ׁשּפרעה הּטעם ואין .אכּבד ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַֹּכּבד
ּבכ  ׁשמֹו יסּפר רק הּׁשם, ּכבֹוד לסּפר ל ּבע ֹולם ְְְְְֵֵַַַַָָָֻ
ׁשעׂשה: האֹותֹות אּלה ּבעבּור ודֹור, ֲֵֶֶַָָָָּדֹור

fiÏÏBzÒÓ E„BÚ מּגזרת מׁשּתּבח, ּכמֹו . ¿ƒ¿≈ְְְִִִֵַַַ

הּפ''א, ּכפּול  הּוא ואם ּותרֹוממּך. ְְְְִִֵֶַַָָָסלסּלה 
ּבערבֹות. לרכב סּלּו ּכמֹו הּכפל. ְֲֳִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּפעלי
ורּבי  ּגּלּו. ּגם מתּגֹולל. ּכמֹו ,ְְְְְְִִִִֵַַַֹוגלּגל ּתי
מּגזרת  מתחּזק, ּפרּוׁשֹו ּכי אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָמרינּוס
מסעד  ּכתּוב אחר ּובמקֹום ה'. לבית ְְְְִִֵֵַָָָמסּלֹות

ה': ְֵלבית
gi¯ÈËÓÓ Èp‰ על הּיֹום ּגם ירד לא ּכי ידּוע . ƒ¿ƒ«¿ƒִֵֵַַַַָֹ

זה. לּמה לפרׁש צר ואין ּומטר, ּברד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹמצרים
זה  ּובעבּור הּיֹום. עד אחרים ּבמקֹומֹות ְְֲֲִִֵֶַַַָָוככה
טל: ּכדמּות אּלא ׁשם ירד לא ּכי ּגדֹול, ְְִִֵֵֶַָָָָֹּפחּדֹו



נה `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ycew zayl inei xeriy

(ãé)ék|Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfä íòta ¦´©©´©©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½
éãáòáe:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeáòa Enòáe E ©«£¨¤−§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤

i"yx£È˙ÙbÓ Ïk ׁשּמּכת ∑‡˙ מּכאן הּמּכֹות ּבכֹורֹות למדנּו ּכל ּכנגד עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשקּולה אבןאבןאבןאבן ∆»«≈…«ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָ

(åè)øáca Enò-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzò ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−©¨®¤
:õøàä-ïî ãçkzå©¦¨¥−¦¨¨«¤

i"yx£'B‚Â È„È ˙‡ ÈzÁÏL ‰zÚ Èk∑ ידי ּכׁשהיתה רציתי אּלּו ּכי ƒ«»»«¿ƒ∆»ƒ¿ְְִִִִִֶָָָָ
עּמ ואת אֹות והּכיתי ׁשלחּתיה ּבּדבר, ׁשהּכיתים הּבהמֹות ּבמקנ ‰‡¯ı.עם ÔÓ „ÁkzÂ∑ ז ּבעבּור את אבל ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ«ƒ»≈ƒ»»∆ֲֲַָֹ
וגֹו' עזרא עזרא עזרא עזרא .העמדּתי אבןאבןאבןאבן ְְֱִֶַ

(æè)ézãîòä úàæ øeáòa íìeàå-úà Eúàøä øeáòa E §À̈©«£¬ŸÆ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤
:õøàä-ìëa éîL øtñ ïòîìe éçk עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¦®§©²©©¥¬§¦−§¨¨¨«¤

ß hay '` ycew zay ß

(æé):íçlL ézìáì énòa ììBzñî EãBò«§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«
i"yx£ÈnÚa ÏÏBzÒÓ E„BÚ∑ ּובלע"ז ּכביׁשא, ארח ּדמתרּגמינן מסּלה, מּגזרת והּוא ּבעּמי, ּבּה ּכביׁשת ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿≈¿«ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹ

נֹותן  מתּפעל, ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא "סמ יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה ּכל מּקץ": "ויהי ּבסֹוף ּפרׁשּתי ּוכבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקלקי"ר.
ּוכגֹון: זֹו ּכגֹון עּקר, ׁשל אֹותּיֹות ּבאמצע ׁשּמּוׁש ׁשל יב)הּתי"ו סבל,(קהלת מּגזרת החגב" טז)"וּיסּתּבל תׂשּתרר (במדבר "ּכי ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וכן: ונגיד, ׂשר מּגזרת ח)עלינּו" ז הוית"(דניאל עזרא עזרא עזרא עזרא ."מׂשּתּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

(çé)äéä-àì øLà ãàî ãák ãøa øçî úòk øéèîî éððä¦«§¦³©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³
:äzò-ãòå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë̈¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨

i"yx£¯ÁÓ ˙Úk∑.למחר הּזאת ה ּכעת ירד לכאן חּמה ּכׁשּתּגיע למחר, ּבּכתל: ׂשריטה לֹו ∑‰Òe„‰.ּברד ׂשרט »≈»»ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹƒ»¿»
הּיֹו"ד  ּבמקֹום הּוי"ו ּתבא מתּפעלת, ּכׁשהיא יסר, ידע, ילד, יסד, ּכגֹון: יֹו"ד, יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתיבה וכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹׁשּנתיּסדה,

ליֹוסף", "וּיּולד וּיּודע, הּולדּה, הּוסדּה, כט)ּכמֹו: עבד"(משלי יּוסר לא עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּבדברים אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

(èé)ð÷î-úà æòä çìL äzòåäãOa Eì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−©¨¤®
óñàé àìå äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk̈¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ¥«¨¥Æ

:eúîå ãøaä íäìò ãøéå äúéaä©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«

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¿«»¿

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 `xfr oa`

ciÈk והּברד הּקֹולֹות ּבעבּור מּגפֹות, הזּכיר . ƒְְֲִִֵַַַַָָ
ׁשּפחד  ראינּו ולא ׁשהתחּברּו. והאׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהּמטר
ּפחד  ּכאׁשר העֹוברֹות, הּמּכֹות ּבכל ְְְֲֶַַַַַָָָֹּפרעה

וטעם הּצּדיק: ה' ואמר ÈÓkמּזאת. ÔÈ‡ Èk ְְִִַַַַַָֹƒ≈»…ƒ
ı¯‡‰ ÏÎa.היה מצרים מחׁשבת ּכפי . ¿»»»∆ְְֲִִִֶֶַַָָ

להטיב: אֹו להרע יּוכלּו ְְְֱִֵֵֵֶֶַָֹׁשאלהיהם
eh.אֹוכיל אליו ואט ּכמֹו נּו''ן, חסר .ְִֵֵַַָָָָוא

וטעם נ ּכה: נטה ו ׁשרׁשם, ׁשוים. .ca·¯ׁשניהם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ«»∆
הֹורג  הייתי ׁשּלכם, הּמקנה הרגּתי ׁשּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע,

עּמהם: ְִֶֶָֻּכּלכם

fhEÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê ¯e·Úa ÌÏe‡Â,ּפירּוׁש . ¿»«¬…∆¡«¿ƒֵ
ּכחי. את הראֹות ּבעבּור והּוא זאת, טעם ְְְֲִֶַַַַַֹֹמה
האׁש. מּתֹו החׁשמל ּכעין ּומּתֹוכּה ְְִִֵֵַַַָָָּכמֹוהּו
מּכת  ׁשהיא הּמּכה זאת ּבעבּור אמר, ְֲִֶֶֶַַַַַַָָֹויפת

וטעם ÈÓLהּברד: ¯tÒ ÔÚÓÏe ׁשב אינּנּו . ְַַַָָ¿«««≈¿ƒֵֶָ
ּכי  ּכמֹו הּפעל. ׁשם סּפר מּלת רק ּפרעה, ְְִִֵֵֶַַַַַַֹֹאל
יׁשֹוטט  ׁשּפרעה הּטעם ואין .אכּבד ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַֹּכּבד
ּבכ  ׁשמֹו יסּפר רק הּׁשם, ּכבֹוד לסּפר ל ּבע ֹולם ְְְְְֵֵַַַַָָָֻ
ׁשעׂשה: האֹותֹות אּלה ּבעבּור ודֹור, ֲֵֶֶַָָָָּדֹור

fiÏÏBzÒÓ E„BÚ מּגזרת מׁשּתּבח, ּכמֹו . ¿ƒ¿≈ְְְִִִֵַַַ

הּפ''א, ּכפּול  הּוא ואם ּותרֹוממּך. ְְְְִִֵֶַַָָָסלסּלה 
ּבערבֹות. לרכב סּלּו ּכמֹו הּכפל. ְֲֳִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּפעלי
ורּבי  ּגּלּו. ּגם מתּגֹולל. ּכמֹו ,ְְְְְְִִִִֵַַַֹוגלּגל ּתי
מּגזרת  מתחּזק, ּפרּוׁשֹו ּכי אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָמרינּוס
מסעד  ּכתּוב אחר ּובמקֹום ה'. לבית ְְְְִִֵֵַָָָמסּלֹות

ה': ְֵלבית
gi¯ÈËÓÓ Èp‰ על הּיֹום ּגם ירד לא ּכי ידּוע . ƒ¿ƒ«¿ƒִֵֵַַַַָֹ

זה. לּמה לפרׁש צר ואין ּומטר, ּברד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹמצרים
זה  ּובעבּור הּיֹום. עד אחרים ּבמקֹומֹות ְְֲֲִִֵֶַַַָָוככה
טל: ּכדמּות אּלא ׁשם ירד לא ּכי ּגדֹול, ְְִִֵֵֶַָָָָֹּפחּדֹו



x`e`נו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ycew zayl inei xeriy

i"yx£ÊÚ‰ ÁÏL∑:וכן ּכנֹוׁש, ׁשלח י)ּכתרּגּומֹו: העיזּו",(ישעיה הּגבים ו)"יֹוׁשבי ּבנימין"(ירמיה ּבני ÛÒ‡È."העזּו ‡ÏÂ ¿«»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָ¿…≈»≈
‰˙Èa‰∑ הּוא הכנסה לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .- אבןאבןאבןאבן ««¿»ְְַָָ

(ë)åéãáò-úà ñéðä äòøt éãáòî ýåýé øác-úà àøiä©¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬
÷î-úàå:íézaä-ìà eäð §¤¦§¥−¤©¨¦«

i"yx£ÒÈ‰∑"וּינס" לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .הבריח, אבןאבןאבןאבן ≈ƒְְִִַַָָ

(àë)åéãáò-úà áæòiå ýåýé øác-ìà Baì íN-àì øLàå©«£¤¬Ÿ¨²¦−¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬
:äãOa eäð÷î-úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¦§¥−©¨¤«

(áë)íéîMä-ìò Eãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ©©¨©½¦
ìòå äîäaä-ìòå íãàä-ìò íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´§©©§¥À̈§©²

:íéøöî õøàa äãOä áNò-ìk̈¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£ÌÈÓM‰ ÏÚ∑ למעלה למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הגּביהֹו אּגדה: ּומדרׁש הּׁשמים, הּׁשמים לצד עזרא עזרא עזרא עזרא .מן אבןאבןאבןאבן ««»«ƒְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)úì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ
õøà-ìò ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨«¦

(ãë)ãàî ãák ãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨¨®¨¥´§½Ÿ
:éBâì äúéä æàî íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦¥−̈¨«§¨¬§«

i"yx£„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó∑:נס ּבתֹו עׂשּונס קֹונם, רצֹון ולעׂשֹות הּוא, מים והּברד, מערבין, והּברד האׁש ƒ¿«««¿«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
ּביניהם רבה)ׁשלֹום .(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 כט,הּקלּפה (יחזקאל ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
.ג)

ּדרך  רגׁש.והּנה ּובלי ּבקרירּות מתנהג ה"ה ּולזּולתֹו עצמֹו, על רק ׁשחֹוׁשב הּוא הּבעל־ּגאוה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ
,להפ היא האמת א ּדבר, ּכל לגּבי ּבקרירּות להיֹות הּוא ּגאוה הּבעל ׁשּטבע מּׁשּום הּוא זֹו להנהגה ׁשהּטעם לחׁשב, היּו ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹיכֹולים
ּבקרירּות. חברֹו עם מתנהג ה"ה לכן לגמרי, ּבזה וׁשקּוע מאד עצמֹו את ואֹוהב ׁשּמרּגיׁש ּדמּכיון חמימּות. היא סּבתּה זה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּקרירּות

„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 `xfr oa`

hiÊÚ‰ ÁÏL יֹוׁשבי וכמֹוהּו, אסֹוף. אֹו ּכּנס . ¿«»≈ְְֱֵֵַָ
העיזּו: ִִֵַָהּגבים

kÒÈ‰ ‡¯i‰:הּיֹום ּבאֹותֹו . «»≈≈ƒְַ
`kÌN ‡Ï ¯L‡Â טעם קדר ּבלׁשֹון יׁש . «¬∆…»ְִֵֵַַָ

הּדבר  לתרּגם ּבנּו יכלת אין רק וּיעזב, ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלוי''ו

וּיּׂשא  הּׁשליׁשי ּבּיֹום וככה, אחרת. ְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבלׁשֹון 
ּככה: ורּבים עיניו. את ְְִֵֶַַָָָָָאברהם

ak¯Ó‡iÂידֹו נטּויֹות ּכי יראה סברא מּדר . «…∆ְְְִִִֶֶֶָָָ
מׁשה  וּיט אחריו  ּכתיב והּנה היתה. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּמּטה

וכמֹוהּו, האויר. הּוא הּׁשמים, על מּטהּו ְֲִִֵֶַַַַָָָאת
הּׁשמים: רקיע ּפני ְְִִֵַַַַָעל

bkL‡ CÏ‰zÂ:הליכה מּלׁשֹון הּקל, מהּבנין . «ƒ¬«≈ְְֲִִִֵַַַָָ
למעלה ‡¯ˆ‰ היא ּכי ּתֹולדֹותּה. הפ . »¿»ְְְִִֵֶַָָ

ָעֹולה:

`x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ycew zayl inei xeriy
זב"ז, מערבין ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את הלקה ׁשהּקּב"ה מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוזהּו

ּביחד. וחמימּות עזרא עזרא עזרא עזרא קרירּות אבןאבןאבןאבן ְְֲִִַַַ

(äë)iåäãOa øLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´©¨¤½
ãøaä äkä äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈

:øaL äãOä õò-ìk-úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë):ãøa äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

(æë)íäìà øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−
:íéòLøä énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«

(çë)ãøáe íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדי אבןאבןאבןאבן ¿«ְְִֶַַָ

(èë)étk-úà Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−
ïòîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©

:õøàä ýåýéì ék òãz¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)מן עזרא עזרא עזרא עזרא .(שמות אבןאבןאבןאבן ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåýåýé éðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑:ּכמֹו קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ּתיראּון, לא יט)עדין (בראשית ∆∆ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשכיבּו, לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם יראים,(שם אינכם עדין ּכי ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – יצמח" "טרם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבקלקּולכם  ּתעמדּו הרוחה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומּׁשּתהיה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

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

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ck„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Âּבתֹו ּפלא . ¿≈ƒ¿«««¿«»»ְֶֶ
ֶֶּפלא:

dkCiÂ ה זאת אדם . ׁשהרג קׁשה, מּכה יתה ««ְֶַַָָָָָָָָֹ
חמל  ׁשהּׁשם רק הּׂשדה. עץ וׁשּבר ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּובהמה,
לפרעה, מׁשה הזּכיר ולא מקניהם. ועל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹעליהם
מּמקנה  מת ולא ּפרעה ׁשּׁשלח ׁשראה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹזה

לּבֹו: ׁשת ולא אחד, עד ְְִִֵֶַָָָֹיׂשראל
fk‡¯˜iÂ ׁשּיכחד ּפחּדֹו, מרב חטאתי אמר . «ƒ¿»ְֲִֵֵֶַַַָָָֹ

לֹו: אמר ּכאׁשר ְֲֶַַָָָּבדבר
gk'‰ Ï‡ e¯ÈzÚ‰.הּנכּבד הּׁשם הזּכיר . «¿ƒ∆ְְִִִֵַַָ

ׁשּיׁש מֹודה הּוא ּכי אלהים, קֹולֹות ְֱִִֵֶֶַָֹואמר

אמר  ׁשּלא ּובעבּור הזּכרּתי. ּכאׁשר ְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָֹֹאלהים
והּתאר, העצם ׁשם מׁשה חּבר ה', ְִֵֵֶֶֶַַָֹֹקֹולֹות 
הּוא  הּׁשם ּכי והּטעם, אלהים. ה' מּפני ְְְֱִִִֵֵַַַַַָֹואמר
מׁשה  ּבדברי ּככה ּתמצא ולא לבּדֹו. ְְְְְֱִִִֵֶַָָָֹֹֹאלהים
יֿהו-ה  אדני מּמּלת טענה ואין הּתֹורה. ְְְֱֲִִִֵַַָָָָָֹֹּבכל
ּכתּוב: הּוא ּדל''ת ּבאל''ף ּכי החילֹות, ְֲִִֶֶַָָָָָאּתה

hk¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk ‰LÓ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ. «…∆≈»…∆¿≈ƒ∆»ƒ
ּכּפיו  לפרׂש יּוכל לא ּכי הּמפרׁשים ְְְְִִִַַַָָָֹֹאמרּו

אלילים: ׁשּמלאה ּבעבּור Ïּבמצרים, Èk'ה ְְְֱֲִִִִֵֶַַָƒ«
ı¯‡‰:ל ולא . »»∆ְְֹ

l‰z‡Â,ּתיראּון טרם ּכי ׁשלמה, רּבנּו אמר . ¿«»ְְִִֵֶֶַַָֹֹ

וזֹו יׁשּכבּו. טרם וכמֹוהּו, ּתיראּון. לא ְְְְְִִֶֶָָֹּכמֹו
לעֹולם  ּכי חׁשב, ּכאׁשר נמצאת אינּנה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמּלה 
ּכתּוב  יׁשּכבּו טרם אחר ּכי הענין. אחריה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹיבא
הּבית. על נסּבּו סדֹום אנׁשי העיר ְְְְִִֵֵַַַַַַָָואנׁשי
על  נסּבּו ׁשכיבתם עת היתה ּכאׁשר ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָוהּטעם,
וככה, אענה. ואני יקראּו טרם וככה, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּבית.
טרם. ּכל וככה החלב. את יקטירּון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבטרם
סעדיה  רב והּגאֹון לא. ּכמֹו טרם אין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹוהּנה
לפרעה  מׁשה אמר ּפרׁש, וככה הענין, ּדבק ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹז''ל 

אתּפּל מה אני רק הּברד, מּכת להסיר ל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
הׁשחית: ְְִִִִֶּׁשהׁשחית



נז `x`e zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` ycew zayl inei xeriy
זב"ז, מערבין ואׁש ּברד עם ּכּנ"ל, ּגאוה ּבעלי ׁשהיּו הּמצרּיים את הלקה ׁשהּקּב"ה מּדה, ּכנגד מּדה ׁשהיתה ּברד, מּכת ענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹוזהּו

ּביחד. וחמימּות עזרא עזרא עזרא עזרא קרירּות אבןאבןאבןאבן ְְֲִִַַַ

(äë)iåäãOa øLà-ìk úà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ¨£¤´©¨¤½
ãøaä äkä äãOä áNò-ìk úàå äîäa-ãòå íãàî¥«¨−̈§©§¥¨®§¥̧¨¥³¤©¨¤Æ¦¨´©¨½̈

:øaL äãOä õò-ìk-úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¨¥¬©¨¤−¦¥«

(åë):ãøa äéä àì ìàøNé éða íL-øLà ïLb õøàa ÷ø©µ§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬Ÿ¨−̈¨¨«

(æë)íäìà øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©´©§ÀŸ©¦§¨Æ§¤´§©«£½Ÿ©¬Ÿ¤£¥¤−
:íéòLøä énòå éðàå ÷écvä ýåýé íòtä éúàèç עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨´¦©¨®©§Ÿ̈Æ©©¦½©«£¦¬§©¦−¨«§¨¦«

(çë)ãøáe íéäìû úì÷ úéäî áøå ýåýé-ìà eøézòä©§¦̧Æ¤§Ÿ̈½§©¾¦«§²ŸŸ¬Ÿ¡Ÿ¦−¨¨®
:ãîòì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

i"yx£·¯Â∑ ּכבר ּׁשהֹוריד ּבמה לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדי אבןאבןאבןאבן ¿«ְְִֶַַָ

(èë)étk-úà Nøôà øéòä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ¤©©−
ïòîì ãBò-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤½§©´©

:õøàä ýåýéì ék òãz¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤
i"yx£¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk∑ּגּלּולים מלאה ׁשהיתה לפי התּפּלל, לא העיר ּבתֹו אבל העיר, רבה)מן עזרא עזרא עזרא עזרא .(שמות אבןאבןאבןאבן ¿≈ƒ∆»ƒְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

(ì)éãáòå äzàåýåýé éðtî ïeàøéz íøè ék ézòãé E §©−̈©«£¨¤®¨©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£Ôe‡¯Èz Ì¯Ë∑:ּכמֹו קדם. לׁשֹון ואינֹו הּוא. לא, עדין – ׁשּבּמקרא טרם ּכל וכן ּתיראּון, לא יט)עדין (בראשית ∆∆ƒ¿ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשכיבּו, לא עד – יׁשּכבּו" ב)"טרם יראים,(שם אינכם עדין ּכי ידעּתי הּוא: ּכן זה אף צמח, לא עד – יצמח" "טרם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבקלקּולכם  ּתעמדּו הרוחה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומּׁשּתהיה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

(àì)áéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìòáb äzLtäå§©¦§−̈¦§«Ÿ

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

‡ÔÈ·Èaלא  ‡È¯ÚÒ È¯‡ B˜Ï È¯ÚÒÂ ‡zÎÂ¿ƒ»»¿«¬≈¿¬≈«¿«¿»«ƒƒ
:ÔÈÏBÚ·b ‡zÎÂ¿ƒ»»«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ck„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Âּבתֹו ּפלא . ¿≈ƒ¿«««¿«»»ְֶֶ
ֶֶּפלא:

dkCiÂ ה זאת אדם . ׁשהרג קׁשה, מּכה יתה ««ְֶַַָָָָָָָָֹ
חמל  ׁשהּׁשם רק הּׂשדה. עץ וׁשּבר ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּובהמה,
לפרעה, מׁשה הזּכיר ולא מקניהם. ועל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹעליהם
מּמקנה  מת ולא ּפרעה ׁשּׁשלח ׁשראה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹזה

לּבֹו: ׁשת ולא אחד, עד ְְִִֵֶַָָָֹיׂשראל
fk‡¯˜iÂ ׁשּיכחד ּפחּדֹו, מרב חטאתי אמר . «ƒ¿»ְֲִֵֵֶַַַָָָֹ

לֹו: אמר ּכאׁשר ְֲֶַַָָָּבדבר
gk'‰ Ï‡ e¯ÈzÚ‰.הּנכּבד הּׁשם הזּכיר . «¿ƒ∆ְְִִִֵַַָ

ׁשּיׁש מֹודה הּוא ּכי אלהים, קֹולֹות ְֱִִֵֶֶַָֹואמר

אמר  ׁשּלא ּובעבּור הזּכרּתי. ּכאׁשר ְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָֹֹאלהים
והּתאר, העצם ׁשם מׁשה חּבר ה', ְִֵֵֶֶֶַַָֹֹקֹולֹות 
הּוא  הּׁשם ּכי והּטעם, אלהים. ה' מּפני ְְְֱִִִֵֵַַַַַָֹואמר
מׁשה  ּבדברי ּככה ּתמצא ולא לבּדֹו. ְְְְְֱִִִֵֶַָָָֹֹֹאלהים
יֿהו-ה  אדני מּמּלת טענה ואין הּתֹורה. ְְְֱֲִִִֵַַָָָָָֹֹּבכל
ּכתּוב: הּוא ּדל''ת ּבאל''ף ּכי החילֹות, ְֲִִֶֶַָָָָָאּתה

hk¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆk ‰LÓ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ. «…∆≈»…∆¿≈ƒ∆»ƒ
ּכּפיו  לפרׂש יּוכל לא ּכי הּמפרׁשים ְְְְִִִַַַָָָֹֹאמרּו

אלילים: ׁשּמלאה ּבעבּור Ïּבמצרים, Èk'ה ְְְֱֲִִִִֵֶַַָƒ«
ı¯‡‰:ל ולא . »»∆ְְֹ

l‰z‡Â,ּתיראּון טרם ּכי ׁשלמה, רּבנּו אמר . ¿«»ְְִִֵֶֶַַָֹֹ

וזֹו יׁשּכבּו. טרם וכמֹוהּו, ּתיראּון. לא ְְְְְִִֶֶָָֹּכמֹו
לעֹולם  ּכי חׁשב, ּכאׁשר נמצאת אינּנה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמּלה 
ּכתּוב  יׁשּכבּו טרם אחר ּכי הענין. אחריה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹיבא
הּבית. על נסּבּו סדֹום אנׁשי העיר ְְְְִִֵֵַַַַַַָָואנׁשי
על  נסּבּו ׁשכיבתם עת היתה ּכאׁשר ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָוהּטעם,
וככה, אענה. ואני יקראּו טרם וככה, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּבית.
טרם. ּכל וככה החלב. את יקטירּון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבטרם
סעדיה  רב והּגאֹון לא. ּכמֹו טרם אין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹוהּנה
לפרעה  מׁשה אמר ּפרׁש, וככה הענין, ּדבק ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹז''ל 

אתּפּל מה אני רק הּברד, מּכת להסיר ל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ
הׁשחית: ְְִִִִֶּׁשהׁשחית
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i"yx£‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â∑,הּכאה לׁשֹון לפרׁשֹו יּתכן ולא נּכּו. לא וכן נכאים, נכה", "ּפרעה לׁשֹון: נׁשּברה, ¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ְְְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹֻ
מּגזרת הּוא והרי ּבּתיבה, ׁשרׁש הּנּו"ן אּלא הּכּו, ּכמֹו נּכּו, הּכתה, ּכמֹו נּכתה לפרׁש ה"א ּבמקֹום נּו"ן (איוב ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻֻֻ

עצמֹותיו"לג) ‡·È·."וׁשּפּו ‰¯ÚO‰ Èk∑ ּכבר ּגדלה הּפׁשּתה וכן ונפלּו, ונׁשּתּברּו ּבקׁשיה ועֹומדת ּבּכרה ּכבר ְְַָֻƒ«¿…»»ƒְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבגבעֹוליה  לעמד ‡·È·.והּקׁשה ‰¯ÚO‰∑ ל ּבאּביה, ו)ׁשֹוןעמדה השירים הּנחל (שיר עזרא עזרא עזרא עזרא .""ּבאּבי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִֶַָָֹֻ«¿…»»ƒְְְְִִֵֶַַַָָָ

(áì)ähçäå:äpä úìéôà ék ekð àì úîqkäå §©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬£¦−Ÿ¥«¨
i"yx£‰p‰ ˙ÏÈÙ‡ Èk∑ עׂשב ּכל "ואת ׁשּנאמר: ּפי על ואף קׁשה. ּבפני לעמד ויכֹולֹות רּכֹות היּו ועדין מאחרֹות, ƒ¬ƒ…≈»ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

רּבי  ּומדרׁש ּבברד. ללקֹות הראּויים ּבקלחם העֹומדים ּבעׂשבים מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו לפרׁש יׁש הּברד", הּכה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָהּׂשדה
לקּו: ׁשּלא להם נעׂשּו ּפלאֹות ּפלאי – אפילת" "ּכי ודרׁשּו: זאת על ׁשּנחלקּו מרּבֹותינּו יׁש עזרא עזרא עזרא עזרא ּתנחּומא, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

(âì)åétk Nøôiå øéòä-úà äòøt íòî äLî àöiå©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½©¦§¬Ÿ©−̈
:äöøà Czð-àì øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈«Ÿ¦©¬¨«§¨

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" ורֹואה (יחזקאל מּתכת, יציקת לׁשֹון ּכסף" ּכהּתּו" ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

"וּיּצק" ּכתרּגּומֹו: ּדבריו, את לז)אני "לצקת"(שמות ,לח)ואּתי הּצק (שמות לא – לארץ" נּת "לא זה: אף לאּתכא, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ארצה  אבןאבןאבןאבן ְָָ

(ãì)óñiå úìwäå ãøaäå øènä ìãç-ék äòøt àøiå©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©Ÿ́¤
å àeä Baì ãaëiå àèçì:åéãáò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

(äì)øLàk ìàøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-ãéa ýåýé øac עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

סימן. יעיא"ל סימן. גיבעו"ל פסוקים, וארא קכ"א פרשת חסלת

‡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»¿»««¿»

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

ú"åîùì àøàå úùøôì äøèôäçë ÷øô ìà÷æçéá

çëäëéöa÷a ýåýé éðãà øîà-äk|íénrä-ïî ìûøNé úéa-úà «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼§©§¦´¤¥´¦§¨¥À¦¨«©¦Æ

øLà íúîãà-ìr eáLéå íéBbä éðérì íá ézLc÷ðå íá eöôð øLà£¤´¨´Ÿ½̈§¦§©¬§¦−̈§¥¥´©¦®§¨«§Æ©©§¨½̈£¤¬

:á÷réì écárì ézúðåëeòèðå íézá eðáe çèáì äéìr eáLéå ¨©−¦§©§¦¬§©«£«Ÿ§¨«§´¨¤»¨»¨¤¼©¼¨³¨¦Æ§¨«§´

íúà íéèàMä ìëa íéèôL éúBNra çèáì eáLéå íéîøë§¨¦½§¨«§−¨¤®©©«£¦´§¨¦À§¸Ÿ©¨¦³Ÿ¨Æ

:íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå íúBáéáqîèëàäéä Lãçì øNr íéðLa éøNra úéøNrä äðMa ¦§¦´½̈§¨´§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨¨Æ¨«£¦¦½¨«£¦¦¾¦§¥¬¨−̈©®Ÿ¤¨¨¬

:øîàì éìà ýåýé-øáãáéðt íéN íãà-ïa:dlk íéøöî-ìrå åéìr àápäå íéøöî Cìî äòøt-ìr Eâøac §©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¦´¨¤½©©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¦¨¥´¨½̈§©¦§©−¦ª¨«©¥̧

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

(dk,íá ézLc÷ðå,íäéãé ìò Lc÷î äéäà §¦§©§¦¨¤§¤§ª¨©§¥¤
.æà äNòàL íéúôBîe úBúBàa(åëíéèàMä §§¦¤¤¡¤¨©¨¦

,íúBà.íúBà íéææBaä(à,úéøéNòä äðMa ¨©§¦¨©¨¨¨£¦¦
.eäi÷ãö úeëìîì,éøéNòa.(úáè) éøéNòä Lãça §©§¦§¦¨¨£¦¦©Ÿ¤¨£¦¦¥¥

(â,íépzäìëå íéøöî úlãb ìkL éôìe .ïépzä Bîk ©©¦§©©¦§¦¤¨§ª©¦§©¦§¨
ìéLîä Cëéôì ,ñeìéð éøBàé éãé ìò àeä daL òáOä©©¤¨©§¥§¥¦§¦¨¦§¦

dxezd lr `xfr oa`

mrhe `l‰˙k ‰¯ÚO‰Â ‰zLt‰Â לא זה . §©©¿«ƒ¿»¿«¿…»À»»ֶֹ
קדם  הּטעם, והּנה לרּפאם. אתּפּלל ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹיׁשּוב ,
הּכתה  ּכבר הּצּדיק, ה' ותאמר ותֹודה ְְְְְִִֶֶַַַָָֹֻׁשּתירא ּון
ּבלׁשֹון  נכֹון הּוי''ו וזה והּׂשעֹורה. ְְְְְִִֶַַַָָָָהּפׁשּתה
ּתחסר  ּכי ּדעּתי, ּולפי הזּכרּתי. ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָיׁשמעאל
את  יראים אּתם ּכּפי, אפרׂש טרם אחת, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמּלה
והּטעם, מּוסר. ּדר וזה .ועבדי אּתה ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשם,
אחריו  ּכתיב ּכן על ּתמרדּו, הּמּכה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָׁשּבסּור

ּבמקֹום  ּכן ּתמצא ולא ועבדיו. הּוא לּבֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹוּיכ ּבד
ÚO‰Â¯‰אחר: ‰zLt‰Â מה הּכתּוב סּפר . ֵַ¿«ƒ¿»¿«¿…»ִֵַַָ

נּכּו. ּגם נּכתה, מּמּלת התּברר והּנה ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻּׁשארע.
לא  עצמֹותיו וׁשפּו ּכמֹו נכה. מּכה, ׁשרׁש ְְְִֶַַַָָָָֹֹּכי

ָראּו:
al˙ÏÈÙ‡ ולא ואפל מּמּנּו, וקרֹוב ּתאר. . ¬ƒ…ְְְִֶֶַָֹֹֹ

ולא  הארץ ּתחת עֹוד ׁשהיּו והּטעם, לֹו. ְְֶֶַַַַַַָָָֹֹנגּה
ְִנראּו:

blCz והיא ּכּור. ּבתֹו ּכסף ּכהּתּו ּכדר . ƒ«ְְְְִִֶֶֶֶ
הערפל: אל ונּגׁש ּכמֹו נפעל, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָמּבנין

cl‡¯iÂ ּבעבּור לחטא, וּיֹוסף עּתה הזּכיר . ««¿ְֲֲִִֵַַַַָֹ
וטעם הּפעם: חטאתי  ואמר aÎiÂ„ׁשהֹודה ְְִֶַַַַַָָָָָ««¿≈

ÂÈ„·ÚÂ ‡e‰ BaÏ,מׁשה ּׁשאמר מה התּברר : ƒ«¬»»ְִֵֶֶַַָָֹ
.ועבדי ְֲֶַַָָואּתה

dl˜ÊÁiÂיֹותר הּזאת מהּמּכה ׁשּפחד אחר . «∆¡«ֵֵֶַַַַַַָָֹ
ִֵָמהראׁשֹונֹות:

øîà-äk zøîàå|éìr éððä ýåýé éðãàíéøöî-Cìî äòøt E §¨«©§¹̈«Ÿ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦«§¦³¨¤̧Æ©§´Ÿ¤«¤¦§©½¦

:éðúéNr éðàå éøàé éì øîà øLà åéøàé CBúa õáøä ìBãbä íépzä©©¦Æ©¨½¨«Ÿ¥−§´§Ÿ̈®£¤¬¨©²¦¬§Ÿ¦−©«£¦¬£¦¦«¦

ãééçìa íéçç ézúðåéøàé-úbã éz÷aãäå EéúN÷N÷a EE §¨«©¦³©¦Æ¦§¨¤½§¦§©§¦¬§©§Ÿ¤−§©§§¤®

éúéìräåéøàé CBzî Eéøàé úâc-ìk úàå EéúN÷N÷a E:÷aãz E §©«£¦¦̧Æ¦´§Ÿ¤½§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½§©§§¤−¦§¨«

äézLèðeéøàé úâc-ìk úàå EúBà äøaãnä EäãOä éðt-ìr E §©§¦´©¦§À̈¨«§Æ§¥Æ¨§©´§Ÿ¤½©§¥³©¨¤Æ

ézúð íéîMä óBòìe õøàä úiçì õáwú àìå óñàú àì ìBtzE ¦½¬Ÿ¥«¨¥−§´Ÿ¦¨¥®§©©¬¨¨²¤§¬©¨©−¦§©¦¬

:äìëàìåúðrLî íúBéä ïré ýåýé éðà ék íéøöî éáLé-ìk eòãéå §¨§¨«§¨«§Æ¨«Ÿ§¥´¦§©½¦¦−£¦´§Ÿ̈®©©̄¡¨²¦§¤¬¤

:ìàøNé úéáì äð÷æóúk-ìk íäì zr÷áe õBøz óká Ea íNôúa ¨¤−§¥¬¦§¨¥«§¨§¨̧§³©©Æ¥½¨«©§¨¬¨¤−¨¨¥®

éìr íðrMäáe:íéðúî-ìk íäì zãîräå øáMz Eçøîà äk ïëì §¦¨«£¨³¨¤̧Æ¦¨¥½§©«£©§¨¬¨¤−¨¨§¨«¦¨¥À³Ÿ¨©Æ

éìr àéáî éððä ýåýé éðãà:äîäáe íãà Cnî ézøëäå áøç C £Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦«§¦²¥¦¬¨©−¦¨®¤§¦§©¦¬¦¥−¨¨¬§¥¨«

èì íéøöî-õøà äúéäåøîà ïré ýåýé éðà-ék eòãéå äaøçå äîîL §¨«§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ¦§¨¨´§¨§½̈§¨«§−¦«£¦´§Ÿ̈®©©̄¨©²

:éúéNr éðàå éì øàéééìà éððä ïëìéøàé-ìàå Eõøà-úà ézúðå E §¬Ÿ¦−©«£¦¬¨¦«¦¨¥²¦«§¦¬¥¤−§¤§Ÿ¤®§¨©¦º¤¤´¤

:Lek ìeáb-ãrå äðåñ ìcânî äîîL áøç úBáøçì íéøöîàéàì ¦§©À¦§¨§Æ´Ÿ¤§¨½̈¦¦§¬Ÿ§¥¥−§©§¬«³Ÿ

íéraøà áLú àìå da-øárú àì äîäa ìâøå íãà ìâø da-øárú©«£¨¨Æ¤´¤¨½̈§¤¬¤§¥−̈´Ÿ©«£¨¨®§¬Ÿ¥¥−©§¨¦¬

:äðLáéCBúa äîîL íéøöî õøà-úà ézúðå|úBnLð úBöøà ¨¨«§¨«©¦´¤¤Á¤Á¦§©¸¦§¨¹̈§´£¨´§©À

éúöôäå äðL íéraøà äîîL ïééäz úBáøçî íéør CBúa äéørå§¨¤¸¨Æ§¸¨¦³¨«¢¨Æ¦«§¤´¨§¨½̈©§¨¦−¨®̈©«£¦Ÿ¦³

:úBöøàa íéúéøæå íéBba íéøöî-úàâéõwî äåýé éðãà øîà äk ék ¤¦§©¸¦Æ©¦½§¥«¦¦−¨«£¨«¦²¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦¥º

:änL eöôð-øLà íénrä-ïî íéøöî-úà õa÷à äðL íéraøà©§¨¦³¨¨Æ£©¥´¤¦§©½¦¦¨«©¦−£¤¨¬Ÿ¨«¨

ãéõøà-ìr ñBøút õøà íúà éúáLäå íéøöî úeáL-úà ézáLå§©§¦Æ¤§´¦§©½¦©«£¦Ÿ¦³Ÿ¨Æ¤´¤©§½©¤−¤

:äìôL äëìîî íL eéäå íúøeëîåèäìôL äéäz úBëìînä-ïî §«¨¨®§¨¬−̈©§¨¨¬§¨¨«¦©©§¨Æ¦«§¤´§¨½̈

:íéBba úBãø ézìáì íézèrîäå íéBbä-ìr ãBò àOðúú-àìå§«Ÿ¦§©¥¬−©©¦®§¦̧§©§¦½§¦§¦−§¬©¦«

æèíúBðôa ïBr øékæî çèáîì ìûøNé úéáì ãBò-äéäé àìå§´Ÿ¦«§¤Á§¥̧¦§¨¥³§¦§¨Æ©§¦´¨½¦§−̈

:ýåýé éðãà éðà ék eòãéå íäéøçàæéäðL òáLå íéøNra éäéå ©«£¥¤®§¨´§½¦¬£¦−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«©§¦À§¤§¦³¨¤̧©Æ¨½̈

:øîàì éìà ýåýé-øáã äéä Lãçì ãçàa ïBLàøaçéïaíãà- ¨«¦−§¤¨´©®Ÿ¤¨¨¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈

øö-ìà äìBãb äãár Bìéç-úà ãéárä ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©´¤«¤Â̈¤Â¤«¡¦̧¤¥¹£Ÿ̈³§¨Æ¤½Ÿ

:äéìr ãár-øLà äãárä-ìr øvî Bìéçìe Bì äéä-àì øëNå äèeøî óúk-ìëå çø÷î Làø-ìkèéäk ïëì ¨´Ÿª§½̈§¨¨¥−§®̈§Â¨Â̈Ÿ¨̧¨³§¥Æ¦½Ÿ©¨«£Ÿ̈−£¤¨©¬¨¤«¨¨¥À³Ÿ

dfa ææáe dììL ììLå dðîä àNðå íéøöî õøà-úà ìáa-Cìî øvàøãëeáðì ïúð éððä ýåýé éðãà øîà̈©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦«§¦¬Ÿ¥²¦§«©§¤©¬¤«¤¨¤−¤¤´¤¦§¨®¦§¨¨̧£Ÿ¹̈§¨©³§¨¨Æ¨©´¦½̈
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ב.6. ט, חגיגה

לשבוע פרשת וארא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ד טבת
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי - כ"ז טבת
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה טבת
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי -כ"ח טבת
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו טבת
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט טבת
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

שבת קודש - א' שבט
פרק כ 

מפרק א עד סוף פרק ט

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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zahסב d"k ipy mei Ð fh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ה שני יום
,42 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå æè ÷øô,ak 'nr cr.[åòáèá

פרק טז 

ääâä
úåéä éðôî àéä äæì äáéñäå)
øåáéò 'éçáî åìù ð"øðå åìù ïéçåîä
äãéì 'éçáî àìå äðåáúä êåú íìòäå

:(ç"éì òåãéë úåìâúäå

ocrÎeznyp a"yxden iaxd .dlende yrx miwdl dpeekd
ayeg "mler"d - :owfd epax mya mrt rny yhiee`aeiln
jixv :ixnbl heyt xacd ,dlendae yrxa zeidl dkixv "dcear"y
oirk `id "yak") zvwna milrznyk - "yaka dlr" :zeidl
opeazn mc`de - "aaeql dpte" ,(dlrnl miler dciÎlr dbixcn
cv) xzei mg el didp - "zinexc oxwl el `ae" ,eaiaq dyrpda

- "zigxfn" ,(xzei mg zeinexcd zevx`a ,zening lr fnex mexc
iciÎlr - "zipetv zigxfn" ,(ynyd zgixf oeyln) xzei xe` didp

`edy cr ,"ipetv" `xwpd rxdÎxvid z` mb mixi`n jk,l ribn
miktdn ,dyecwe aeh - rxdÎxvidn miyer - "ziaxrn zipetv"
dlnd zernyn edfy ,weznl xnn ,"`wznl exixnn" eze`

.zewizne zeaixr oeyln - "ziaxrn"

.æè ÷øtiepiya ,mpyi mipte` ipyy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
iciÎlr ,zindad ytpd ly rahdÎlbxddcearzelbzde zexxerzd - :
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לבו".Ó˘‰מדריגת1. ותעלומות במוחו מסותרת "האהבה במלים: - לעיל צויינה כבר זו, עליונה מדריגה כי כאן, נזכרת אינה

יו"ד.2. תיקון זהר תיקוני
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טבת  כ"ו שלישי יום
,ak 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæîø äæå,44 'nr cr:úåëéøàá

od eid okle ,ala zelbzda eid d`xide dad`dyk oekp did xen`d
;dlrnl zeevnde dxezd z` oda zelrdl "miitpk"le zeigl zeyrp
`id oi`y s` ,ef dpeaz :jk xacd ocic oecipa mby ,ycgn owfd epaxe
.zeevnle dxezl "miitpk"le "zeig"l ziyrp `id mb ,ala zybxen

?dnl jk lkeìéàBä¦
BçîaL Bæ äðeáúe§¨¤§Ÿ
àéä Baì úBîeìòúå§©£¦¦

,íäa ÷ñòì ezàéánä- ©§¦©©£Ÿ¨¤
,zeevnae dxezaéìeìå§¥
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llbae ,devn zeyrl aygy
,ea dielz dpi`y ,daiq
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eli`k d"awd aiygn z`f
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:øîéîì déì äåäådid - ©£¨¥§¥©
:xnel mdilråéìò äìòî"©£¤¨¨
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ääâä
øäåæá ù"îëå)äðåáúã ç"òå

åìéçã ïäù ú"áå ï"á úåéúåà
úãøåé äðåáúä íéîòôìå åîéçøå

ïéçåî úåéäìïäù ïéôðà øéòæã '÷åðá
ìéëùîäå úåöîäå äøåúä úåéúåà

:(ïéáé

íäì øLôà éàå ,äNònä úðéçaî äìòî äìòîìdad`l - §©§¨©§¨¦§¦©©©£¤§¦¤§¨¨¤
,"zeilky"d d`xieúBéäì úBönä äNòî úðéçáa Laìúäì§¦§©¥¦§¦©©£¥©¦§¦§

íäì,zeevnl -,àìéòì àçøôì ïúBìòäì úeiçå ïéçî úBðéça ¨¤§¦Ÿ¦§©§©£¨§¨§¨§¥¨
ozelrdl -icil d`a dad`dy dcaerd ,oky ,dlrnl ("gextl")

gende - cala gena iehia
mixa` x`yn xzei oicr
ieliby ,dzernyn - mixg`
`l ,gena dlbznd ytpd
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ody d`xie dad`l qgia
oi` ,cala "dpeaz" zpigaa
z` zzle xicgdl ozlekia

z` zelrdl jkÎiciÎlre ,zeevnd dyrna die`xd "zeig"d
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;äNònä;dyrnl "miitpk"k ynyl od zeleki jke -ïäåoze` - ©©£¤§¥

,genay d`xie dad`,"äáBè äáLçî" íLa úBàø÷ðwx od - ¦§¨§¥©£¨¨¨
daygn","daeheîéçøe eìéçc ïðéà ék,dad`e d`xi -Lnî ¦¥¨§¦§¦©¨

økæpk Baì úBîeìòúå Bçî úðeáúa íà ék ,Baì úelbúäa§¦§©¦¦¦¦§©Ÿ§©£¦©¦§¨
.ìéòìze`hazn ody iptne -gena" ze`xwp od ,daygn"daeh §¥

" d"awdy ,(gena ixd `id daygn)dtxvndyrnl - "dyrnl
zelrl elkeiy ,ef daeh daygn zervn`a dyer mc`dy zeevnd
"dyrn" ,oky - "dyrnl dtxvn" :iehiad epl xaqei jka .dlrnl
.dyrnl daygnd z` sxvl wx yi ,o`k dpyi "daygn"e o`k epyi
oipr lr xaecn dlawd zxezay ,zpiivnd ,ddbd "`ipz"a d`a o`k
dhnl mb eze` mipian myne - zexitqa ,dlrnl `edy enk df

:mc`d zceara"äðeáú"c ,íéiç õòå øäfa áeúkL Bîëe)*§¤¨©Ÿ©§¥©¦¦§¨
ïa" úBiúBàïäL ,"úáe:md ,dceara "za"e "oa" -.eîéçøe eìéçc ¦¥©¤¥§¦§¦

.dad`e d`xi -àá÷eða ïéçî úBéäì úãøBé äðeázä íéîòôìå§¦§¨¦©§¨¤¤¦§Ÿ¦§§¨
.úBönäå äøBzä úBiúBà ïäL ,"ïétðà øéòæ"cdf "dcear"a - ¦§¥©§¦¤¥¦©¨§©¦§

"dpeaz"n jixv ,libxd xcqd itl .zeevnde dxezd zeize`l fnex
enk - ("zecn"l ilawd byend - "oitp` xirf") "`"f"l jynidl
jynidl leki df okn xg`le - zecnl lkydn lkd jynp mc`ay
xyi jynp "dpia"ny ,`ed xcqd "minrtl" ,j` ."zekln"l
qgia xacd zernyn ,("`"f" jxc dxardd zervn` ila) "zekln"l
,illk ote`a zeidl jixv oekpd xcqd :`id ,mc`d ly ezcearl
,d`xie dad` xxerl ,"zecn"a dpadd jyniz zeppeazddny
minrtl ,j` .zeevne dxez meiwl drtydd d`a d`xide dad`dne

cenill xiyi ote`a jynp "dpeaz"ny ,zxg` dxeva `ed xcqd
.zeevnde dxezd meiwe:(ïéáé ìékNnäådxefy "ddbd"d - §©©§¦¨¦

.zexida xzia exaqei "`ipz"a cenild jyndae ,miilaw mibyena
daygnd z` sxvn d"awdy dna yecigdy ,owfd epax xiaqn oldl
"dpeaz"d ony daehd
ick ,zeevnd dyrnl
elkei zeevnd dyrny

mlerl zelrld`ixad-
mler `eddbyddea -

zeevnde dxezd zeler
,d`xie dad`n zeraepd
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`l ,gena dlbznd ytpd
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,genay d`xie dad`,"äáBè äáLçî" íLa úBàø÷ðwx od - ¦§¨§¥©£¨¨¨
daygn","daeheîéçøe eìéçc ïðéà ék,dad`e d`xi -Lnî ¦¥¨§¦§¦©¨
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xyi jynp "dpia"ny ,`ed xcqd "minrtl" ,j` ."zekln"l
qgia xacd zernyn ,("`"f" jxc dxardd zervn` ila) "zekln"l
,illk ote`a zeidl jixv oekpd xcqd :`id ,mc`d ly ezcearl
,d`xie dad` xxerl ,"zecn"a dpadd jyniz zeppeazddny
minrtl ,j` .zeevne dxez meiwl drtydd d`a d`xide dad`dne
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טבת  כ"ז רביעי יום
פרק יז  ,44 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå æé ÷øô,bk 'nr cr.äùòîä éìë

.æé ÷øtly ezcear xcq zeidl jixv cvik owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
'd zad` eala zelbzda xxeri ,d"awd zlecba zeppeazd iciÎlr :"ipepia"

,dxiar zeyrln eze` rpniz d`xid .rxdÎxvia helyl ick z`fe ,'d z`xie

,xxerl egeka oi` m`e ;dxez cenlle zeevn miiwl eze` ripz dad`de

dad` ,zeppeazdd iciÎlr

edpiidzy ,el`k d`xi

wx `l` ,eala zelbzda

f` mb - ealae egena zexzqen

zbixcna eze` wifgdl ,ogeka

lka xidf zeidle ,"ipepia"d

mb zeler ,ok ;zeevnde dxezd

ely zeevnde dxezd f`

miiwe dxez cnl eli`k ,dlrnl

d`xie dad`a zeevn

.ald zelbzday

äæáeiciÎlr ,xxerl egeka oi`y in mby ,epcnly dna - ¨¤
d`xie dad` wx `l` ,eala zeiybx d`xie dad` ,zeppeazd
ogeka yi z`f lka - cala eale egen zenelrza ze`haznd
"zeig" oda qipkdl ,zeevnd b"ixz lka zenilyle zexidfl e`iadl

,dlrnl ozelrdleáeúkM äî ïáeé1éìà áBø÷ ék" :øácä E ¨©¤¨¦¨¥¤©¨¨
éôa ,ãàî."BúBNòì Eááìáe Eicedil lwy ,xne` weqtd - §Ÿ§¦¦§¨§©£

- dyrne xeaic ,daygn :eiyeal zylya zeevne dxez miiwl
,mxa .dyrna - "ezeyrl" ,daygna - "jaala" ,xeaica - "jita"
"jaal" dlind ly dzernyn oi` ,xzei wenre inipt oaena
dad` :`ede ,ald ly izin`d epipr lr mb `l` ,cala daygnl
.ala `ed ,dnecke d`xide dad`d zeybx ly mnewn ,oky .d`xie
lkl xacd (lw) aexw :`id weqtd ly ezernyn ixd ,jkl m`zda
,d"awdn `xen ly inipt ybx jezn zeevne dxez miiwl icedi

:owfd epax l`ey jk lr .d"awdl dad` ly ybx jezne,äøBàëìc§¦§¨
"Eááìa" ¯ àeä,d`xie dad`a ald zeybx -eðlL Leçä ãâð ¦§¨§¤¤©¤¨

,d"awdn d`xile dad`l ribdl lw jk lk `l eitl -äøBzäå]§©¨
,[úéçöð àéä.onf lkle gvpl etweza cner dxeza oipr lk - ¦¦§¦

l`xyi ipal z`f xn` epax dyny xnele `eal xyt` i` :xnelk
ribdl mdl lw xacd did drc xec mzeiday ,xacnd xecay
.jk lk aexwe lw xacd oi` epiabl eli`e ,d`xie dad` zebixcnl

oky .jk xacd oi`l dxn`pe zigvp `id dxezd ,lk`wec e`l ,xec
:mi`ex ep` ygena ,xen`k ,j` ,xacnd xeclãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ

,úîàa 'ä úáäàì äfä íìBò úBåàzî Baì Ctäì "øácä- ©¨¨§©¥¦¦©£¨©¤§©£©¤¡¤
lr ,d"awdl dad` xxerl icke ,zee`zl ald dhep erahn ,oky
zg` zeipeviwn ,alay zize`ivnd dihpd z` zepyl mc`d
izy .d"awdl dad`l dfdÎmlerd zee`zn - ziahew zeipeviwl
,ote` meya ,zeleki opi` ,'d zad`e ,dfdÎmlerd zee`z - dl`

"zeaald zaeg"d xn`nk .cgia zeidl2mpi` mine y`y myky
`l jk ,cgia "xecl" mileki'd zad`e dfdÎmlerd zee`z zeleki

lk lw `le "aexw" `ly ,ok m` ,mi`ex ep` .mc`d ala cgia zeidl
.'d z`xie 'd zad` mc`d ala reawl jkàøîba áeúkL Bîëe3: §¤¨©§¨¨

?"àéä ézøèeæ àúlî äàøé ehà"`id (d"awdn) d`xid ike - ©¦§¨¦§¨©§¦¦
epax dyn xn`y dn lr ?ohw xac4ik jnrn l`ey jiwl` 'd dn" :

:`xnbd zl`ey ,"d`xil m`
`zxhef `zlin d`xi eh`"
- gken dfnc" - "?`id
zexecd lka ,daxc`c
- dyn ly execa elit`e
w"k oeyl) "c`n aexw epi`
qgia xacd jk m`e ,(epiax

d`xil.äáäà ïkL ìëå- §¨¤¥©£¨
ribdl xzei dyw ,oky
,d`xil xy`n dad`l
jk lk `l i`cea dad`ly
oi`y ,`xnbdn mb di`x epl yi ,eply yegl sqepy ,ixd .ribdl lw
,`eti` ,cvik .'d zad`l cgeinae 'd z`xil ribdl jk lk lw xacd

?xacd "c`n aexw"y weqtd xne`ì"æø eøîà íâå5¯ íé÷écö"c §©¨§©©§©¦¦
."íúeLøa íaì ¯ à÷åc.'d z`xie 'd zad` cinz mala xxerl - ©§¨¦¨¦§¨

cal `lc gken dfnc" ,ezeyxa eal oi` - "wicv" epi`y in eli`e
od oihreny ,miwicvl wx jiiy epi` daxc` `l` ,'ek aexw epi`y
aexw" ,icedi lkly ,weqtd xne` ,`eti` ,cvik ,(iaxd oeyl) "'eke
ealy :xnelk ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl ,"c`n

,ezeyxa?'d zad`l dfdÎmlerd zee`z z` jetdl ,egewit zgz
?miwicvl wx dpzip `l dxezd ixde,"BúBNòì"c àlàdlnd - ¤¨§©£

dfi` - "jaala c`n aexw" lr xaqd meyn da yi "ezeyrl"
,cala "ezeyrl"l rbepd "jaala" eze` df ixd ?c`n aexw "jaala"
jaalae jita" :weqta xcqd dyw ,mvra ,oky .zeevn miiwl
oi` j` - dyrne xeaic ,daygn lr ,lirl xen`k ,mifnex "ezeyrl
itl `le ,dhnl dlrnlny xcqd itl `l ,weqta mixceqn md
did ,xzei dpeilrd dbixcna miligzn m` .dlrnl dhnlny xcqd
,(xeaic) "jita" okn xg`l ,(daygn) "jaala" :xcqd zeidl jixv
,xeaicn dlrnl `id daygn ik ,(dyrn) "ezeyrl" okn xg`le
did ,dpezgzd dbixcna miligzn m`e .dyrnn dlrnl xeaice
okn xg`le ,"jita" okn xg`l ,"ezeyrl" :xcqd zeidl jixv
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"`xg` `xhq"d gexyk ,"dxayp gex" `ed ,miwl` myl oaxw
- ?"`xg` `xhq"d gex zxayp dnae cvik .dxaypáì éãé ìòL¤©§¥¥

úLøt íL ïiò] àøçà àøèñc äàîhä çeø äøaLð ¯ øaLð¦§¨¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¥¨¨¨©
Leøôáe à ãenò ä óãå ç óc àø÷iå úLøôe îø óc ñçðét¦§¨©¨¨©©¦§¨©§©©§¥

.[íL æ"îøädxeza mixkfp zepaxwd lky ,xaecn my "xdef"a - ¨¨
."'iedl gegip gix" :zepaxwa cinz aezky enk ,'ied myl zekiiya
,`eti` ,dn .oaxw mey xkfp epi` - miwl` myl zekiiya eli`e
z`f ;"`xg` `xhq"d gex zxiay - ?miwl` myl oaxwk ynyn
ok`y ,miptÎlkÎlr ,ixd ."dxayp gex - miwl` igaf" :weqtd xne`
dligz exayiy ilan ,'d zceara ligzdl mileki "miryx"d oi`

- mal z`
àéäålr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay - §¦

md ,xard,äàzz äáeLz úðéçazepiga izy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨
iehia icil ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza
'ied mya ;'ied myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlina
- c"eid ixg`y dpey`xd 'dd ,(dpeilrd) d`lir 'd :o"idd izy -
'd zxfgd :epiid "d`lir daeyz" - .e"`ed ixg`y 'dd ,d`zz 'de
d`zz 'd zxfgd :epiid "d`zz daeyz"e ;'ied my ly c"eil d`lir
daeyz `id - o`k xaecn dzece` daeyzd .'ied my ly e"`el

:d`zz,äàzz 'ä úBìòäì,'ied my ly -dúìéôpî dîé÷äì §©£©¨¨©£¦¨¦§¦¨¨

ìà äìôðLze`xwpd ,zetilwd -àeäL ,íéðBöéçä'd zlitp - ¤¨§¨¤©¦¦¤
,mipevigd icil 'ied my ly d`zzøîàîk ,äðéëMä úeìb ãBñ¨©§¦¨§©£©

ì"æø10,"íänò äðéëL ¯ íBãàì eìb" :,zelbd jeza -eðéäc- ©©¨¤¡§¦¨¦¨¤§©§
:dpeekd ,mc`d ly zipgexd dcearaäNòî äNBò íãàäLk§¤¨¨¨¤©£¥

"íBãà"zexiara lykp - ¡
,olvilÎ`pngxãéøBî¦

éLîîeì CíLjeza - ©§¦§¨
,zetilwdõBöéðå úðéça§¦©§¦

-Lôð úà äiçnä úeäìà¡Ÿ©§©¤¤¤¤
,BlL äîLð-çeøzelb" - ©§¨¨¤

iwl`d uevipd - "dpikyd
zelbd ;zelba `ed eay
uevipdy jka z`hazn
,eytp z` dign ixd iwl`d

,eznype egexBa íéLaìîä©§ª¨¦
,ätìwäî úéîäaä Lôða§¤¤©§¥¦¥©§¦¨
,éìàîOä ììçaL BaìaL¤§¦¤¤¨¨©§¨¦

Ba úëìBnäytpd - ©¤¤
zehley dtilwde zindad

,ea,òLø BãBòaiptl - §¨¨
,daeyza xfgyúìLBîe¤¤

äpè÷ øéòa,sebd -,BlL ¨¦§©¨¤
dnype gex ,ytpdy ixd -
jeza zelba ze`vnp
ociÎlre ozi` cgie ,dtilwd

,oze` dignd iwl`d uevipd mb zelba `vnpäîLð-çeø-Lôðå§¤¤©§¨¨
.dìöà äìBba íéLeákcala ef `l ,onvr dnypde gexd ,ytpd - §¦©¨¤§¨

ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak" mb od ,zelba ze`vnp ody
eizelert zeyrl ezexig z` ca`ny wx `l`edmitek mb `l` ,

ly eizelert zeyrl eilr`peyduevipd eli`e .ieay `ed eiciay
zeigdl die`xd ezrtyd zxcrp - zelba wx `vnp envr iwl`d
"zeig" ,sebd lka ociÎlre ,oda ybxezy ,dnype gex ,ytpd z`

.ziwl`àøèñå äàîhä çeø äøaLðå ,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§§¦§§¨©©ª§¨§¦§¨
eãøtúéå ,àøçà,"`xg` `xhq"de dtilwd zegek -àéä ¯ 'eë- ¨¢¨©¦§¨§¦

,dpikyd `idy ,'ied my ly d`zz 'd ze`díâå dúìéôpî äî÷̈¨¦§¦¨¨§©
:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,äávð,daeyz iciÎlry ,ixd - ¦¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥

mc`ay iwl`d uevipd .dzelbn dpikyd ,lekiak ,zxxgzyn
zceara ligzdl leki `ed ,f` wxe ,etebae eytpa ritydl ligzn
,"ald lr hily" egen ,ryx epi`y ina eli`e ."ryx"a xacd jk .'d
jil` aexw ik" :(miryx mpi`y dl`a xacny) weqtd xne` okle
- "jaala" ,zeevne dxez miiwl icedil c`n lw - "c`n xacd

.'d z`xiae 'd zad`a
iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
xabzdl ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr
lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd

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

íéøîà éèå÷éì
úîàá éë íéúî íéåø÷ìéçúäì íéòùøì øùôà éà

øáùì äìçú øáòä ìò äáåùú åùòéù éìá 'ä ãåáòì
êñî íäù 'åôéì÷äú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå ìéãáî

åùôð úøéøîå åáì úøéáù é"ò íéîùáù íäéáàì íðéá
ìòäøáùð çåø íéäìà éçáæ ÷åñô ìò øäæá ù"îë åéàèç

çåø äøáùð øáùð áì é"òù 'åâå øáùð áìäàîåèä
à"ò 'ä 'ãå 'ç 'ã àø÷éå 'ôå î"ø 'ã ñçðéô 'ô ù"ò] à"ñã

[íù æ"îøä 'éôáåàéäåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá
àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä

úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä
êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì

äáöð íâå äúìéôðî äî÷ àéä:à"îá ù"îë
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה

zah h"k iyiy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ט שישי יום
פרק יח  ,46 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,ck 'nr cr:[íéìåâìâ

?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex
xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd
.oian gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ipy ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y

jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler
e` ,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
xe`dy jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtd lkl

.ala xi`ie ribi genay

.çé ÷øtxacd jil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
dxez miiwl ,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n

,"zeppeazdd" oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne

l`xyin cg` lk ly ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd

itk ,ezeyxa epi` ealyk mb)

maly "miwicv"a dfy

wnrzdl ezlekiae ,(mzeyxa

.dvex `edy dn lka egena

zlecba egena wnrziyke

dad` ekeza "cilei" - d"awd

m` mb .epnn d`xie d"awdl

oi` ,zepey zeaiq zngn

dad` "xevil" ezexyt`a

,eala zeybxene zeielb d`xie

oze` "xevil" leki `ed ,j`

dad` .eal zenelrzae egena

mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl - "ezeyrl"l oda ic el` d`xie

miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn

.ala zeybxene zeielb d`xie dad` jezn zeevn

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ixdy ,xaqd ("

el didzy jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

oiprl mi`zne iepa zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici

aexw" dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazddc`nepax xiaqi - ?"

,d"awd zlecba drici el oi`y in mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd

zeevne dxez miiwl `ed mb leki z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e

"zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala"

.epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy ,l`xyin cg` lk alay d"awdl

oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd) ef dad` ielib myl

zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy itk - `l` ,zeppeazdd

ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df oexkf .ef dad` ea

- zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ,oky ,"c`n aexw" xnel xak xyt`

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a ,el xyt`

áBø÷ ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦¨
éìà"'Bâå ãàî øácä E1y ,`id "c`n" dlnd zernyn -c`n ¥¤©¨¨§Ÿ§

.'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
,`id "xacd jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa
ekeza "xevil" mc`d zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry
mixacd oiicr miperh - "dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad`

df oi`y ixd ,zewnrzde zeppeazd jkl dyexc m` ,oky .xaqd
aexw"c`n,"éøöäøö÷ BzòcL éî óà ék ,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨¦©¦¤©§§¨¨

,'ä úòéãéaly ezlecba ,oda opeazdl ,dpade drici el dxqg - ¦¦©
,d"awd,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïéáäì áì Bì ïéàåegen - §¥¥§¨¦¦§ª©¥¨

itk min`zen mpi` eale
,zeppeazdd oiprl jixvy

lkeiyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
,zeppeazddneìéçc§¦

eîéçøe,dad`e d`xi - §¦
ãáì Búðeáúe Bçîa elôà£¦§Ÿ§¨§©
oi`y cala ef `l -
ekeza xxerl ezexyt`a
zeybxen d`xie dad`
mb oi`y `l` ,ala
dad` xxerl ezexyt`a
iehia icil dp`azy d`xie

,cala ezpeazae egenaãàî øácä åéìà áBø÷ ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨¥¨©¨¨§Ÿ
ìøîLitky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln xnyidl - ¦§Ÿ

,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`d wewf ,lirl xaqedy
úBNòìå,miiwl -,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨

zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw zenilyl ,oky -
,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad`,Lnî Bááìáe åéôa,xnelk - §¦¦§¨©¨

m` ik ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit itl wx `l
,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd ly izin`d dbyen itl mb

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãa,"dpeaz" zpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

mya z`xwpe ,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky
dad`d eli`e .zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l qgia wx dad`
zeaygpd 'd z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr ,d`xide

el`klzebixcnaicedil el xyt` cvik - `l` .d`xie dad` ly
'd z`xie 'd zad` el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin`"úøzñî äáäà" àéäL¤¦©£¨§ª¤¤
ìaL.eðéúBáàî eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk ácg` lk - ¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨¥£¥

.dze` "xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin
!zeevne dxez ,ef dad`a ,miiwl el xyt` cvik oiapy ick ,`l`
o`k eli`e - 'd z`xi mb zyxcp zeevne dxez meiwlyk cgeina

lr xaecndad`ly dipipr owfd epax xiaqn - cala zxzeqn
iehia icil d`iadle ef dad` xxerl ji` rcpy ick ,ef dad`

- 'd z`xi mb ef dad` zllek ji`e ,zeevnde dxezd zxinya÷ø©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
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יד.1. ל, דברים



סט zah h"k iyiy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ט שישי יום
פרק יח  ,46 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,ck 'nr cr:[íéìåâìâ

?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex
xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd
.oian gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ipy ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y

jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler
e` ,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
xe`dy jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtd lkl

.ala xi`ie ribi genay

.çé ÷øtxacd jil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
dxez miiwl ,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n

,"zeppeazdd" oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne

l`xyin cg` lk ly ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd

itk ,ezeyxa epi` ealyk mb)

maly "miwicv"a dfy

wnrzdl ezlekiae ,(mzeyxa

.dvex `edy dn lka egena

zlecba egena wnrziyke

dad` ekeza "cilei" - d"awd

m` mb .epnn d`xie d"awdl

oi` ,zepey zeaiq zngn

dad` "xevil" ezexyt`a

,eala zeybxene zeielb d`xie

oze` "xevil" leki `ed ,j`

dad` .eal zenelrzae egena

mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl - "ezeyrl"l oda ic el` d`xie

miiwe dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn

.ala zeybxene zeielb d`xie dad` jezn zeevn

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ixdy ,xaqd ("

el didzy jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

oiprl mi`zne iepa zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici

aexw" dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazddc`nepax xiaqi - ?"

,d"awd zlecba drici el oi`y in mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd

zeevne dxez miiwl `ed mb leki z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e

"zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala"

.epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy ,l`xyin cg` lk alay d"awdl

oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd) ef dad` ielib myl

zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy itk - `l` ,zeppeazdd

ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df oexkf .ef dad` ea

- zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ,oky ,"c`n aexw" xnel xak xyt`

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a ,el xyt`

áBø÷ ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦¨
éìà"'Bâå ãàî øácä E1y ,`id "c`n" dlnd zernyn -c`n ¥¤©¨¨§Ÿ§

.'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
,`id "xacd jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa
ekeza "xevil" mc`d zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry
mixacd oiicr miperh - "dpeaz" zpigaa zegtl ,d`xie dad`

df oi`y ixd ,zewnrzde zeppeazd jkl dyexc m` ,oky .xaqd
aexw"c`n,"éøöäøö÷ BzòcL éî óà ék ,äðîàð òãéì C ¨¦¥©¤¡¨¨¦©¦¤©§§¨¨

,'ä úòéãéaly ezlecba ,oda opeazdl ,dpade drici el dxqg - ¦¦©
,d"awd,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïéáäì áì Bì ïéàåegen - §¥¥§¨¦¦§ª©¥¨

itk min`zen mpi` eale
,zeppeazdd oiprl jixvy

lkeiyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨
,zeppeazddneìéçc§¦

eîéçøe,dad`e d`xi - §¦
ãáì Búðeáúe Bçîa elôà£¦§Ÿ§¨§©
oi`y cala ef `l -
ekeza xxerl ezexyt`a
zeybxen d`xie dad`
mb oi`y `l` ,ala
dad` xxerl ezexyt`a
iehia icil dp`azy d`xie

,cala ezpeazae egenaãàî øácä åéìà áBø÷ ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨¥¨©¨¨§Ÿ
ìøîLitky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln xnyidl - ¦§Ÿ

,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`d wewf ,lirl xaqedy
úBNòìå,miiwl -,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨

zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw zenilyl ,oky -
,z`f miiwl eciay ixd - 'd zad`,Lnî Bááìáe åéôa,xnelk - §¦¦§¨©¨

m` ik ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit itl wx `l
,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd ly izin`d dbyen itl mb

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãa,"dpeaz" zpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

mya z`xwpe ,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky
dad`d eli`e .zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l qgia wx dad`
zeaygpd 'd z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr ,d`xide

el`klzebixcnaicedil el xyt` cvik - `l` .d`xie dad` ly
'd z`xie 'd zad` el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin`"úøzñî äáäà" àéäL¤¦©£¨§ª¤¤
ìaL.eðéúBáàî eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk ácg` lk - ¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨¥£¥

.dze` "xevil" jixv `ed oi`e ,ef dad` dyexia el yi l`xyin
!zeevne dxez ,ef dad`a ,miiwl el xyt` cvik oiapy ick ,`l`
o`k eli`e - 'd z`xi mb zyxcp zeevne dxez meiwlyk cgeina

lr xaecndad`ly dipipr owfd epax xiaqn - cala zxzeqn
iehia icil d`iadle ef dad` xxerl ji` rcpy ick ,ef dad`

- 'd z`xi mb ef dad` zllek ji`e ,zeevnde dxezd zxinya÷ø©
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
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יד.1. ל, דברים



zahע h"k iyiy mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøvLBæ äáäà LøL ,áèéä øàa älçz øàáìe íéc÷äì C- ¤¨¦§©§¦§¨¥§¦¨¨¥¥¥Ÿ¤©£¨
,ef dad` zyxyen ,ytpa gek dfi`ae ,dpiga efi`a,dðéðòådn - §¦§¨¨

ugl zxivia z`haznd dad` dpyi :ef dad` ly dzernyn
seba zyaeln `idy itk dnypdy ,d"awd mr cg`zdldly

dpyie ;d"awd mr cg`zz
dkeza z`yepd dad`
,"ytpd zelk" ly ddink
zelkidl zytgn ytpdy
.dnecke ,d"awda llkidle
ly "ywean"d ,`eti` ,edn

?zxzeqnd dad`déàåC §¥
,eðì äMøé àéäcvik - ¦§ª¨¨

?dad` miyxeiéàåììëð C §¥¦§¨
.eìéçc íb dacvik - ¨©§¦

?d`xi mb ef dad`a zllkp
ick ,epcnly itk ,oky
zyxcp ,zexiarn xnyidl
xg`ne ,"d`xi" mb ixd
ef (zxzeqn) dad`ay
dxezd lk z` miiwl xyt`
zllek `idy ixd ,zeevnde
df xace - d`xi mb dkeza
cvike ji` ,oiadl epilr
?d`xi mb ef dad` zllek

,ïéðòäå,`ed -,äákønä ïä ïä úBáàä ékmilha eid zea`d - §¨¦§¨¦¨¨¥¥©¤§¨¨
,da "akex"l dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl
xg` oevx mey zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen `ide

,d"awd ly epevx xy`nïk ìòå,okle -éLîäì eëæ-çeø-Lôð C §©¥¨§©§¦¤¤©
äMã÷c úBøéôñ øNòî íìBò ãò íäéøçà íäéðáì äîLð§¨¨¦§¥¤©£¥¤©¨¥¤¤§¦¦§ª¨

,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàaLllba - ¤§©§©¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
a` ,zea`d ekf ,mzcearmrxfn `edy in lky ,awrie wgvi mdx

gex ,ytp :zebixcn ylyn zakxend ,dyecw dnyp el didz
,dnype,zeliv` :zenlerd zrax`ay zexitqd xyrn zeraepd

opyi ,dnvr dyecwa ,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa
xyr - mler lkae ,miillk zenlere zebixcn drax` ,xen`k
gexd ,ytpd icedil ze`a mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq

:df ixd ?dnypde.åéNòî éôëe Búâøãî éôk ãçàå ãçà ìëì- §¨¤¨§¤¨§¦©§¥¨§¦©£¨
`edy itk - "eiyrn itk" ,eznyp yxey mex itk - "ezbixcn itk"
mc`yk "xdef"a aezky itk ,okn xg`l envr z` jkfie "cari"
xzei dpeilr dbixcn dlrnln el miwiprn - "aeh"l envr z` jted

.dnyp lyìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ì elôà ,íéðt ìk ìòå§©¨¨¦£¦§©¤©©¦§¥¦§¨¥
,äiNòc úeëìîc Lôðc Lôð íâeeæa CLîðmler ly "zekln" - ¦§¨§¦¨¤¤§¤¤§©§©£¦¨

mlerae .xzeia oezgzd mlerd ixd `ed diyrd mler .diyrd
;zexitqd xyra dpexg`d dxitqd `id "zekln" ,envr diyrd
oia dpexg`d `id ytpde ,dnype gex ,ytp opyi ,dnvr "zekln"ae
.cala "ytp" zkynp ,"l`xyi iryet"l e` "milway lw"le ;ylyd
s` :epiid .diyrd mler ly "zekln" ly ytpn d`ad ytp ,xnelk

dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia zegpd (beeifd) "cegi"d
:dyecway xzeia dpezgzdúMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©
,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòädbixcndn `id ef ytpy zexnl - ¨£¦¨§©©¦¥

,dpezgzdàéäL øçàî,ytpd -,úBLBã÷ úBøéôñ øNòîmiiw - ¥©©¤¦¥¤¤§¦§
xac lky ,"llk" ixd
,zellkzda `ed dyecwa
lkn dlelk dbixcn lky

okle ,zebixcndàéämb - ¦
xzeia dpezgzd dbixcnd
,diyrd mler ly dyecwa

,ïlkî äìeìkx`y lkn - §¨¦ª¨
ly zexitqde zebixcnd

,"diyr"äîëçî íb©¥¨§¨
,äiNòcdxitqd `idy - ©£¦¨

mlera xzeia dpeilrd
,diyrddëBúaL- ¤§¨

,"diyrc dnkg"aúLaìî§ª¤¤
,úeìéöàc úeëìîc äîëç̈§¨§©§©£¦
,oldl xaqeiy itk ,oky -
"zekln"d zxitq ,a"p wxta
,zeliv`d mler ly
mlera dxi`ne zyalzn
"zekln"ay xg`ne .diyrd
xyr lk zelelk zeliv`c
zeyalzn ,zeliv`c "zekln" ly zexitqd xyry ixd ,zexitqd
- zeliv`c zekln ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd xyra
"dpia"a - zeliv`c zekln ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a
,diyrd mler ly "dnkg"ay - ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly

:zeliv`c "zekln" ly "dnkg" zyalzndëBúaLly "dnkg"a - ¤§¨
dpyi ,zeliv`c zekln,úeìéöàc äîëçly zexitqd xyr ,oky - ¨§¨©£¦

mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk ,zeliv`d mler
,zeliv`d mler ly "dnkg"daL,zeliv`d mler ly "dnkg"a - ¤¨

áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà øéàî2äîëça 'ä" : ¥¦¥¨©¨§¦§¦§¨§¨
,"õøà ãñédnkga" ;"dnkg"a xi`n seq oi` xe` - "dnkga 'd" - ¨©¨¤

ixdy ,"ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi
dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aäîëç úðéçáa Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨§ª¨¦§¦©¨§¨

,ìàøNiî äéäiL éî äéäé ¯ íãàä LôðaLly eznypa -lk ¤§¤¤¨¨¨¦§¤¦¤¦§¤¦¦§¨¥
cg`xi`n `ed recn .`ed jexa seqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin

.oldl "`ipz"d xiaqi - dnypay "dnkg"d zpigaa `wecúðéçáe§¦©
,daL äîëçä,ytpay -Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà íò ©¨§¨¤¨¦¥¨©§ª¨

,da,"dnkg"a -dúBéçäì ,dlk Lôpä úBðéça ìëa úèMtúî ¨¦§©¤¤§¨§¦©¤¤ª¨§©£¨
,ziwl` zeiga -,dìâø úðéça ãò dLàø úðéçaîdbixcndn - ¦§¦©Ÿ¨©§¦©©§¨

dbixcnl cr ,ytpd ly "y`x" z`xwpd ,ytpay xzeia dpeilrd
.ytpd ly "lbx" z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzdáéúëãk4: §¦§¦

"äéìòa äiçz äîëçä"gek zlra `id ,"dilra" z`xwp ytpd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨
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íéøîà éèå÷éì
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå .åìéçã íâ äá
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
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יט.2. ג, כד.3.משלי קד, יב.4.תהלים ז, קהלת

hay '` ycew zay mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  א' קודש שבת יום
,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå

.dnkgdìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå],mdiclil -úBîLð §¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥§¨
,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBábzedeab zenyp zeid iptne - §§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

oi`"y ,epicia "llk" ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el`
"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd5zefxten zeyixca `a d"awd oi` -

icin mi`iven `l ,eizeixan
xac ,opevxa `ly ,zetilwd
`l zetilwd ;ozeyxa ltpy
zenypd z` zexxgyn eid
,ozeyxa eltpy zedeabd

dze`y ,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly dxwna `l`
"miyeal"dn rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab dnyp
dcna zeig zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd

`id - ddeab dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn ,xzei daexn
,mixedd iciÎlr dyaled ea qbd yeald z` zvxete "zxaey"

."wicv" ly dbixcnl dlrzne:[íéìebìb øôña áeúkL Bîk,ixd §¤¨§¥¤¦§¦
iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay
dnyp zkynp ,"l`xyi
,miptÎlkÎlr .efk ddeab
ea yi icedi lky ,epcnl
,dyecw ly dnyp
ly "dnkg"d zpigaaye
,xac ly enrh xaqei oldl .`ed jexa seq oi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi`Îxe`n d`xydd recnytpd ly "dnkg" zpigaa `wec `id se
."dpad"ne "lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik -

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
.eihxt lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`exewn."dpad"de "lky"dàéäå,"dnkg"d - §¦
àeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -äîëçäå ,BúâOäå ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤§©¨¨§©¨§¨

äðáääî äìòîì àéä¦§©§¨¥©£¨¨
.ïäì øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨¨¤

ì eäæåïBLdlnd zernyn - §¤§
,"äî çk" ¯ äîëç- ¨§¨Ÿ©¨

epnny gek `id "dnkg"
zlret `ide ,"lky"d raep
- jk mr cgie ."gek" xeza
`idy - "d"n" zpigaa `id
itk ,?`id "dn" :dl`y oeyl
`ly xac lr mil`eyy

- eze` mibiynäî àeäL¤©
Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM¤¥ª¨¨§¥
ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a - ¦§©¥¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
déa àñéôz äáLçî úéìc§¥©£¨¨§¦¨¥

.ììkoiadle biydl ,"qetzl" mzexyt`ay lkye daygn oi`y - §¨
"dpad"de "lky"d z` mieednd zegekd .`ed jexa seq oi` xe` z`
"dpad"e "lky" ,oky ,`ed jexa seq oi` xe` yalzi mday xcba mpi`
eli`e ."dpad"n dlrnl `edy seq oi` xe` z` biydl mileki mpi`
- "dbyd"e "lky"n dlrnl `ed ,xen`ky xg`n ,"dnkgd gek"

.seq oi` xe` ea yalzn:epiax w"k oeylrnyn oeyldne jynddn"
'ixcna xacnc (gken mb ile`e)zg`oipr k"b - d"n g"k yxtne .

cg`lkyd xewn `id 'kgc - xe`iad zcewpe .byen epi`y gk - ,
lirlck n"ecgna 'it` lret dlbznyke ,ytpa hytzn okle)

onwlcke'rnl `vnpe qtzp epi`y xewn edf la` (epi`ye gk,byen
."(ea yalzn q"`e` okle)énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìk ,ïëìå§¨¥¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥

,õøàä,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l mikiiy mpi`y dl` -íä ¨¨¤¥
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL ,'äa íéðéîàîgek" - ©£¦¦©¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

dn z` "hlew" "dpen`d
mpi` "dpad"de "lky"dy

,biydl milekiéút" ék¦¤¦
ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé©£¦§¨¨¨§¨¨¦

"'Bâå6,xac lk qtez iztd - §
,ixd .ea dpen`d iciÎlr
Îlr `ly xac ly ezqitzy
iciÎlr `id ,lkya ezpad ici
lr xaecnyk ,mxa .dpen`
,eqtezl lbeqn lkydy xac
el oi` ,iztd ,`edy `l`
- "dpen`"a eqtez `ede lky
eli`e .oexqg meyn jka yi
zewl` zece` xaecnyk
ixnbl dlrnl `idy
zxg` jxc lk oi` ,"lky"n

dpen` iciÎlr `l` ,"dbiydl"cala:"`ipz"d xne` jke .éaâìe§©¥
úéìå ,úòcäå ìëOä ïî äìòîì àeäL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤§©§¨¦©¥¤§©©©§¥

ììk déa àñéôz äáLçîmilbeqnd lkye daygn mey oi` - ©£¨¨§¦¨¥§¨
,llk ebiydl,Cøaúé Bìöà íééúôk ìkämixenb miiztk eplek - ©Ÿ¦§¨¦¤§¦§¨¥

iciÎlr ebiydl gxkdd one ,ebiydl xyt` i` "lky"a oky ,eiabl
,"lky"dn dlrnly dpen`áéúëãk7,òãà àìå øòá éðàå" : §¦§¦©£¦©©§Ÿ¥¨

éðàL äæaL øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§§©¤¨¤¤£¦
."Cnò ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e "øòa".d"awd mr -ì÷ elôà ,ïëìå ©©§¥£¦¨¦¦¨§¨¥£¦©

,áøä ìò ,'ä úMã÷ ìò íLôð íéøñBî ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥§¦©§¨©§ª©©¨Ÿ
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עי hay '` ycew zay mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  א' קודש שבת יום
,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå

.dnkgdìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå],mdiclil -úBîLð §¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥§¨
,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBábzedeab zenyp zeid iptne - §§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

oi`"y ,epicia "llk" ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el`
"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd5zefxten zeyixca `a d"awd oi` -

icin mi`iven `l ,eizeixan
xac ,opevxa `ly ,zetilwd
`l zetilwd ;ozeyxa ltpy
zenypd z` zexxgyn eid
,ozeyxa eltpy zedeabd

dze`y ,zeewn od ,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly dxwna `l`
"miyeal"dn rtyez ,"l`xyi iryet" ly "celi" xeza ,ddeab dnyp
dcna zeig zetilwd ewpii f`e .mzenk didze ,mixedd ly miqbd

`id - ddeab dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn ,xzei daexn
,mixedd iciÎlr dyaled ea qbd yeald z` zvxete "zxaey"

."wicv" ly dbixcnl dlrzne:[íéìebìb øôña áeúkL Bîk,ixd §¤¨§¥¤¦§¦
iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay
dnyp zkynp ,"l`xyi
,miptÎlkÎlr .efk ddeab
ea yi icedi lky ,epcnl
,dyecw ly dnyp
ly "dnkg"d zpigaaye
,xac ly enrh xaqei oldl .`ed jexa seq oi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi`Îxe`n d`xydd recnytpd ly "dnkg" zpigaa `wec `id se
."dpad"ne "lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik -

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
.eihxt lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`exewn."dpad"de "lky"dàéäå,"dnkg"d - §¦
àeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -äîëçäå ,BúâOäå ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤§©¨¨§©¨§¨

äðáääî äìòîì àéä¦§©§¨¥©£¨¨
.ïäì øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨¨¤

ì eäæåïBLdlnd zernyn - §¤§
,"äî çk" ¯ äîëç- ¨§¨Ÿ©¨

epnny gek `id "dnkg"
zlret `ide ,"lky"d raep
- jk mr cgie ."gek" xeza
`idy - "d"n" zpigaa `id
itk ,?`id "dn" :dl`y oeyl
`ly xac lr mil`eyy

- eze` mibiynäî àeäL¤©
Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM¤¥ª¨¨§¥
ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a - ¦§©¥¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
déa àñéôz äáLçî úéìc§¥©£¨¨§¦¨¥

.ììkoiadle biydl ,"qetzl" mzexyt`ay lkye daygn oi`y - §¨
"dpad"de "lky"d z` mieednd zegekd .`ed jexa seq oi` xe` z`
"dpad"e "lky" ,oky ,`ed jexa seq oi` xe` yalzi mday xcba mpi`
eli`e ."dpad"n dlrnl `edy seq oi` xe` z` biydl mileki mpi`
- "dbyd"e "lky"n dlrnl `ed ,xen`ky xg`n ,"dnkgd gek"

.seq oi` xe` ea yalzn:epiax w"k oeylrnyn oeyldne jynddn"
'ixcna xacnc (gken mb ile`e)zg`oipr k"b - d"n g"k yxtne .

cg`lkyd xewn `id 'kgc - xe`iad zcewpe .byen epi`y gk - ,
lirlck n"ecgna 'it` lret dlbznyke ,ytpa hytzn okle)

onwlcke'rnl `vnpe qtzp epi`y xewn edf la` (epi`ye gk,byen
."(ea yalzn q"`e` okle)énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìk ,ïëìå§¨¥¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥

,õøàä,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l mikiiy mpi`y dl` -íä ¨¨¤¥
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL ,'äa íéðéîàîgek" - ©£¦¦©¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

dn z` "hlew" "dpen`d
mpi` "dpad"de "lky"dy

,biydl milekiéút" ék¦¤¦
ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé©£¦§¨¨¨§¨¨¦

"'Bâå6,xac lk qtez iztd - §
,ixd .ea dpen`d iciÎlr
Îlr `ly xac ly ezqitzy
iciÎlr `id ,lkya ezpad ici
lr xaecnyk ,mxa .dpen`
,eqtezl lbeqn lkydy xac
el oi` ,iztd ,`edy `l`
- "dpen`"a eqtez `ede lky
eli`e .oexqg meyn jka yi
zewl` zece` xaecnyk
ixnbl dlrnl `idy
zxg` jxc lk oi` ,"lky"n

dpen` iciÎlr `l` ,"dbiydl"cala:"`ipz"d xne` jke .éaâìe§©¥
úéìå ,úòcäå ìëOä ïî äìòîì àeäL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤§©§¨¦©¥¤§©©©§¥

ììk déa àñéôz äáLçîmilbeqnd lkye daygn mey oi` - ©£¨¨§¦¨¥§¨
,llk ebiydl,Cøaúé Bìöà íééúôk ìkämixenb miiztk eplek - ©Ÿ¦§¨¦¤§¦§¨¥

iciÎlr ebiydl gxkdd one ,ebiydl xyt` i` "lky"a oky ,eiabl
,"lky"dn dlrnly dpen`áéúëãk7,òãà àìå øòá éðàå" : §¦§¦©£¦©©§Ÿ¥¨

éðàL äæaL øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§§©¤¨¤¤£¦
."Cnò ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e "øòa".d"awd mr -ì÷ elôà ,ïëìå ©©§¥£¦¨¦¦¨§¨¥£¦©
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hayעב '` ycew zay mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íéøea íä íà óàå .ãçà 'äa øtëì àlL íéL÷ íééepò íéìáBñå§§¦¦¦¨¦¤Ÿ¦§Ÿ©¤¨§©¦¥¦
íéòãBiL èòna íâå ,'ä úlãb íéòãBé ïéàå õøàä énòåzlecba - §©¥¨¨¤§¥§¦§ª©§©©§©¤§¦

,'dïéà,md -,ììk íéððBaúîmytp zexiqny xnel mewn didiy - ¥¦§§¦§¨
,d"awd zlecba mzpadn zraepúòc úîçî íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨¥£©©©

àlà ,ììk 'äa úeððBaúäå§¦§§©§¨¤¨
,úeððBaúäå úòc íeL éìa§¦©©§¦§§
xeqnl cinz mipken md -

,mytp z`àeä elàk ÷ø©§¦
øtëì ììk øLôà éàL øác̈¨¤¦¤§¨§¨¦§Ÿ
íòè íeL éìa ,ãçà 'äa©¤¨§¦©©

.ììk äðòîe äðòèeila §¨¨©£¤§¨
,miipeibd daiqe ripn mey
on raepy xac lk oky
,cecne lewy `ed "lky"d
o`kl `xaq zeidl dlekie
zepekpd m`e ,o`kl `xaqe

ÎlkÎlr o`k did ,"mrh"d one "lky"d on zraep dzid ytp zexiqnl
j` .`l e` ytpd z` xeqnl :lkya "zeprne zeprh"l mewn mipt

Î`lwy mey oi` - ytpd z` xeqnl zihlgdd dpwqnay ,`id zn`d
df xac - !zxg` zeidl xyt` i`y ,zhlgend dgpdd `l` ,`ixhe

."lky"dn raep epi`,eðéäå,zngn edf -øéàî ãçà 'äL íeMî §©§¦¤¤¨¥¦
,Lôpä ìk äiçîe,icedi ly -äîëç úðéçáa BúeLaìúä éãé ìò §©¤¨©¤¤©§¥¦§©§¦§¦©¨§¨

,daL,ytpay -àéäL- ¤¨¤¦
,dnkgd gekïî äìòîì§©§¨¦

âOnä ìëOäå úòcä©©©§©¥¤©ª¨
:ïáeîedl`a mb okl - ¨

"lky"l llk mikiiy mpi`y
gekd mda yi ,"dpad"le
yeciw lr mytp z` xeqnl
epl xdaed ,jka .myd
dad`d ly dyxey
zyxyen `id :zxzeqnd
,ytpd ly "dnkgd gek"a
- eae ,"lky"n dlrnly
icedi lka raep myn .`ed jexa seq oi` xe` yaeln - "dnkgd gek"a

.ytpd zexiqne dpen`d gek
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íéøîà éèå÷éì
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zay(iyily meil)

m` ,xnelk .o`kl epevx oi` if` o`kl epevx m`e ,o`kl epevx oi` if`
dvex epi` ,miaxd zeyxa zen` rax` seqa utgd gepiy epevx
ink dhelw jk lr mixne` oi`e miaxd zeyxl ez`ivia cin gepiy
oi`e ,miaxd zeyx zligza dxiwr ziyrp `ly `vnpe ,dgpedy
lr wx aiige ,dkex` d`ved `id dwixfd lke .xiarn meyn eaiigl
dvex epi` ,miaxd zeyxl ez`ivia cin gepiy epevx m`e .d`ved
utgd xary dny `vnp ,miaxd zeyxa zen` rax` seqa gepiy
.dxardd lr eaiigl oi`e ,ezrcn epi` miaxd zeyxa zen` rax`
zeyxn `ivedl dzid ezaygn ixdy ,d`vedd lr aiig mewn lkne

:`xnbd zvxzn .dniiwzp z`f daygne miaxd zeyxl cigidøîà̈©
déìxaecn ,`piaxl iy` axa,çeðz äöøzL íB÷î ìk øîBàoeike ¥§¥¨¨¤¦§¤¨©

zeyxl d`ivia dgpda mb daygn meiw o`k yi ,el ztki` `ly
lr mb eaiigl xyt`e ,zen` rax` xary xg`l dgpda mbe miaxd

.dxardd
utgde ,cg` mewna gepiy oiekzde utg wxefd oic dn dpc `xnbd

:`xnbd d`ian .xg` mewna gpàèéLtm`y ,`ed heyt oic ± §¦¨
÷Bøæì ïåekúðmiaxd zeyxa utgäðîLzen`òaøà ÷øæå,zen` ¦§©¥¦§§Ÿ¤§¨©©§©

,my gepiy dvxy mewnd iptl gpy xnelkéøäy ink `ed'íL' áúk £¥¨©¥
'ïBòîM'î.aiige ,'ny' zeize`d azke oerny aezkl oiekzpy - ¦¦§

epipyy myky(.bw oldl)dzidy s` el` zeize` zaizka aiigy
ipta dln `id 'ny'y iptn ,zeize` yng za daiz aezkl ezpeek
wexfl ezpeek dzidy s` aiig zen` rax` wxefd ok enk ,dnvr

.dxard xeriy ezwixfa yiy iptn ,dpeny
m` la` :`xnbd zwtzqnòaøà ÷Bøæì ïåekúðzen`äðîL ÷øæå ¦§©¥¦§©§©§¨©§Ÿ¤

,zen`eäî,oicd dn ±déì ÷étà àä ïðéøîà éî,mixne` ep` m`d ± ©¦¨§¦©¨©¦¥
,aiige ,ezaygn dniiwzpe zen` rax` utgd z` xiard ixdBà

çð àì àä éòác àëéä àîìécmewna gp `l utgd `ny e` ± ¦§¨¥¨§¨¥¨Ÿ¨
.xehte ,ezaygn dniiwzp `le ,dvxy

dxikfdy heytd oicdn da zxfeg s`e ,wtqd z` zhyet `xnbd
:`xnbd zhyet .dligzéMà áøì àðéáø déì øîàc eðééä åàìå± §¨©§§¨©¥©¦¨§©©¦

xyt` ji` ,[lirl] iy` ax z` `piax l`yy dnl dnec df oi` m`d
zeyxn wxefd z` miaxd zeyxa zen` rax` xiarn meyn aiigl
m` ixd ,miaxd zeyxa zen` rax` xare miaxd zeyxl cigid
,ez`ivia cin gepiy epevx oi` ,zen` rax` seqa utgd gepiy epevx
oiae jk oiae ,zen` rax` xg`l epevx oi` ez`ivia gepiy epevx m`e

.lirl x`azdy enke ,dxardd lr eaiigl oi` jkdéì øîàåiy` ax §¨©¥
wx eaiigl xyt`y `piaxlay ote`,çeðz äöøzL íB÷î ìk øîBà §¥¨¨¤¦§¤¨©

dniiwzp odizyay aygp ,zegpdd izya el ztki` `ly oeiky
gp m` `l` wxefd z` aiigl oi`y mdixaca x`eane .ezaygn
xg` mewna gp m` la` ,my gepiy dzid ezpeeky mewna utgd
m` oiae rax` wxfe dpeny wexfl oiekzp m` oia ok m`e ,aiig epi`

.aiig epi` dpeny wxfe rax` wexfl oiekzpíL áúk éøä úøîà÷ãe§¨¨§©£¥¨©¥
ïBòîMîrax` wxfe dpeny wexfl oiekzndy heyty zxn`y dne ± ¦¦§

dk`ln zeyrl oiekzdy s` aiigy 'oerny'n 'ny' azekl dnec
,zeywdl yi ,xzei lecb xeriyaéîc éî,xacd dnec m`d ±íúä± ¦¨¥¨¨

lk ,'oerny'n 'ny' azky ,mydéì áézëî àì íL áéúk àìc änk©¨§Ÿ¨¦¥Ÿ¦§¦¥
ïBòîLz` aezkl leki epi` 'ny' zeize`d z` azk `ly cer lk ± ¦§

y' zeize`d z` aezkl oiekzd ,ok m`e ,'oerny' dlnddniiwzpe 'n
,aiige dk`ln ef ixd el` zeize`a mc` my yiy oeike ,ezaygn

la`àëäike ,rax` wxfe dpeny wexfl oiekzdy ,o`k ±àìc änk ¨¨©¨§Ÿ
éðîz déì é÷øcæéî àì òaøà ÷éøæepi` rax` wxef epi`y lk ike ± ¨¦©§©Ÿ¦§¨§¦¥©§¥

gepiy ila dpeny wexfl leki epi` m`d ,xnelk ,dpeny wexfl leki
rax` ixg` utgd gepiy dvex epi`y oeike ,zen` rax` ixg` utgd
.ezaygn da dniiwzp `ly oeik ,aeigl znxeb dpi` ef dgpd zen`
zeyx jxc miaxd zeyxl miaxd zeyxn wxefd oipra dpc `xnbd

:miaxd zeyxa zen` rax` zxard oiprl ,cigidïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaa÷øBfäutgíéaøä úeLøîzg`íéaøä úeLøì,zxg` ©¥¥§¨©¦¦§¨©¦

,òöîàa ãéçiä úeLøeutgd xar m`úBnà òaøà,miaxd zeyxa §©¨¦¨¤§©©§©©
,áéiçzen` izye zg` miaxd zeyxa zen` izy xar m` s`e ©¨
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עג היום יום . . . 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zay(iyily meil)

m` ,xnelk .o`kl epevx oi` if` o`kl epevx m`e ,o`kl epevx oi` if`
dvex epi` ,miaxd zeyxa zen` rax` seqa utgd gepiy epevx
ink dhelw jk lr mixne` oi`e miaxd zeyxl ez`ivia cin gepiy
oi`e ,miaxd zeyx zligza dxiwr ziyrp `ly `vnpe ,dgpedy
lr wx aiige ,dkex` d`ved `id dwixfd lke .xiarn meyn eaiigl
dvex epi` ,miaxd zeyxl ez`ivia cin gepiy epevx m`e .d`ved
utgd xary dny `vnp ,miaxd zeyxa zen` rax` seqa gepiy
.dxardd lr eaiigl oi`e ,ezrcn epi` miaxd zeyxa zen` rax`
zeyxn `ivedl dzid ezaygn ixdy ,d`vedd lr aiig mewn lkne

:`xnbd zvxzn .dniiwzp z`f daygne miaxd zeyxl cigidøîà̈©
déìxaecn ,`piaxl iy` axa,çeðz äöøzL íB÷î ìk øîBàoeike ¥§¥¨¨¤¦§¤¨©

zeyxl d`ivia dgpda mb daygn meiw o`k yi ,el ztki` `ly
lr mb eaiigl xyt`e ,zen` rax` xary xg`l dgpda mbe miaxd

.dxardd
utgde ,cg` mewna gepiy oiekzde utg wxefd oic dn dpc `xnbd

:`xnbd d`ian .xg` mewna gpàèéLtm`y ,`ed heyt oic ± §¦¨
÷Bøæì ïåekúðmiaxd zeyxa utgäðîLzen`òaøà ÷øæå,zen` ¦§©¥¦§§Ÿ¤§¨©©§©

,my gepiy dvxy mewnd iptl gpy xnelkéøäy ink `ed'íL' áúk £¥¨©¥
'ïBòîM'î.aiige ,'ny' zeize`d azke oerny aezkl oiekzpy - ¦¦§

epipyy myky(.bw oldl)dzidy s` el` zeize` zaizka aiigy
ipta dln `id 'ny'y iptn ,zeize` yng za daiz aezkl ezpeek
wexfl ezpeek dzidy s` aiig zen` rax` wxefd ok enk ,dnvr

.dxard xeriy ezwixfa yiy iptn ,dpeny
m` la` :`xnbd zwtzqnòaøà ÷Bøæì ïåekúðzen`äðîL ÷øæå ¦§©¥¦§©§©§¨©§Ÿ¤

,zen`eäî,oicd dn ±déì ÷étà àä ïðéøîà éî,mixne` ep` m`d ± ©¦¨§¦©¨©¦¥
,aiige ,ezaygn dniiwzpe zen` rax` utgd z` xiard ixdBà

çð àì àä éòác àëéä àîìécmewna gp `l utgd `ny e` ± ¦§¨¥¨§¨¥¨Ÿ¨
.xehte ,ezaygn dniiwzp `le ,dvxy

dxikfdy heytd oicdn da zxfeg s`e ,wtqd z` zhyet `xnbd
:`xnbd zhyet .dligzéMà áøì àðéáø déì øîàc eðééä åàìå± §¨©§§¨©¥©¦¨§©©¦

xyt` ji` ,[lirl] iy` ax z` `piax l`yy dnl dnec df oi` m`d
zeyxn wxefd z` miaxd zeyxa zen` rax` xiarn meyn aiigl
m` ixd ,miaxd zeyxa zen` rax` xare miaxd zeyxl cigid
,ez`ivia cin gepiy epevx oi` ,zen` rax` seqa utgd gepiy epevx
oiae jk oiae ,zen` rax` xg`l epevx oi` ez`ivia gepiy epevx m`e

.lirl x`azdy enke ,dxardd lr eaiigl oi` jkdéì øîàåiy` ax §¨©¥
wx eaiigl xyt`y `piaxlay ote`,çeðz äöøzL íB÷î ìk øîBà §¥¨¨¤¦§¤¨©

dniiwzp odizyay aygp ,zegpdd izya el ztki` `ly oeiky
gp m` `l` wxefd z` aiigl oi`y mdixaca x`eane .ezaygn
xg` mewna gp m` la` ,my gepiy dzid ezpeeky mewna utgd
m` oiae rax` wxfe dpeny wexfl oiekzp m` oia ok m`e ,aiig epi`

.aiig epi` dpeny wxfe rax` wexfl oiekzpíL áúk éøä úøîà÷ãe§¨¨§©£¥¨©¥
ïBòîMîrax` wxfe dpeny wexfl oiekzndy heyty zxn`y dne ± ¦¦§

dk`ln zeyrl oiekzdy s` aiigy 'oerny'n 'ny' azekl dnec
,zeywdl yi ,xzei lecb xeriyaéîc éî,xacd dnec m`d ±íúä± ¦¨¥¨¨

lk ,'oerny'n 'ny' azky ,mydéì áézëî àì íL áéúk àìc änk©¨§Ÿ¨¦¥Ÿ¦§¦¥
ïBòîLz` aezkl leki epi` 'ny' zeize`d z` azk `ly cer lk ± ¦§

y' zeize`d z` aezkl oiekzd ,ok m`e ,'oerny' dlnddniiwzpe 'n
,aiige dk`ln ef ixd el` zeize`a mc` my yiy oeike ,ezaygn

la`àëäike ,rax` wxfe dpeny wexfl oiekzdy ,o`k ±àìc änk ¨¨©¨§Ÿ
éðîz déì é÷øcæéî àì òaøà ÷éøæepi` rax` wxef epi`y lk ike ± ¨¦©§©Ÿ¦§¨§¦¥©§¥

gepiy ila dpeny wexfl leki epi` m`d ,xnelk ,dpeny wexfl leki
rax` ixg` utgd gepiy dvex epi`y oeike ,zen` rax` ixg` utgd
.ezaygn da dniiwzp `ly oeik ,aeigl znxeb dpi` ef dgpd zen`
zeyx jxc miaxd zeyxl miaxd zeyxn wxefd oipra dpc `xnbd

:miaxd zeyxa zen` rax` zxard oiprl ,cigidïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaa÷øBfäutgíéaøä úeLøîzg`íéaøä úeLøì,zxg` ©¥¥§¨©¦¦§¨©¦

,òöîàa ãéçiä úeLøeutgd xar m`úBnà òaøà,miaxd zeyxa §©¨¦¨¤§©©§©©
,áéiçzen` izye zg` miaxd zeyxa zen` izy xar m` s`e ©¨

,zxg` miaxd zeyxa
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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  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  מֹות תקע"ג.  ׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ יֶעָנא  ּפְ ְכַפר  ּבִ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  קּות  ּלְ ִהְסּתַ
ִעיר הַאִדיץ. ]=ְקבּוָרתֹו[ ּבָ

'ַדְרֵכי  ָבא ּבְ ל ַהּסָ ַמח ֶצֶדק": ֶמה ָהְיָתה ַמְטָרתֹו ׁשֶ ַאל ֶאת ַה"ּצֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ׁשָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ל ַהֲחִסיִדים  ּכָ ְרֵכי ַהֲחִסידּות' ֵהן – ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": 'ּדַ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ֲחִסידּות? ַוּיַ ַהֲחִסידּות', ּוֶמה ָהְיָתה ַמְטָרתֹו ּבַ
ם  ַאֲהָבה. 'ֲחִסידּות' ִהיא ַחּיּות, ְלַהְכִניס ַחּיּות ּוְלָהִאיר ֶאת ַהּכֹל, ּגַ י ּתֹוָרה, ּבְ ָחה ַאַחת, ַעל ּפִ ּפָ ִמׁשְ ִיְהיּו ּכְ

נֹו. ֵדי ְלַתּקְ הּוא, ּכְ מֹות ׁשֶ י ּכְ ירּו ֶאת ָהַרע ָהִאיׁשִ ּכִ ּיַ ֶאת ַה"ּלֹא-טֹוב", ׁשֶ

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.

משיחות אאמו"ר: יציאת מצרים איז דער ארויסגעהן פון מצרים וגבולים, און 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.

ֵדי  לֹות; ַוֲחִסידּות ִהיא ּכְ ָצִרים ּוִמְגּבָ "ּב[: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְיִציָאה ִמּמֵ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ל ָהעֹוָלם. לֹות ׁשֶ ְגּבָ ָצִרים ְוַהּמִ ְלֵצאת ֵמַהּמֵ

ְצַרִים; ְיִציַאת ִמְצַרִים  ּגְֹרׁשּו ִמּמִ ִביָרה ַוֲעִזיָבה, ָלֵכן  ל ׁשְ ְתנּוָעה ׁשֶ ל: ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ּבִ נֹו ֶהְבּדֵ ֶיׁשְ
ִעם  לֹוַמר:  ּכְ ָהעֹוָלם.  תֹוְך  ּבְ ַאְך  ָהעֹוָלם,  לֹות  ּוִמְגּבְ ְצֵרי  ִמּמֵ ְיִציָאה   – ְוִתּקּון  רּור  ּבֵ ִהיא  ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ
ֶאת  ְוִלְקלֹט  בּול  ְוַהּגְ ַצר  ַהּמֵ ֶאת  ְלָהִסיר  ָהעֹוָלם.  ּוְגבּול  ַצר  ִמּמֵ יִציָאה  ּבִ ִלְהיֹות  ֵיׁש  עֹוָלם,  ּבָ ְצאּות  ַהִהּמָ
ֲעבֹוַדת  ְיֵדי  ַעל  ג[  ]ֻמּשָׂ ֶזה  ֲהֵרי  ֵרְך,  ִיְתּבָ ְרצֹונֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טֹוב,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ַעְצמֹו  ָהעֹוָלם  ׁשֶ ָהֱאֶמת, 

ַהֲחִסידּות.

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . עד

ה'תש"גכו טבתיום ראשון

חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק יד. והנה . . . 38 לכפור האמת.

ר  ֲאׁשֶ ָנה,  ּוָ ְלַהּכַ ַמְתִאים  "ְוַתְכִניַע",  ְלֵתַבת  ר"  "ּוְתַמּגֵ ין  ּבֵ ְקָצת  ַמְפִסיִקים  יִנים"  ְלׁשִ "ְוַלּמַ ת  ִבְרּכַ ּבְ
ֹנַגּה  ת  ְקִלּפַ ְלֶנֶגד   – "ְוַתְכִניַע"  ְלַגְמֵרי,  ַהֲעָבָרה  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ְקִלּפֹות  ג'  ֶנֶגד  ֵהם  ר"  ּוְתַמּגֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ר  ַעּקֵ "ּתְ

רּור. ּה ּבֵ ִריָכה ַהְכָנָעה ְוֵיׁש ּבָ ּצְ ׁשֶ

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

רבינו הזקן אמר: אידישע גשמיות איז רוחניות, דער אויבערשטער גיט אונז גשמיות, 
מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען געבען 

דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

ֵדי  ּכְ ִמּיּות,  ׁשְ ּגַ ָלנּו  נֹוֵתן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ רּוָחִנּיּות.  ִהיא  ְיהּוִדים  ל  ׁשֶ ִמּיּות  ׁשְ ּגַ ָאַמר:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
רּוְך הּוא ְולּו ִמְנַחת ָעִני,  דֹוׁש ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ׁשֶ

ַפע. ׁשֶ ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

רֹו  ַמח ֶצֶדק" ִחּבְ הֹות. ַה"ּצֶ ה ַהּגָ ס – ֲחֵסִרים ַהְרּבֵ ְדּפָ ַמח ֶצֶדק" ַהּנִ ֶרְך ֱאמּוָנה( ְלַה"ּצֶ ֵסֶפר ַהֲחִקיָרה )ּדֶ ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ָ ּשׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה . ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 

למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור, ְלָהִאיר ֶאת  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו  ַעְצמֹו – ִלְהיֹות ּבְ ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ָהעֹוָלם ּבְ
ְמסּוִרים  ִיְהיּו  ר  ֲאׁשֶ ים,  ְיסֹוִדּיִ ים  ֲאָנׁשִ ְלִמיִדים  ּתַ ְלַהֲעִמיד  ִלְזּכֹות  ִהיא  ָהֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ  – ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִפי  ּכְ
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עה היום יום . . . 
ְצֹות,  ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ְגֵלית ְוִחּבּוב ַהּקֶֹדׁש ּבִ יק ִלּמּוד ּתֹוָרה ַהּנִ ֵאינֹו ַמְסּפִ ִניִמית. ׁשֶ ָנה ַהּפְ ּוָ ם ֶאל ַהּכַ ם ְוַדְעּתָ ִלּבָ ּבְ

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ּכִ

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ַאַנ"ׁש  ל  ׁשֶ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ּתֵ ּבָ ין  ּבֵ ֶהְפֵרׁש  ׁשּום  ֶזה  ּבָ ֵאין  ה(  ִפּלָ ַהּתְ ַאַחר  יֹום  ָכל  )ּבְ ָהָאמּור  ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת 
ד  ּוִמּצַ ִיְחיּו.  ֲעֵליֶהם  ה'  ּפֹוִלין,  ח  ֻנּסַ אֹו  ַנז  ּכְ ַאׁשְ ח  ֻנּסַ ֵלי  ּלְ ִמְתּפַ אֹו  ְחיּו,  ּיִ ׁשֶ "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]ַאְנׁשֵ

ָרֵאל  ִניִמית, ַהּנֹוֵגַע ִלְכַלל ִיׂשְ ָנָתּה ַהּפְ ִצּבּור ְוַכּוָ ים ּבְ ִהּלִ ל ֲאִמיַרת ּתְ ָרֵאל... ּוִבְפָרט ְלֹגֶדל ָהִעְנָין ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ
ָכל  ע ּבְ ר ֻיְקּבַ לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ַמּמָ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ּבָ
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ה'תשע"ג  טבת כ"ד ראשון יום דם  בבדיקת הבן זיהוי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ìò óà ...éða äæ :øîBàä̈¥¤§¦©©
,ïîàð äæ éøä Z åéáBø÷ ïäL ïé÷æçî ïðéàL íéLðàa äãBäL ét¦¤¨©£¨¦¤¥¨ª§¨¦¤¥§¨£¥¤¤¡¨

.epLøééå§¦¨¤
בדיקת  באמצעות הבן זיהוי על ההלכה דעת מה לעיין, ויש

דם?
ההלכה' 'לאור קצה)בספר עמ' מ'ספר ("התורשה", כך על מביא

רלב)חסידים' באחד (סי' החכם; יוסף בן סעדיה ברב "מעשה :
ואשתו  גדול ממון עמו והוליך עבדו עם הים למדינה שהלך
העבד  והלך הממון, כל והניח האדון מת לימים מעוברת. היתה
שהולידה  הבן כשגדל בנו. אני העבד ויאמר בנכסיו והחזיק
העבד, בהם שהחזיק נכסיו לתבוע והלך אביו שמת שמע
בספל  זה דם להקיז סעדיה רב וציוה . . הדור. בגדולי ונתחתן
בספל  והניח הבן אבי של עצם ולקח אחר בספל זה ודם אחד
ונבלע  הבן בספל אותו ושם העצם ולקח הדם, נבלע ולא העבד
ונתנו  הממון סעדיה רב ולקח אחד, גוף הוא כי בעצם הדם

לבנו".
א)ובגמרא נח, לה (ב"ב שיש לבתה שאמרה אשה על מסופר

נולדו  השאר ואילו מאביה, נולד מהם אחד ורק בנים עשרה
לחד  נכסי "כל פטירתו לפני אמר לאב, כך על כשנודע מזנות.

דין" בית שיבררו אותו מבני, "לאחד – הלכו (רשב"ם)ברא" .

חבוטו  "זילו להם: ואמר להם, שיברר כדי בנאה לרבי הבנים
"הכו  – שבקא" מינייכו להי לכו ומגלי דקאי עד דאבוכון קברא
עזי  הן ממזרים שהן שאותן נתכוין ולנסותן קברו, על הכאות
לקבר  הלכו הבנים שכל הווה. כך ואכן לחבוט". וילכו פנים
"כולהו  בנאה רבי להם ופסק הלך, שלא האמיתי הבן מלבד
שזה  אביו של קברו על לחבוט רצה "שלא זה של דהאי", נכסי

יותר" אהב דלזה ומסתברא שבכם הצנוע .(רשב"ם)הוא
רבה' ה'אליה סט"ו)והקשה תקסח סי' רבי (או"ח נזקק מדוע :

היה  והלוא דאבוכון", קברא חבוטו "זילו של לתחבולה בנאה
שעשה  כפי דם בדיקת באמצעות האמיתי הבן מיהו לברר יכול

סעדיה? רב
הרש"ש שם)ותירץ יחיד,(ב"ב בן היה סעדיה רב במעשה :

במעשה  ואילו העבד, מול זהותו את לברר נועדה והבדיקה
שם  האחים, בין האמיתי הבן מי לברר צורך היה שבגמרא
נאמר  זה ולענין ממזרים, האחים שתשעת מגלה היתה הבדיקה
קלון  כוסה ולהיות חברו, בגנות לספר שלא ליזהר אדם שצריך

עדיות) סוף לרמב"ם אלא (פיה"מ דם מבדיקת בנאה רבי נמנע ולכן
"שזה  רק יוודע זה ידי ועל קברא...", חבוטו "זילו להם אמר

יותר". אהב דלזה ומסתברא שבכם, הצנוע הוא

ה'תשע"ג  טבת כ"ה שני יום יוסף"? טורף ש"טרוף יעקב קבע איך

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰...eäeàøL íéãò eàa íà ïëå§¥¦¨¥¦¤¨
eøékäå Bôeâa ïé÷äáî íéðîéñ Bì eéä ìáà åéðt eøékä àìå âøäp−¤¤¡©§Ÿ¦¦¨¨£¨¨¦¨¦ª§¨¦§§¦¦

.Bæ úeãòa äìçpì ïéãøBé ...íúBà¨§¦©©£¨§¥
ב)הגמרא כז, מציעא היינו (בבא דאורייתא', 'סימנין האם דנה

פיהם  על ולקבוע סימנים על לסמוך אפשר התורה מן האם
התורה  מן האם וכן סימניה את שמסר למי שייכת שהאבידה
ולהתיר  שמת האדם זהות את סימנים פי על לקבוע אפשר
'סימנים  אם שאף הגמרא ואומרת לאחר. להינשא לאשתו
של  לזהותו כהוכחה הבגדים סימני על לסמוך אין דאורייתא',
מת, והלה לאחר בגדיו את השאיל הבעל שמא חוששים כי המת

בחיים. עדיין הבעל ואילו
אחרונים יבמותוכתבו רמ"ש חידושי צט, סוס"י אה"ע יעקב א)(שבות ,קב,

עדים  פי על אותו נוחלין המת שיורשי כאן, הרמב"ם מדברי כי
סימנים  לו "היו אם פניו את הכירו שלא פי על אף מת שראוהו
נפסקה  שלדעתו להוכיח יש אותם", והכירו בגופו מובהקין
שאולים, הבגדים שמא לסמוך אין הבגדים סימני שעל הלכה

סומכים. בגופו" מובהקין "סימנים על ורק
שלמה' ה'חמדת סקי"ד)והקשה ל"א סי :(אהע"ז

את  שראה אחר אבינו יעקב אמר איך לשאלה, חוששים אם
אכלתהו" רעה חיה בני, "כתונת יוסף כתונת על לז,הדם (בראשית

לאחר?לג) כותנתו את השאיל שיוסף יתכן והרי
חיה' ה'נפש ד')ומתרץ סי' :(אהע"ז

אומרים נא)יש סי' אהע"ז בנוב"י סימנים (הובא פי על בקביעה שרק
מוחלטת, הוכחה אינם כשלעצמם 'סימנים' כי לשאלה חוששים
(וגם  אלו סימנים עם נוסף אדם קיים שמא לחשוש יש ועדיין
חשש  בהצטרף ולכן אחר), בבגד גם להיות יכולים הבגד סימני
עין' 'טביעת לפי הוכחה אבל הסימנים, על סומכים אין שאלה

מסימנים א)עדיפה צו, שאלה (חולין שחשש וודאית הוכחה והיא ,
הכתונת  את הכיר שיעקב ליישב יש זה, ולפי אותה. מחליש לא

ספק. ללא בני" "כתונת שהיא אמר ולכן עין, בטביעת
צדק' סק"ה)וה'צמח נט סי' אהע"ז אחר:(שו"ת באופן מבאר

אינה  אכלתהו" רעה חיה בני "כתונת יעקב אמירת אכן,
ואין  הבגד סימני על שסומכים לדעה גם כי מוחלטת, קביעה
אם  אך בבגד, לבוש המת כאשר רק זה הרי לשאלה, חוששים
ואם  הוכחה. מהווים וסימניו הבגד אין המת גוף על אינו הבגד
מוחלטת  קביעה אינה אכלתהו", רעה "חיה יעקב אמירת כן,
כתונת  כשרואים ההנחה היא שכך אלא התורה, בדיני שתקפה

אדם" בני כלשון תורה "דיברה חז"ל וכמאמר בדם, -טבולה

מדברים אדם שבני כפי מדברת ד"ה התורה א', ג, נדרים רש"י

.לנדור)
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ה'תשע"ג  טבת כ"ו שלישי יום ברוחניות  גם - ליתומים דאגה

:È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰íépèwì ïéOBò ïétBøèBtàä̈©§¦¦©§©¦
àeäL ïéa ,äaö÷ íäì LiL äOò úBöî ìk :øác ìL Bììk ...äkñª¨§¨¤¨¨¨¦§£¥¤¥¨¤¦§¨¥¤
ét ìò óà ,íäì ïéOBò Z íéøôBñ éøácî àeäL ïéa äøBz éøácî¦¦§¥¨¥¤¦¦§¥§¦¦¨¤©©¦

.ïëpçì éãk àlà úBönä elà ìkî äåöîa ïéáiç ïðéàL¤¥¨©¨¦§¦§¨¦¨¥©¦§¤¨§¥§©§¨
מדוע  כן ואם האב, על רק מוטל 'חינוך' חיוב הדעות, לרוב

היתומים? ידי על המצוות לקיום לדאוג האפוטרופוס צריך
מוטל  האב, את מחליף והאפוטרופוס מאחר כי שביארו יש

היתומים של החינוך חיוב גם ג)עליו ח"א, יושר .(אמרי
הרמב"ם  כתב הקודמת בהלכה קשה: לכאורה אך

להאכילם, כדי תורמין... `z"האפוטרופין oilik`n oi`y
xeq`d xac oinezid האפוטרופוס שחובת מדבריו ומבואר ."

בלאו  אך בעצמו, היתומים את שמאכיל משום רק היא לתרום
איסור  מעשיית קטן להפריש חובה אין כי לתרום צורך אין הכי
האב, על כמו האפוטרופוס על מוטל החינוך חיוב ואם בעצמו.
להימנע  רק (ולא אסורות מאכלות לאכול שלא לחנכם חייב הרי
חיוב  את לנמק הרמב"ם הוצרך ומדוע בידיים), מלהאכילם

את  מאכילים "שאין משום האפוטרופוס ידי על התרומה
האסור"? דבר היתומין

את  הקטן מבין שבו בגיל רק חל חינוך חיוב לומר: ויש
הזקן אדמו"ר כדברי האיסור, ס"ג)משמעות שמג סי' "החינוך (או"ח

שמבין  הבנה, בר שהוא תינוק בכל הוא תעשה... בלא
האפוטרופוס  אין זה ולפי לעשות". אסור שזה לו כשאומרים
הוסיף  ולכן הבנה, בר שאינו קטן יתום עבור לתרום צריך
שאין  מאחר הוא כזה יתום עבור לתרום שהצורך הרמב"ם

בידייםמאכילים האסור דבר שם)לקטן יושר .(אמרי
האב  על אלא מוטל אינו החינוך חיוב שלעולם שכתבו ויש
לא  היתומים ידי על המצוות לקיום דואג והאפוטרופוס עצמו,
מאחר  אלא מכספו, לכך לדאוג עליו אין שהרי חינוך, חיוב מצד
שאינו  אף (על התינוק של האמיתית טובתו הוא המצוה וקיום
בפניו", שלא לאדם "זכין מדין לכך לו דואגים בכך), מחויב

לו היא שזכות משום קטן גר מגיירים דין שבית יא,כשם (כתובות

.א)

ה'תשע"ג  טבת כ"ז רביעי יום להעניש? יכול מי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìëa ïéãéîòî ïéà¥©£¦¦§¨
.úeiøæëà ïäa LiL éðtî ,ñéøñ àìå íéðMa âìôî ï÷æ àì ïéøãäðqä©©§¤§¦Ÿ¨¥ª§¨©¨¦§Ÿ¨¦¦§¥¤¥¨¤©§§¦

.ïîçø àäiL éãk ,íéða Bì ïéàL éî àìå§Ÿ¦¤¥¨¦§¥¤§¥©£¨
הרי  מזו: יתירה אכזרי? שהוא דיין להעמיד אין מדוע
בעלי  התורה בחכמת מופלאין ונבונים "חכמים הם הדיינים
לך  "בדומין – עמך' שם 'והתיצבו שנאמר מרובה.. דיעה

ובייחוס" וביראה ה"א)בחכמה אכזריות (לעיל בהן יש אם ומדוע
בסנהדרין? אותן מושיבין אין

לבאר: ויש
חסידות בספרי ב)מובא פט, מצוותיך "שעיקר (דרך אנשים שישנם

אדם  לפניהם וכשיזדמן אדם" בבני דין כשפועלים הוא חיותם
וכעס  חימה ויתמלאו לבבם מתחמם "תיכף עבירה העובר
ובפועלֿידם  ממש, ורציחה אכזרי מכות ולהכותם להענישם
הרעה  פעולה בהם עשות עד ישקטו ולא ינוחו ולא דוקא,

בתכלית".
נובעת  אינה ה'קנאות' אלו אנשים שאצל עלֿכך ומבואר

שעבר  על לשםֿשמים, הדבר שילבישו "הגם כי מקדושה,
הנפש  רוע מזג מצד שזהו אלא כלל.. אמת זה אין – עבירה
העונש  וביצוע ולהעניש...". להריע קשות מגבורות מוטבעת
בעצם  רע שטבעם מצד "והיינו חיות: להם נותן העבירה בעושי
וקיום  חיות אותם תחיה בבניֿאדם שיפעלו הרעה זאת עלֿכן
הרציחה  פעולת לידם ובבוא כלל, חיות להם אין ובלעדו נצחי,

חיותם". שזה מצד נפשם מתחדש כאילו
האכזריות  טבע מצד כי אכזריים, דיינים להעמיד אין ולכן
חסד  איש להיות הדיין ועל לחובה, הדין את להטות עלולים הם
זה  הרי לחובה כשפוסק גם ואזי הבעלֿדין על זכות שימצא כדי

ההלכה. עלֿפי אמיתי פסקֿדין
ידי  על להיות יכול לא העונש שביצוע לכך הסיבה גם וזו
כי  דין), בית (שליח אחר אדם ידי על דווקא אלא בעצמו הדיין
הזולת. צער את לשאת יכול שאינו רחמן איש להיות צריך הדיין
(163 'nr g ;134 'nr ,` zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  טבת כ"ח חמישי יום פונים? דין בית לאיזה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ãçà ,ïéãa eîvòúpL íéðL§©¦¤¦§©§§¦¤¨
BúBà ïéôBk '...ìBãbä ïéc úéáì äìòð :øîBà ãçàå ,ïàk ïeãð :øîBà¥¨¨§¤¨¥©£¤§¥¦©¨¦
ïéôBk Z ìBãbä ïéc úéáì Cìð :äåìnä øîà íà ìáà ...Bøéòa ïãå§¨§¦£¨¦¨©©©§¤¥¥§¥¦©¨¦

.'äåìî Léàì äåì ãáò :øîàpL ,Bnò äìBòå äålä úà¤©Ÿ¤§¤¦¤¤¡©¤¤Ÿ¤§¦©§¤
עמו  לעלות הנתבע את לכפות זכות קיימת לתובע כלומר,
לכך. התובע את לכפות יכול אינו הנתבע אך הגדול, דין לבית

הגמרא לדברי סותרים הדברים ב)ולכאורה קיב, שאין (ב"ק
שברצונו  לטעון ביכולתו כי דין בעל בפני שלא עדות מקבלים

זו! זכות קיימת לנתבע שאף הרי הגדול. דין לבית ללכת

מא)והרא"ש סי' פ"ג הסתירה:(סנהדרין את מיישב
בגמרא ב"ק)א) את (במסכת זה תובעים הצדדים ששני מדובר

טוען  אחד וכל מסוים חפץ על ויכוח ביניהם שקיים היינו זה,
נתבע, והשני תובע הצדדים אחד כאשר אך שלו, אין שהוא

הגדול. דין לבית ללכת התובע את לכפות יכול הנתבע
עצם  על אינו והוויכוח מחברו, לווה שהאחד ידוע כאשר ב)
לכפות  יכול התובע רק אזי פרעתי, שטוען כגון אלא ההלוואה
לתובע  אין התביעה בעיקר כופר הנתבע כאשר אך הנתבע, את

הגדול. דין לבית ללכת לבחור הנתבע של וזכותו עדיפות,
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ה'תשע"ג  טבת כ"ד ראשון יום דם  בבדיקת הבן זיהוי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰ìò óà ...éða äæ :øîBàä̈¥¤§¦©©
,ïîàð äæ éøä Z åéáBø÷ ïäL ïé÷æçî ïðéàL íéLðàa äãBäL ét¦¤¨©£¨¦¤¥¨ª§¨¦¤¥§¨£¥¤¤¡¨

.epLøééå§¦¨¤
בדיקת  באמצעות הבן זיהוי על ההלכה דעת מה לעיין, ויש

דם?
ההלכה' 'לאור קצה)בספר עמ' מ'ספר ("התורשה", כך על מביא

רלב)חסידים' באחד (סי' החכם; יוסף בן סעדיה ברב "מעשה :
ואשתו  גדול ממון עמו והוליך עבדו עם הים למדינה שהלך
העבד  והלך הממון, כל והניח האדון מת לימים מעוברת. היתה
שהולידה  הבן כשגדל בנו. אני העבד ויאמר בנכסיו והחזיק
העבד, בהם שהחזיק נכסיו לתבוע והלך אביו שמת שמע
בספל  זה דם להקיז סעדיה רב וציוה . . הדור. בגדולי ונתחתן
בספל  והניח הבן אבי של עצם ולקח אחר בספל זה ודם אחד
ונבלע  הבן בספל אותו ושם העצם ולקח הדם, נבלע ולא העבד
ונתנו  הממון סעדיה רב ולקח אחד, גוף הוא כי בעצם הדם

לבנו".
א)ובגמרא נח, לה (ב"ב שיש לבתה שאמרה אשה על מסופר

נולדו  השאר ואילו מאביה, נולד מהם אחד ורק בנים עשרה
לחד  נכסי "כל פטירתו לפני אמר לאב, כך על כשנודע מזנות.

דין" בית שיבררו אותו מבני, "לאחד – הלכו (רשב"ם)ברא" .

חבוטו  "זילו להם: ואמר להם, שיברר כדי בנאה לרבי הבנים
"הכו  – שבקא" מינייכו להי לכו ומגלי דקאי עד דאבוכון קברא
עזי  הן ממזרים שהן שאותן נתכוין ולנסותן קברו, על הכאות
לקבר  הלכו הבנים שכל הווה. כך ואכן לחבוט". וילכו פנים
"כולהו  בנאה רבי להם ופסק הלך, שלא האמיתי הבן מלבד
שזה  אביו של קברו על לחבוט רצה "שלא זה של דהאי", נכסי

יותר" אהב דלזה ומסתברא שבכם הצנוע .(רשב"ם)הוא
רבה' ה'אליה סט"ו)והקשה תקסח סי' רבי (או"ח נזקק מדוע :

היה  והלוא דאבוכון", קברא חבוטו "זילו של לתחבולה בנאה
שעשה  כפי דם בדיקת באמצעות האמיתי הבן מיהו לברר יכול

סעדיה? רב
הרש"ש שם)ותירץ יחיד,(ב"ב בן היה סעדיה רב במעשה :

במעשה  ואילו העבד, מול זהותו את לברר נועדה והבדיקה
שם  האחים, בין האמיתי הבן מי לברר צורך היה שבגמרא
נאמר  זה ולענין ממזרים, האחים שתשעת מגלה היתה הבדיקה
קלון  כוסה ולהיות חברו, בגנות לספר שלא ליזהר אדם שצריך

עדיות) סוף לרמב"ם אלא (פיה"מ דם מבדיקת בנאה רבי נמנע ולכן
"שזה  רק יוודע זה ידי ועל קברא...", חבוטו "זילו להם אמר

יותר". אהב דלזה ומסתברא שבכם, הצנוע הוא

ה'תשע"ג  טבת כ"ה שני יום יוסף"? טורף ש"טרוף יעקב קבע איך

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰...eäeàøL íéãò eàa íà ïëå§¥¦¨¥¦¤¨
eøékäå Bôeâa ïé÷äáî íéðîéñ Bì eéä ìáà åéðt eøékä àìå âøäp−¤¤¡©§Ÿ¦¦¨¨£¨¨¦¨¦ª§¨¦§§¦¦

.Bæ úeãòa äìçpì ïéãøBé ...íúBà¨§¦©©£¨§¥
ב)הגמרא כז, מציעא היינו (בבא דאורייתא', 'סימנין האם דנה

פיהם  על ולקבוע סימנים על לסמוך אפשר התורה מן האם
התורה  מן האם וכן סימניה את שמסר למי שייכת שהאבידה
ולהתיר  שמת האדם זהות את סימנים פי על לקבוע אפשר
'סימנים  אם שאף הגמרא ואומרת לאחר. להינשא לאשתו
של  לזהותו כהוכחה הבגדים סימני על לסמוך אין דאורייתא',
מת, והלה לאחר בגדיו את השאיל הבעל שמא חוששים כי המת

בחיים. עדיין הבעל ואילו
אחרונים יבמותוכתבו רמ"ש חידושי צט, סוס"י אה"ע יעקב א)(שבות ,קב,

עדים  פי על אותו נוחלין המת שיורשי כאן, הרמב"ם מדברי כי
סימנים  לו "היו אם פניו את הכירו שלא פי על אף מת שראוהו
נפסקה  שלדעתו להוכיח יש אותם", והכירו בגופו מובהקין
שאולים, הבגדים שמא לסמוך אין הבגדים סימני שעל הלכה

סומכים. בגופו" מובהקין "סימנים על ורק
שלמה' ה'חמדת סקי"ד)והקשה ל"א סי :(אהע"ז

את  שראה אחר אבינו יעקב אמר איך לשאלה, חוששים אם
אכלתהו" רעה חיה בני, "כתונת יוסף כתונת על לז,הדם (בראשית

לאחר?לג) כותנתו את השאיל שיוסף יתכן והרי
חיה' ה'נפש ד')ומתרץ סי' :(אהע"ז

אומרים נא)יש סי' אהע"ז בנוב"י סימנים (הובא פי על בקביעה שרק
מוחלטת, הוכחה אינם כשלעצמם 'סימנים' כי לשאלה חוששים
(וגם  אלו סימנים עם נוסף אדם קיים שמא לחשוש יש ועדיין
חשש  בהצטרף ולכן אחר), בבגד גם להיות יכולים הבגד סימני
עין' 'טביעת לפי הוכחה אבל הסימנים, על סומכים אין שאלה

מסימנים א)עדיפה צו, שאלה (חולין שחשש וודאית הוכחה והיא ,
הכתונת  את הכיר שיעקב ליישב יש זה, ולפי אותה. מחליש לא

ספק. ללא בני" "כתונת שהיא אמר ולכן עין, בטביעת
צדק' סק"ה)וה'צמח נט סי' אהע"ז אחר:(שו"ת באופן מבאר

אינה  אכלתהו" רעה חיה בני "כתונת יעקב אמירת אכן,
ואין  הבגד סימני על שסומכים לדעה גם כי מוחלטת, קביעה
אם  אך בבגד, לבוש המת כאשר רק זה הרי לשאלה, חוששים
ואם  הוכחה. מהווים וסימניו הבגד אין המת גוף על אינו הבגד
מוחלטת  קביעה אינה אכלתהו", רעה "חיה יעקב אמירת כן,
כתונת  כשרואים ההנחה היא שכך אלא התורה, בדיני שתקפה

אדם" בני כלשון תורה "דיברה חז"ל וכמאמר בדם, -טבולה

מדברים אדם שבני כפי מדברת ד"ה התורה א', ג, נדרים רש"י

.לנדור)
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ה'תשע"ג  טבת כ"ו שלישי יום ברוחניות  גם - ליתומים דאגה

:È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰íépèwì ïéOBò ïétBøèBtàä̈©§¦¦©§©¦
àeäL ïéa ,äaö÷ íäì LiL äOò úBöî ìk :øác ìL Bììk ...äkñª¨§¨¤¨¨¨¦§£¥¤¥¨¤¦§¨¥¤
ét ìò óà ,íäì ïéOBò Z íéøôBñ éøácî àeäL ïéa äøBz éøácî¦¦§¥¨¥¤¦¦§¥§¦¦¨¤©©¦

.ïëpçì éãk àlà úBönä elà ìkî äåöîa ïéáiç ïðéàL¤¥¨©¨¦§¦§¨¦¨¥©¦§¤¨§¥§©§¨
מדוע  כן ואם האב, על רק מוטל 'חינוך' חיוב הדעות, לרוב

היתומים? ידי על המצוות לקיום לדאוג האפוטרופוס צריך
מוטל  האב, את מחליף והאפוטרופוס מאחר כי שביארו יש

היתומים של החינוך חיוב גם ג)עליו ח"א, יושר .(אמרי
הרמב"ם  כתב הקודמת בהלכה קשה: לכאורה אך

להאכילם, כדי תורמין... `z"האפוטרופין oilik`n oi`y
xeq`d xac oinezid האפוטרופוס שחובת מדבריו ומבואר ."

בלאו  אך בעצמו, היתומים את שמאכיל משום רק היא לתרום
איסור  מעשיית קטן להפריש חובה אין כי לתרום צורך אין הכי
האב, על כמו האפוטרופוס על מוטל החינוך חיוב ואם בעצמו.
להימנע  רק (ולא אסורות מאכלות לאכול שלא לחנכם חייב הרי
חיוב  את לנמק הרמב"ם הוצרך ומדוע בידיים), מלהאכילם

את  מאכילים "שאין משום האפוטרופוס ידי על התרומה
האסור"? דבר היתומין

את  הקטן מבין שבו בגיל רק חל חינוך חיוב לומר: ויש
הזקן אדמו"ר כדברי האיסור, ס"ג)משמעות שמג סי' "החינוך (או"ח

שמבין  הבנה, בר שהוא תינוק בכל הוא תעשה... בלא
האפוטרופוס  אין זה ולפי לעשות". אסור שזה לו כשאומרים
הוסיף  ולכן הבנה, בר שאינו קטן יתום עבור לתרום צריך
שאין  מאחר הוא כזה יתום עבור לתרום שהצורך הרמב"ם

בידייםמאכילים האסור דבר שם)לקטן יושר .(אמרי
האב  על אלא מוטל אינו החינוך חיוב שלעולם שכתבו ויש
לא  היתומים ידי על המצוות לקיום דואג והאפוטרופוס עצמו,
מאחר  אלא מכספו, לכך לדאוג עליו אין שהרי חינוך, חיוב מצד
שאינו  אף (על התינוק של האמיתית טובתו הוא המצוה וקיום
בפניו", שלא לאדם "זכין מדין לכך לו דואגים בכך), מחויב

לו היא שזכות משום קטן גר מגיירים דין שבית יא,כשם (כתובות

.א)

ה'תשע"ג  טבת כ"ז רביעי יום להעניש? יכול מי

:‚ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìëa ïéãéîòî ïéà¥©£¦¦§¨
.úeiøæëà ïäa LiL éðtî ,ñéøñ àìå íéðMa âìôî ï÷æ àì ïéøãäðqä©©§¤§¦Ÿ¨¥ª§¨©¨¦§Ÿ¨¦¦§¥¤¥¨¤©§§¦

.ïîçø àäiL éãk ,íéða Bì ïéàL éî àìå§Ÿ¦¤¥¨¦§¥¤§¥©£¨
הרי  מזו: יתירה אכזרי? שהוא דיין להעמיד אין מדוע
בעלי  התורה בחכמת מופלאין ונבונים "חכמים הם הדיינים
לך  "בדומין – עמך' שם 'והתיצבו שנאמר מרובה.. דיעה

ובייחוס" וביראה ה"א)בחכמה אכזריות (לעיל בהן יש אם ומדוע
בסנהדרין? אותן מושיבין אין

לבאר: ויש
חסידות בספרי ב)מובא פט, מצוותיך "שעיקר (דרך אנשים שישנם

אדם  לפניהם וכשיזדמן אדם" בבני דין כשפועלים הוא חיותם
וכעס  חימה ויתמלאו לבבם מתחמם "תיכף עבירה העובר
ובפועלֿידם  ממש, ורציחה אכזרי מכות ולהכותם להענישם
הרעה  פעולה בהם עשות עד ישקטו ולא ינוחו ולא דוקא,

בתכלית".
נובעת  אינה ה'קנאות' אלו אנשים שאצל עלֿכך ומבואר

שעבר  על לשםֿשמים, הדבר שילבישו "הגם כי מקדושה,
הנפש  רוע מזג מצד שזהו אלא כלל.. אמת זה אין – עבירה
העונש  וביצוע ולהעניש...". להריע קשות מגבורות מוטבעת
בעצם  רע שטבעם מצד "והיינו חיות: להם נותן העבירה בעושי
וקיום  חיות אותם תחיה בבניֿאדם שיפעלו הרעה זאת עלֿכן
הרציחה  פעולת לידם ובבוא כלל, חיות להם אין ובלעדו נצחי,

חיותם". שזה מצד נפשם מתחדש כאילו
האכזריות  טבע מצד כי אכזריים, דיינים להעמיד אין ולכן
חסד  איש להיות הדיין ועל לחובה, הדין את להטות עלולים הם
זה  הרי לחובה כשפוסק גם ואזי הבעלֿדין על זכות שימצא כדי

ההלכה. עלֿפי אמיתי פסקֿדין
ידי  על להיות יכול לא העונש שביצוע לכך הסיבה גם וזו
כי  דין), בית (שליח אחר אדם ידי על דווקא אלא בעצמו הדיין
הזולת. צער את לשאת יכול שאינו רחמן איש להיות צריך הדיין
(163 'nr g ;134 'nr ,` zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  טבת כ"ח חמישי יום פונים? דין בית לאיזה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ãçà ,ïéãa eîvòúpL íéðL§©¦¤¦§©§§¦¤¨
BúBà ïéôBk '...ìBãbä ïéc úéáì äìòð :øîBà ãçàå ,ïàk ïeãð :øîBà¥¨¨§¤¨¥©£¤§¥¦©¨¦
ïéôBk Z ìBãbä ïéc úéáì Cìð :äåìnä øîà íà ìáà ...Bøéòa ïãå§¨§¦£¨¦¨©©©§¤¥¥§¥¦©¨¦

.'äåìî Léàì äåì ãáò :øîàpL ,Bnò äìBòå äålä úà¤©Ÿ¤§¤¦¤¤¡©¤¤Ÿ¤§¦©§¤
עמו  לעלות הנתבע את לכפות זכות קיימת לתובע כלומר,
לכך. התובע את לכפות יכול אינו הנתבע אך הגדול, דין לבית

הגמרא לדברי סותרים הדברים ב)ולכאורה קיב, שאין (ב"ק
שברצונו  לטעון ביכולתו כי דין בעל בפני שלא עדות מקבלים

זו! זכות קיימת לנתבע שאף הרי הגדול. דין לבית ללכת

מא)והרא"ש סי' פ"ג הסתירה:(סנהדרין את מיישב
בגמרא ב"ק)א) את (במסכת זה תובעים הצדדים ששני מדובר

טוען  אחד וכל מסוים חפץ על ויכוח ביניהם שקיים היינו זה,
נתבע, והשני תובע הצדדים אחד כאשר אך שלו, אין שהוא

הגדול. דין לבית ללכת התובע את לכפות יכול הנתבע
עצם  על אינו והוויכוח מחברו, לווה שהאחד ידוע כאשר ב)
לכפות  יכול התובע רק אזי פרעתי, שטוען כגון אלא ההלוואה
לתובע  אין התביעה בעיקר כופר הנתבע כאשר אך הנתבע, את

הגדול. דין לבית ללכת לבחור הנתבע של וזכותו עדיפות,
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משני  אחד כאף לפרש אין לכאורה הרמב"ם לדעת אך
את  זה תובעים שניהם שאם מפורש ברמב"ם שכן הפירושים,
ללכת  חברו את לכפות יכול האחד אין טוען") וזה טוען ("זה זה
אחד  אין כלל נתבררה לא התביעה כאשר וכן הגדול, דין לבית

חברו את ח)כופה הלכה אלו (להלן במקרים הרא"ש לדברי ואילו ,
הגדול! דין לבית ללכת חברו את לכוף יכול אחד כל

לומר: יש הרמב"ם לדעת הסתירה ובישוב
יש  אחרת שבעיר אלא מומחה דין בית בעיר קיים כאשר
דין  לבית ללכת לכפות המלווה יכול – יותר גדולים דיינים
דין  בית כלל בעיר אין כאשר אך יכול, לא והלווה הגדול

הדין  בית בפני לדון שברצונו לומר יכול הלווה גם מומחה,
בגמרא. מדובר שבו האופן וזה הגדול,

להלן  הרמב"ם מלשון מדויק שיש (ה"ט)וכן מקומות יש ..." :
תלמידים בהם שיש ומקומות גדולים... חכמים mpi`yבהם

mzenk הלוה את שכופין פלוני... למקום נלך המלוה אמר אם ,
הדיינים  כאשר שרק משנה' ה'כסף מדייק ומכאן עמו". והולך
רק  אזי 'כמותם', חכמים שאינם אלא חכמים גם הם המקומיים
אם  אך הגדול, דין לבית ללכת הלווה את לכוף יכול המלוה
הגדול. דין לבית לפנות לדרוש הלווה גם יכול כלל חכמים אינם
(` ,ci n"eg dyixt)

ה'תשע"ג  טבת כ"ט שישי יום בהם? לחזור הדין בעלי יכולים מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïBînä àéöBäå ,ïécä øîâð¦§©©¦§¦©¨
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הרא"ש ח)כתב סי' נו כלל אחד (שו"ת דיין עליו שקיבל "מי :
מתרצים  ששניהם פי על אף בהם, לחזור יכולים אין הדין, ונגמר

יוסף' ה'בית עליו ותמה סק"ו)בכך". כב סי' בעלי (חו"מ ששני כיון :
הדין  בעלי וביאר: בעדם? יעכב מי בהם לחזור מסכימים הדינים
עליהם  כי אחר דין לבית ולפנות בהם לחזור יכולים אינם
הב"ח  כתב מזו ויתירה הראשון. הדין בית של כבודו על לשמור

סק"ד) דין (שם בית שום "אין אחר דין לבית יפנו הדין בעלי שאם
להם". ליזקק רשאי

סק"ט)והש"ך הרא"ש (שם לדעת שגם משה', מה'דרכי הביא
בעניינם  שוב לדון נוסף דין לבית לפנות הדין מבעלי לשלול אין
אבל  דין). בבית זלזול בזה ואין לזה זה למחול הם יכולים (כי
על  אם הראשון, הדין פסק את לבטל יכול השני הדין בית אין

שזכה  הדין בעל אם לדוגמא: לאחריני". "חב יהיה הביטול ידי
מהיכן  לו ואין שלישי לאדם חייב הראשונה בפסיקה בממון
לבעל  לתת ועליו כעת בו שזכה מהכסף אלא חובו את לפרוע
גמר  שלאחר הרא"ש דברי נאמרו זה ולענין הכסף. את זה חוב

הראשון. הדין פסק את לבטל יכולים הדין בעלי אין הדין
סק"ה)וה'תומים' ביאר:(שם

בבית  דיון לבקש הדין בעלי שני יכולים הרא"ש לדעת גם
דבריו  וכוונת הראשון, דין בבית נידון שכבר בנושא חדש דין
בהם  הודו שכבר מהעובדות בהם לחזור יכולים הם שאין היא
"כיון  הדין חל דין בית בפני הודאתם על כי הראשון, בדיון
הדין  נגמר לא עדיין אם אבל ומגיד". חוזר אינו שוב שהגיד
דין  גמר לפני כי הראשונה, מהודאתם בהם לחזור הם יכולים

דין. בית בפני כהודאה נחשבת ההודאה אין עדין

ה'תשע"ג  שבט א' קודש שבת עצמית  דעה ללא דיין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éðéãa íéðicä ïî ãçà¤¨¦©©¨¦§¦¥
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זה דין הביא zeytpהרמב"ם ipicaהחינוך ובספר עז), (מצווה

לנטות" ריב על תענה "לא שמהפסוק ה'מכילתא' דברי את הביא
אלא  פלוני, כרב שאהיה דיי תאמר "שלא נפשות בדיני לומדים

אף "יכול ומסיים: שלפניך". מה zepennאמור ipic תלמוד כן?
להטות'". רבים 'אחרי לומר,

חינוך' ה'מנחת שבדיני (שם)וכתב לומר מאד שתמוה ,
ורק  עצמית והבנה דעה לו שאין דיין על לסמוך יכולים ממונות

היא הלכה שהרי חברו, דברי אחר ה"ב)נוטה פ"ח אחד (לעיל שאם
בפרק  ועוד: אחרים. דיינים מוסיפים יודע שאינו אומר הדיינים
לדיני  ממונות דיני בין רבים הבדלים הרמב"ם מונה הבא
דברי  על לסמוך לדיין אסור נפשות שבדיני ציין ולא נפשות,

מותר. ממונות ובדיני חברו
שלא  דין לפסוק אסור ממונות בדיני שגם לומר בהכרח ולכן
ועשיית  דין הטיית באיסור נכלל והדבר עצמית, דעה סמך על

במשפט וֿז)עוול הל' פ"כ החמורים (להלן נפשות שבדיני אלא .
"לא  – ממונות בדיני קיימת שלא אזהרה עוד התורה הוסיפה

לנטות". ריב על תענה
אורה' ה'קרן ונפקא)אך ד"ה א ל"ד, הרמב"ם (סנהדרין ששיטת נקט

דעה  להיות צריכה נפשות בדיני שדווקא לשונו, כפשטות היא
דעתו  להיות הדיין רשאי ממונות בדיני אבל הדיין של עצמית
ולו  לגמרי חברו על שסומך הכוונה אין כי חברו, אחר נוטה
גם  מצטרפת דעתו אין אכן, זה, (ובמקרה בעניין דעה אין עצמו
הסבר  לומר דיין כל צריך נפשות שבדיני אלא ממונות), בדיני
מבוססת  שדעתו יאמר אם די ממונות בדיני ואילו משלו, ונימוק

שלו. דעה זוהי אך חברו, שאמר והנימוק היסוד על

zelgp zekld - mihtyn xtq - zah c"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd hay '`Îzah c"k -

ה'תשע"ג  טבת כ"ד ראשון יום
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zFlgp zFkld¦§§¨

ג  ¤¤ּפרק
לאחר ‡. לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאין

לרׁשּותֹו ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא אביו, ,מיתת ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ
אביו  מּמֹוריׁשי אחד ּכיצד? לֹו". יּמצא אׁשר "ּבכל ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
וכן  ּכאחד; יֹורׁשין והּפׁשּוט הּבכֹור אביו, מיתת לאחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמת
יֹורׁשין  - ּבּים ספינה לֹו היתה אֹו מלוה, לאביו היתה ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָאם

ּכאחד. והּפׁשּוט הּבכֹור ְְְֶַַָָָאֹותּה
מחּכרת·. אֹו מׂשּכרת ּפרה אביהן להן [תמורת הּניח ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּבאפררווחיה] רֹועה ׁשהיתה אֹו מרעה], [אחר וילדה[מקום ְְְֲֶַָָָָָָ
ׁשנים.מותו] ּפי ּובולדּה ּבּה נֹוטל הּבכֹור -ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מּמּכרי אחד כהונה]ׁשחט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ
ּבּמּתנֹות ׁשנים ּפי נֹוטל - אביו מת ּכ ואחר [כהונה]ּבהמה, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

הּבהמה. אֹותּה ְֵֶַָָׁשל
לאחר „. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין

הּיתר  ונֹותן ּבדמים, הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת
ּכרמללּפׁשּוט  ּכגֹון - הּנכסים ׁשּיׁשּתּנּו והּוא, [תבואה]; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ

מחמת  ׁשבחּו אבל ּתמרים. ׁשּנעׂשּו וכפנּיֹות ׁשּבלים, ְְְְֲֲֲֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה
עבה, ונעׂשה ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון - נׁשּתּנּו ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹעצמן,

ׂשרטֹון ׁשהעלת זה [הושבחה]וארץ ּבׁשבח נ ֹוטל זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
נֹוטל. אינֹו הׁשּביח, הֹוצאה מחמת ואם ׁשנים; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָּפי

ׁשהּוא ‰. ּפי על אף ּבמלוה, ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאין
אביהן  ּבחֹוב קרקע היתֹומים ׁשּגבּו ּפי על ואף היה ּבׁשטר, . ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ

מלוה ּבּה[בשטר]לאב יּטל אם ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּומחמת  הֹואיל יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ויׁשנּה הֹואיל ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹּפי
יּטל  - לפיכ אביו; ׁשל לידֹו ּבאה לא ועדין יירׁשּנה ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביו

ּבכֹורה. חלק חצי ְֲִִֵֶֶָָמּמּנה
.Â מּפני קּים; ממּכרֹו - חלּקה קדם ּבכֹורה חלק ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבכֹור

עם  חלק אם ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁש
ונטל  ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחיו

ּבׁשארן נֹוטל ואינֹו הּנכסים, ּבכל וּתר - ּכפׁשּוט [ביתר]חלק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אם  אבל מחה. ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכפׁשּוט. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹאּלא
עם  חֹולק ׁשאני אּלּו 'ענבים עדים: ּבפני ואמר ּבאחיו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמחה
זֹו הרי - ּבכֹורה' ּבחלק ׁשּמחלּתי מּפני לא ּבׁשוה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחי

אפּלּו נכסים. ּבׁשאר וּתר ולא ּכׁשהן מחאה, ּבענבים מחה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ
נכסים. ּבׁשאר וּתר לא - ּבׁשוה וחלקּום ּובצרּום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻמחּברין,
ּבהם  מחה ולא ּבּיין, ּבׁשוה עּמהן וחלק ּדרכּום, אם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
למי  ּדֹומה? זה למה הא הּנכסים. ּבׁשאר וּתר - יין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּׁשּנעׂשה
וּתר  ׁשהרי - ּבזיתים ּבׁשוה עּמהן וחלק ּבענבים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמחה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָֹֹּבּכל.

.Ê הּמחזקין אחיו נכסי ּכל יֹורׁש הּוא אחיו, אׁשת ׁשּיּבם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻמי
ּבהם [ברשותו] הּוא הרי מּכאן, לאחר לבֹוא הראּויין אבל ;ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּנאמר: הּכתּוב, אֹותֹו קרא 'ּבכֹור' ׁשהרי - האחים ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּככל
ולא  הּמת; אחיו ׁשם על יקּום ּתלד, אׁשר הּבכֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ"והיה
ּבראּוי  מּמּנּו נ ֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם מּיׂשראל". ׁשמֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיּמחה

לבוא] ׁשּׁשבחּו[בעתיד ּבּׁשבח נֹוטל אינֹו ּכ - ְְְֵֵֶֶַַַָָָֻּכבּמחזק
עם  חלּקתֹו ׁשעת עד מיתה מּׁשעת אביו, מיתת אחרי ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻנכסים
וקדם  ׁשּיּבם אחר נכסים הׁשּביחּו ואפּלּו אביו. ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחיו
ּפי  על אף האחין, מן ּכאחד ּבּׁשבח הּוא הרי - ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיחלקּו
ׁשּיּבם  אחיו וחלק חלקֹו חלקים, ׁשני אּלּו מּנכסים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּנֹוטל

ּכּלם. ּבחּיי האב ּומת הֹואיל ְְִִֵֵַָָָֻאׁשּתֹו,
.Á ׁשכנים ּבהלכֹות ּבארנּו חלקים ּכבר ׁשני נֹוטל ׁשהּבכֹור , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

אחד ּבמצר ּכאחד, עם [סמוכים]ׁשּלֹו ׁשחלק הּיבם אבל . ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
עלה  ואם ּבגֹורל; אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל אביו, ּבנכסי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאחיו

מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל מקֹומֹות, ּבׁשני ְְְְִִֵֵֵָּגֹורלֹו
.Ëיבם ליבום]ׁשֹומרת ּבּה[ממתינה עׂשה אפּלּו - ׁשּמתה ֲִֵֶֶֶָָָָָָ

מאמר האחים מן יֹורׁשין [קנין]אחד אביה ּבית מׁשּפחת - ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
מלֹוג בהם]נכסי חלק לבעלה שאין האשה וחצי [נכסי ׁשּלּה ְְֲִִֵֶַָ

ּברזל צאן עם [נדוניה]נכסי ּכתּבתּה יֹורׁשין הּבעל ויֹורׁשי , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
הֹואיל  ּבקבּורתּה, חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן נכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחצי

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, יירׁשּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָֻוהם

ד  ¤¤ּפרק
ׁשאר ‡. אֹו אבי', 'אחי אֹו אחי', 'זה אֹו ּבני', 'זה ְְֲִִִִֵֶֶָָָָהאֹומר:

מחזקין  ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא  ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו; נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין למות]ּבריא, אפּלּו[נוטה . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
מדבר]נׁשּתּתק אֹותֹו[ואינו ּבֹודקין - יֹורׁש ׁשּזה ּבידֹו וכתב , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

השכלי] לגּטין.[כושרו ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְִִִֶֶֶ
'אינֹו·. ואמר: דֹודֹו, ּבן אֹו אחיו, ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהיינּו

מי  על הּוא נאמן אבל נאמן. אינֹו - דֹודי' ּבן ו'אינֹו ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחי',
יירׁשּנּו ולא ּבני', 'אינֹו לֹומר ּבנֹו ׁשהּוא לי,ׁשהחזק ויראה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

לֹומר  עליו נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבנים לּבן היּו ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאפּלּו
- ּפיו על ממזר אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני' ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַ'אינֹו

יירׁשּנּו. ולא ירּׁשה, לענין הּוא ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֻנאמן
נאמן.‚. אינֹו - הּוא' 'עבּדי ואמר: וחזר ּבני', 'זה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

מׁשּמׁשֹו ׁשהּוא ּפי על אף - 'ּבני' ואמר: וחזר 'עבּדי', ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָאמר:
לי  הּוא 'הרי ּכלֹומר 'עבּדי', ׁשאמר ׁשּזה נאמן; ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכעבד,

לֹו קֹורין היּו ואם זּוז',[ברחוב]ּכעבד'. מאה ּבן 'עבד ְְִִֵֶֶֶֶֶָָ
אּלא  ּביחּוד אֹותן קֹוראין ׁשאין אּלּו, ּבדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָוכּיֹוצא

נאמן. אינֹו זה הרי - ֱֲֲִֵֵֶֶַָָלעבדים
וחזר „. זה', הּוא 'ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה

אּלא  'ּבני', אמר ׁשּלא נאמן; - 'עבּדי' ואמר: ּכ ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר
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משני  אחד כאף לפרש אין לכאורה הרמב"ם לדעת אך
את  זה תובעים שניהם שאם מפורש ברמב"ם שכן הפירושים,
ללכת  חברו את לכפות יכול האחד אין טוען") וזה טוען ("זה זה
אחד  אין כלל נתבררה לא התביעה כאשר וכן הגדול, דין לבית

חברו את ח)כופה הלכה אלו (להלן במקרים הרא"ש לדברי ואילו ,
הגדול! דין לבית ללכת חברו את לכוף יכול אחד כל

לומר: יש הרמב"ם לדעת הסתירה ובישוב
יש  אחרת שבעיר אלא מומחה דין בית בעיר קיים כאשר
דין  לבית ללכת לכפות המלווה יכול – יותר גדולים דיינים
דין  בית כלל בעיר אין כאשר אך יכול, לא והלווה הגדול

הדין  בית בפני לדון שברצונו לומר יכול הלווה גם מומחה,
בגמרא. מדובר שבו האופן וזה הגדול,

להלן  הרמב"ם מלשון מדויק שיש (ה"ט)וכן מקומות יש ..." :
תלמידים בהם שיש ומקומות גדולים... חכמים mpi`yבהם

mzenk הלוה את שכופין פלוני... למקום נלך המלוה אמר אם ,
הדיינים  כאשר שרק משנה' ה'כסף מדייק ומכאן עמו". והולך
רק  אזי 'כמותם', חכמים שאינם אלא חכמים גם הם המקומיים
אם  אך הגדול, דין לבית ללכת הלווה את לכוף יכול המלוה
הגדול. דין לבית לפנות לדרוש הלווה גם יכול כלל חכמים אינם
(` ,ci n"eg dyixt)

ה'תשע"ג  טבת כ"ט שישי יום בהם? לחזור הדין בעלי יכולים מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïBînä àéöBäå ,ïécä øîâð¦§©©¦§¦©¨
.øæçì ìBëé Bðéà Z Búeãòa Bà ìeñtä äæ ïéãa§¦¤©¨§¥¥¨©£Ÿ

הרא"ש ח)כתב סי' נו כלל אחד (שו"ת דיין עליו שקיבל "מי :
מתרצים  ששניהם פי על אף בהם, לחזור יכולים אין הדין, ונגמר

יוסף' ה'בית עליו ותמה סק"ו)בכך". כב סי' בעלי (חו"מ ששני כיון :
הדין  בעלי וביאר: בעדם? יעכב מי בהם לחזור מסכימים הדינים
עליהם  כי אחר דין לבית ולפנות בהם לחזור יכולים אינם
הב"ח  כתב מזו ויתירה הראשון. הדין בית של כבודו על לשמור

סק"ד) דין (שם בית שום "אין אחר דין לבית יפנו הדין בעלי שאם
להם". ליזקק רשאי

סק"ט)והש"ך הרא"ש (שם לדעת שגם משה', מה'דרכי הביא
בעניינם  שוב לדון נוסף דין לבית לפנות הדין מבעלי לשלול אין
אבל  דין). בבית זלזול בזה ואין לזה זה למחול הם יכולים (כי
על  אם הראשון, הדין פסק את לבטל יכול השני הדין בית אין

שזכה  הדין בעל אם לדוגמא: לאחריני". "חב יהיה הביטול ידי
מהיכן  לו ואין שלישי לאדם חייב הראשונה בפסיקה בממון
לבעל  לתת ועליו כעת בו שזכה מהכסף אלא חובו את לפרוע
גמר  שלאחר הרא"ש דברי נאמרו זה ולענין הכסף. את זה חוב

הראשון. הדין פסק את לבטל יכולים הדין בעלי אין הדין
סק"ה)וה'תומים' ביאר:(שם

בבית  דיון לבקש הדין בעלי שני יכולים הרא"ש לדעת גם
דבריו  וכוונת הראשון, דין בבית נידון שכבר בנושא חדש דין
בהם  הודו שכבר מהעובדות בהם לחזור יכולים הם שאין היא
"כיון  הדין חל דין בית בפני הודאתם על כי הראשון, בדיון
הדין  נגמר לא עדיין אם אבל ומגיד". חוזר אינו שוב שהגיד
דין  גמר לפני כי הראשונה, מהודאתם בהם לחזור הם יכולים

דין. בית בפני כהודאה נחשבת ההודאה אין עדין

ה'תשע"ג  שבט א' קודש שבת עצמית  דעה ללא דיין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éðéãa íéðicä ïî ãçà¤¨¦©©¨¦§¦¥
øác øîàL éðtî àì ,ïéáiçîä ïî Bà ïékæîä ïî äéäL úBLôð§¨¤¨¨¦©§©¦¦©§©§¦Ÿ¦§¥¤¨©¨¨
øáBò äæ éøä Z Bøáç éøác øçà äèð àlà ,Bzòãa Bì äàøpä©¦§¤§©§¤¨¨¨©©¦§¥£¥£¥¤¥

.úèðì áø ìò äðòú àìå :øîàð äæ ìòå .äOòú àìa§Ÿ©£¤§©¤¤¡©§Ÿ©£¤©¦¦§Ÿ
זה דין הביא zeytpהרמב"ם ipicaהחינוך ובספר עז), (מצווה

לנטות" ריב על תענה "לא שמהפסוק ה'מכילתא' דברי את הביא
אלא  פלוני, כרב שאהיה דיי תאמר "שלא נפשות בדיני לומדים

אף "יכול ומסיים: שלפניך". מה zepennאמור ipic תלמוד כן?
להטות'". רבים 'אחרי לומר,

חינוך' ה'מנחת שבדיני (שם)וכתב לומר מאד שתמוה ,
ורק  עצמית והבנה דעה לו שאין דיין על לסמוך יכולים ממונות

היא הלכה שהרי חברו, דברי אחר ה"ב)נוטה פ"ח אחד (לעיל שאם
בפרק  ועוד: אחרים. דיינים מוסיפים יודע שאינו אומר הדיינים
לדיני  ממונות דיני בין רבים הבדלים הרמב"ם מונה הבא
דברי  על לסמוך לדיין אסור נפשות שבדיני ציין ולא נפשות,

מותר. ממונות ובדיני חברו
שלא  דין לפסוק אסור ממונות בדיני שגם לומר בהכרח ולכן
ועשיית  דין הטיית באיסור נכלל והדבר עצמית, דעה סמך על

במשפט וֿז)עוול הל' פ"כ החמורים (להלן נפשות שבדיני אלא .
"לא  – ממונות בדיני קיימת שלא אזהרה עוד התורה הוסיפה

לנטות". ריב על תענה
אורה' ה'קרן ונפקא)אך ד"ה א ל"ד, הרמב"ם (סנהדרין ששיטת נקט

דעה  להיות צריכה נפשות בדיני שדווקא לשונו, כפשטות היא
דעתו  להיות הדיין רשאי ממונות בדיני אבל הדיין של עצמית
ולו  לגמרי חברו על שסומך הכוונה אין כי חברו, אחר נוטה
גם  מצטרפת דעתו אין אכן, זה, (ובמקרה בעניין דעה אין עצמו
הסבר  לומר דיין כל צריך נפשות שבדיני אלא ממונות), בדיני
מבוססת  שדעתו יאמר אם די ממונות בדיני ואילו משלו, ונימוק

שלו. דעה זוהי אך חברו, שאמר והנימוק היסוד על

zelgp zekld - mihtyn xtq - zah c"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd hay '`Îzah c"k -

ה'תשע"ג  טבת כ"ד ראשון יום

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

ג  ¤¤ּפרק
לאחר ‡. לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאין

לרׁשּותֹו ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא אביו, ,מיתת ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻ
אביו  מּמֹוריׁשי אחד ּכיצד? לֹו". יּמצא אׁשר "ּבכל ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
וכן  ּכאחד; יֹורׁשין והּפׁשּוט הּבכֹור אביו, מיתת לאחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמת
יֹורׁשין  - ּבּים ספינה לֹו היתה אֹו מלוה, לאביו היתה ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָָאם

ּכאחד. והּפׁשּוט הּבכֹור ְְְֶַַָָָאֹותּה
מחּכרת·. אֹו מׂשּכרת ּפרה אביהן להן [תמורת הּניח ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻ

ּבאפררווחיה] רֹועה ׁשהיתה אֹו מרעה], [אחר וילדה[מקום ְְְֲֶַָָָָָָ
ׁשנים.מותו] ּפי ּובולדּה ּבּה נֹוטל הּבכֹור -ְְְִִִֵַַָָָ

אביו‚. מּמּכרי אחד כהונה]ׁשחט מתנות לו לתת [הרגיל ִִֵֶַַָָָָ
ּבּמּתנֹות ׁשנים ּפי נֹוטל - אביו מת ּכ ואחר [כהונה]ּבהמה, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

הּבהמה. אֹותּה ְֵֶַָָׁשל
לאחר „. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין

הּיתר  ונֹותן ּבדמים, הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת
ּכרמללּפׁשּוט  ּכגֹון - הּנכסים ׁשּיׁשּתּנּו והּוא, [תבואה]; ְְְְְִִֶֶַַַַָָ

מחמת  ׁשבחּו אבל ּתמרים. ׁשּנעׂשּו וכפנּיֹות ׁשּבלים, ְְְְֲֲֲֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּנעׂשה
עבה, ונעׂשה ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון - נׁשּתּנּו ולא ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹעצמן,

ׂשרטֹון ׁשהעלת זה [הושבחה]וארץ ּבׁשבח נ ֹוטל זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
נֹוטל. אינֹו הׁשּביח, הֹוצאה מחמת ואם ׁשנים; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָּפי

ׁשהּוא ‰. ּפי על אף ּבמלוה, ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאין
אביהן  ּבחֹוב קרקע היתֹומים ׁשּגבּו ּפי על ואף היה ּבׁשטר, . ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ

מלוה ּבּה[בשטר]לאב יּטל אם ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּומחמת  הֹואיל יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ויׁשנּה הֹואיל ׁשנים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹּפי
יּטל  - לפיכ אביו; ׁשל לידֹו ּבאה לא ועדין יירׁשּנה ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביו

ּבכֹורה. חלק חצי ְֲִִֵֶֶָָמּמּנה
.Â מּפני קּים; ממּכרֹו - חלּקה קדם ּבכֹורה חלק ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבכֹור

עם  חלק אם ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּיׁש
ונטל  ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחיו

ּבׁשארן נֹוטל ואינֹו הּנכסים, ּבכל וּתר - ּכפׁשּוט [ביתר]חלק ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
אם  אבל מחה. ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכפׁשּוט. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹאּלא
עם  חֹולק ׁשאני אּלּו 'ענבים עדים: ּבפני ואמר ּבאחיו, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמחה
זֹו הרי - ּבכֹורה' ּבחלק ׁשּמחלּתי מּפני לא ּבׁשוה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחי

אפּלּו נכסים. ּבׁשאר וּתר ולא ּכׁשהן מחאה, ּבענבים מחה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ
נכסים. ּבׁשאר וּתר לא - ּבׁשוה וחלקּום ּובצרּום ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻמחּברין,
ּבהם  מחה ולא ּבּיין, ּבׁשוה עּמהן וחלק ּדרכּום, אם ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל
למי  ּדֹומה? זה למה הא הּנכסים. ּבׁשאר וּתר - יין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּׁשּנעׂשה
וּתר  ׁשהרי - ּבזיתים ּבׁשוה עּמהן וחלק ּבענבים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמחה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָֹֹּבּכל.

.Ê הּמחזקין אחיו נכסי ּכל יֹורׁש הּוא אחיו, אׁשת ׁשּיּבם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻמי
ּבהם [ברשותו] הּוא הרי מּכאן, לאחר לבֹוא הראּויין אבל ;ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּנאמר: הּכתּוב, אֹותֹו קרא 'ּבכֹור' ׁשהרי - האחים ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּככל
ולא  הּמת; אחיו ׁשם על יקּום ּתלד, אׁשר הּבכֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ"והיה
ּבראּוי  מּמּנּו נ ֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם מּיׂשראל". ׁשמֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָיּמחה

לבוא] ׁשּׁשבחּו[בעתיד ּבּׁשבח נֹוטל אינֹו ּכ - ְְְֵֵֶֶַַַָָָֻּכבּמחזק
עם  חלּקתֹו ׁשעת עד מיתה מּׁשעת אביו, מיתת אחרי ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָֻנכסים
וקדם  ׁשּיּבם אחר נכסים הׁשּביחּו ואפּלּו אביו. ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחיו
ּפי  על אף האחין, מן ּכאחד ּבּׁשבח הּוא הרי - ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיחלקּו
ׁשּיּבם  אחיו וחלק חלקֹו חלקים, ׁשני אּלּו מּנכסים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּנֹוטל

ּכּלם. ּבחּיי האב ּומת הֹואיל ְְִִֵֵַָָָֻאׁשּתֹו,
.Á ׁשכנים ּבהלכֹות ּבארנּו חלקים ּכבר ׁשני נֹוטל ׁשהּבכֹור , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

אחד ּבמצר ּכאחד, עם [סמוכים]ׁשּלֹו ׁשחלק הּיבם אבל . ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
עלה  ואם ּבגֹורל; אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל אביו, ּבנכסי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאחיו

מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל מקֹומֹות, ּבׁשני ְְְְִִֵֵֵָּגֹורלֹו
.Ëיבם ליבום]ׁשֹומרת ּבּה[ממתינה עׂשה אפּלּו - ׁשּמתה ֲִֵֶֶֶָָָָָָ

מאמר האחים מן יֹורׁשין [קנין]אחד אביה ּבית מׁשּפחת - ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
מלֹוג בהם]נכסי חלק לבעלה שאין האשה וחצי [נכסי ׁשּלּה ְְֲִִֵֶַָ

ּברזל צאן עם [נדוניה]נכסי ּכתּבתּה יֹורׁשין הּבעל ויֹורׁשי , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
הֹואיל  ּבקבּורתּה, חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל. צאן נכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחצי

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבתּה, יירׁשּו ְְְְְְִִֵֵֶַָָֻוהם

ד  ¤¤ּפרק
ׁשאר ‡. אֹו אבי', 'אחי אֹו אחי', 'זה אֹו ּבני', 'זה ְְֲִִִִֵֶֶָָָָהאֹומר:

מחזקין  ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא  ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו; נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין למות]ּבריא, אפּלּו[נוטה . ְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
מדבר]נׁשּתּתק אֹותֹו[ואינו ּבֹודקין - יֹורׁש ׁשּזה ּבידֹו וכתב , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

השכלי] לגּטין.[כושרו ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְִִִֶֶֶ
'אינֹו·. ואמר: דֹודֹו, ּבן אֹו אחיו, ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהיינּו

מי  על הּוא נאמן אבל נאמן. אינֹו - דֹודי' ּבן ו'אינֹו ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחי',
יירׁשּנּו ולא ּבני', 'אינֹו לֹומר ּבנֹו ׁשהּוא לי,ׁשהחזק ויראה . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

לֹומר  עליו נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבנים לּבן היּו ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאפּלּו
- ּפיו על ממזר אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני' ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַ'אינֹו

יירׁשּנּו. ולא ירּׁשה, לענין הּוא ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֻנאמן
נאמן.‚. אינֹו - הּוא' 'עבּדי ואמר: וחזר ּבני', 'זה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

מׁשּמׁשֹו ׁשהּוא ּפי על אף - 'ּבני' ואמר: וחזר 'עבּדי', ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָאמר:
לי  הּוא 'הרי ּכלֹומר 'עבּדי', ׁשאמר ׁשּזה נאמן; ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכעבד,

לֹו קֹורין היּו ואם זּוז',[ברחוב]ּכעבד'. מאה ּבן 'עבד ְְִִֵֶֶֶֶֶָָ
אּלא  ּביחּוד אֹותן קֹוראין ׁשאין אּלּו, ּבדברים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָוכּיֹוצא

נאמן. אינֹו זה הרי - ֱֲֲִֵֵֶֶַָָלעבדים
וחזר „. זה', הּוא 'ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה

אּלא  'ּבני', אמר ׁשּלא נאמן; - 'עבּדי' ואמר: ּכ ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחר
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הּמכס מן עבדים]להבריח 'עבּדי [מס הּמכס: ּבבית אמר . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ
נאמן. אינֹו - הּוא' 'ּבני ואמר: וחזר ְְְֱִֵֶַַָָָהּוא',

להן‰. קֹורין אין - והּׁשפחֹות חשיבות העבדים [בתוארי ְְֲִִֵֶַָָָָ
אז:] נהוגים ׁשּלא שהיו ּפלֹונית', 'אּמא ולא ּפלֹוני', ְְְִִִֶַָָֹֹ'אּבא

הּבן זה ונמצא ּתּקלה, הּדבר מן שקרא יבֹוא האדון, [של ְְִִֵֶַַַָָָָָָ
'אבא'] הע [יחוסו]נפּגםלעבד היּו אם ,לפיכ בדים . ְְֲִִִִָָָָָ

הּקהל  ּכל והרי קֹול, להן ויׁש ּביֹותר, חׁשּובין ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּׁשפחֹות
הרי  - הּנׂשיא עבדי ּכגֹון אדֹוניהם, ּבני ואת אֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּכירין

ו'אּמא'. 'אּבא' להן לקרֹות מּתרין ְְִִִֵֶַָָָָֻאּלּו
.Âּבֹו נֹוהג והיה ּבן, מּמּנה והֹוליד ׁשפחה, לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי

אם  - אּמֹו' היא ּומׁשחררת הּוא 'ּבני ׁשאמר: אֹו ּבנים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֻמנהג
מצוֹות  ּבדקּדּוקי ׁשהחזק ּכׁשר אדם אֹו הּוא, חכמים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּתלמיד
עד  יׂשראל, ּבת נֹוׂשא אינֹו כן, ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי  ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיביא
ואין  הּוא, ההדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻהחזקה
זה  הרי - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם לֹומר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָצרי
אין  ואם אֹותֹו; מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל עבד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבחזקת
הּדין  הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת מּמּנּו, חּוץ ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלאביו

הּקּבלה עּקרי על הֹול ׁשהּוא לי מי [המסורת]ׁשּיראה ויׁש . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אֹותֹו ימּכרּו ׁשּלא לענין העם, לׁשאר ּכׁשרים ּבין חלק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
נחלק  לא לירׁשֹו, ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ּבלבד. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאחיו

זה. ּדבר על לסמ ראּוי ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹּביׂשראל.
.Ê ׁשּזה' ׁשהעידּו עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

ּפי  על אף - 'אחיו' אֹו ּפלֹוני', ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנּו ְְְִִִֶֶַַָָָֻמחזק
יֹורׁשין  אּלּו הרי - יחּוסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס, עדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹׁשאינן

זֹו .ּבעדּות ְֵ
.Á אּלא ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻיעקב

זה  'ּגם ואמר: הּׁשּוק, מן לוי את ראּובן ּתפׂש - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשניהם
נֹוטל  ׁשמעֹון הרי - יֹודע' 'איני אֹומר: וׁשמעֹון הּוא', ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָאחינּו

ה  אחין;חצי ׁשלׁשה ׁשהן הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ּוראּובן ּממֹון; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשתּות נֹוטל לראּובן.[שישית]ולוי הּׁשתּות יחזר לוי, מת . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַֹ

וׁשמעֹון, ראּובן אֹותן יחלקּו - מאחרים נכסים ללוי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָנפלּו
הׁשּביח  אחיהם. זה ׁשּלוי לׁשמעֹון מֹודה ראּובן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַׁשהרי
הּמּגיע  ׁשבח אם - לוי מת ּכ ואחר מאליו, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשתּות
הּׁשבח  הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלּכתפים
עדין  ואם ּבהן; ויחלקּו מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ׁשמעֹון: אמר לבּדֹו. ראּובן ׁשל הן הרי להּבצר, הּגיעּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלא
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ראּובן ּבחלק לוי ונטל אחי', זה לוי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ'אין
ראּובן  אּלא ּכלּום, ׁשמעֹון מּמּנּו יירׁש לא - לוי מת ּכ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹואחר
לוי. ׁשהּניח האחרים הּנכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלבּדֹו
אחרים, ּביֹורׁשין מקצתן ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָוהּוא

מקצתן. יֹודּו ְְִָָֹולא

ה  ¤¤ּפרק
יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין, ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה

ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום; לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי,
ּבׁשוה  חֹולקין - זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש הּוא זה לפיכ,ׁשּמא . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת או מי זכר [ספקי ְְְְְִִִִֵֵֶַַֻ
ספק.נקבה] והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום הּכל; יֹורׁש הּבן הרי -ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻ

הּוא  והרי ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ּבנֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֻהּניח
הּבנֹות. מן ְִַַַָּכאחת

איׁשּות ·. ּבהלכֹות ּבארנּו הּבנים ּכבר עם הּבנֹות ּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו וׁשם ּובפרנסתן, עד ּבמזֹונֹותיהן הבנות [של ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

לּבנֹות חתונתן] אין מרּבין, ׁשהּנכסים ּובזמן ּכתּבה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻמּתנאי
הּבנֹות  ויתּפרנסּו הּכל; יירׁשּו והּבנים מזֹונֹותיהן, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאּלא

ּובזמן [עשירית]ּבעּׂשּור לבעלים. ּבֹו ׁשּיּנׂשאּו ּכדי נכסים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָ
למזֹון  הּכל אּלא ּכלּום, לּבנים אין מּועטין, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשהּנכסים
אֹו וטמטּום ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֻהּבנֹות.
ודֹוחין  יֹורׁשין, הּבנים - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן - ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָֻאנּדרֹוגינֹוס
מּועטין  ׁשהּנכסים ּובזמן ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות אצל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּטמטּום
'זכר  לֹו: ואֹומרֹות הּבנים אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות -ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

מזֹונֹות'. עּמנּו ל ואין ְְְִֵַָָאּתה,
וילדה ‚. ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹמי

לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ׁשבעה [המת]ּבן, ּבן אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשהּוא  מּפני מּׁשניהן, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלאחרֹון
ּבׁשוה, וחֹולקין אֹותֹו יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספק.

אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
ׁשהת„. ׁשּלא בעלה]יבמה מות חדׁשים,[אחר ׁשלׁשה ְְֳִֶָָָָָָֹֹ

ּתׁשעה  ּבן אם ידּוע ואין חדׁשים, ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָֹונתיּבמה
הּספ  זה - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו ּבן לראׁשֹון 'ׁשּמא אֹומר: ק ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ליּבם, ראּוי אּתה ואין ּכּלם, אבי נכסי ואירׁש אני, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻהּמת
ואּמ אּתה, ּבני 'ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום', ּבת אּמי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
זה  וגם הֹואיל - ּכלּום' אחי ּבנכסי ל ואין ליּבּום, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָראּויה
ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינ ֹו אֹו הּוא יבם ׁשּמא ספק, ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָהּיבם

ּבנכסי הּיבם, ּבני עם הּספק זה ּדין הּמת [אחיו]וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּיבם  ּובני מחצה, הּספק ּבׁשוה: חֹולקין - אׁשּתֹו ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנתיּבמה

זה [וודאיים]הּוּדיין עם ׁשחלק אחר הּיבם מת מחצה. ֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּפי  על אף - אביהן לירׁש הּוּדיים הּיבם ּבני ּובאּו ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּספק,
חלק  לי ּתנּו אני, אחיכם 'אם להן: לֹומר הּספק לזה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיׁש
ׁשּלקח  החצי לי החזירּו אחיכם, אני אין ואם זֹו; ְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבירּׁשה
ואינֹו ּכלּום, אביהן ּבנכסי עּמהם הּספק לזה אין - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאביכם'

מּידם. ִִָָמֹוציא
אביהם‰. ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם ואחיו]ספק היבם [של ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יׁש הּמת, ּבן הּוא אם - הּספק וזה וּדאי; יֹורׁש הּיבם הרי -ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
לֹו אין הּיבם, ּבן הּוא ואם חציֹו, הּיבם ּולזה הּממֹון חצי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָלֹו
ׁשני  הּיבם הּניח הּספק. ויּדחה הּיבם, יירׁש ,לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכלּום;
אֹומר: הּספק הרי - הּיבם אבי מת ּכ ואחר וּדאין, ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָּבנים
והּׁשנים  מחצה', ולׁשניכם מחצה לי ויׁש הּמת, ּבן ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ'אני
ׁשליׁש אּלא ל ואין אּתה, הּיבם ּובן אּתה, 'אחינּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹומרים:
והּׁשליׁש נֹוטלין, ּבֹו להן ׁשּמֹודה החצי - הּזקן' ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבנכסי

והּׁשתּות נֹוטלֹו; לֹו ּבֹו הם -[שישית]ׁשּמֹודין הּנׁשאר ְְְְִִֵֶַַָ
הּוא ּבׁשוה, אֹותֹו מת חֹולקין חציֹו. ּוׁשניהם חציֹו נֹוטל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָ

אירׁשּנּו', ואני הּוא, ּבני 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּספק
- אירׁשּנּו' ואני הּוא, הּמת ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואבי
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אני, 'ּבנֹו אֹומר: הּספק הרי - הּיבם מת ּבׁשוה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחֹולקין
וזה  אּתה, האחר ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואירׁשּנּו',

ּבׁשוה. חֹולקין - אירׁשּנּו' ואני הּוא, אבי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָאחי
.Â האּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה  ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל

מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד לבעלה - שאין האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בהם] ותֹוספת חלק עּקר והּכתּבה האּׁשה, יֹורׁשי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבחזקת

ּברזל צאן ּבנכסי וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי -[נדוניה]ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ
אם  אבל חצין. הּבעל ויֹורׁשי חצין, נֹוטלין האּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיֹורׁשי
ּבחזקת  האם נכסי את מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנפל
הם  ספק הּבן יֹורׁשי אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָיֹורׁשי
ּכלּום, אּמֹו ּבנכסי מאביו לאחיו אין ּתחּלה, הּבן מת ׁשאם -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ê ּבן - ּתחּלה מת האב אם - ּבּתֹו ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנפל

ּבּתֹו ּבן ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּתֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה ,מת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

האב  יֹורׁשי ׁשל הּנכסים האב ונמצאּו יֹורׁשי יחלקּו ,לפיכ . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
נׁשּבה אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי ּבּתֹו[בשבי]עם ּבן ּומת האב, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יחלקּו - ּבּמדינה אּמֹו אבי ּומת הּבן, ׁשּנׁשּבה אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה,
הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב ְְִֵֵֶַַָָיֹורׁשי

.Áמֹוריׁשין ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו הבן]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
יֹורׁשי [מוטלת]והיתה - חֹובֹות ּובעלי אּׁשה ּכתּבת עליו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ

ואבד  ּכלּום הּניח ולא ּתחּלה, הּבן 'מת אֹומרין: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
הּבן  וזכה ּתחּלה, מת 'האב אֹומרים: חֹובֹות ּובעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהחֹוב',
ּבחזקת  הּנכסים הרי - מחלקֹו' לגּבֹות לנּו ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבירּׁשתֹו
ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ּובעלי האּׁשה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהּיֹורׁשין;

ּכלּום. ּבלא ְְֶָֹלהם
.Ëׁשּנפלּו אֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדין

ּבמדינה  והאחר ּבּמדינה וזה אחד, ּביֹום ׁשּמתּו אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלאׁש,
יֹודעין  אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחרת

ּתחּלה. ׁשּמת הּוא ְִִֵֶָמי

ה'תשע"ג  טבת כ"ה שני יום

ו  ¤¤ּפרק
לירׁשֹו‡. ראּוי ׁשאינֹו מי להֹוריׁש יכֹול אדם לעקר אין ולא , ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר  לפי הּוא; ממֹון ׁשּזה ּפי על אף הּיֹורׁש, מן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהירּׁשה
- מׁשּפט" לחּקת יׂשראל לבני "והיתה נחלֹות: ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבפרׁשת
ּבין  ּבּה; מֹועיל הּתנאי ואין ּתׁשּתּנה, לא זֹו ׁשחּקה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻלֹומר

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא והּוא למות]ׁשּצּוה ּבין [נוטה , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
מֹועיל. אינֹו - ּבכתב ּבין ּפה ְִִֵֵֶַָעל

ּפי ·. יּטל לא ּבכֹורי ּבני ּפלֹוני 'איׁש האֹומר: ,ְְְְִִִִִִִֵָָֹֹלפיכ
ּכלּום  אמר לא - אחיו' עם יירׁש לא ּבני ּפלֹוני 'איׁש ;ׁשנים', ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ

'ּבּתי  ׁשאמר: אֹו ּבת, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום יירׁשני', ּפלֹוני ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'איׁש
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכלּום. אמר לא - ּבן לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתירׁשני',

ּבנֹות  אֹו רּבים ּבנים ּכגֹון רּבים, יֹורׁשין לֹו היּו אם אבל ְְֲִִִִִֶַַָָָָָּבזה.
יירׁשני  אחי 'ּפלֹוני מרע: ׁשכיב ּכׁשהּוא ואמר אחים, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹו
ּדבריו  - ּבנֹותי' מּכלל ּתירׁשני ּפלֹונית 'ּבּתי אֹו אחי', ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָמּכלל
אמר: אם אבל ּבכתב. ׁשּכתב ּבין ּפה על ׁשאמר ּבין ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָקּימין,
קּימין; ּדבריו ּפה, על אמר אם - לבּדֹו' יירׁשני ּבני ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ'ּפלֹוני
אּפֹוטרֹוּפא  אּלא עׂשהּו לא - לבנֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָֹאבל

ׁשּבארנּו.[אחראי] ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.‚- החצי' ּבני ּוׁשאר נכסי, חצי יירׁש ּבני 'ּפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:

ּכפׁשּוט  ׁשּיירׁש הּבכֹור על אמר אם אבל קּימין. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָּדבריו
האחים] לא [כאחד - אחיו עם ׁשנים ּפי יירׁש לא ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

יּוכל "לא ׁשּנאמר: ּכלּום, .אמר . האהּובה ּבן את לבּכר ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יּכיר". הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ְְִִֶֶַַַָֹּכי

לא „. לגרע, ולא להֹוסיף יכֹול אינֹו - ּבריא היה ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹואם
הּיֹורׁשין  מּׁשאר לאחד ולא .לּבכֹור ְְְְְִִֶַַָָֹ

אם ‰. אבל ירּׁשה; ּבלׁשֹון ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻּבּמה
ּפיו  על נכסיו המחּלק ,לפיכ קּימין. ּדבריו מּתנה, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתן
והׁשוה  לאחד, ּומעט לאחד, רּבה מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבניו
לא  ירּׁשה, מּׁשּום אמר ואם קּימין; ּדבריו - הּבכֹור את ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻלהן

ּכלּום  .אמר ְַָ
.Â- מּתנה מּׁשּום ּבּסֹוף ּבין ּבאמצע ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכתב

'ּתּנתן  ּכיצד? קּימין. ּדבריו ירּׁשה, לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאף
ׂשדה  'יירׁש ׁשאמר: אֹו ויירׁשּנה', ּבני לפלֹוני ּפלֹוני ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׂשדה
- ויירׁשּנה' לֹו ותּנתן 'יירׁשּנה ׁשאמר: אֹו לֹו', ותּנתן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּפלֹוני
לׁשֹון  ׁשהזּכיר ּפי על אף - מּתנה לׁשֹון ׁשם ויׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָָהֹואיל
ׂשדֹות  ׁשלׁש היּו אם וכן קּימין. ּדבריו ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻירּׁשה
ותּנתן  ּפלֹונית, ׂשדה ּפלֹוני 'יירׁש ואמר: יֹורׁשין, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשלׁשה
קנּו - ּפלֹונית' ׂשדה ּפלֹוני ויירׁש ּפלֹונית, ׂשדה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָלפלֹוני
זה  אינֹו ירּׁשה, ּבלׁשֹון לֹו ׁשאמר ׁשּזה ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשלׁשּתן;

ּבמּתנה  חלקֹו לֹו אמירה ׁשּנתן ּבין יׁשהה ׁשּלא והּוא, . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לׁשֹון  ׁשּיהיה צרי ׁשהה, אם אבל ּדּבּור; ּכדי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָלאמירה

ּבׁשלׁשּתן. מערב ְְְִַַָָָָָֹהּמּתנה
.Ê ּפלֹוני' - ּבאמצע הּמּתנה לׁשֹון היה אם יאמר? ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכיצד

להם  ׁשּנתּתים ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה יירׁשּו ּופלֹוני ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָּופלֹוני
יאמר: - ּבּתחּלה הּמּתנה לׁשֹון היה ואם ויירׁשּום'. ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה,
ּופלֹוני, ּופלֹוני לפלֹוני ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָ'ּתּנתן
ּפלֹוני  'יירׁש יאמר: - ּבּסֹוף מּתנה לׁשֹון היה ואם ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹויירׁשּום'.
להם  ׁשּנתּתים ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה ּופלֹוני ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָּופלֹוני

.ּבמּתנה' ְַָָ
.Áמּדבריהם ׁשהיא ּפי על אף - הּבעל ,[מדרבנן]ירּׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֻ

ּבּה מֹועיל הּתנאי ואין ּתֹורה; ּכׁשל לדבריהם חּזּוק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעׂשּו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ארּוסה, ּכׁשהיא עּמּה התנה ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

איׁשּות. ְְִִּבהלכֹות
.Ë הּתֹורה מן אביו את יֹורׁש ירּׁשֹותיהן,הּגֹוי ׁשאר אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

מנהגן. לפי אֹותן ְְִִִִַָָָמּניחין
.Èלֹו ּתּקנּו מּדבריהם; אּלא הּגֹוי, אביו את יֹורׁש אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּגר

למרּדֹו יחזר ׁשּמא ּכׁשהיה, לי [לגיותו]ׁשּיירׁש ויראה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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אני, 'ּבנֹו אֹומר: הּספק הרי - הּיבם מת ּבׁשוה. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחֹולקין
וזה  אּתה, האחר ּבני ּבן 'ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואירׁשּנּו',

ּבׁשוה. חֹולקין - אירׁשּנּו' ואני הּוא, אבי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָאחי
.Â האּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה
נכסיה  ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, מת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּבעל

מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד לבעלה - שאין האשה [נכסי ְְֲִִִִֵֵַַָ
בהם] ותֹוספת חלק עּקר והּכתּבה האּׁשה, יֹורׁשי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבחזקת

ּברזל צאן ּבנכסי וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי -[נדוניה]ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ
אם  אבל חצין. הּבעל ויֹורׁשי חצין, נֹוטלין האּׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיֹורׁשי
ּבחזקת  האם נכסי את מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנפל
הם  ספק הּבן יֹורׁשי אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָיֹורׁשי
ּכלּום, אּמֹו ּבנכסי מאביו לאחיו אין ּתחּלה, הּבן מת ׁשאם -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ê ּבן - ּתחּלה מת האב אם - ּבּתֹו ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנפל

ּבּתֹו ּבן ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּתֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה ,מת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

האב  יֹורׁשי ׁשל הּנכסים האב ונמצאּו יֹורׁשי יחלקּו ,לפיכ . ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
נׁשּבה אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי ּבּתֹו[בשבי]עם ּבן ּומת האב, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יחלקּו - ּבּמדינה אּמֹו אבי ּומת הּבן, ׁשּנׁשּבה אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה,
הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב ְְִֵֵֶַַָָיֹורׁשי

.Áמֹוריׁשין ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו הבן]נפל ,[של ְְִִִִַַַַָָָָָ
יֹורׁשי [מוטלת]והיתה - חֹובֹות ּובעלי אּׁשה ּכתּבת עליו ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֻ

ואבד  ּכלּום הּניח ולא ּתחּלה, הּבן 'מת אֹומרין: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהאב
הּבן  וזכה ּתחּלה, מת 'האב אֹומרים: חֹובֹות ּובעלי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהחֹוב',
ּבחזקת  הּנכסים הרי - מחלקֹו' לגּבֹות לנּו ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבירּׁשתֹו
ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ּובעלי האּׁשה ועל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָהּיֹורׁשין;

ּכלּום. ּבלא ְְֶָֹלהם
.Ëׁשּנפלּו אֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדין

ּבמדינה  והאחר ּבּמדינה וזה אחד, ּביֹום ׁשּמתּו אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלאׁש,
יֹודעין  אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחרת

ּתחּלה. ׁשּמת הּוא ְִִֵֶָמי

ה'תשע"ג  טבת כ"ה שני יום

ו  ¤¤ּפרק
לירׁשֹו‡. ראּוי ׁשאינֹו מי להֹוריׁש יכֹול אדם לעקר אין ולא , ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר  לפי הּוא; ממֹון ׁשּזה ּפי על אף הּיֹורׁש, מן ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהירּׁשה
- מׁשּפט" לחּקת יׂשראל לבני "והיתה נחלֹות: ְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבפרׁשת
ּבין  ּבּה; מֹועיל הּתנאי ואין ּתׁשּתּנה, לא זֹו ׁשחּקה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻלֹומר

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא והּוא למות]ׁשּצּוה ּבין [נוטה , ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
מֹועיל. אינֹו - ּבכתב ּבין ּפה ְִִֵֵֶַָעל

ּפי ·. יּטל לא ּבכֹורי ּבני ּפלֹוני 'איׁש האֹומר: ,ְְְְִִִִִִִֵָָֹֹלפיכ
ּכלּום  אמר לא - אחיו' עם יירׁש לא ּבני ּפלֹוני 'איׁש ;ׁשנים', ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֹ

'ּבּתי  ׁשאמר: אֹו ּבת, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום יירׁשני', ּפלֹוני ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'איׁש
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכלּום. אמר לא - ּבן לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתירׁשני',

ּבנֹות  אֹו רּבים ּבנים ּכגֹון רּבים, יֹורׁשין לֹו היּו אם אבל ְְֲִִִִִֶַַָָָָָּבזה.
יירׁשני  אחי 'ּפלֹוני מרע: ׁשכיב ּכׁשהּוא ואמר אחים, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹו
ּדבריו  - ּבנֹותי' מּכלל ּתירׁשני ּפלֹונית 'ּבּתי אֹו אחי', ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָמּכלל
אמר: אם אבל ּבכתב. ׁשּכתב ּבין ּפה על ׁשאמר ּבין ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָקּימין,
קּימין; ּדבריו ּפה, על אמר אם - לבּדֹו' יירׁשני ּבני ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ'ּפלֹוני
אּפֹוטרֹוּפא  אּלא עׂשהּו לא - לבנֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָָֹאבל

ׁשּבארנּו.[אחראי] ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.‚- החצי' ּבני ּוׁשאר נכסי, חצי יירׁש ּבני 'ּפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:

ּכפׁשּוט  ׁשּיירׁש הּבכֹור על אמר אם אבל קּימין. ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָּדבריו
האחים] לא [כאחד - אחיו עם ׁשנים ּפי יירׁש לא ׁשאמר אֹו ,ְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

יּוכל "לא ׁשּנאמר: ּכלּום, .אמר . האהּובה ּבן את לבּכר ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יּכיר". הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ְְִִֶֶַַַָֹּכי

לא „. לגרע, ולא להֹוסיף יכֹול אינֹו - ּבריא היה ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹואם
הּיֹורׁשין  מּׁשאר לאחד ולא .לּבכֹור ְְְְְִִֶַַָָֹ

אם ‰. אבל ירּׁשה; ּבלׁשֹון ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻּבּמה
ּפיו  על נכסיו המחּלק ,לפיכ קּימין. ּדבריו מּתנה, ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתן
והׁשוה  לאחד, ּומעט לאחד, רּבה מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבניו
לא  ירּׁשה, מּׁשּום אמר ואם קּימין; ּדבריו - הּבכֹור את ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֻלהן

ּכלּום  .אמר ְַָ
.Â- מּתנה מּׁשּום ּבּסֹוף ּבין ּבאמצע ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכתב

'ּתּנתן  ּכיצד? קּימין. ּדבריו ירּׁשה, לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאף
ׂשדה  'יירׁש ׁשאמר: אֹו ויירׁשּנה', ּבני לפלֹוני ּפלֹוני ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׂשדה
- ויירׁשּנה' לֹו ותּנתן 'יירׁשּנה ׁשאמר: אֹו לֹו', ותּנתן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּפלֹוני
לׁשֹון  ׁשהזּכיר ּפי על אף - מּתנה לׁשֹון ׁשם ויׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָָהֹואיל
ׂשדֹות  ׁשלׁש היּו אם וכן קּימין. ּדבריו ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻירּׁשה
ותּנתן  ּפלֹונית, ׂשדה ּפלֹוני 'יירׁש ואמר: יֹורׁשין, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשלׁשה
קנּו - ּפלֹונית' ׂשדה ּפלֹוני ויירׁש ּפלֹונית, ׂשדה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָלפלֹוני
זה  אינֹו ירּׁשה, ּבלׁשֹון לֹו ׁשאמר ׁשּזה ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשלׁשּתן;

ּבמּתנה  חלקֹו לֹו אמירה ׁשּנתן ּבין יׁשהה ׁשּלא והּוא, . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
לׁשֹון  ׁשּיהיה צרי ׁשהה, אם אבל ּדּבּור; ּכדי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָלאמירה

ּבׁשלׁשּתן. מערב ְְְִַַָָָָָֹהּמּתנה
.Ê ּפלֹוני' - ּבאמצע הּמּתנה לׁשֹון היה אם יאמר? ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכיצד

להם  ׁשּנתּתים ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה יירׁשּו ּופלֹוני ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָּופלֹוני
יאמר: - ּבּתחּלה הּמּתנה לׁשֹון היה ואם ויירׁשּום'. ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה,
ּופלֹוני, ּופלֹוני לפלֹוני ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶָָ'ּתּנתן
ּפלֹוני  'יירׁש יאמר: - ּבּסֹוף מּתנה לׁשֹון היה ואם ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹויירׁשּום'.
להם  ׁשּנתּתים ּופלֹוני, ּופלֹוני ּפלֹוני ׂשדה ּופלֹוני ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָּופלֹוני

.ּבמּתנה' ְַָָ
.Áמּדבריהם ׁשהיא ּפי על אף - הּבעל ,[מדרבנן]ירּׁשת ְְִִִִֵֶֶַַַַַַֻ

ּבּה מֹועיל הּתנאי ואין ּתֹורה; ּכׁשל לדבריהם חּזּוק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעׂשּו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ארּוסה, ּכׁשהיא עּמּה התנה ּכן אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא

איׁשּות. ְְִִּבהלכֹות
.Ë הּתֹורה מן אביו את יֹורׁש ירּׁשֹותיהן,הּגֹוי ׁשאר אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

מנהגן. לפי אֹותן ְְִִִִַָָָמּניחין
.Èלֹו ּתּקנּו מּדבריהם; אּלא הּגֹוי, אביו את יֹורׁש אינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהּגר

למרּדֹו יחזר ׁשּמא ּכׁשהיה, לי [לגיותו]ׁשּיירׁש ויראה . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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לעמד  מחּיב הּגֹוי ואין הֹואיל זֹו, ּבירּׁשה מֹועיל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֻֻׁשהּתנאי
יֹורׁש ּגר ולא הּגר, אביו את יֹורׁש הּגֹוי ואין חכמים. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּבתּקנת

סֹופרים. מּדברי ולא ּתֹורה, מּדברי לא הּגר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹֹאת
.‡È על אף - הּיֹורׁשין את והּניח לאחרים, נכסיו הּנֹותן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכל

נֹוחה  חכמים רּוח אין - ּכּׁשּורה ּבֹו נֹוהגין הּיֹורׁשין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּפי
חסידּות  ּומּדת להם. ּׁשּנתן מה ּבכל האחרים וזכּו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהימּנּו,
הירּׁשה  ּבּה ׁשּמעבירין ּבצּואה חסיד אדם יעיד ׁשּלא ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻהיא,
ׁשהּוא  לאחיו ּכּׁשּורה, נֹוהג ׁשאינֹו מּבן אפּלּו הּיֹורׁש, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמן

ּכּׁשּורה  ונֹוהג .חכם ְֵַָָָ
.·È הּיׂשראלּיים קרֹוביו את יֹורׁש ׁשּנׁשּתּמד, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׂשראל

ּדיןּכׁשהיה  ּבית ראּו ואם ׁשּלא [לנכון]. ּולקנסֹו ממֹונֹו לאּבד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואם  ּבידם. הרׁשּות - הרׁשעים ידי לחּזק ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹיירׁש,
וכן  להן. המׁשּמד אביהם ירּׁשת ּתּנתן ּביׂשראל, ּבנים לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻיׁש

ּבּמערב. ּתמיד ְֲִִַַַָָָהּמנהג
.‚Èאפּלּו ּבחּייו, הּבנים  ּבין ּבן אדם יׁשּנה ׁשּלא חכמים, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹצּוּו

יֹוסף  ּכאחי וקנאה, ּתחרּות לידי יבֹואּו ׁשּלא מּועט, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבדבר
יֹוסף  .עם ִֵ

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּיביאּו‡. עד נֹוחלין, הּיֹורׁשין ׁשּמת אין ּברּורה ראיה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מׂשיחין  ּגֹויים ׁשּבאּו אֹו ׁשּמת, ּבֹו ׁשמעּו אם אבל ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָמֹוריׁשן.
ּפיהם, על אׁשּתֹו את ׁשּמּׂשיאין ּפי על אף - תּמן ְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֻלפי

ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֻונֹוטלת
ׁשהיא ·. ּפי על אף - ּבעלי' 'מת ואמרה: ׁשּבאת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

לּנחלה  נכנסין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ותּטל ותּנׂשא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻנאמנת,
נכנס  יבמּה הרי - ונתיּבמה ּבעלי', 'מת אמרה: ּפיה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָעל
והרי  הּמת", אחיו ׁשם על "יקּום ׁשּנאמר: ּפיה, על ֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלּנחלה

ָקם.
סֹוף‚. להם ׁשאין ּבמים ׁשּטבע סופם]מי את רואים ,[שלא ְִִֵֶֶֶַַָָ

זכרֹו ואבד ּבפניהם, ׁשּטבע עדים ממנו]ּובאּו שמעו -[לא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּיֹורׁשין  הרי לכּתחּלה, אׁשּתֹו את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאף
לגב  ׁשּנפל ׁשראּוהּו עדים ּבאּו אם וכן ּפיהן. על ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹנֹוחלין
אֹו ּבֹו, אֹוכל והעֹוף צלּוב ׁשראּוהּו אֹו ּונמרים, ְְֲִֵֵֶָָָָאריֹות
אם  אבל ּפניו. הּכירּו ולא ׁשּנהרג אֹו ּומת, ּבמלחמה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנדקר
אּלּו ּבכל - אֹותן והּכירּו ּבגּופֹו מבהקין סימנים לֹו ְְְְִִִִִֵָָָָָֻהיּו
יֹורדין  ּכן, אחר זכרֹו אבד אם - ּבהם וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּדברים
ׁשאני  אׁשּתֹו; את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זֹו, ּבעדּות ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלּנחלה
ּכרת, אּסּור מּפני אּלא אּלּו, ּבדברים החמירּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאֹומר,
ׁשחזקתן  ּבדברים העדים העידּו אם - ממֹון לענין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאבל
ּכ אחר זכרֹו וׁשאבד הּדברים אֹותם ׁשראּו והעידּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמיתה,

ּפיה  על נֹוחלין אּלּו הרי - ׁשּמת ּבכל ונׁשמע מעׂשים וכזה ם. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
זה. ּבדבר ׁשחֹולק ּבמי ׁשמענּו ולא ּדינין, ּבּתי ּבכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹיֹום

לּנחלה,„. יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, ּבֹו וׁשמעּו ׁשּנׁשּבה, ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָׁשבּוי
הּבֹורח  וכן מּידם. אֹותּה מֹוציאין אין - ּביניהם אֹותּה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוחלקּו

סּכנה מות]מחמת לדעת[של הּיֹוצא אבל ׁשּׁשמעּו[מרצונו]. ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָ
מּידם, מֹוציאין - וחלקּום לנכסיו, יֹורׁשין וירדּו ׁשּמת, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָּבֹו

מֹוריׁשן. ׁשּמת ראיה ׁשּיביאּו ְִִֵֶֶַָָָָעד

ּבית ‰. חּיבין - נפׁשֹות סּכנת מחמת ּובֹורח ׁשּנׁשּבה, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשבּוי
ּבנכסיהן  להתעּסק יהיּוּדין הּמּטלטלין ּכל עֹוׂשין? ּכיצד . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

הּקרקעֹות  לתֹו ּומֹורידין ּדין, ּבית ּפי על נאמן ּביד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֻמפקדין
ּולהתעּסק  הּקרקע את לעבד ּכדי לירּׁשה הראּויין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻקרֹובין
הּׁשבּוי  ולכׁשּיבֹואּו ׁשּיבֹואּו. עד אֹו ׁשּמתּו, ׁשּיּודע עד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּה,
ּומה  ּׁשעׂשּו מה ׁשהּורדּו הּקרֹובים לאּלּו ׁשמין - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּבֹורח
לא  ולּמה הּמדינה. אֹותּה ׁשל האריסין ּכל ּכמנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּׁשאכלּו,

אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית בחינם]יעמידּו ּבין [שהוא הּכל, על ְֲִִִֵֵֶַַַֹ
עד  אֹו הּבעלים, ׁשּיבֹואּו עד ּבּקרקעֹות, ּבין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָּבּמּטלטלין
להעמיד  חּיבין ּדין ּבית ׁשאין לפי ׁשּמתּו? ּבוּדאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיּודע

דעת. ּבני ׁשהם לגדֹולים ְְְִִִֵֵֶֶַַאּפיטרֹוּפֹוס
.Â ענבים לקצר, קמה והּניח המסּכן, ּוברח הּׁשבּוי, ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָֹֻנׁשּבה

לנכסיו  יֹורדין ּדין ּבית - למסק זיתים לגּדר, ּתמרים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,
ּומֹוסק  וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפיטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָּומעמידין
ּבבית  הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהם ּומּניחין הּפרֹות; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
- ּתחּלה ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,
והּוא  אֹותן. ויאכל ּכתלּוׁשין, ׁשהם הּפרֹות אּלּו יתלׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמא

ּופּונּדקּיֹות ּבחצרֹות לׂשכר [אכסניות]הּדין העׂשּויֹות וחנּיֹות ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָֻ
נֹותן [להשכירם] אדם ואין טרח, ולא עבֹודה צריכין ואינן ,ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָֹֹ

ּבאריסּות יבול]אֹותן תמורת בהם מֹורידין [שיעבדו אין - ֲִִִֵַָ
עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ואֹוכל. הּׂשכר ּגֹובה ׁשהרי יֹורׁש, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהם
ּדין, ּבבית מּנח הּׂשכר ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבית

ׁשּלֹו. ויּטל ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּתבֹוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעד
.Êהּקרֹוב מֹורידין שבוי]ואין לׂשדֹות [של אּלא לעֹולם ְְְִִֵֶַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּכאריס, ּבהם ׁשּיהיה ּבהן, וכּיֹוצא ּוכרמים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוגּנֹות
ּונׁשּמים ּבּורים ונמצאּו .[שוממים]יפסדּו, ְְְְְְִִִִַ

.Á ולא הל לאין ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמי
מסּלקין  ירד, ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ארע ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָמה
לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ואין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַאֹותֹו.
יצא  לדעּתֹו ׁשהרי לּמּטלטלין, ולא לּקרקע לא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹאּפיטרֹוּפֹוס,

נכסיו  יעמד והּניח - הּמּטלטלין זה? נכסי ּדין יהיה וכיצד ּו. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ויתּבעּו ׁשּימּות עד אֹו ויתּבע, ׁשּיבֹוא עד ידֹו ּתחת ׁשהן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּביד

ְִַהּיֹורׁשין;
.Ëׁשכן ׁשהּניחֹו מי - ברשות]והּקרקעֹות בקרקע שדר ,[אדם ְְִִִֵֶַַָָ

אריס, ּבהן ׁשהיה ּכרם אֹו וׂשדה ׂשכר, מּמּנּו לֹוקחין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאין
ּבּורים, ׁשהּניחם ּכרם אֹו וׂשדה ׁשּיבֹוא, עד ּכׁשהּניחן ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָיּׁשארּו
ואבדה  ממֹונֹו; אּבד ּברצֹונֹו הּוא ׁשהרי ּבּורים; ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָיּׁשארּו

להחזירּה. מצּוין אנּו אין ְְְֲִִֵַַַָָֻלדעת,
.È,הּמּטלטלין ּכל מֹוציאין ּדין ּבית הרי - ׁשּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשמעּו

לּׂשדֹות  הּקרֹוב ּומֹורידין ּפיהן, על נאמן אצל אֹותן ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּניחין
ׁשּמת, ּברּורה ראיה ׁשּתבֹוא עד ּכאריס, ּבהן ויהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָולּכרמים,

ׁשּיבֹוא  עד .אֹו ֶַָ

ח  ¤¤ּפרק
לנכסי ‡. אֹו הּבֹורח, אֹו הּׁשבּוי לנכסי הּקרֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכׁשּמֹורידין

ׁשּמא  קטן, יֹורידּו לא - ׁשּמת ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצא
יטען  ׁשּמא - קטן לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין הּנכסים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיפסיד
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מחמת  קרֹוב ואפּלּו ּבירּׁשתי'. לי הּמּגיע חלקי 'זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻויאמר:
ואחד  ּגדֹול אחד אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרֹוב,
לתֹו הּגדֹול מֹורידין אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָקטן,
זה  יחזיק וׁשּמא למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׂשדהּו,
לי  ׁשהּגיע חלקי הּוא 'זה יאמר: ׁשנים ּולאחר ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהאח,
הּקטן  זה ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי'. ירּׁשה ּומחמת ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבירּׁשתי,
'מחמת  יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנׁשּבה

ח  ירׁשּתי זה'אבי .לק ְִִֵֶֶַָָ
אחי ·. מחמת קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי מֹורידין אין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָלעֹולם

היה  ואפּלּו זֹו; היא יתרה הרחקה לירׁש; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאם
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה, ׁשטר ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻּביניהן
ׁשּמא  ירד; לא - אריסּות' ׁשטר עלי 'ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
ּבא  ירּׁשה חלק ׁשּזה ויטען, הּימים, ויארכּו הּׁשטרֹות, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻיאבדּו
ׁשהיּו אחת ּבאּׁשה מעׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו מחמתֹו ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹו

הּזקנה ונׁשּבת ּבנֹות, ׁשלׁש ּומתה [האמא]לּה אחת, ּובת היא ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
זֹו מֹורידין 'אין חכמים: ואמרּו קטן. ּבן והּניחה ׁשנּיה, ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָּבת
ׁשליׁש ונמצאּו הּזקנה, מתה ׁשּמא לּנכסים, הּנׁשארה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבת
אין  וכן קטן'. לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָנכסים
ואין  ּבחּיים, הּזקנה עדין ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹורידין
ׁשּצרי מּתֹו עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמֹורידין
אּפיטרֹוּפֹוס  מעמידין קטן, ׁשל לׁשליׁש אּפיטרֹוּפֹוס ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָלהעמיד
אמרּו הּזקנה. ׁשּמתה ׁשמעּו זמן, אחר הּזקנה. נכסי ּכל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל
חלקּה, ׁשהּוא הּנכסים, לׁשליׁש הּנׁשארה הּבת 'ּתרד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחכמים:
והּׁשליׁש הּזקנה, מּנכסי חלקֹו ׁשהּוא לׁשליׁש, הּקטן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוירד
הּקטן; חלק מּפני אּפיטרֹוּפֹוס לֹו מעמידין הּׁשבּויה, ּבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל
הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש הּׁשבּויה, הּבת ּגם מתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָֹׁשּלּה'.

ה'תשע"ג  טבת כ"ו שלישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּכּלן ‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהאחין

ּכׁשּתפין  הן הרי - אביהן להן ּׁשהּניח ּבמה ּביחד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמׁשּתּמׁשין
ּדבר  הּיֹורׁשיןלכל ּבׁשאר וכן אחים]. ׁשּתפין [שאינם הן הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻ

זה  ּבממֹון מהן אחד ּכל ונתן ׁשּנׂשא וכל מֹוריׁשן; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבנכסי
לאמצע[והרויח] הּׂשכר בשווה], .[מתחלק ְֶַַָָָ

את ·. הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהיּו
לאמצע הׁשּביחּו - אמרּו[לכולם]הּנכסים [הגדולים . ְְְְִִִֶַַָָָ

עֹוׂשין לקטנים] אנּו והרי אּבא, לנּו ּׁשהּניח מה 'ראּו :ְֲִִִֵֶַַַַָָָ
בלבד]ואֹוכלין' עצמנו והּוא,[בשביל מׁשּביח; ׁשל הּׁשבח - ְְְְִִֶֶַַַַ

אם  אבל הּמׁשּביח; ׁשהֹוציא הֹוצאה מחמת הּׁשבח ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיהיה
לאמצע. הּׁשבח עצמן, מחמת נכסים ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָׁשבחּו

ּבכלל ‚. הּיֹורׁשת היא מת, ׁשל אׁשּתֹו היתה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוכן
- הּנכסים והׁשּביחה ּדֹודיה, ּבנֹות ּבכלל אֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאחיֹותיה
והריני  ּבעלי, הּניח מה 'ראּו אמרה: ואם לאמצע. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהׁשּביחה
הרי  - הֹוצאה מחמת הּנכסים והׁשּביחה ואֹוכלת', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָעֹוׂשה

ׁשּלּה .הּׁשבח ֶֶַַָ

ואחר „. ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ׁשּירׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמי
הם, קטּנים אם - אחרת ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש נֹודע ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכ
לֹו ׁשּיׁש ידע ולא הֹואיל - ּגדֹולים היּו ואם לאמצע; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשבח
והׁשּביח  קטן לנכסי ׁשּירד אח וכן ּכאריס. לֹו ׁשמין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחין,
ירד  ׁשהרי לאמצע; הּׁשבח אּלא ּכאריס, ל ֹו ׁשמין אין -ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּברׁשּות  .ׁשּלא ְִֶֹ
אם ‰. - סחֹורה ּבהן ועׂשה מעֹות, ׁשּלקח האחין מן ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

אחת, ׁשעה ּתֹורתֹו מּניח ׁשאינֹו ּגדֹול חכמים ּתלמיד ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
לאחיו  ּומתעּסק ּתֹורתֹו, מּניח זה ׁשאין ׁשּלֹו; הּׂשכר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

לעצמו] שהתכוון .[וברור
.Âּגּבאי הּמל ׁשּמּנהּו האחין מן מס]אחד סֹופר [גובה אֹו ִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מעבֹודת  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,הּמל ּבממֹון ּומֹוציא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכניס
ידּוע  אביהם ׁשהיה ּכגֹון מּנהּו, האחין מחמת אם - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלכים
עם  חסד לעׂשֹות ּכדי ּתחּתיו, ּבנֹו 'נעמיד ואמרּו: זה, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבדבר
זֹו, ּבעבֹודה ׁשּיׂשּתּכר הּׂשכר וכל ׁשּיּטל הּפרס - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהיתֹומים'
ואם  למּנֹותֹו. וראּוי ּביֹותר, נבֹון היה ואפּלּו האחין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָלכל

לעצמֹו. זה הרי מּנּוהּו, עצמֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַמחמת
.Ê וקנה הּבית, ּבתֹו ונֹותן נֹוׂשא ׁשהיה האחין מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד

לבּדֹו ּבׁשמֹו בשטר]עבדים רשום הוא והלוה [או],[רק ְְְְֲִִִַָָ
אּלּו 'מעֹות ואמר: לבּדֹו, ּבׁשמֹו החֹוב ׁשטר והיה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרים,

ע  ּבהן ׁשּקניתי אֹו ׁשּנפלּוׁשהלויתי הן לבּדי ׁשּלי אּלּו בדים, ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לי' נתנּו 'מּתנה אֹו מצאתי', 'מציאה אֹו אּמי', אבי מּבית ְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָלי
מצא  אֹו אחרת, ירּׁשה לֹו ׁשּנפלה ראיה להביא עליו -ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֻ
ונֹותנת  נֹוׂשאה ׁשהיתה האּׁשה וכן ּבמּתנה. וזכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמציאה,
וׁשטרי  עבדים, ממּכר ׁשטרי ׁשהן - אֹונֹות והיּו הּבית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבתֹו
לי  ׁשּנפלּו הם, 'ׁשּלי ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאֹות - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָחֹובֹות
וכן  ירּׁשה. לּה ׁשּנפלה ראיה להביא עליה אבֹותי', ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻמּבית
אֹונֹות  והיּו יתֹומים, ּבנכסי ונֹותנת נֹוׂשאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאלמנה
אֹו לי', נפלּו 'מירּׁשה ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאין ְְְְְְִִִַָָָָָָֻּוׁשטרֹות
ראיה. להביא עליה - לי' נּתנה 'מּתנה אֹו מצאתי', ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָָ'מציאה

נדּוניא לּה יׁש אביה]ואם מבית ואמרה:[שהביאה , ְְְְְִֵָָָָ
ולא  נדּוניא, לּה אין אם אבל נאמנת; - לקחּתי' ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ'מּנדּוניתי

הּיֹורׁשין. ּבחזקת הּכל הרי - ראיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהביאה
.Á חלּוקין ׁשאין ּובאלמנה ּבאחים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

יחד]ּבעּסתן אוכלין מזונותיהם חלּוקין [אפילו היּו אם אבל . ְֲֲִִִָָָָ
קמץ מעּסתֹו ׁשּמא - מאוכלו]ּבעּסתן האחין [קיצץ ועל , ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

אמצע מּׁשל ׁשהן ראיה זה [כולם]להביא מת אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
על  אף ראיה, להביא האחין על - הּבית ּבתֹו ונֹותן ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּנֹוׂשא

ּבעּסתן. חלּוקין היּו ׁשּלא ְֲִִִֶָָָֹּפי
.Ë עליו - ידֹו מּתחת יצא חֹוב ׁשּׁשטר האחין מן ְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחד

נתנֹו ׁשאביו ראיה אֹו[רק]להביא ּומסירה, ּבכתיבה לֹו ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָ
מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ּבֹו לֹו למות]ׁשּצּוה הביא [נוטה לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

לאמצע. הּוא הרי ְְֲֵֶַָָָראיה,
.È ׁשֹומטין ׁשחזקתן מּפני ּבאחין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

לקחת] לעצמם אחר[מתירין אבל מּזה. יורש]זה [שאינו ֲִֵֶֶַָ
צרי ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה - מּבעליו ׁשּקנהּו אֹו לֹו ׁשּנתן ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּטען

ראיה. ְְִָָָלהביא
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מחמת  קרֹוב ואפּלּו ּבירּׁשתי'. לי הּמּגיע חלקי 'זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻויאמר:
ואחד  ּגדֹול אחד אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרֹוב,
לתֹו הּגדֹול מֹורידין אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָקטן,
זה  יחזיק וׁשּמא למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׂשדהּו,
לי  ׁשהּגיע חלקי הּוא 'זה יאמר: ׁשנים ּולאחר ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהאח,
הּקטן  זה ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי'. ירּׁשה ּומחמת ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻּבירּׁשתי,
'מחמת  יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּנׁשּבה

ח  ירׁשּתי זה'אבי .לק ְִִֵֶֶַָָ
אחי ·. מחמת קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי מֹורידין אין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָלעֹולם

היה  ואפּלּו זֹו; היא יתרה הרחקה לירׁש; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאם
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה, ׁשטר ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻּביניהן
ׁשּמא  ירד; לא - אריסּות' ׁשטר עלי 'ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
ּבא  ירּׁשה חלק ׁשּזה ויטען, הּימים, ויארכּו הּׁשטרֹות, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻיאבדּו
ׁשהיּו אחת ּבאּׁשה מעׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו מחמתֹו ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלֹו

הּזקנה ונׁשּבת ּבנֹות, ׁשלׁש ּומתה [האמא]לּה אחת, ּובת היא ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ
זֹו מֹורידין 'אין חכמים: ואמרּו קטן. ּבן והּניחה ׁשנּיה, ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָּבת
ׁשליׁש ונמצאּו הּזקנה, מתה ׁשּמא לּנכסים, הּנׁשארה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבת
אין  וכן קטן'. לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָנכסים
ואין  ּבחּיים, הּזקנה עדין ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹורידין
ׁשּצרי מּתֹו עֹוׂשין? ּכיצד אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמֹורידין
אּפיטרֹוּפֹוס  מעמידין קטן, ׁשל לׁשליׁש אּפיטרֹוּפֹוס ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָלהעמיד
אמרּו הּזקנה. ׁשּמתה ׁשמעּו זמן, אחר הּזקנה. נכסי ּכל ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעל
חלקּה, ׁשהּוא הּנכסים, לׁשליׁש הּנׁשארה הּבת 'ּתרד ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָחכמים:
והּׁשליׁש הּזקנה, מּנכסי חלקֹו ׁשהּוא לׁשליׁש, הּקטן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוירד
הּקטן; חלק מּפני אּפיטרֹוּפֹוס לֹו מעמידין הּׁשבּויה, ּבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל
הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש הּׁשבּויה, הּבת ּגם מתה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָֹׁשּלּה'.

ה'תשע"ג  טבת כ"ו שלישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּכּלן ‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהאחין

ּכׁשּתפין  הן הרי - אביהן להן ּׁשהּניח ּבמה ּביחד ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמׁשּתּמׁשין
ּדבר  הּיֹורׁשיןלכל ּבׁשאר וכן אחים]. ׁשּתפין [שאינם הן הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻ

זה  ּבממֹון מהן אחד ּכל ונתן ׁשּנׂשא וכל מֹוריׁשן; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבנכסי
לאמצע[והרויח] הּׂשכר בשווה], .[מתחלק ְֶַַָָָ

את ·. הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהיּו
לאמצע הׁשּביחּו - אמרּו[לכולם]הּנכסים [הגדולים . ְְְְִִִֶַַָָָ

עֹוׂשין לקטנים] אנּו והרי אּבא, לנּו ּׁשהּניח מה 'ראּו :ְֲִִִֵֶַַַַָָָ
בלבד]ואֹוכלין' עצמנו והּוא,[בשביל מׁשּביח; ׁשל הּׁשבח - ְְְְִִֶֶַַַַ

אם  אבל הּמׁשּביח; ׁשהֹוציא הֹוצאה מחמת הּׁשבח ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיהיה
לאמצע. הּׁשבח עצמן, מחמת נכסים ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָׁשבחּו

ּבכלל ‚. הּיֹורׁשת היא מת, ׁשל אׁשּתֹו היתה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוכן
- הּנכסים והׁשּביחה ּדֹודיה, ּבנֹות ּבכלל אֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאחיֹותיה
והריני  ּבעלי, הּניח מה 'ראּו אמרה: ואם לאמצע. ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהׁשּביחה
הרי  - הֹוצאה מחמת הּנכסים והׁשּביחה ואֹוכלת', ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָעֹוׂשה

ׁשּלּה .הּׁשבח ֶֶַַָ

ואחר „. ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ׁשּירׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמי
הם, קטּנים אם - אחרת ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש נֹודע ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכ
לֹו ׁשּיׁש ידע ולא הֹואיל - ּגדֹולים היּו ואם לאמצע; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשבח
והׁשּביח  קטן לנכסי ׁשּירד אח וכן ּכאריס. לֹו ׁשמין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחין,
ירד  ׁשהרי לאמצע; הּׁשבח אּלא ּכאריס, ל ֹו ׁשמין אין -ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּברׁשּות  .ׁשּלא ְִֶֹ
אם ‰. - סחֹורה ּבהן ועׂשה מעֹות, ׁשּלקח האחין מן ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

אחת, ׁשעה ּתֹורתֹו מּניח ׁשאינֹו ּגדֹול חכמים ּתלמיד ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
לאחיו  ּומתעּסק ּתֹורתֹו, מּניח זה ׁשאין ׁשּלֹו; הּׂשכר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרי

לעצמו] שהתכוון .[וברור
.Âּגּבאי הּמל ׁשּמּנהּו האחין מן מס]אחד סֹופר [גובה אֹו ִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

מעבֹודת  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,הּמל ּבממֹון ּומֹוציא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמכניס
ידּוע  אביהם ׁשהיה ּכגֹון מּנהּו, האחין מחמת אם - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּמלכים
עם  חסד לעׂשֹות ּכדי ּתחּתיו, ּבנֹו 'נעמיד ואמרּו: זה, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבדבר
זֹו, ּבעבֹודה ׁשּיׂשּתּכר הּׂשכר וכל ׁשּיּטל הּפרס - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהיתֹומים'
ואם  למּנֹותֹו. וראּוי ּביֹותר, נבֹון היה ואפּלּו האחין, ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָלכל

לעצמֹו. זה הרי מּנּוהּו, עצמֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַמחמת
.Ê וקנה הּבית, ּבתֹו ונֹותן נֹוׂשא ׁשהיה האחין מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד

לבּדֹו ּבׁשמֹו בשטר]עבדים רשום הוא והלוה [או],[רק ְְְְֲִִִַָָ
אּלּו 'מעֹות ואמר: לבּדֹו, ּבׁשמֹו החֹוב ׁשטר והיה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלאחרים,

ע  ּבהן ׁשּקניתי אֹו ׁשּנפלּוׁשהלויתי הן לבּדי ׁשּלי אּלּו בדים, ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לי' נתנּו 'מּתנה אֹו מצאתי', 'מציאה אֹו אּמי', אבי מּבית ְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָלי
מצא  אֹו אחרת, ירּׁשה לֹו ׁשּנפלה ראיה להביא עליו -ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֻ
ונֹותנת  נֹוׂשאה ׁשהיתה האּׁשה וכן ּבמּתנה. וזכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמציאה,
וׁשטרי  עבדים, ממּכר ׁשטרי ׁשהן - אֹונֹות והיּו הּבית, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבתֹו
לי  ׁשּנפלּו הם, 'ׁשּלי ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאֹות - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָחֹובֹות
וכן  ירּׁשה. לּה ׁשּנפלה ראיה להביא עליה אבֹותי', ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻמּבית
אֹונֹות  והיּו יתֹומים, ּבנכסי ונֹותנת נֹוׂשאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָאלמנה
אֹו לי', נפלּו 'מירּׁשה ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאין ְְְְְְִִִַָָָָָָֻּוׁשטרֹות
ראיה. להביא עליה - לי' נּתנה 'מּתנה אֹו מצאתי', ְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָָָָ'מציאה

נדּוניא לּה יׁש אביה]ואם מבית ואמרה:[שהביאה , ְְְְְִֵָָָָ
ולא  נדּוניא, לּה אין אם אבל נאמנת; - לקחּתי' ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ'מּנדּוניתי

הּיֹורׁשין. ּבחזקת הּכל הרי - ראיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהביאה
.Á חלּוקין ׁשאין ּובאלמנה ּבאחים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

יחד]ּבעּסתן אוכלין מזונותיהם חלּוקין [אפילו היּו אם אבל . ְֲֲִִִָָָָ
קמץ מעּסתֹו ׁשּמא - מאוכלו]ּבעּסתן האחין [קיצץ ועל , ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

אמצע מּׁשל ׁשהן ראיה זה [כולם]להביא מת אם וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
על  אף ראיה, להביא האחין על - הּבית ּבתֹו ונֹותן ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּנֹוׂשא

ּבעּסתן. חלּוקין היּו ׁשּלא ְֲִִִֶָָָֹּפי
.Ë עליו - ידֹו מּתחת יצא חֹוב ׁשּׁשטר האחין מן ְִִִֶֶַַַַָָָָָָָאחד

נתנֹו ׁשאביו ראיה אֹו[רק]להביא ּומסירה, ּבכתיבה לֹו ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָ
מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ּבֹו לֹו למות]ׁשּצּוה הביא [נוטה לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַָֹ

לאמצע. הּוא הרי ְְֲֵֶַָָָראיה,
.È ׁשֹומטין ׁשחזקתן מּפני ּבאחין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

לקחת] לעצמם אחר[מתירין אבל מּזה. יורש]זה [שאינו ֲִֵֶֶַָ
צרי ואינֹו ּבֹו, ּגֹובה - מּבעליו ׁשּקנהּו אֹו לֹו ׁשּנתן ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּטען

ראיה. ְְִָָָלהביא
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.‡È ללמד אֹו ּתֹורה ללמד זּוז מאתים ׁשּנטל האחין מן ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
אחר]אּמנּות אין [במקום 'אם לֹו: לֹומר האחין יכֹולין - ְִִִֵַַָָֻ

הּבית ּברּכת לפי אּלא מזֹונֹות ל אין אצלנּו, [הוצאת אּתה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ
בבית] ּכהֹוצאת מזון לבּדֹו, אחד מזֹונֹות הֹוצאת ׁשאין ;ְְְֵֶֶַַַָָָ

רּבים'. ּבין ְִֵַָמזֹונֹותיו
.·È הּגדֹולים אין - ּוקטּנים ּגדֹולים ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָמי

חשבון]מתּפרנסין על הּקטּנים [לבושים ולא הּקטּנים, ּפרנסת ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָֹ
הּגדֹולים מזֹונֹות יקרים]נּזֹונים הקטנים אּלא [מזונות , ְְִִִֶַָ

ּגדֹולים נׂשאּו ּבׁשוה. הירושה]חֹולקים בכסף לאחר [נשים ְְְְְִִֶַַָָ
קטּנים יּׂשאּו - אביהם ּכמיתת ואחר הּנכסים, מּכלל ּכן ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָ

לאחר  הּקטּנים ואמרּו אביהם, ּבחּיי הּגדֹולים נׂשאּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹיחלקּו.
אין  - אּתם' ׁשּנׂשאתם ּכדר נֹוׂשאין אנּו 'הרי אביהם: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמיתת

נתן. אביהם להם ּׁשּנתן מה אּלא להם, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשֹומעין
.‚È והיתה מׁשּתה לֹו ועׂשה אב, מּׁשל ּבנֹו את האב ְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָהּׂשיא

ׁשֹוׁשבינּות ונׁשּתּלחה אב, מּׁשל חתונה]ההֹוצאה לזה [מתנות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
חֹוזרת ּכׁשהיא - האב ּבחּיי בחתונתו]הּבן השושבינות [לנותן ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

לאמצע חֹוזרת האב, מיתת כולם]לאחר הֹוציא [בין אבל . ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ
ּבּמׁשּתה[שילם] השושבינות מּׁשּלֹו[חתונתו]הּבן [ולקח ְִִֵֶֶַַ
ּבלבד.לעצמו] לֹו ׁשּנׁשּתּלחה הּבן מחלק אּלא חֹוזרת אינּה -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.„È ּכׁשּתחזר - מּבניו אחד ּבׁשם ׁשֹוׁשבינּות ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאב
ׁשלחּה אם אבל ׁשּלֹו. היא הרי הּבן, לאֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוׁשבינּות

לאמצע ּתחזר ּכׁשּתחזר, - סתם ּבניו ּבׁשם בניו]האב .[לכל ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
עּמֹו ׁשּיׂשמחּו עד להחזירּה, חּיב לֹו ׁשּנׁשּתּלחה זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָואין

ּכּלן כולם]הּבנים ׁשּבׁשם [שיתחתנו ׁשֹוׁשבינין, ּכּלן ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻֻ
נׁשּתּלחה; מקצתןּכּלן עם ׂשמח אם ,התחתנו]לפיכ [חלקם ְְְְִִִִִַַָָָָָָֻ

לאמצע. הּוא והרי ּבלבד, עּמֹו ׁשּׂשמח זה חלק מחזיר -ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
.ÂË- נאים מלּבּוׁשין ּומתּכּסה לֹובׁש ׁשהיה האחין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּגדֹול

נׁשמעין  ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּמּנּו, הנאה לאחים יׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאם
ומתנו] הּבית[במשאו מּתפּוסת לֹובׁש זה הרי .[מהירושה]- ְֲִִֵֵֶַַַ

י  ¤¤ּפרק
וכן ‡. הּים, מּמדינת אח להן ּובא ׁשחלקּו, אחים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני

אחד  ׁשל חלקֹו ונטל חֹוב ּבעל ּובא ׁשחלקּו, אחין ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה
ּכספים  וזה קרקע זה נטל אפּלּו - מחלקת מהן ּבטלה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבׁשוה.[החלוקה] הּׁשאר וחֹולקין וחֹוזרין ,ְְְְְְִִֶַָָ
ׂשדה ·. אֹו ּדקל לפלֹוני ׁשּיּתנּו חליֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָמי

הּמחלקת  הרי - ּכלּום לֹו נתנּו ולא האחין וחלקּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּנכסיו,
ּכ ואחר מֹוריׁשן, ּׁשּצּוה מה נֹותנין עֹוׂשין? וכיצד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבטלה.

ּכּתחּלה  וחֹולקין .חֹוזרין ְְְְִִִַָ
ּׁשעליהן ‚. מה ׁשמין ׁשחלקּו, מכספי האחין [בגדיהם ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

להן הירושה] ׁשּקנּו ּובנֹותיהן, ּבניהן ּׁשעל מה אבל .ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּבית נׁשֹותיהן,[ירושה]מּתפּוסת ּׁשעל מה וכן ׁשמין; אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ

לעצמן  ּבהן זכּו להם]ׁשּכבר אמּורים?[מחלו ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ
ּׁשעליהן. מה ׁשמין ּומֹועד, ׁשּבת ּבבגדי אבל חל. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבבגדי

ורצּו„. קטּנים, ּומקצתן ּגדֹולים מקצתן יתֹומים, ׁשהּניח ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָמי
מעמידין  - חלקן הּגדֹולים ׁשּיּטלּו ּכדי אביהן, ּבנכסי ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלחלק
ואם  הּיפה. החלק להן ּובֹורר לּקטּנים, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבית

למחֹות יכֹולין אינן - החלוקה]הגּדילּו ּפי [נגד על ׁשהרי , ְְְֲִִִִִֵֵֶַָ
ּבּׁשּומה ּדין ּבית טעּו ואם להם. חלקּו ּדין ,[הערכה]ּבית ְְִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשתּות וחֹולקין [שישית]ּופחתּו וחֹוזרין למחֹות, יכֹולין - ְְְְְְְֲִִִִָ
ׁשהגּדילּו. אחר אחרת ְֲִִֶֶֶַַַָֻחלּקה

למּנֹות ‰. צרי - ּוקטּנים ּגדֹולים י ֹורׁשין והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָמי
שמת] עד [לפני הּקטן, ּבחלק מתעּסק ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאּפיטרֹוּפֹוס

להן  להעמיד ּדין ּבית חּיבין - מּנה לא ואם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיגּדיל.
ׁשל  אביהן הּוא ּדין ׁשּבית ׁשּיגּדילּו; עד ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַאּפיטרֹוּפֹוס,

ְִיתֹומים.
.Â ּׁשּירצה ּומה לּקטן, הּקטן חלק 'יּנתן ואמר: הּמֹוריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָצּוה

ּבידֹו הרׁשּות - ּבֹו' אּפיטרֹוּפֹוס יעׂשה הּמֹוריׁש מּנה אם וכן . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
אבל  ּבידֹו. הרׁשּות - עבד אֹו אּׁשה אֹו קטן הּקטּנים, ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָעל
ולא  עבד, ולא אּׁשה, לא אּפיטרֹוּפֹוס, ממּנין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹאין
אּלא  עברֹות. על חׁשּוד ּבחזקת ׁשהּוא הארץ, עם ולא ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹקטן;
ּבזכּות  להּפ ויֹודע חיל, ואיׁש נאמן, אדם על ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָּבֹודקין
ּכדי  העֹולם, ּבעסקי ּכח לֹו ויׁש טענֹותן, וטֹוען ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֹהיתֹומים,
על  אֹותֹו ּומעמידין ׁשבחן; ּולהרויח נכסיהם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹלׁשמר
אּלא  לּקטן, קרֹוב ׁשּיהיה ּבין רחֹוק ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּקטּנים,

לּקרקעֹות. ירד לא קרֹוב, היה ְִֵֵֶַַָָָָֹׁשאם
.Ê אֹוכל ׁשהּוא עליו וׁשמעּו אּפיטרֹוּפֹוס, ׁשהעמידּו ּדין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָּבית

ּבֹו אמּוד ׁשּיהיה מּדבר יתר הֹוצאֹות ּומֹוציא [משוער וׁשֹותה ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָ
לו] הּוא שיש יתֹומים מּנכסי ׁשּמא לֹו, לחּוׁש להן יׁש -ְְִִִֵֵֶֶָָָ

אבי  מּנהּו אם אבל אחר. ּומעמידין אֹותֹו, ּומסּלקין ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָאֹוכל;
אם  אּלא מצא; מציאה ׁשּמא אֹותֹו, מסּלקין אין - ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָיתֹומים
ּוכבר  אֹותֹו. מסּלקין יתֹומים, נכסי מפסיד ׁשהּוא עדים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבאּו
והּוא  והפסיד. הֹואיל אֹותֹו, ׁשּמׁשּביעין הּגאֹונים ְְְְְְִִִִִִִִֶַַהסּכימּו
ׁשמּועתֹו והיתה יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו לאּפיטרֹוּפֹוס ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָהּדין
וסֹובא  זֹולל להיֹות וחזר מצֹות, ורֹודף יׁשר והיה ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָטֹובה,
ּבית  - ּגזל ּובאבק ּבנדרים ׁשּפרץ אֹו החׁשד, ּבדרכי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהֹול
אּפיטרֹוּפֹוס  להן ּולמּנֹות ּולהׁשּביעֹו, אֹותֹו לסּלק חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּדין
ּבית  ׁשּכל ל ּדּין; ּׁשּיראה מה ּכפי האּלּו, הּדברים וכל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשר.

יתֹומים. ׁשל אביהן הּוא ּדין, ּובית ְֲִִִִֵֶֶּדין
.Á ּומפסיד מּדי יֹותר וׁשֹותה אֹוכל היה אפּלּו ׁשהגּדיל, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָקטן

ואין  ממֹונֹו, מּמּנּו מֹונעין ּדין ּבית אין - רעה ּבדר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוהֹול
אּפיטרֹוּפֹוס  לֹו מֹוריׁשֹומעמידין אֹו אביו צּוה ּכן אם אּלא , ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָ

יּתנּו ׁשּלא אֹו ּומצליח, ּכׁשר היה ּכן אם אּלא לֹו יּתנּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
ּכקטּנים, הן הרי - והחרׁש והּׁשֹוטה ּפלֹוני. זמן עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַלֹו

אּפיטרֹוּפֹוס. להן ְֲִִִֶֶַָּומעמידין

יא  ¤¤ּפרק
צריכים ‡. אינן - אביהן להן ׁשהּניח יתֹומים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמעֹות

לֹו ׁשּיׁש מי על ּבֹודקין ּבהן? עֹוׂשין ּכיצד אּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאּפיטרֹוּפֹוס,
אחריּות להן ׁשּיׁש עּדית[קרקעות]נכסים ויהיּו ,[משובחים], ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

עליו  קּבל לא ּומעֹולם ּתֹורה, ּדיני וׁשֹומע נאמן איׁש ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹויהיה
ּדין, ּבבית הּמעֹות לֹו ונֹותנין ש]נּדּוי; בעסק קרֹוב [ויעסוק ְְְִִִֵַָָ

מּׂשכר  נהנין היתֹומים ונמצאּו להפסד, ורחֹוק ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָלׂשכר
מׁשּבר  זהב מׁשּכֹון להן ונתן קרקע, לֹו אין אם וכן ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻהּמעֹות.
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ונֹותנין [שבור] הּמׁשּכֹון, ּדין ּבית נֹוטלין - סימן לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשאין
יקחּו לא ולּמה להפסד. ורחֹוק לׂשכר קרֹוב הּמעֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹלֹו

זהב ׁשל ּכלים חלי[שלמים]מׁשּכֹון זהב?[תכשיט]אֹו ׁשל ְֲִִֵֶֶַָָָָ
מֹותֹו, אחר וי ּטלּוהּו סימן, ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל אם ׁשּמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

זה ׁשאין הּדּין הכסף]ידע אמיד]אמּוד[מקבל וכּמה [איש . ְֵֶֶַַַַָָָָ
הּׂשכר, ׁשליׁש אֹו - הּדּינין ּׁשּיראּו מה ּכפי ּבׂשכר? ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָיפסקּו
ּתּקנה  ׁשּזֹו ראּו אם - ליתֹומים הּׂשכר רביע אפּלּו חציֹו; ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹו

רחֹוק [תועלת] הּמעֹות לֹו ׁשּיּתנּו אדם מצאּו לא עֹוׂשין. ְְִִֶֶַָָָָָָֹלהן,
מעט  מזֹונֹות מהן מֹוציאין אּלּו הרי - לׂשכר וקרֹוב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָלהפסד
ּביד  אֹותּה וימסרּו קרקע, ּבּמעֹות להן ׁשּיקנּו עד ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָמעט,

להן. ׁשּיעמידּו ְֲִִֶֶֶַָאּפיטרֹוּפֹוס
אֹותן ·. ּומֹוכרין אֹותן, ׁשמין - יתֹומים ׁשל הּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

אֹותן  מֹוליכין - לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק היה ואם ּדין. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבבית
כסף]לּׁשּוק ביותר עם [נמכר ּדמיהם ויצטרפּו אֹותן, ּומֹוכרין ְְְְְִִִֵֶַָָ

יתֹומים. ׁשל ְִֶַָהּמעֹות
ׁשכר‚. ּבידֹו ׁשהיה חריף]מי אם [משקה - יתֹומים ׁשל ְְִִִֵֶֶָָָָ

ׁשּמא  לּׁשּוק, יֹוליכֹו ואם יחמיץ, ׁשּמא ׁשּיּמכר, עד ּכאן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחֹו
עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר ּבֹו ע ֹוׂשה זה הרי - ּבּדר אנס ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַֹיארעֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָֹּבׁשּלֹו.
נכסי „. ּכל לֹו מֹוסרין האּפיטרֹוּפין, ּדין  ּבית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָּכׁשּמעמידין

מֹוציא  והּוא נמּכרּו; ׁשּלא והּמּטלטלין הּקרקע ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּקטן,
מה  ּכפי ועֹוׂשה וזֹורע, ונֹוטע וׂשֹוכר וסֹותר, ּובֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַּומכניס,
ּכל  להן ונֹותן ּומׁשקן ּומאכילן ליתֹומים. טֹוב ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה

ה  ּכפי ירויחּוהֹוצאתן, ולא להן; הראּוי ּוכפי [יפזרו]ּממֹון ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ
מּדי. יתר עליהן יצמצם ולא מּדי, יתר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלהן

ואינֹו‰. מֹוריׁשם; ממֹון להם נֹותן היתֹומים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשּיגּדלּו
ּומה ּׁשהכניס מה חׁשּבֹונֹות לעׂשֹות אֹומר צרי אּלא הֹוציא, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּגזלן  ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר', הּוא 'זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהם:
אבל  ּדין. ּבית ּבׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָּכלּום.
אינֹו - הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאּפיטרֹוּפֹוס

ספק טענת על גזל]נׁשּבע ללּבׁש[שלא לאּפיטרֹוּפֹוס יׁש . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
ּדבריו  ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי יתֹומים, מּנכסי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּולהתּכּסֹות
ּבהיֹות  ּבנכסיהן הנאה ליתֹומים ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָנׁשמעין;

נׁשמעין. ְְִִָָָּדבריו
.Â ׂשדֹות ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה למּכר לאּפיטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹיׁש

ּומּניחין  מֹוכרין, אין אבל ליתֹומים; להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,
לּקח  עבדים ולא עבדים, לּקח ׂשדֹות מֹוכרין ואין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּמעֹות.

יצליחּו לא ׁשּמא לּקח [קנייתן]ׂשדֹות, ׂשדה מֹוכרין אבל ; ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ
נכסי  ּכל עּקר הם ׁשהּׁשורים אחרֹות, ׂשדֹות לעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשורים

ָׂשדֹות.
.Êּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ולגאל [מהעיר]אין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ

זה [לעיר]ּבקרֹוב יצליח לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברע למּכר , ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ולחּוב לדּון רּׁשאין ואין בטענות ׁשּקנּו. בבי"ד [להתדיין ְְִֵֶַָָָָ

ונמצא שנגדם] יזּכּו, לא ׁשּמא ליתֹומים; לזּכֹות מנת ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹעל
קּים. ַַָהחֹוב

.Áואפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
לאחרים  מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמיו העבד מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
ואֹותם  לחרּות, ׁשּיֹוציא ּום מנת על הּדמים מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָולֹוקחין

ׁשּמׁשחררין. הן ְְְֲִִֵֵֶַָהאחרים
.Ë ּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָהאּפיטרֹוּפין

אבל  האסּור; ּדבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
ימּכרּו אּלא מתּקנין, הּפרֹות ׁשּיּניחּו ּכדי ויתרמּו, יעּׂשרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלא

טבל מופרשים]אֹותם יתּקן.[לא לתּקן והרֹוצה , ְְְֵֵֶֶֶַַָָ
.È,וׁשֹופר וציצית, ולּולב, סּכה, לּקטּנים עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֻהאּפיטרֹוּפין

ּומגּלה  ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ּכל וספר ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
קצבה לּה ׁשּיׁש עׂשה ומוגבלת]מצות מדודה ּבין [הוצאה , ְְֲִִֵֵֵֶַָָ

להן, עֹוׂשין - סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבין ּתֹורה מּדברי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהיא
ּכדי  אּלא הּמצוֹות מּכל ּבמצוה חּיבין ׁשאינן ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאף
לפדיֹון  ואפּלּו צדקה, עליהן ּפֹוסקין אין אבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלחּנכן.

קצבה. להן אין אּלּו ׁשּמצוֹות מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָׁשבּויים,
.‡È עליו ּפֹוסקין ּדין ּבית - ׁשּנתחרׁש אֹו ׁשּנׁשּתּטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּומי

ראּוי  היה אם .צדקה, ְִָָָָָ
.·Èלעׂשֹות צרי האּפיטרֹוּפֹוס ׁשאין ּפי על [ליתומים]אף ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

הוצאותיו]חׁשּבֹון לבין [על ּבינֹו לחּׁשב צרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ
היתֹומים  אּלּו ׁשל מאביהם הרּבה ּולהּזהר ּולדקּדק, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָעצמֹו

ערבֹות רֹוכב בשמים]ׁשהּוא יושב לרכב [- "סּלּו ׁשּנאמר: , ֱֲֵֵֶֶֶַָָֹֹ
אלהים  אלמנֹות, ודּין יתֹומים אבי ׁשמֹו, ּביּה ְְְְְֱֲֲִִִַַַָָָָֹּבערבֹות,

קדׁשֹו". ְְִָּבמעֹון
ספר  והּוא עׂשר ׁשלׁשה ספר נגמר ּדסּייען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברי
חמּׁשה  זה, ספר ׁשל ּפרקיו ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּפטים,
הלכֹות  ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה ׂשכירּות, הלכֹות ְְְְְְְִִִִִִָָָָֹוׁשבעים:
ׁשבעה  הלואה, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּופּקדֹון, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָׁשאלה
ּפרקים; עׂשר ׁשּׁשה ונטען, טֹוען הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָועׂשרים

ּפרקים. עׂשר אחד נחלֹות, ְְְִִַַָָָָהלכֹות

ה'תשע"ג  טבת כ"ז רביעי יום
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אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין
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ונֹותנין [שבור] הּמׁשּכֹון, ּדין ּבית נֹוטלין - סימן לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשאין
יקחּו לא ולּמה להפסד. ורחֹוק לׂשכר קרֹוב הּמעֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹלֹו

זהב ׁשל ּכלים חלי[שלמים]מׁשּכֹון זהב?[תכשיט]אֹו ׁשל ְֲִִֵֶֶַָָָָ
מֹותֹו, אחר וי ּטלּוהּו סימן, ויּתנּו הּוא, אחרים ׁשל אם ׁשּמא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ

זה ׁשאין הּדּין הכסף]ידע אמיד]אמּוד[מקבל וכּמה [איש . ְֵֶֶַַַַָָָָ
הּׂשכר, ׁשליׁש אֹו - הּדּינין ּׁשּיראּו מה ּכפי ּבׂשכר? ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָיפסקּו
ּתּקנה  ׁשּזֹו ראּו אם - ליתֹומים הּׂשכר רביע אפּלּו חציֹו; ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָאֹו

רחֹוק [תועלת] הּמעֹות לֹו ׁשּיּתנּו אדם מצאּו לא עֹוׂשין. ְְִִֶֶַָָָָָָֹלהן,
מעט  מזֹונֹות מהן מֹוציאין אּלּו הרי - לׂשכר וקרֹוב ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָלהפסד
ּביד  אֹותּה וימסרּו קרקע, ּבּמעֹות להן ׁשּיקנּו עד ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָמעט,

להן. ׁשּיעמידּו ְֲִִֶֶֶַָאּפיטרֹוּפֹוס
אֹותן ·. ּומֹוכרין אֹותן, ׁשמין - יתֹומים ׁשל הּמּטלטלין ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכל

אֹותן  מֹוליכין - לּמדינה קרֹוב הּׁשּוק היה ואם ּדין. ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבבית
כסף]לּׁשּוק ביותר עם [נמכר ּדמיהם ויצטרפּו אֹותן, ּומֹוכרין ְְְְְִִִֵֶַָָ

יתֹומים. ׁשל ְִֶַָהּמעֹות
ׁשכר‚. ּבידֹו ׁשהיה חריף]מי אם [משקה - יתֹומים ׁשל ְְִִִֵֶֶָָָָ

ׁשּמא  לּׁשּוק, יֹוליכֹו ואם יחמיץ, ׁשּמא ׁשּיּמכר, עד ּכאן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיּניחֹו
עֹוׂשה  ׁשהּוא ּכדר ּבֹו ע ֹוׂשה זה הרי - ּבּדר אנס ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַֹיארעֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֶֶַָֹּבׁשּלֹו.
נכסי „. ּכל לֹו מֹוסרין האּפיטרֹוּפין, ּדין  ּבית ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָּכׁשּמעמידין

מֹוציא  והּוא נמּכרּו; ׁשּלא והּמּטלטלין הּקרקע ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּקטן,
מה  ּכפי ועֹוׂשה וזֹורע, ונֹוטע וׂשֹוכר וסֹותר, ּובֹונה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַּומכניס,
ּכל  להן ונֹותן ּומׁשקן ּומאכילן ליתֹומים. טֹוב ׁשּזה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּיראה

ה  ּכפי ירויחּוהֹוצאתן, ולא להן; הראּוי ּוכפי [יפזרו]ּממֹון ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ
מּדי. יתר עליהן יצמצם ולא מּדי, יתר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹלהן

ואינֹו‰. מֹוריׁשם; ממֹון להם נֹותן היתֹומים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּכׁשּיגּדלּו
ּומה ּׁשהכניס מה חׁשּבֹונֹות לעׂשֹות אֹומר צרי אּלא הֹוציא, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּגזלן  ׁשּלא חפץ ּבנקיטת ונׁשּבע הּנׁשאר', הּוא 'זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהם:
אבל  ּדין. ּבית ּבׁשּמּנּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָּכלּום.
אינֹו - הּמֹוריׁשין ׁשאר וכן יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאּפיטרֹוּפֹוס

ספק טענת על גזל]נׁשּבע ללּבׁש[שלא לאּפיטרֹוּפֹוס יׁש . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
ּדבריו  ויהיּו מכּבד ׁשּיהיה ּכדי יתֹומים, מּנכסי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּולהתּכּסֹות
ּבהיֹות  ּבנכסיהן הנאה ליתֹומים ׁשּיהיה והּוא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָנׁשמעין;

נׁשמעין. ְְִִָָָּדבריו
.Â ׂשדֹות ּוׁשפחֹות ועבדים ּבהמה למּכר לאּפיטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹיׁש

ּומּניחין  מֹוכרין, אין אבל ליתֹומים; להאכיל ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָּוכרמים,
לּקח  עבדים ולא עבדים, לּקח ׂשדֹות מֹוכרין ואין ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹהּמעֹות.

יצליחּו לא ׁשּמא לּקח [קנייתן]ׂשדֹות, ׂשדה מֹוכרין אבל ; ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ
נכסי  ּכל עּקר הם ׁשהּׁשורים אחרֹות, ׂשדֹות לעבֹודת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשורים

ָׂשדֹות.
.Êּברחֹוק למּכר רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ולגאל [מהעיר]אין ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ

זה [לעיר]ּבקרֹוב יצליח לא ׁשּמא ּביפה, ולגאל ּברע למּכר , ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ולחּוב לדּון רּׁשאין ואין בטענות ׁשּקנּו. בבי"ד [להתדיין ְְִֵֶַָָָָ

ונמצא שנגדם] יזּכּו, לא ׁשּמא ליתֹומים; לזּכֹות מנת ְְְְְְִִִִֶַַָָָֹעל
קּים. ַַָהחֹוב

.Áואפּלּו לחרּות, עבדים להֹוציא רּׁשאין האּפיטרֹוּפין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
לאחרים  מֹוכרין אבל לחרּות. ׁשּיצא ּדמיו העבד מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלּקח
ואֹותם  לחרּות, ׁשּיֹוציא ּום מנת על הּדמים מהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָולֹוקחין

ׁשּמׁשחררין. הן ְְְֲִִֵֵֶַָהאחרים
.Ë ּכדי יתֹומים נכסי ּומעּׂשרין ּתֹורמין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָהאּפיטרֹוּפין

אבל  האסּור; ּדבר היתֹומים את מאכילין ׁשאין ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהאכילן,
ימּכרּו אּלא מתּקנין, הּפרֹות ׁשּיּניחּו ּכדי ויתרמּו, יעּׂשרּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻלא

טבל מופרשים]אֹותם יתּקן.[לא לתּקן והרֹוצה , ְְְֵֵֶֶֶַַָָ
.È,וׁשֹופר וציצית, ולּולב, סּכה, לּקטּנים עֹוׂשין ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֻהאּפיטרֹוּפין

ּומגּלה  ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ּכל וספר ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ
קצבה לּה ׁשּיׁש עׂשה ומוגבלת]מצות מדודה ּבין [הוצאה , ְְֲִִֵֵֵֶַָָ

להן, עֹוׂשין - סֹופרים מּדברי ׁשהיא ּבין ּתֹורה מּדברי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהיא
ּכדי  אּלא הּמצוֹות מּכל ּבמצוה חּיבין ׁשאינן ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאף
לפדיֹון  ואפּלּו צדקה, עליהן ּפֹוסקין אין אבל ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלחּנכן.

קצבה. להן אין אּלּו ׁשּמצוֹות מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָׁשבּויים,
.‡È עליו ּפֹוסקין ּדין ּבית - ׁשּנתחרׁש אֹו ׁשּנׁשּתּטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּומי

ראּוי  היה אם .צדקה, ְִָָָָָ
.·Èלעׂשֹות צרי האּפיטרֹוּפֹוס ׁשאין ּפי על [ליתומים]אף ְֲִִִֵֶֶַַַָָ

הוצאותיו]חׁשּבֹון לבין [על ּבינֹו לחּׁשב צרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ
היתֹומים  אּלּו ׁשל מאביהם הרּבה ּולהּזהר ּולדקּדק, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָעצמֹו

ערבֹות רֹוכב בשמים]ׁשהּוא יושב לרכב [- "סּלּו ׁשּנאמר: , ֱֲֵֵֶֶֶַָָֹֹ
אלהים  אלמנֹות, ודּין יתֹומים אבי ׁשמֹו, ּביּה ְְְְְֱֲֲִִִַַַָָָָֹּבערבֹות,

קדׁשֹו". ְְִָּבמעֹון
ספר  והּוא עׂשר ׁשלׁשה ספר נגמר ּדסּייען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּברי
חמּׁשה  זה, ספר ׁשל ּפרקיו ּומנין ׁשּדי. ּבעזרת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשּפטים,
הלכֹות  ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה ׂשכירּות, הלכֹות ְְְְְְְִִִִִִָָָָֹוׁשבעים:
ׁשבעה  הלואה, הלכֹות ּפרקים; ׁשמֹונה ּופּקדֹון, ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָׁשאלה
ּפרקים; עׂשר ׁשּׁשה ונטען, טֹוען הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָועׂשרים

ּפרקים. עׂשר אחד נחלֹות, ְְְִִַַָָָָהלכֹות

ה'תשע"ג  טבת כ"ז רביעי יום
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והענׁשין  סנהדרין הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכֹותיו
אבל, הלכֹות ממרים, הלכֹות עדּות, הלכֹות להן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָהּמסּורין

ּומלחמֹות. מלכים ְְְִִִָָהלכֹות
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ועׂשרים  עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ׁשלׁשים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹיׁש
ׁשֹופטים; למּנֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹמצוֹות
לנטֹות  (ג) הּמׁשּפט; ּדר יֹודע ׁשאינֹו ּדּין למּנֹות ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ(ב)
רּבּו אם להרג ׁשּלא (ד) הּׁשֹופטים; נחלקּו אם רּבים, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַֹֹאחרי
ילּמד  ׁשּלא (ה) ׁשנים; יתר ׁשּיהיּו עד אחד, ּבאיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהמחּיבין

(ו) נפׁשֹות; ּבדיני זכּות, ׁשּלּמד מי ּבסקילה;חֹובה להרג ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבחנק; להרג (ט) ּבסיף; להרג (ח) ּבׂשרפה; להרג ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ(ז)
ּתלין  ׁשּלא (יב) הריגתֹו; ּביֹום הּנהרג לקּבר (יא) לתלֹות; ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָֹֹ(י)
הרׁשע; להלקֹות (יד) מכּׁשף; להחיֹות ׁשּלא (יג) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹנבלתֹו;
ּבאמד  נקי להרג ׁשּלא (טז) הּלֹוקה; ּבהּכית יֹוסיף ׁשּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ(טו)
הֹורג  על לחּוס ׁשּלא (יח) אנּוס; לענׁש ׁשּלא (יז) ֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּדעת;
ׁשּלא  (כ) ּבּדין; הּדל על לרחם ׁשּלא (יט) ּבֹו; חֹובל אֹו ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹחברֹו
עברֹות, ּבעל על הּדין להּטֹות ׁשּלא (כא) ּבּדין; ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹלהּדר
ׁשּלא  (כג) מׁשּפט; לעּול ׁשּלא (כב) חֹוטא; ׁשהּוא ּפי על ְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאף
ׁשּלא  (כה) ּבצדק; לׁשּפט (כד) יתֹום; ּגר מׁשּפט ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹלהּטֹות
ׁשּלא  (כז) ׁשחד; לּקח ׁשּלא (כו) זרֹוע; מאיׁש ּבּדין ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹליראה
לקּלל  ׁשּלא (כט) הּדּינין; לקּלל ׁשּלא (כח) ׁשוא; ׁשמע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּׂשא
הּכׁשרים. יׂשראל ּבני מּׁשאר אדם לקּלל ׁשּלא (ל) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּנׂשיא;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ּבכל ‡. וׁשֹוטרים ׁשֹופטים למּנֹות ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמצות

עיר]מדינה -]ּפל ּובכל מחוז]ּומדינה ׁשּנאמר:[- ,ופל ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ
אּלּו - ׁשֹופטים ."ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשטרים ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹ"ׁשפטים
לפניהם. ּבאים ּדינין ּובעלי ּדין, ּבבית הּקבּועין ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּדּינין
לפני  עֹומדים והם ּורצּועה, מּקל ּבעלי אּלּו - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָהּׁשֹוטרים

לתּקן (ומסבבין }המסּבבין {הּדּינין החנּיֹות ועל ּבּׁשוקים ( ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָֻ
המחירים]הּׁשערים משקלות]והּמּדֹות[- ּול [- ּכל , הּכֹות ְְְִִַַַָָ

ערות  ּבֹו ׁשּיראּו וכל הּדּינין. ּפי על מעׂשיהן וכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעּות;
רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ודנין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין - ְְְְְִִִִִִֵָָָּדבר

ּובכל ·. ופל ּפל ּבכל ּדינין ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאין
לארץ, ּבחּוצה אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ועיר, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעיר

ופל ּפל ּבכל ּדין ּבית להעמיד חּיבין "ּתּתן אינן ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
."ל נֹותן אלהי ה' אׁשר ,ׁשערי ּבכל ְְְְֱֲֵֶֶֶָָֹל

מנינם?‚. יהיה וכּמה ּביׂשראל, יהיּו קבּועין ּדינין ּבּתי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּמה
ּבּמקּדׁש הּגדֹול ּדין ּבית ּבּתחּלה הּנקרא קֹובעין והּוא , ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

"אספה  ׁשּנאמר: - וׁשבעים אחד ּומנינם ּגדֹולה'. ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ'סנהדרי
ׁשּנאמר: ּגּביהן, על ּומׁשה יׂשראל", מּזקני איׁש ׁשבעים ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹלי
ּבחכמה  הּגדֹול ואחד. ׁשבעים הרי ,"עּמ ׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ"והתיּצבּו
'ראׁש הּנקרא והּוא עליהם, ראׁש אֹותֹו מֹוׁשיבין - ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹֻׁשּבכּלן
מקֹום, ּבכל 'נׂשיא' חכמים אֹותֹו ׁשּקֹורין והּוא ְְְֲִִִִֶַָָָָָהיׁשיבה';
ׁשּבּׁשבעים  הּגדֹול ּומֹוׁשיבין רּבנּו. מׁשה ּתחת העֹומד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹוהּוא
ּדין'. ּבית 'אב הּנקרא והּוא מימינֹו, ויֹוׁשב לראׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹמׁשנה

יֹוׁשבי  הּׁשבעים הּגדֹול ּוׁשאר ּכל מעלתן: ּכפי ׁשניהן, לפני ן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
מחברֹו; יֹותר מּׂשמאלֹו לּנׂשיא קרֹוב יהיה ּבחכמה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹמחברֹו
עם  הּנׂשיא ׁשּיהיה ּכדי ּבעּגּול, ּגרן חצי ּבכמֹו יֹוׁשבין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהם
ּדינין  ּבּתי ׁשני מעמידין ועֹוד ּכּלן. את רֹואין ּדין ּבית ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻאב
ּפתח  על אחד - ועׂשרים ׁשלׁשה ועׂשרים, ׁשלׁשה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשל
ועיר  עיר ּבכל ּומעמידין הּבית. הר ּפתח על ואחד ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהעזרה,
קטּנה; סנהדרי יֹותר, אֹו ועׂשרים מאה ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּיׂשראל
מׁשּפט". בּׁשער "והּציגּו ׁשּנאמר: העיר, ּבׁשער ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָויֹוׁשבת
ּבחכמה  והּגדֹול ּדּין. ועׂשרים ׁשלׁשה מנינּה? יהיה ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹוכּמה
ּגרן  חצי ּכמֹו ּבעּגּול יֹוׁשבין והּׁשאר עליהן; ראׁש ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּבכּלן,

ּכּלן. את רֹואה הראׁש ׁשּיהיה ּכדי ְְֲִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻעגּלה,
ּדּינין „. ׁשלׁשה ּבּה מעמידין ועׂשרים, מאה ּבּה ׁשאין :עיר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעּוט, רב ּבהם ׁשּיהיה ּכדי מּׁשלׁשה, ּפחֹות ּדין ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשאין
הּדינין. מן ּבדין מחלקת ּביניהן היתה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאם

ללמד ‰. ראּוי אחד - ּגדֹולים חכמים ׁשני ּבּה ׁשאין עיר ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל
לׁשמע יֹודע ואחד ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל להבין]ּולהֹורֹות -] ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֻ

סנה  ּבּה מֹוׁשיבין אין - ּולהׁשיב לׁשאל על ויֹודע אף דרי, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
מּיׂשראל. אלפים ּבּה ׁשּיׁש ְֲִִִִֵֵֶָָָּפי

.Â ואחד לדּבר ׁשראּוי אחד אּלּו, ׁשנים ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָסנהדרין
זֹו הרי ׁשלׁשה, ּבּה היּו סנהדרין. זֹו הרי - לׁשמע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹראּוי
סנהדרי  זֹו הרי לדּבר, יֹודעים ארּבעה ּבּה היּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבינֹונית;

.חכמה  ֲָָ
.Ê ׁשל ׁשּורֹות ׁשלׁש לפניהן מֹוׁשיבין - קטּנה סנהדרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

איׁש; ועׂשרים ׁשלׁשה וׁשּורה ׁשּורה ּבכל חכמים, ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּתלמידי
למּטה  ׁשנּיה וׁשּורה לּסנהדרין, קרֹובה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשּורה
יֹוׁשבין  וׁשּורה, ׁשּורה ּובכל מּמּנה. למּטה ּוׁשליׁשית ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָמּמּנה,

ּבחכמה  מעלתן לפי .ּבּה ְְְֲִַָָָָָ
.Á על להֹוסיף אחד לסמ וצרכּו הּסנהדרין, נחלקּו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹאם

אחד]מנינן של רוב עפ"י לחובה להכריע וא"א חייבו י"ב -]- ְִָָ
ׁשנּיה  ׁשּבׁשּורה והראׁשֹון ׁשּבּה. ּגדֹול הראׁשֹונה מן ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָָסֹומכין
חסרֹונּה, למּלאת ּכדי הראׁשֹונה ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹּבא
ּובֹוררין  ׁשנּיה; ׁשּורה ּבסֹוף ויֹוׁשב ּבא ׁשּבּׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָוהראׁשֹון
הּׁשּורה  ּבסֹוף אֹותֹו ּומֹוׁשיבין הּקהל, מּׁשאר אחד ְְִִִֶֶַַָָָָָָלהם
הּסדר  ועל ׁשליׁשי, אֹו ׁשני לסמ צרכּו אם וכן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהּׁשליׁשית.

עֹוׂשין. הן ִֵֶַהּזה
.Ë ּדּינין סֹופרי ׁשני ׁשם יהיּו - סנהדרין ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל

אחד  הּׂשמאל; מן ואחד הּימין מן אחד לפניהן, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹומדין
המחּיבין  ּדברי ּכֹותב ואחד המזּכין, ּדברי .ּכֹותב ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

.È מאה ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר אּלא סנהדרין, מעמידין אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָולּמה
ּוׁשלׁשה, עׂשרים ׁשל סנהדרין מהן ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹועׂשרים?
ּבית  ׁשל ּבטלנין ועׂשרה וׁשּׁשים, ּתׁשעה ׁשל ׁשּורֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹוׁשלׁש

חּזנים ּוׁשני סֹופרים, ּוׁשני שמשים]הּכנסת, ּבעלי [- ּוׁשני , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּוׁשני  זֹוממין, זֹוממי ּוׁשני זֹוממין, ּוׁשני עדים, ּוׁשני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵּדינין,
הּצדקה, לחּלק ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכדי אחד ועֹוד צדקה, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּגּבאי

ולבלר אּמן, מאה [סופר]ורֹופא הרי - ּתינֹוקֹות ּומלּמד , ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָֻ
ְְִֶועׂשרים.
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ב  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. - ּבקטּנה ּבין ּבגדֹולה ּבין ּבסנהדרין, מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאין

ּונבֹונים  חכמים ּדעה אנׁשים ּבעלי ה ּתֹורה, ּבחכמת מפלאין , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
וחׁשּבֹון  רפּואֹות, ּכגֹון חכמֹות, מּׁשאר קצת ויֹודעים ְְְְְְְְְְִִֶָָָָֻמרּבה,
והּקֹוסמים  המעֹוננים ודרכי ואצטגנינּות, ּומּזלֹות, ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָּתקּופֹות
ׁשּיהיּו ּכדי ּבאּלּו, וכּיֹוצא זרה עבֹודה והבלי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהמכּׁשפים
ּכהנים  אּלא ּבסנהדרין מעמידין ואין אֹותם. לדּון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹיֹודעין
- לכהּנה להּׂשיא הראּויין המיחסין, ויׂשראלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָֻֻלוּיים
ּוביראה  ּבחכמה ל ּבדֹומין ,"עּמ ׁשם "והתיּצבּו ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ְִּוביחּוס.
ּולוּיים ·. ּכהנים ּגדֹולה ּבסנהדרי להיֹות ׁשּנאמר:ּומצוה , ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּכּלן  היּו אפּלּו - מצאּו לא ואם הלוּים"; הּכהנים אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻ"ּובאת
מּתר. זה הרי ְֲִֵֵֶָָֻיׂשראל,

מפלג ‚. זקן ולא סריס לא סנהדרין ּבכל מעמידין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻאין
ּבנים, לֹו ׁשאין מי ולא אכזרּיּות, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׁשנים,

רחמן  ׁשּיהיה .ּכדי ְְְִֵֶֶַָ
ּבסנהדרין „. יׂשראל מל מֹוׁשיבין לחלק ואין ׁשאסּור , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ראּוי  היה אם ּגדֹול, ּכהן מֹוׁשיבין אבל ּדבריו; ולמרֹות ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָֹעליו
ְְָָּבחכמה.

אֹותן ‰. מֹוׁשיבין ׁשאין ּפי על אף - ּדוד ּבית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי 
עליהם  יׁש אם אֹותן ודנין העם, את הן ּדנין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבסנהדרין

לפי ּדין  אֹותן, ּדנין ואין ּדנין אין - יׂשראל מלכי אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ּתּקלה. מהם ּתבֹוא ׁשּמא ּתֹורה; לדברי נכנעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאינן

.Â מנּקין להיֹות צריכין ּכ ּבצדק, מנּקין ּדין ׁשּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֻֻּכׁשם
הּגּוף  מּומי ּכּלן מּכל ׁשּיהיּו ּולחּפׂש ולבּדק להׁשּתּדל וצרי . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ׂשיבה  לחׁשּבעלי נבֹוני מראה, ּבעלי קֹומה, ּבעלי [מבינים , ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ומענות] ׁשּלא בטענות ּכדי הּלׁשֹונֹות, ּברב יֹודעין וׁשּיהיּו ,ְְְְְְִִֵֶֶַֹֹ

הּתרּגמן. מּפי ׁשֹומעת סנהדרין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָֻּתהיה
.Ê ּבהם מדקּדקין ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית

ׁשבעה  מהם אחד ּבכל ׁשּיהיה צרי הּדברים, אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל
ממֹון,ּדברים  וׂשנאת וענוה, ויראה, חכמה, - הן ואּלּו ; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָ

וכל  טֹוב. ׁשם ּובעלי להם, הּברּיֹות ואהבת האמת, ְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָואהבת
"אנׁשים  אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה; הן מפרׁשין - הּדברים ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹאּלּו
"וידעים  אמּור. חכמה ּבעלי הרי ּונבנים", ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָֹֻחכמים
ּיהיּו ּובּמה מהן; נֹוחה הּברּיֹות ׁשרּוח אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלׁשבטיכם",
ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ּבזמן לּברּיֹות? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָאהּובים
הּברּיֹות. עם ּבנחת ודּבּורן ּומּׂשאן טֹובה, וחברתן ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשפלה,
ּבמצוֹות, ּגּבֹורין ׁשהם אּלּו חיל", "אנׁשי אֹומר: הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּולהּלן
להם  יהיה ׁשּלא עד יצרם, את וכֹובׁשין עצמן על ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּומדקּדקין
"אנׁשי  ּובכלל נאה. ּפרקן ויהיה רע, ׁשם ולא ּגנאי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשם
ּכענין  ּגֹוזל, מּיד עׁשּוק להּציל אּמיץ לב להם ׁשּיהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחיל",
אף  "ענו", רּבנּו ּמׁשה ּומה וּיֹוׁשען". מׁשה "וּיקם ֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
"ׂשנאי  ּכמׁשמעֹו. אלהים", "יראי ענו. ׁשּיהיה צרי ּדּין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכל
רֹודפין  ולא עליו, נבהלין אינן ׁשּלהן ממֹון אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבצע"
יבאּנּו". חסר . . להֹון "נבהל ׁשהּוא מי ׁשּכל הּממֹון; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלקּבץ
עצמן  מחמת הּצדק אחר רֹודפין ׁשּיהיּו - אמת" ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ"אנׁשי

ּובֹורחין  החמס, את וׂשֹונאין האמת את אֹוהבין ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָּבדעּתן,
העול. מיני ִִֵֶָָָמּכל

.Á ארץ ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו
וענו, חטא, וירא חכם, ׁשּמצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין: ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָיׂשראל,
אֹותֹו עֹוׂשין - הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשפל,
ּומּׁשם  הּבית, הר לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָּדּין
ּדין  לבית אֹותֹו מעלין ּומּׁשם העזרה, לפתח אֹותֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמעלין

.הּגדֹול  ַָ
.Ë,ּפסּול זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבית

מּיׂשראל  אּמֹו ׁשּתהיה אפּלּועד - ממזר מהן אחד היה . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּכל  היה אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי ממזרים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָׁשלׁשּתן
ּׁשאין  מה ּכׁשר, זה הרי – מעיניו ּבאחת סּומה מהן ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

לּכל. ּפסּול עיניו, ּבׁשּתי הּסּומה אבל ּבסנהדרין. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכן 
È. לאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאף

הּתֹורה  מן ּומּדברי לדּון ."עמית ּתׁשּפט "ּבצדק ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּדין. ּדיניהם אין ׁשּדנּו, ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹסֹופרים,

.‡Èלרּבים ממחה ׁשהיה מפורסם]אחד חכם תלמיד אֹו[- , ְְִֶֶֶַָָָֻ
אבל  יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי - ּדין מּבית רׁשּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֻנֹוטל
חכמים  מצות מּתר, ׁשהּוא ּפי על ואף ּדין. ּבית חׁשּוב ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻאינֹו
יחידי  ּדן ּתהי 'אל חכמים: אמרּו אחרים; עּמֹו ׁשּיֹוׁשיב ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָהיא

אחד'. אּלא יחידי, ּדן ׁשאין -ְִִֵֶֶֶָָָ
.·È הֹואיל ּכח; ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש

ּדין, לבית ולבֹוא לטרח חּיב אינֹו עֹוׂשה, הּוא וכהלכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּדת
ּובא  נתאחר אּלּו ּבנכסיו הפסד ׁשם היה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאף

קבל אם ,לפיכ ּדין. והביאֹו[התלונן]לבית ּדינֹו, ּבעל עליו ְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּדן  אמת ודין ּכהלכה, ׁשעׂשה ּומצאּו ודרׁשּו ּדין, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָלבית

ּדינֹו. את סֹותרין אין - ְְְִִֵֶַלעצמֹו
.‚È- הּוא ׁשלם ּדין ּבית ׁשלׁשה ׁשל ּדין ׁשּבית ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאף

הּדין  ׁשּיחת ּומּוטב  מׁשּבח; זה הרי רּבים, ׁשהן זמן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכל
מעׂשרה  יֹותר עׂשר, ּכּלן ּבאחד הּיֹוׁשבים ׁשּיהיּו ּוצריכין . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוראּויין. חכמים ּתלמידי ּדין, ּבבית ְְְֲִִִִֵֵַָָׁשם
.„È יׁשב מי עם ׁשּידע עד ּבדין, ׁשּיׁשב חכם לאדם ;ואסּור ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

קׁשר  ּבכלל ונמצא הגּונים, ׁשאינן אנׁשים עם יצטרף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמא
ּדין. ּבית ּבכלל לא ְְִִִֵַֹּבֹוגדים,

ג  ¤¤ּפרק
ּדין ‡. ּובית קטּנה סנהדרי ּבדין? הּדּינין יֹוׁשבין אימתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד

ׁשׁש סֹוף עד הּׁשחר, ּתפּלת מאחר יֹוׁשבין - ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשל
ּבּיֹום  ׁשל ׁשעֹות מּתמיד יֹוׁשבין היּו - הּגדֹול ּדין ּבית אבל . ְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

טֹובים, וימים ּובׁשּבתֹות הערּבים; ּבין ׁשל ּתמיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשחר,
הּבית. ׁשּבהר הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָהיּו

יֹוׁשבין ·. ּכּלן ׁשּיהיּו צריכין ואחד ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאין
להתקּבץ  צריכין ׁשּיהיּו ּבעת אּלא ׁשּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכאחד
עסק, לֹו ׁשּיהיה מי ּכל - העּתֹות ּובׁשאר ּכּלן; מתקּבצין -ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
מעׂשרים  יפחתּו ׁשּלא והּוא וחֹוזר; חפצֹו לעׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹיצא
מהן  אחד צר יׁשיבתן. זמן ּכל ּתמיד, יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּוׁשלׁשה
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ב  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. - ּבקטּנה ּבין ּבגדֹולה ּבין ּבסנהדרין, מעמידין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאין

ּונבֹונים  חכמים ּדעה אנׁשים ּבעלי ה ּתֹורה, ּבחכמת מפלאין , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻ
וחׁשּבֹון  רפּואֹות, ּכגֹון חכמֹות, מּׁשאר קצת ויֹודעים ְְְְְְְְְְִִֶָָָָֻמרּבה,
והּקֹוסמים  המעֹוננים ודרכי ואצטגנינּות, ּומּזלֹות, ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָּתקּופֹות
ׁשּיהיּו ּכדי ּבאּלּו, וכּיֹוצא זרה עבֹודה והבלי ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהמכּׁשפים
ּכהנים  אּלא ּבסנהדרין מעמידין ואין אֹותם. לדּון ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹיֹודעין
- לכהּנה להּׂשיא הראּויין המיחסין, ויׂשראלים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָֻֻלוּיים
ּוביראה  ּבחכמה ל ּבדֹומין ,"עּמ ׁשם "והתיּצבּו ְְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:

ְִּוביחּוס.
ּולוּיים ·. ּכהנים ּגדֹולה ּבסנהדרי להיֹות ׁשּנאמר:ּומצוה , ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּכּלן  היּו אפּלּו - מצאּו לא ואם הלוּים"; הּכהנים אל ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹֹֻ"ּובאת
מּתר. זה הרי ְֲִֵֵֶָָֻיׂשראל,

מפלג ‚. זקן ולא סריס לא סנהדרין ּבכל מעמידין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻאין
ּבנים, לֹו ׁשאין מי ולא אכזרּיּות, ּבהן ׁשּיׁש מּפני ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׁשנים,

רחמן  ׁשּיהיה .ּכדי ְְְִֵֶֶַָ
ּבסנהדרין „. יׂשראל מל מֹוׁשיבין לחלק ואין ׁשאסּור , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ראּוי  היה אם ּגדֹול, ּכהן מֹוׁשיבין אבל ּדבריו; ולמרֹות ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָֹעליו
ְְָָּבחכמה.

אֹותן ‰. מֹוׁשיבין ׁשאין ּפי על אף - ּדוד ּבית ְִִִִֵֵֵֶַַַָָמלכי 
עליהם  יׁש אם אֹותן ודנין העם, את הן ּדנין - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבסנהדרין

לפי ּדין  אֹותן, ּדנין ואין ּדנין אין - יׂשראל מלכי אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ּתּקלה. מהם ּתבֹוא ׁשּמא ּתֹורה; לדברי נכנעין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשאינן

.Â מנּקין להיֹות צריכין ּכ ּבצדק, מנּקין ּדין ׁשּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֻֻּכׁשם
הּגּוף  מּומי ּכּלן מּכל ׁשּיהיּו ּולחּפׂש ולבּדק להׁשּתּדל וצרי . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ

ׂשיבה  לחׁשּבעלי נבֹוני מראה, ּבעלי קֹומה, ּבעלי [מבינים , ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ומענות] ׁשּלא בטענות ּכדי הּלׁשֹונֹות, ּברב יֹודעין וׁשּיהיּו ,ְְְְְְִִֵֶֶַֹֹ

הּתרּגמן. מּפי ׁשֹומעת סנהדרין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָֻּתהיה
.Ê ּבהם מדקּדקין ׁשאין ּפי על אף - ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית

ׁשבעה  מהם אחד ּבכל ׁשּיהיה צרי הּדברים, אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבכל
ממֹון,ּדברים  וׂשנאת וענוה, ויראה, חכמה, - הן ואּלּו ; ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָ

וכל  טֹוב. ׁשם ּובעלי להם, הּברּיֹות ואהבת האמת, ְְְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָואהבת
"אנׁשים  אֹומר: הּוא הרי ּבּתֹורה; הן מפרׁשין - הּדברים ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹאּלּו
"וידעים  אמּור. חכמה ּבעלי הרי ּונבנים", ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָֹֻחכמים
ּיהיּו ּובּמה מהן; נֹוחה הּברּיֹות ׁשרּוח אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָלׁשבטיכם",
ונפׁש טֹובה, עין ּבעלי ׁשּיהיּו ּבזמן לּברּיֹות? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָאהּובים
הּברּיֹות. עם ּבנחת ודּבּורן ּומּׂשאן טֹובה, וחברתן ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשפלה,
ּבמצוֹות, ּגּבֹורין ׁשהם אּלּו חיל", "אנׁשי אֹומר: הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּולהּלן
להם  יהיה ׁשּלא עד יצרם, את וכֹובׁשין עצמן על ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּומדקּדקין
"אנׁשי  ּובכלל נאה. ּפרקן ויהיה רע, ׁשם ולא ּגנאי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשם
ּכענין  ּגֹוזל, מּיד עׁשּוק להּציל אּמיץ לב להם ׁשּיהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחיל",
אף  "ענו", רּבנּו ּמׁשה ּומה וּיֹוׁשען". מׁשה "וּיקם ֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
"ׂשנאי  ּכמׁשמעֹו. אלהים", "יראי ענו. ׁשּיהיה צרי ּדּין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכל
רֹודפין  ולא עליו, נבהלין אינן ׁשּלהן ממֹון אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבצע"
יבאּנּו". חסר . . להֹון "נבהל ׁשהּוא מי ׁשּכל הּממֹון; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלקּבץ
עצמן  מחמת הּצדק אחר רֹודפין ׁשּיהיּו - אמת" ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ"אנׁשי

ּובֹורחין  החמס, את וׂשֹונאין האמת את אֹוהבין ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָּבדעּתן,
העול. מיני ִִֵֶָָָמּכל

.Á ארץ ּבכל ׁשֹולחים היּו הּגדֹול ּדין ׁשּמּבית חכמים, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָאמרּו
וענו, חטא, וירא חכם, ׁשּמצאּוהּו מי ּכל ּובֹודקין: ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָיׂשראל,
אֹותֹו עֹוׂשין - הימּנּו נֹוחה הּברּיֹות ורּוח נאה, ּופרקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוׁשפל,
ּומּׁשם  הּבית, הר לפתח אֹותֹו מעלין ּומּׁשם ּבעירֹו. ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָּדּין
ּדין  לבית אֹותֹו מעלין ּומּׁשם העזרה, לפתח אֹותֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמעלין

.הּגדֹול  ַָ
.Ë,ּפסּול זה הרי - ּגר מהן אחד ׁשהיה ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבית

מּיׂשראל  אּמֹו ׁשּתהיה אפּלּועד - ממזר מהן אחד היה . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ּכל  היה אם וכן לדּון. ּכׁשרין אּלּו הרי ממזרים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָׁשלׁשּתן
ּׁשאין  מה ּכׁשר, זה הרי – מעיניו ּבאחת סּומה מהן ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

לּכל. ּפסּול עיניו, ּבׁשּתי הּסּומה אבל ּבסנהדרין. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכן 
È. לאחד מּתר - מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאף

הּתֹורה  מן ּומּדברי לדּון ."עמית ּתׁשּפט "ּבצדק ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּדין. ּדיניהם אין ׁשּדנּו, ּוׁשנים ׁשלׁשה; ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹסֹופרים,

.‡Èלרּבים ממחה ׁשהיה מפורסם]אחד חכם תלמיד אֹו[- , ְְִֶֶֶַָָָֻ
אבל  יחידי, לדּון לֹו מּתר זה הרי - ּדין מּבית רׁשּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֻנֹוטל
חכמים  מצות מּתר, ׁשהּוא ּפי על ואף ּדין. ּבית חׁשּוב ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻאינֹו
יחידי  ּדן ּתהי 'אל חכמים: אמרּו אחרים; עּמֹו ׁשּיֹוׁשיב ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָהיא

אחד'. אּלא יחידי, ּדן ׁשאין -ְִִֵֶֶֶָָָ
.·È הֹואיל ּכח; ּבידֹו יׁש אם לעצמֹו, ּדין לעׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹיׁש

ּדין, לבית ולבֹוא לטרח חּיב אינֹו עֹוׂשה, הּוא וכהלכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכּדת
ּובא  נתאחר אּלּו ּבנכסיו הפסד ׁשם היה ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאף

קבל אם ,לפיכ ּדין. והביאֹו[התלונן]לבית ּדינֹו, ּבעל עליו ְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּדן  אמת ודין ּכהלכה, ׁשעׂשה ּומצאּו ודרׁשּו ּדין, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָלבית

ּדינֹו. את סֹותרין אין - ְְְִִֵֶַלעצמֹו
.‚È- הּוא ׁשלם ּדין ּבית ׁשלׁשה ׁשל ּדין ׁשּבית ּפי על ְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאף

הּדין  ׁשּיחת ּומּוטב  מׁשּבח; זה הרי רּבים, ׁשהן זמן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכל
מעׂשרה  יֹותר עׂשר, ּכּלן ּבאחד הּיֹוׁשבים ׁשּיהיּו ּוצריכין . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוראּויין. חכמים ּתלמידי ּדין, ּבבית ְְְֲִִִִֵֵַָָׁשם
.„È יׁשב מי עם ׁשּידע עד ּבדין, ׁשּיׁשב חכם לאדם ;ואסּור ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

קׁשר  ּבכלל ונמצא הגּונים, ׁשאינן אנׁשים עם יצטרף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּמא
ּדין. ּבית ּבכלל לא ְְִִִֵַֹּבֹוגדים,

ג  ¤¤ּפרק
ּדין ‡. ּובית קטּנה סנהדרי ּבדין? הּדּינין יֹוׁשבין אימתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָעד

ׁשׁש סֹוף עד הּׁשחר, ּתפּלת מאחר יֹוׁשבין - ׁשלׁשה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָֹׁשל
ּבּיֹום  ׁשל ׁשעֹות מּתמיד יֹוׁשבין היּו - הּגדֹול ּדין ּבית אבל . ְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

טֹובים, וימים ּובׁשּבתֹות הערּבים; ּבין ׁשל ּתמיד עד ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשחר,
הּבית. ׁשּבהר הּמדרׁש ּבבית יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶַַַַָָהיּו

יֹוׁשבין ·. ּכּלן ׁשּיהיּו צריכין ואחד ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאין
להתקּבץ  צריכין ׁשּיהיּו ּבעת אּלא ׁשּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכאחד
עסק, לֹו ׁשּיהיה מי ּכל - העּתֹות ּובׁשאר ּכּלן; מתקּבצין -ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
מעׂשרים  יפחתּו ׁשּלא והּוא וחֹוזר; חפצֹו לעׂשֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַֹיצא
מהן  אחד צר יׁשיבתן. זמן ּכל ּתמיד, יֹוׁשבין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּוׁשלׁשה
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ׁשם  יּׁשאר אם הּנׁשארים: ּבחבריו מסּתּכל זה הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָלצאת,
אחר  ׁשּיבֹוא עד יצא לא לאו, ואם יצא; ּוׁשלׁשה, .עׂשרים ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּבּלילה ‚. הּדינין את מתחילין למדּו,אין הּׁשמּועה מּפי ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ראּית  מה - נגע" וכל ריב "ּכל ׁשּנאמר: ּכנגעים, ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּדינין

ּבּיֹום. הּדינין אף ּבלבד, ּבּיֹום ְְִִִִַַַַַָנגעים
מקּימין„. ולא עדּות מקּבלין אין מאשררים]וכן ׁשטרֹות [- ְְְְְְְִִֵֵֵַַָֹ

הּדין  לגמר מּתר ּבּיֹום, התחילּו אם - ממֹונֹות ּובדיני ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֻּבּלילה.
ְַַָּבּלילה.

ירושות]הּנחלֹות‰. "לחּקת [- ּבהן: ׁשּנאמר ּכּדינין, ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּבּלילה. נחלֹות מּפילין אין ,לפיכ ְְְְִִִִֵַַַָָָָמׁשּפט";

.Âוצּוה החֹולה, את לבּקר ׁשּנכנסּו צוואה]ׁשנים אמר -] ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ
ּדין עֹוׂשין ואין ּכֹותבים, - דיינים]ּבפניהם נעשים ואם [אין . ְְְְִִִִִֵֵֶ

ּדברים  ּבּמה ּדין. עֹוׂשין רצּו, ּכֹותבין; רצּו, - ׁשלׁשה ְְְִִִִֶַָָָָָֹהיּו
ּדין. עֹוׂשין ואין ּכֹותבין ּבּלילה, אבל ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵַַַָָאמּורים?

.Ê עּמהן ׁשכינה הגּון, ׁשהּוא יׂשראל ׁשל ּדין ּבית ;ּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ועטיפה ויראה ּבאימה ליׁשב הּדּינין צריכין ,על לפיכ -] ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

לסּפר הראש] אֹו לׂשחק אֹו ראׁש להקל ואסּור ראׁש. ְְְְְֵֵֵֶַַָָֹֹֹוכבד
וחכמה. ּתֹורה ּבדברי אּלא ּדין, ּבבית ּבטלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבׂשיחה

.Á להן ׁשהעמידּו ּגֹולה ראׁש אֹו מל אֹו סנהדרין ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכל
וראּוי  הּתֹורה, ּבחכמת חכם ואינֹו הגּון, ׁשאינֹו ּדּין ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָליׂשראל

מחמּדים ּכּלֹו ׁשהּוא ּפי על אף - ּדּין טובות]להיֹות מידות -], ְְִִִֶַַַַַָֻ
ּבלא  עֹובר ׁשהעמידֹו זה הרי - אחרֹות טֹובֹות ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֹויׁש
הּׁשמּועה  מּפי - ּבּמׁשּפט" פנים תּכירּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹתעׂשה,
אמרּו הּדּינין. להֹוׁשיב הממּנה ּכנגד מדּבר ׁשּזה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻלמדּו,
איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו - נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: 'ׁשּמא ְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹחכמים:
- לׁשֹון ּבכל יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו - קרֹובי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּפלֹוני
- הּזּכאי את ּומחּיב החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאֹוׁשיבּנּו
נאמר: לכ - יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע, ׁשהּוא מּפני ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא
'ּכל  חכמים: אמרּו ועֹוד ּבּמׁשּפט"'. פנים תּכירּו ְְְֲִִִִַַָָָָָֹ"לא
מּצבה, הקים ּכאּלּו - הגּון ׁשאינֹו ּדּין ליׂשראל להן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמעמיד
,"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים "ולא ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּנאמר:
"לא  ׁשּנאמר: אׁשרה, נטע ּכאּלּו - חכמים ּתלמידי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּובמקֹום
ּתעׂשה  אׁשר אלהי ה' מזּבח אצל עץ, ּכל אׁשרה, ל ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹתּטע
כסף  אלהי אּתי תעׂשּון '"לא חכמים: אמרּו וכן .'"ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹל

ה  אלֹוּה - זהב" הּדּין ואלהי זה וזהב, ּכסף ּבׁשביל ּבא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד'. עׁשרֹו מּפני ְְְִִִֵֶַָׁשּמּנּוהּו

.Ë;מּפניו לעמד אסּור - ׁשּיתמּנה ּכדי ממֹון ׁשּנתן ּדּין ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
חכמים, ואמרּו ּבֹו. ּולזלזל אֹותֹו להקל חכמים ְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָוצּוּו
חמֹור  ׁשל ּכמרּדעת ּבעיני ּתהי ּבּה, ׁשּמתעּטף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשהּטּלית

האוכף] שתחת .[שטיח
.È,מּלהתמּנֹות ּבֹורחין - הראׁשֹונים החכמים ּדר היה ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָּכ

ּבּדין  יׁשבּו ׁשּלא הרּבה עצמן ׁשם ודֹוחקין ׁשאין ׁשּידעּו עד , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
הּׁשּורה ּתתקלקל הּדין, מן יּמנעּו וׁשאם ּכמֹותן, [-ראּוי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

הדין] עד שורת לּדין, יֹוׁשבין היּו לא כן, ּפי על אף .ְִִִֵַַַַָֹ
ּופֹוצרין והּזקנים, העם עליהן מפצירים]ׁשּמכּבידין ּבם.[- ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ה'תשע"ג  טבת כ"ח חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשל ‡. ּדין ּבית אֹו קטּנה, סּנדרי אֹו הּגדֹול, ּדין ּבית ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד

סמּו מהן, אחד ּכל ׁשּיהיה צריכין - מוסמך]ׁשלׁשה מּפי [- ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ
את  וּיסמ" ׁשּנאמר: ּבּיד, יהֹוׁשע סמ רּבנּו ּומׁשה .ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻסמּו
סמכן, רּבנּו מׁשה - זקנים הּׁשבעים וכן ויצּוהּו". עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹידיו
לאחרים, סמכּו הּזקנים ואֹותם ׁשכינה. עליהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוׁשרת
ּבית  עד איׁש, מּפי איׁש הּסמּוכין ונמצאּו לאחרים, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָוהאחרים
הּנסמ ואחד רּבנּו. מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית עד יהֹוׁשע, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּדינֹו

הּנׂשיא הסנהדרין]מּפי הּסמּוכין,[ראש מן אחד מּפי אֹו , ְִִִִִִִֶַַָָ
מעֹולם. ּבסּנדרי הּסמּו אֹותֹו היה לא ְְֲִֵֵֶַַָָָָֹאפּלּו

על ·. ידיהם ׁשּיסמכּו לא לדֹורֹות? הּסמיכה היא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹוכיצד
אּתה  'הרי לֹו: ואֹומרים 'רּבי', לֹו ׁשּקֹורין אּלא הּזקן, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹראׁש

קנסֹות' ּדיני אפּלּו לדּון רׁשּות ל ויׁש ,סמּו. ְְְְֲִִֵֵָָָ
אּלא ‚. לדּינּות, הּזקנים מּנּוי ׁשהיא זֹו, סמיכה סֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָואין

ּכמֹוּבׁשלׁשה  אחרים, מּפי סמּו מהן האחד ׁשּיהיה והּוא, ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

'אלהים'„. קרּוי ּבארץ אין ׁשּנסמכּו הּגדֹול ּדין ּבית אּלא , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבדקּו לדּון הראּויין החכמים האנׁשים והם ּבלבד, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
אֹותן. וסמכּו אֹותן והּמחּו יׂשראל, ארץ ׁשל ּדין ּבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאֹותם

מי ‰. ּכל היה וחכמים ּבראׁשֹונה, ּתלמידיו. סֹומ ׁשּנסמ ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
נסמ אדם יהיה ׁשּלא והתקינּו הּזקן, הּלל לבית ּכבֹוד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹחלקּו
ּכן  אם אּלא ,סֹומ הּנׂשיא יהא וׁשּלא הּנׂשיא, ּברׁשּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּלא
אּלא  ,סֹומ ּדין ּבית אב יהיה וׁשּלא עּמֹו, ּדין ּבית אב ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהיה

עּמֹו הּנׂשיא היה ּכן אחד אם לכל יׁש - החבּורה ׁשאר אבל . ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ
עּמֹו; ׁשנים ׁשּיהיּו והּוא הּנׂשיא, ּברׁשּות לסמ ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹמהם

מּׁשלׁשה. ּבפחֹות אינּה ְְְִִֵֶַָָָָֹׁשהּסמיכה
.Âׁשאּלּו ּפי על ואף לארץ, ּבחּוצה זקנים סֹומכין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאין

ּבארץ, הּסֹומכין היּו אפּלּו יׂשראל. ּבארץ נסמכּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּסֹומכין
אם  לֹומר, צרי ואין סֹומכין; אין - לארץ חּוצה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּנסמ
ׁשניהם  היּו ּבארץ. והּנסמכין לארץ, ּבחּוצה הּסֹומכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיּו
ּבמקֹום  הּסֹומכין עם ׁשאינֹו ּפי על אף אֹותֹו, סֹומכין - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבארץ
ונֹותנין  ,סמּו ׁשהּוא לֹו ּכֹותבין אֹו לֹו, ׁשֹולחין אּלא ְְְְִִִֶֶֶָָָאחד;

ּבארץ  ּוׁשניהם הֹואיל קנסֹות, ּדיני לדּון רׁשּות ארץ לֹו וכל . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
לסמיכה. ראּויה מצרים, עֹולי ּבּה ׁשהחזיקּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל

.Ê אחת ּבפעם מאה אפּלּו לסמ לּסֹומכין הּמליׁש ודוד , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
אחד. ּביֹום אלף ׁשלׁשים ְְִֶֶֶַָָֹסמ

.Á יח לדברים ּׁשּירצּו, מה לכל למּנֹות להם -ויׁש ידים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
ׁשראּוי  מפלא, חכם ּכיצד? הּדברים. לכל ראּוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻוהּוא,
ולּתן  אֹותֹו לסמ ּדין לבית יׁש - ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֻלהֹורֹות
רׁשּות  לֹו יּתנּו אֹו והּתר, ּבאּסּור להֹורֹות לא לדּון, רׁשּות ְְְְְְִִֵֶָֹלֹו
לֹו יּתנּו אֹו ממֹונֹות, ּדיני לדּון לא והּתר, ּבאּסּור ְְְְִִִֵֵֶָָֹלהֹורֹות
ּדיני  לדּון אֹו קנסֹות, ּדיני לדּון לא אבל ולזה, לזה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹרׁשּות
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ּבמּומן ּבכֹורֹות להּתיר לא אבל יּתנּו[לאכילה]קנסֹות, אֹו , ְְְְְֲִִַָָָֹ
ּכתמים לראֹות אֹו ּבלבד, נדרים להּתיר רׁשּות [אדומים לֹו ְְְְְְִִִִִַַָָ

אשה] ּבזה.של ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ
.Ëיׁש' :לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָוכן

אֹו לכאן', הּנׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות, אֹו לדּון רׁשּות ְְְְִֶַַָָָָל
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמדינה'. עּמנּו אּת ׁשאין זמן .'ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.È ׁשהּוא ּפי על אף - אחת ּבעינֹו סּומה ׁשהיה מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחכם
מּפני  ממֹונֹות, לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ממֹונֹות לדיני ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָראּוי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּדברים. לכל ראּוי .ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.‡È מֹוׁשיב - אחד סמּו אּלא יׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהרי

ּכ ואחר זה, אחר זה אֹו ּכאחד ׁשבעים וסֹומ ּבצּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ּדינין  ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ּבית והּׁשבעים הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָיעׂשה

החכמים אחרים. ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים, לי נראין ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
אּלּו הרי - אֹותן ולסמ ּדּינין למּנֹות יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארץ
לסמ להם ויׁש קנסֹות, ּדיני לדּון להם ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹסמּוכים,
הּסמיכה  על מצטערין החכמים היּו לּמה ּכן, אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאחרים.

תיבטל] מּיׂשראל[שלא קנסֹות ּדיני יּבטלּו ׁשּלא ּכדי [הרי , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
בא"י] הסמיכה תמיד לחדש ואי ניתן מפּזרין, ׁשּיׂשראל לפי ?ְְְְִִִִֵֶָָֻ

ּכּלן ׁשּיסּכימּו אחד]אפׁשר מּפי [במעמד סמּו ׁשם היה ואם ; ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻ
ׁשהרי  לּכל, קנסֹות ּדיני ּדן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו ,ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻסמּו

הכרע צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי [הכרעה]נסמ..·È ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הן  הרי - לארץ לחּוצה ויצאּו יׂשראל, ּבארץ ׁשּנסמכּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּדין
ּבארץ  ׁשּדנין ּכדר לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ;ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

ׁשּיהיּו והּוא, - לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּסנהדרין
ּבארץ. ְִֶָָסמּוכין

.‚Èויׁש עֹומדין, הן מל ּבמקֹום - ׁשּבבבל ּגלּיֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻראׁשי
לרּדֹות למשול]להם עליהם,[- ולדּון מקֹום, ּבכל יׂשראל את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ

מיהּודה", ׁשבט יסּור "לא ׁשּנאמר: רצּו, לא ּבין רצּו ֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּבין
ׁשּבבבל. ּגלּיֹות ראׁשי ְֵֵֶֶָָָֻאּלּו

.„È לדּון רׁשּות ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן לדּון, הראּוי ּדּין ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל
ּבעלי  רצּו ׁשּלא ּפי על אף ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לדּון לֹו יׁש -ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

לארץ  ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּדן ּדינין, ׁשאינֹו ּפי על אף , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבארץ  ּדין ּבית לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין ּכל קנסֹות. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדיני
ּובעירֹות  יׂשראל ארץ ּבכל לדּון לֹו יׁש - לדּון רׁשּות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָיׂשראל
ּדינין. ּבעלי רצּו ׁשּלא ּפי על אף הּגבּולין, על ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהעֹומדֹות
ּבעלי  את לכף לֹו מֹועלת רׁשּותן אין לארץ, ּבחּוצה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל
לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדינין;
ּבעלי  את לכף אבל אצלֹו; לדּון ׁשרצה למי אּלא ּדן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאינֹו
מראׁש רׁשּות ׁשּיּטל עד רׁשּות, לֹו אין להן, ולדּון ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּדינין

ָּגלּות.
.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי

ּדין  ּבית ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ׁשעבר ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהגּון,
ׁשּיהיה  עד ּכלּום, לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָונתנּו
עליו  חלה קדּׁשה אין לּמזּבח, מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש .ראּוי; ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשבעים ‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ,מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

עיר ואחד  ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סּנדרי עֹוׂשין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
את  לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹועיר,

ּכּלֹו ׁשהּדח את [לע"ז]הּׁשבט ולא הּׁשקר, נביא את ולא , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻֻ
ּדיני  אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות, ּבדיני ּגדֹול ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכהן

גדול]ממֹונֹות כהן זקן [של נעׂשה אין וכן ּבׁשלׁשה. ּדנין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הגדול]ממרא בי"ד נגד ולא [שמורה הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ולא , ְְְִִִֵַַַַֹֹ

ּבבית  אּלא הּׂשֹוטה, את מֹוסיפין מׁשקין ואין הּגדֹול. ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
העיר ירושלים]על למלחמת [- מֹוציאין ולא העזרֹות, ועל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

החלל ולמדידת ערופה]הרׁשּות עגלה ּפי [לענין על אּלא , ְְְִִִֶֶַַָָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר "ּכל ׁשּנאמר: הּגדֹול, ּדין ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבית

ׁשהן ·. ּוׁשלׁשה מעׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאין
ּבהמה; נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָסּנדרי
אֹו הּנרּבעת ּבהמה ולא הּנסקל, ׁשֹור ּדנין אין ,ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלפיכ
ודב  ארי אפּלּו ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהרֹובעת,

ּתרּבּות ׁשהן ּוברּדלס, ואינם ונמר ומבוייתים [מתורבתים ְְְְֵֵֶַַָָ
ּבעׂשרים מזיקים] מיתתן - ׁשהמיתּו ּבעלים, להם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָויׁש

אֹותֹו. הֹורג אחד ׁשהמית, נחׁש אבל ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּוׁשלׁשה.
רע‚. ׁשם לאשתו]הּמֹוציא בתולים מצא ּדנין [שלא אין - ִִֵֵַַָ

ׁשּיׁש מּפני ּוׁשל ׁשה, עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ּתחּלה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאֹותֹו
הּבת. ותּסקל אמת הּדבר יהיה ׁשּמא נפׁשֹות, לדיני צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבדינֹו
ּדינֹו - ּבּקנס לתבעֹו האב ּובא הּבעל, ּדברי נאמנּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא
ּבעׂשרים  אּלא נפ ׁשֹות ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבׁשלׁשה.

הם קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף רבינו]ּוׁשלׁשה? הרי [ממשה , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
אֹומר  עדה הּוא - העדה" והּצילּו . . העדה "וׁשפטּו : ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָ

ועדה  המחּיבין, והם ׁשֹופטת עדה מּצלת. ועדה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשֹופטת,
הרי  - מעׂשרה ּפחּותה עדה ואין המזּכין, והם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּצלת

ׁשקּול ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה ּומֹוסיפין [-עׂשרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ
להּטֹות".זוגי] - רּבים "אחרי ּבֹו ויהיה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

מלקות]מּכֹות„. ׁשּימּות [- ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
אֹותֹו. ְְִֶַּכׁשּמלקין

ּבחמּׁשה ‰. העגלה .עריפת ְֲֲִִֶַַָָָ
.Â ּבׁשבעה הּׁשנה .עּבּור ְְִִַָָָ
.Ê.ּבׁשלׁשה החדׁש. סמּוכיןעּבּור אּלּו ּכמֹו[מוסמכים]וכל , ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á,ּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון - קנסֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּדיני

- ּבהן וכּיֹוצא והמפּתה, והאֹונס, וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ  הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותן ּדנין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאין

-יׂשראל  והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ
אפ  אּלא ממחה; צריכין אחד אין ואפּלּו הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה ּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

וכּיֹוצא  והלואֹות ּבהֹודאֹות ּדנין ,לפיכ אֹותן. ּדן ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻממחה
חּוצה  ׁשל ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ; ּבחּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהן

'אלהים' סמוכים]לארץ ארץ [- ׁשל ּדין ּבית ׁשליחּות , ְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹ
ּבׁשליחּותן. קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין עֹוׂשין; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָיׂשראל

.Ë הּמצּויין ּדינין אּלא לארץ, חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין
ּומּזיק  והלואֹות, הֹודאֹות, ּכגֹון - ּכיס חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּתמיד,
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על אף מצּויין, ׁשאינן ּדברים אבל חברֹו. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָממֹון
ּדברים  אֹו ּבחברּתּה, ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָחסרֹון
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ּבמּומן ּבכֹורֹות להּתיר לא אבל יּתנּו[לאכילה]קנסֹות, אֹו , ְְְְְֲִִַָָָֹ
ּכתמים לראֹות אֹו ּבלבד, נדרים להּתיר רׁשּות [אדומים לֹו ְְְְְְִִִִִַַָָ

אשה] ּבזה.של ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָֹ
.Ëיׁש' :לּנסמ ולֹומר זמן, עד רׁשּות לּתן לּסֹומכין יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָוכן

אֹו לכאן', הּנׂשיא ׁשּיבֹוא עד להֹורֹות, אֹו לדּון רׁשּות ְְְְִֶַַָָָָל
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּמדינה'. עּמנּו אּת ׁשאין זמן .'ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

.È ׁשהּוא ּפי על אף - אחת ּבעינֹו סּומה ׁשהיה מפלא ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻחכם
מּפני  ממֹונֹות, לדיני אֹותֹו סֹומכין אין - ממֹונֹות לדיני ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָראּוי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּדברים. לכל ראּוי .ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
.‡È מֹוׁשיב - אחד סמּו אּלא יׂשראל ּבארץ היה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹהרי

ּכ ואחר זה, אחר זה אֹו ּכאחד ׁשבעים וסֹומ ּבצּדֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ּדינין  ּבּתי ויסמכּו הּגדֹול, ּדין ּבית והּׁשבעים הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָיעׂשה

החכמים אחרים. ּכל הסּכימּו ׁשאם הּדברים, לי נראין ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָ
אּלּו הרי - אֹותן ולסמ ּדּינין למּנֹות יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּבארץ
לסמ להם ויׁש קנסֹות, ּדיני לדּון להם ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹסמּוכים,
הּסמיכה  על מצטערין החכמים היּו לּמה ּכן, אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָלאחרים.

תיבטל] מּיׂשראל[שלא קנסֹות ּדיני יּבטלּו ׁשּלא ּכדי [הרי , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ
בא"י] הסמיכה תמיד לחדש ואי ניתן מפּזרין, ׁשּיׂשראל לפי ?ְְְְִִִִֵֶָָֻ

ּכּלן ׁשּיסּכימּו אחד]אפׁשר מּפי [במעמד סמּו ׁשם היה ואם ; ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻ
ׁשהרי  לּכל, קנסֹות ּדיני ּדן אּלא ּכּלן, ּדעת צרי אינֹו ,ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻסמּו

הכרע צרי והּדבר ּדין. ּבית מּפי [הכרעה]נסמ..·È ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הן  הרי - לארץ לחּוצה ויצאּו יׂשראל, ּבארץ ׁשּנסמכּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּדין
ּבארץ  ׁשּדנין ּכדר לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני ;ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

ׁשּיהיּו והּוא, - לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּסנהדרין
ּבארץ. ְִֶָָסמּוכין

.‚Èויׁש עֹומדין, הן מל ּבמקֹום - ׁשּבבבל ּגלּיֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻראׁשי
לרּדֹות למשול]להם עליהם,[- ולדּון מקֹום, ּבכל יׂשראל את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ

מיהּודה", ׁשבט יסּור "לא ׁשּנאמר: רצּו, לא ּבין רצּו ֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּבין
ׁשּבבבל. ּגלּיֹות ראׁשי ְֵֵֶֶָָָֻאּלּו

.„È לדּון רׁשּות ּגלּות ראׁש לֹו ׁשּנתן לדּון, הראּוי ּדּין ְְֶַַָָָָָָָָֹוכל
ּבעלי  רצּו ׁשּלא ּפי על אף ּכּלֹו, העֹולם ּבכל לדּון לֹו יׁש -ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

לארץ  ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּדן ּדינין, ׁשאינֹו ּפי על אף , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבארץ  ּדין ּבית לֹו ׁשּנתנּו לדּון, הראּוי ּדּין ּכל קנסֹות. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדיני
ּובעירֹות  יׂשראל ארץ ּבכל לדּון לֹו יׁש - לדּון רׁשּות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָיׂשראל
ּדינין. ּבעלי רצּו ׁשּלא ּפי על אף הּגבּולין, על ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹהעֹומדֹות
ּבעלי  את לכף לֹו מֹועלת רׁשּותן אין לארץ, ּבחּוצה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל
לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ּדיני לדּון לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדינין;
ּבעלי  את לכף אבל אצלֹו; לדּון ׁשרצה למי אּלא ּדן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאינֹו
מראׁש רׁשּות ׁשּיּטל עד רׁשּות, לֹו אין להן, ולדּון ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹּדינין

ָּגלּות.
.ÂËׁשאינֹו מּפני אֹו יֹודע ׁשאינֹו מּפני לדּון ראּוי ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמי

ּדין  ּבית ׁשּטעּו אֹו רׁשּות, לֹו ונתן ּגלּות ראׁש ׁשעבר ְְִֵֶֶַַָָָָָֹהגּון,
ׁשּיהיה  עד ּכלּום, לֹו מֹועלת הרׁשּות אין - רׁשּות לֹו ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָונתנּו
עליו  חלה קדּׁשה אין לּמזּבח, מּום ּבעל ׁשהּמקּדיׁש .ראּוי; ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

ה  ¤¤ּפרק
ׁשבעים ‡. ׁשל ּדין ּבית ּפי על אּלא ,מל מעמידין ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

עיר ואחד  ּולכל וׁשבט ׁשבט לכל קטּנה סּנדרי עֹוׂשין ואין ; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
את  לא ּדנין ואין ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹועיר,

ּכּלֹו ׁשהּדח את [לע"ז]הּׁשבט ולא הּׁשקר, נביא את ולא , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֻֻ
ּדיני  אבל הּגדֹול; ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות, ּבדיני ּגדֹול ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכהן

גדול]ממֹונֹות כהן זקן [של נעׂשה אין וכן ּבׁשלׁשה. ּדנין ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הגדול]ממרא בי"ד נגד ולא [שמורה הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ולא , ְְְִִִֵַַַַֹֹ

ּבבית  אּלא הּׂשֹוטה, את מֹוסיפין מׁשקין ואין הּגדֹול. ּדין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
העיר ירושלים]על למלחמת [- מֹוציאין ולא העזרֹות, ועל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

החלל ולמדידת ערופה]הרׁשּות עגלה ּפי [לענין על אּלא , ְְְִִִֶֶַַָָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר "ּכל ׁשּנאמר: הּגדֹול, ּדין ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבית

ׁשהן ·. ּוׁשלׁשה מעׂשרים ּבפחֹות נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאין
ּבהמה; נפׁשֹות ּדיני ּבין אדם נפׁשֹות ּדיני ּבין קטּנה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָסּנדרי
אֹו הּנרּבעת ּבהמה ולא הּנסקל, ׁשֹור ּדנין אין ,ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלפיכ
ודב  ארי אפּלּו ּוׁשלׁשה. עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהרֹובעת,

ּתרּבּות ׁשהן ּוברּדלס, ואינם ונמר ומבוייתים [מתורבתים ְְְְֵֵֶַַָָ
ּבעׂשרים מזיקים] מיתתן - ׁשהמיתּו ּבעלים, להם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָויׁש

אֹותֹו. הֹורג אחד ׁשהמית, נחׁש אבל ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּוׁשלׁשה.
רע‚. ׁשם לאשתו]הּמֹוציא בתולים מצא ּדנין [שלא אין - ִִֵֵַַָ

ׁשּיׁש מּפני ּוׁשל ׁשה, עׂשרים ׁשל ּדין ּבבית אּלא ּתחּלה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאֹותֹו
הּבת. ותּסקל אמת הּדבר יהיה ׁשּמא נפׁשֹות, לדיני צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבדינֹו
ּדינֹו - ּבּקנס לתבעֹו האב ּובא הּבעל, ּדברי נאמנּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא
ּבעׂשרים  אּלא נפ ׁשֹות ּדיני ּדנין ׁשאין ּומּנין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבׁשלׁשה.

הם קּבלה ׁשּדברי ּפי על אף רבינו]ּוׁשלׁשה? הרי [ממשה , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
אֹומר  עדה הּוא - העדה" והּצילּו . . העדה "וׁשפטּו : ְְְִִֵֵֵֵָָָָָָ

ועדה  המחּיבין, והם ׁשֹופטת עדה מּצלת. ועדה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשֹופטת,
הרי  - מעׂשרה ּפחּותה עדה ואין המזּכין, והם ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּצלת

ׁשקּול ּדין ּבית יהא ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה ּומֹוסיפין [-עׂשרים. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ
להּטֹות".זוגי] - רּבים "אחרי ּבֹו ויהיה ,ְְְֲִִֵֶַַַ

מלקות]מּכֹות„. ׁשּימּות [- ׁשאפׁשר ּפי על ואף ּבׁשלׁשה, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
אֹותֹו. ְְִֶַּכׁשּמלקין

ּבחמּׁשה ‰. העגלה .עריפת ְֲֲִִֶַַָָָ
.Â ּבׁשבעה הּׁשנה .עּבּור ְְִִַָָָ
.Ê.ּבׁשלׁשה החדׁש. סמּוכיןעּבּור אּלּו ּכמֹו[מוסמכים]וכל , ְְְְִִִֵֶַָָֹֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á,ּכפל ותׁשלּומי וחּבלֹות, ּגזלֹות ּכגֹון - קנסֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּדיני

- ּבהן וכּיֹוצא והמפּתה, והאֹונס, וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָותׁשלּומי
ּבארץ  הּסמּוכין והם ממחים, ׁשלׁשה אּלא אֹותן ּדנין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאין

-יׂשראל  והלואֹות הֹודאֹות ּכגֹון ממֹונֹות, ּדיני ׁשאר אבל . ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָ
אפ  אּלא ממחה; צריכין אחד אין ואפּלּו הדיֹוטֹות, ׁשלׁשה ּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻ

וכּיֹוצא  והלואֹות ּבהֹודאֹות ּדנין ,לפיכ אֹותן. ּדן ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻממחה
חּוצה  ׁשל ּדין ּבית ׁשאין ּפי על אף לארץ; ּבחּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהן

'אלהים' סמוכים]לארץ ארץ [- ׁשל ּדין ּבית ׁשליחּות , ְֱִִִֵֶֶֶֶָָֹ
ּבׁשליחּותן. קנסֹות ּדיני לדּון רׁשּות להן ואין עֹוׂשין; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָיׂשראל

.Ë הּמצּויין ּדינין אּלא לארץ, חּוצה ׁשל ּדין ּבית ּדנין ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין
ּומּזיק  והלואֹות, הֹודאֹות, ּכגֹון - ּכיס חסרֹון ּבהן ויׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּתמיד,
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על אף מצּויין, ׁשאינן ּדברים אבל חברֹו. ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָממֹון
ּדברים  אֹו ּבחברּתּה, ׁשחבלה ּבהמה ּכגֹון ּכיס, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָחסרֹון
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ּכפל  ּתׁשלּומי ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ּבהם אין אבל -הּמצּויין, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּקצצּו הּקנסֹות ּכל וכן לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּדנין ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאין

ּתֹוקע ּכגֹון - חכמים ּובסֹוטר [באזנו]לחברֹו[הכה]אֹותן , ְְֲֲִֵֵֵַַָָ
לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותן ּגֹובין אין - ּבהן וכּיֹוצא חברֹו, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאת
לארץ, חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין אין - נזק חצי המׁשּלם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל

צרֹורֹות נזק מחצי מרגליה]חּוץ אדמה  רגבי שניתזו ,[בהמה ְֲִֵֶֶ
קנס. ואינֹו ממֹון, ׁשהּוא ְְְִֵֵֶָָמּפני

.Èהּנּׁשֹום מערך]ּכל נזקו]ּכעבד[- שווי לידע ּגֹובין [- אין , ְִִֵֶֶַָ
אין  - ּבחברֹו ׁשחבל אדם ,לפיכ לארץ. חּוצה ּדּיני ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאֹותֹו
חּוצה  ּדּיני ּבהן, חּיב ׁשהּוא והּבׁשת והּצער הּנזק ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּגֹובין

ׁשבת אבל בטלה]לארץ; ּבהן [דמי ׁשּיׁש מּפני ּגֹובין, ורּפּוי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
יֹום  ּבכל ׁשּמעׂשים ואמרּו, הּגאֹונים הֹורּו וכן ּכיס. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחסרֹון

ּבבבל. ורּפּוי ׁשבת ְְְִִֶֶֶָלגּבֹות
.‡È חּוצה ּדּיני נזקֹו ּגֹובין אין - האדם את ׁשהּזיקה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבהמה

מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּוא מּפני ׁשהּזיק לארץ, אדם אבל . ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
ׁשּקרע  ּכמי מקֹום, ּבכל ׁשלם נזק מׁשּלם - חברֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהמת
ׁשהּזיקה  ּבהמה וכן | נטיעֹותיו. קּצץ אֹו ּכליו ׁשּבר אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּכסּותֹו

מּועדת והיא הֹואיל - ורגל הרי [רגילה]ּבׁשן מּתחּלה, להן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ
ׁשהּזיקה  ּבין לארץ; חּוצה ּדּיני אֹותֹו וגֹובין מצּוי, ּדבר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּבּה ׁשּנתחּככה ּכגֹון אחרת, אכלה [להנאתה]ּבהמה אֹו , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
אכלין  ׁשהּזיקה ּבין ּבהן, וכּיֹוצא לאכלן ׁשּדרּכּה ְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
ּדּיני  ּגֹובין הּכל - ׁשלם נזק עליהם חּיבת ׁשהיא ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוכלים,

והּועדה ּתּמה היתה אם אבל | לארץ. פעמים]חּוצה [ג' ְְֲֲִֶַָָָָָָָָ
נגפה  אֹו ּבעטה אֹו רבצה אֹו נגחה אֹו ׁשּנׁשכה ּכגֹון ְְְְְְֲִִֶָָָָָָָָָָָוהּזיקה,
ׁשאין  לארץ, חּוצה ּדּיני ׁשלם הּזה הּנזק את ּגֹובין אין -ִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבא  הּועד ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה לארץ מּועד לחּוצה ויצא רץ, ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
מצּוי. ּדבר ׁשאינֹו מּפני נזקֹו, ּגֹובין אין - ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוהּזיק

.·È להעיד ׁשּצרי לפי לארץ? ּבחּוצה מּועד אין מה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָּומּפני
ּדין  ּבית ּבפני ּבארץ.ּבֹו הּסמּוכין אּלא ּדין ּבית ׁשם ואין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּדנים  ׁשהן ּכׁשם - לארץ ּבחּוצה ּדין ּבית היּו אם ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָלפיכ
ּבפניהם  הּבהמה את מעידין ּכ לארץ, ּבחּוצה קנסֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּדיני

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.‚È;לארץ חּוצה ּדּיני הּקרן מּמּנּו ּגֹובין ּגזל, אֹו ׁשּגנב ִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמי

אֹותּה ּגֹובין אין הּתֹוספת, .אבל ֲִֵֶֶַָָ
.„È חּוצה ּדּיני מּמּנּו ּגֹובין עצמֹו, ּפי על המׁשּלם ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹולא

הּפגם ׁשהרי שנאנסה]לארץ; נערה והּכפר [של והּבׁשת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אדם] שהרג ׁשאֹומר:[בשור ּכגֹון עצמֹו, ּפי על אדם מׁשּלם ,ְְְִֵֵֶַַַָָ

ּגֹובין  אין - ּפלֹוני' את ׁשֹורי ו'המית ּפלֹוני', ׁשל ּבּתֹו ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶ'ּפּתיתי
לארץ. חּוצה ּדּיני ֵֶַָָָָאֹותֹו

.ÂËּגרמֹות חוב]ּדיני שטר שורף כגון נזק, אינן [גרימת ְִֵֵָָ
לארץ. ּבחּוצה ּבהם ודנין אֹותם וגֹובין ְְְְִִִֶֶָָָָָָָּכקנסֹות,

.ÊËהּמֹוסר ּדין חברֹו[מלשין]וכן ּפי [לגוי]ממֹון על אף - ְֲִִֵֵֵַַַָ
לארץ. חּוצה ּדּיני אֹותֹו ּגֹובין מעׂשה, עׂשה ֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

.ÊÈ ּגֹובין ׁשאין ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה היׁשיבֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָמנהג
ׁשּיפּיס עד אֹותֹו, מנּדין - קנס אֹו[יתפשר]ׁשם ּדינֹו לבעל ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

הראּוי  ׁשעּור לֹו ׁשּיּתן וכיון יׂשראל. לארץ לדין עּמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיעלה
נתּפּיס. ׁשּלא ּבין ּדינֹו, ּבעל ׁשּנתּפּיס ּבין נּדּויֹו, מּתירין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלֹו,

מֹוציאין  אין לּטל, לֹו ּׁשראּוי מה ׁשעּור הּנּזק ּתפׂש אם ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכן
מּידֹו. ִָאֹותֹו

.ÁÈלרּבים ממחה ׁשהּוא מפורסם]יחיד חכם תלמיד אף [- - ְְִִֶֶַַָֻ
ּבפניו  ההֹודיה אין - יחידי ממֹונֹות ּדיני ּדן ׁשהּוא ּפי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
על  אף - הּׁשלׁשה אבל .סמּו היה ואפּלּו ּדין, ּבבית ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָֹהֹודיה
אֹותן  קֹורא אני ואין הדיֹוטֹות, הן והרי סמּוכין, ׁשאינן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּפי
וכן  ּדין. ּבבית הֹודיה ּבפניהם ההֹודיה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ'אלהים'
ואינֹו ּכפרן, החזק - עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבפניהם, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻהּכֹופר
הן  הרי - ּדבר ׁשל ּכללֹו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ולטען, לחזר ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיכֹול
הּסמּוכין  ּדין ּכבית ּבהן, וכּיֹוצא והלואֹות הֹודאֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלענין

הּדברים. ְְִַָָלכל

ו  ¤¤ּפרק
ּבּדברים ‡. טעה אם - וטעה ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ּבּתלמּוד  אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והּידּועין, ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹהּגלּויין
ואם  ּכהלכה. ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין חֹוזר -ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּכּדין  ׁשּלא הּממֹון ׁשּנטל זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאי
אֹו הּטהֹור, ּדבר ׁשּטּמא אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלמדינת
וכּיֹוצא  לּכלבים, והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהֹורה
לא  להּזק, ׁשּגרם ּפי על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבזה

להּזיק. ְְִִֵַַנתּכּון
אֹו·. ּתּנאים מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה

ועׂשה  ּבפרּוׁש, מהם ּכאחד הלכה נפסקה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹאמֹוראים,
העֹולם  ּבכל הּמעׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהם, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכאחד

ממחה הּדּין זה היה אם - האחר בתורה]ּכדברי ונֹוטל [בקי , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
קּבלּו אבל רׁשּות, נֹוטל היה ׁשּלא אֹו ּגלּות, מראׁש ְְְֲִֵֵֶָָָָֹֹרׁשּות
הּדין; חֹוזר ממחה, והּוא הֹואיל - עליהם ּדינין ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַֻאֹותֹו
רׁשּות  הּנֹוטל אחד | מּלׁשּלם. ּפטּור להחזיר, אפׁשר אי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָואם
ּבארץ  ׁשּביׂשראל ּדין מּבית רׁשּות הּנֹוטל אֹו ּגלּות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמראׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לארץ, ּבחּוצה לא אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹיׂשראל,
ממח ‚. הּטֹועה קּבלּוהיה ולא רׁשּות נטל ולא ּדין, ּבית ה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֻ

קּבלּו אבל ממחה, היה ׁשּלא אֹו עליהם, ּדינין ּבעלי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻאֹותֹו
ּבׁשּקּול  וטעה ּכּדין, להם לדּון עליהם ּדינין ּבעלי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹותֹו

ּבּיד ונתן נׂשא אם - לזה]הּדעת ונתן מזה ּׁשעׂשה [נטל מה , ְִֶַַַַַַָָָָָָ
הּדין; יחזר ּבּיד, ונתן נׂשא לא ואם מּביתֹו. ויׁשּלם ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹעׂשּוי

מּביתֹו. יׁשּלם לחזר, אפׁשר אי ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹואם
אף „. - ּדינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו ולא ממחה, ׁשאינֹו מי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֻאבל

ּבכלל  ואינֹו זרֹוע, ּבעלי ּבכלל זה הרי - רׁשּות ׁשּנטל ּפי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
וכל  טעה; לא ּבין טעה ּבין ּדין, ּדיניו אין ,לפיכ ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹהּדּינין.

ּדין  ּבית ּבפני ודן חֹוזר רצה, אם - ּדינין מּבעלי ואם אחד . ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ולֹוקח  וחֹוזר מּביתֹו, לׁשּלם חּיב - ּבּיד ונתן ונׂשא ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָטעה,
להחזיר, לֹו אין ואם ּכהלכה. ׁשּלא לֹו ׁשּנתן זה ּדין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּבעל
ּכדין  יׁשּלם - לּכלבים הּמּתר ּדבר ׁשהאכיל אֹו ׁשּטּמא, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹו

הּוא. להּזיק מתּכּון ׁשּזה להּזיק; ּגֹורם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּכל
זה ‰. ועׂשה ּבּה, חּיב ׁשאינֹו למי ׁשבּועה וחּיב ׁשּטעה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדּין

ׁשאינֹו ידע ּכ ואחר יּׁשבע, ׁשּלא ּכדי ּדינֹו ּבעל עם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּפׁשרה
מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשבּועה בסודר]ּבן ממנו על [קנה ְִִֶֶַַַָָָ
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לֹו, למחל אֹו לֹו לּתן עליו קּבל ׁשּלא ּכלּום; אינּה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹהּפׁשרה,
קנין  וכל הּטֹועה; ּבּה ׁשחּיבֹו מּׁשבּועה ׁשּיּפטר ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּבז  ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוזר. ה.ּבטעּות, ְְֵֵֵֶַָָֹ
.Âׁשּנתעּצמּו ּכאן',[רבו]ׁשנים 'נדּון אֹומר: אחד - ּבּדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית 'נעלה אֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
ּבעירֹו. ודן אֹותֹו, ּכֹופין - ּכּדין' ׁשּלא ממֹון ויֹוציאּו ְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּדּינים
טעיתם' ׁשּמא ּדנּתּוני, טעם מאיזה לי ּותנּו 'ּכתבּו אמר: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואם
הצר ואם מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ונֹותנין ּכֹותבים -ְְְְְְִִִִִִֶַַַָֻ

המקומי] הדין ׁשּבירּוׁשלים [בית הּגדֹול ּדין מּבית לׁשאל ְִִִִִֵֶַַָָָָֹּדבר
מה  ּכפי ּבעירם להם ודנין וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים -ְְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָ

הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ְִִֵֶַַָָּׁשּיבֹוא
.Ê,טֹוען וזה טֹוען ׁשּזה הּדּינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

לבית  נל' אֹומר: והּלוה ּכאן', 'נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
הּגדֹול' ּדין לבית נל' הּמלוה: אמר אם אבל הּגדֹול'. ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדין

עּמֹו ועֹולה הּלוה את ּכֹופין לאיׁש- לוה, "[ו]עבד ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
הּטֹוען  ורצה ּגזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען אם וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמלוה".
עּמֹו. לעלֹות הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ּבית ּכֹופין - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָלעלֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Á לּנגזל ראיה אֹו עדים ׁשם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

את  מחּיבין אין ריקנית, טענה אבל לּנּזק; אֹו לּמלוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
ונפטר. ּבמקֹומֹו, נׁשּבע אּלא ּכלל, לצאת וכן Ë.הּנטען ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

מקֹומֹות  יׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבּזמן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּדין
לרּבים ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהם חכמים ׁשּיׁש תלמידי -] ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

ּכמֹותם:מפורסמים] ׁשאינם ּתלמידים ּבהם ׁשּיׁש ּומקֹומֹות ,ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּפלֹוני  לפני ׁשּבארצֹו ּפלֹוני למקֹום נל' הּמלוה: אמר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאם
והֹול הּלוה, את ׁשּכֹופין - זה' ּבדין לפניו ונדּון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּגדֹול,

ּבספרד. מעׂשים היּו וכ ְְֲִִִַַָָָעּמֹו.

ה'תשע"ג  טבת כ"ט שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר ‡. לי', ידּון ּפלֹוני 'איׁש ׁשאמר: ּדינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

זה  ׁשּברר הּדּינין ׁשני אּלּו הרי - לי' ידּון 'ּפלֹוני ּדינֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל
ּדנין  ּוׁשלׁשּתם ׁשליׁשי, ּדּין להן ּבֹוררין אחד, וזה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָאחד
האחד  היה אפּלּו לאמּתֹו. הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלׁשניהם;
את  לכף יכֹול אינֹו ,וסמּו ּגדֹול חכם הּדין ּבעלי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבררּו

ׁשּירצה  מי ּבֹורר הּוא ּגם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו .ּבעל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבין ·. ּדּין להיֹותֹו ּבין ּפסּול, אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמי

ּכׁשני  ּבעברה הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עד, עליו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהיֹותֹו
לדּון  ממחין ּדין ּבית ּכׁשלׁשה אֹו עליו, להעיד ּכׁשרים ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָֹֻעדים
ּׁשהּוא  מה ולמחל זכּיֹותיו לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלֹו
חברֹו עליו ּׁשּיטען מה ּכל ׁשּיּתן ׁשּקּבל ּבין ּפיהם, על ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹטֹוען

מּידֹו קנּו אם - ּבדיניו אֹו הּפסּול זה על ּבעדּות קניין עשו -] ְְִִִֵֶַָָָָ
מּידֹו,התחייבותו] קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו זה, ְֲִִֵֶַַָָָֹֹעל

הּממֹון  והֹוציא הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹיכֹול
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - ּבעדּותֹו אֹו הּפסּול זה ְְֲִֵֵֶַַָָֹּבדין

לֹו:‚. ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן

ראׁש ּבחּיי לי שמים]'הּׁשבע שם הזכרת אֹו[ללא והּפטר', , ְְְִִִֵֵַַָָֹ
אם  - ּׁשּתטען' מה ּכל ל אּתן ואני ,ראׁש ּבחּיי לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ'הּׁשבע
לֹו יׁש מּידֹו, קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו מּידֹו, ְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹקנּו
ׁשאמר  ּכמֹו ונׁשּבע הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלחזר

לׁשּלם. וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - ְְֲֵֵַַַָָֹלֹו
הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין והפכּה[מדרבנן]והּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

השני] הצד על השבועה גילגל אם [- אֹו מּידֹו, קנּו אם -ִִִָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׁשּבע

'אני ‰. ואמר: ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא למי הּדין ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוהּוא
לחזר  יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם - חמּורה' ׁשבּועה ל ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹאּׁשבע
חֹוזר, - ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף - מּידֹו קנּו לא ואם ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבֹו;

ויּׁשבע. הּדין ׁשּיּגמר ְִִִֵֶַַַָָעד
.Â סֹותר - לזכּותֹו ראיה אֹו עדים והביא ּבּדין, ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

זמן  ּכל הּדין, נגמר ׁשּכבר ּפי על אף הּדין; וחֹוזר הּדין, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאת
ראיֹות  'ּכל הּדּינין: לֹו אמרּו סֹותרֹו. ראיה, מביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשהביא  ּפי על אף - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש
לא  ּיעׂשה? מה הּדין; את סֹותר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹראיה
יֹום  ׁשלׁשים לאחר ּומצא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו .מצא ְְְְִִַַָָָָֹֹ

.Ê:לֹו אמרּו ּכיצד? סֹותר. אינֹו טענֹותיו, את סתם אם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
אמר: ראיה'? ל 'יׁש עדים'! לי 'אין אמר: עדים'? ל ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ'יׁש
ׁשּנתחּיב, ׁשראה ּכיון - וחּיבּוהּו אֹותֹו, ודנּו ראיה'! לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ'אין
ראיה  ׁשהֹוציא אֹו והעידּוני', ּופלֹוני ּפלֹוני 'קרבּו ְְְְְִִִִִִֶַַָָָאמר:

אפנּדתֹו על [חגורתו]מּתֹו מׁשּגיחין ואין ּכלּום, זה אין - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֻ
ראיתֹו. על ולא ְְֵַָָָֹעדיו

.Á והעדים אצלֹו הראיה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
ראיה', לי ואין עדים לי 'אין אמר: אם אבל ּבּמדינה. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָעּמֹו
החמת  ׁשהיתה אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכאן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולאחר

עור] אחרים,[שק ּביד מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
מביא  זה הרי - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּובא
'זה  ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוסֹותר.
מצּויין  היּו ׁשּלא מּפני ראיה, ולא עדים לי אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאמרּתי
אמרּתי  וכ ּכ 'מּפני ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאצלי'.

ראיה', לי ואין עדים לי זה אין הרי - ּבדבריו מּמׁש והיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
לי  'אין ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלא
לא  ּכלל, ראיה ולא הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹעדים

לסּתר. יכֹול אינֹו - אחרים' ּביד ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹֹּבידי
.Ë ראיה והביא ׁשּנתחּיב ּבגדֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּכׁשּמת  קטן ׁשהיה יֹורׁש אבל טענֹותיו. ׁשּסתם אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָועדים
ׁשהגּדיל, אחר מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמֹוריׁשֹו,
מּבית  חּיב ׁשּיצא ואחר ראיה', לי ואין עדים לי 'אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
ּבּה ׁשּתסּתר עדּות לאבי יֹודעים 'אנּו אחרים: לֹו אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹּדין
זֹו' ראיה אצלי הפקיד מֹוריׁש' אחד: לֹו אמר אֹו זה', ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָּדין
ּכל  יֹודע הּקטן הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר; מּיד מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מֹוריׁשֹו .ראיֹות ְִָ
.Èמּידֹו ׁשּקנּו בקנין]מי ּפלֹוני [התחייב ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם , ְְִִִִֶֶָָָֹ

ּבלא  ּׁשּטען מה ּכל ויּטל ּבטענֹותיו נאמן חברֹו יהיה ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויּׁשבע,
אּבד  ויּטל, ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשבּועה,
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לֹו, למחל אֹו לֹו לּתן עליו קּבל ׁשּלא ּכלּום; אינּה ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹהּפׁשרה,
קנין  וכל הּטֹועה; ּבּה ׁשחּיבֹו מּׁשבּועה ׁשּיּפטר ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

ּבז  ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹוזר. ה.ּבטעּות, ְְֵֵֵֶַָָֹ
.Âׁשּנתעּצמּו ּכאן',[רבו]ׁשנים 'נדּון אֹומר: אחד - ּבּדין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית 'נעלה אֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
ּבעירֹו. ודן אֹותֹו, ּכֹופין - ּכּדין' ׁשּלא ממֹון ויֹוציאּו ְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּדּינים
טעיתם' ׁשּמא ּדנּתּוני, טעם מאיזה לי ּותנּו 'ּכתבּו אמר: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואם
הצר ואם מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ונֹותנין ּכֹותבים -ְְְְְְִִִִִִֶַַַָֻ

המקומי] הדין ׁשּבירּוׁשלים [בית הּגדֹול ּדין מּבית לׁשאל ְִִִִִֵֶַַָָָָֹּדבר
מה  ּכפי ּבעירם להם ודנין וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים -ְְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָ

הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ְִִֵֶַַָָּׁשּיבֹוא
.Ê,טֹוען וזה טֹוען ׁשּזה הּדּינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

לבית  נל' אֹומר: והּלוה ּכאן', 'נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
הּגדֹול' ּדין לבית נל' הּמלוה: אמר אם אבל הּגדֹול'. ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדין

עּמֹו ועֹולה הּלוה את ּכֹופין לאיׁש- לוה, "[ו]עבד ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
הּטֹוען  ורצה ּגזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען אם וכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמלוה".
עּמֹו. לעלֹות הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ּבית ּכֹופין - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָלעלֹות

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Á לּנגזל ראיה אֹו עדים ׁשם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

את  מחּיבין אין ריקנית, טענה אבל לּנּזק; אֹו לּמלוה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
ונפטר. ּבמקֹומֹו, נׁשּבע אּלא ּכלל, לצאת וכן Ë.הּנטען ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ

מקֹומֹות  יׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבּזמן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּדין
לרּבים ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהם חכמים ׁשּיׁש תלמידי -] ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻ

ּכמֹותם:מפורסמים] ׁשאינם ּתלמידים ּבהם ׁשּיׁש ּומקֹומֹות ,ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
ּפלֹוני  לפני ׁשּבארצֹו ּפלֹוני למקֹום נל' הּמלוה: אמר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאם
והֹול הּלוה, את ׁשּכֹופין - זה' ּבדין לפניו ונדּון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּגדֹול,

ּבספרד. מעׂשים היּו וכ ְְֲִִִַַָָָעּמֹו.

ה'תשע"ג  טבת כ"ט שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ואמר ‡. לי', ידּון ּפלֹוני 'איׁש ׁשאמר: ּדינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

זה  ׁשּברר הּדּינין ׁשני אּלּו הרי - לי' ידּון 'ּפלֹוני ּדינֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל
ּדנין  ּוׁשלׁשּתם ׁשליׁשי, ּדּין להן ּבֹוררין אחד, וזה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָאחד
האחד  היה אפּלּו לאמּתֹו. הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלׁשניהם;
את  לכף יכֹול אינֹו ,וסמּו ּגדֹול חכם הּדין ּבעלי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבררּו

ׁשּירצה  מי ּבֹורר הּוא ּגם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו .ּבעל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבין ·. ּדּין להיֹותֹו ּבין ּפסּול, אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמי

ּכׁשני  ּבעברה הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עד, עליו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהיֹותֹו
לדּון  ממחין ּדין ּבית ּכׁשלׁשה אֹו עליו, להעיד ּכׁשרים ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָֹֻעדים
ּׁשהּוא  מה ולמחל זכּיֹותיו לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלֹו
חברֹו עליו ּׁשּיטען מה ּכל ׁשּיּתן ׁשּקּבל ּבין ּפיהם, על ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹטֹוען

מּידֹו קנּו אם - ּבדיניו אֹו הּפסּול זה על ּבעדּות קניין עשו -] ְְִִִֵֶַָָָָ
מּידֹו,התחייבותו] קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו זה, ְֲִִֵֶַַָָָֹֹעל

הּממֹון  והֹוציא הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹיכֹול
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - ּבעדּותֹו אֹו הּפסּול זה ְְֲִֵֵֶַַָָֹּבדין

לֹו:‚. ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן

ראׁש ּבחּיי לי שמים]'הּׁשבע שם הזכרת אֹו[ללא והּפטר', , ְְְִִִֵֵַַָָֹ
אם  - ּׁשּתטען' מה ּכל ל אּתן ואני ,ראׁש ּבחּיי לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ'הּׁשבע
לֹו יׁש מּידֹו, קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו מּידֹו, ְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹקנּו
ׁשאמר  ּכמֹו ונׁשּבע הּדין, נגמר הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלחזר

לׁשּלם. וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - ְְֲֵֵַַַָָֹלֹו
הּסת„. ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין והפכּה[מדרבנן]והּוא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

השני] הצד על השבועה גילגל אם [- אֹו מּידֹו, קנּו אם -ִִִָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׁשּבע

'אני ‰. ואמר: ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא למי הּדין ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹוהּוא
לחזר  יכֹול אינֹו מּידֹו, קנּו אם - חמּורה' ׁשבּועה ל ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹאּׁשבע
חֹוזר, - ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף - מּידֹו קנּו לא ואם ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבֹו;

ויּׁשבע. הּדין ׁשּיּגמר ְִִִֵֶַַַָָעד
.Â סֹותר - לזכּותֹו ראיה אֹו עדים והביא ּבּדין, ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי

זמן  ּכל הּדין, נגמר ׁשּכבר ּפי על אף הּדין; וחֹוזר הּדין, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָאת
ראיֹות  'ּכל הּדּינין: לֹו אמרּו סֹותרֹו. ראיה, מביא ְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשהּוא
ׁשהביא  ּפי על אף - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיׁש
לא  ּיעׂשה? מה הּדין; את סֹותר יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹראיה
יֹום  ׁשלׁשים לאחר ּומצא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו .מצא ְְְְִִַַָָָָֹֹ

.Ê:לֹו אמרּו ּכיצד? סֹותר. אינֹו טענֹותיו, את סתם אם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
אמר: ראיה'? ל 'יׁש עדים'! לי 'אין אמר: עדים'? ל ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ'יׁש
ׁשּנתחּיב, ׁשראה ּכיון - וחּיבּוהּו אֹותֹו, ודנּו ראיה'! לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ'אין
ראיה  ׁשהֹוציא אֹו והעידּוני', ּופלֹוני ּפלֹוני 'קרבּו ְְְְְִִִִִִֶַַָָָאמר:

אפנּדתֹו על [חגורתו]מּתֹו מׁשּגיחין ואין ּכלּום, זה אין - ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֻ
ראיתֹו. על ולא ְְֵַָָָֹעדיו

.Á והעדים אצלֹו הראיה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
ראיה', לי ואין עדים לי 'אין אמר: אם אבל ּבּמדינה. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָעּמֹו
החמת  ׁשהיתה אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכאן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולאחר

עור] אחרים,[שק ּביד מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשל
מביא  זה הרי - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ׁשהּפּקדֹון זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּובא
'זה  ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוסֹותר.
מצּויין  היּו ׁשּלא מּפני ראיה, ולא עדים לי אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאמרּתי
אמרּתי  וכ ּכ 'מּפני ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאצלי'.

ראיה', לי ואין עדים לי זה אין הרי - ּבדבריו מּמׁש והיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
לי  'אין ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלא
לא  ּכלל, ראיה ולא הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל , ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹֹעדים

לסּתר. יכֹול אינֹו - אחרים' ּביד ולא ְְְְֲִִִֵֵַָָֹֹּבידי
.Ë ראיה והביא ׁשּנתחּיב ּבגדֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה

ּכׁשּמת  קטן ׁשהיה יֹורׁש אבל טענֹותיו. ׁשּסתם אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָועדים
ׁשהגּדיל, אחר מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמֹוריׁשֹו,
מּבית  חּיב ׁשּיצא ואחר ראיה', לי ואין עדים לי 'אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואמר:
ּבּה ׁשּתסּתר עדּות לאבי יֹודעים 'אנּו אחרים: לֹו אמרּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹּדין
זֹו' ראיה אצלי הפקיד מֹוריׁש' אחד: לֹו אמר אֹו זה', ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָּדין
ּכל  יֹודע הּקטן הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר; מּיד מביא זה הרי -ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מֹוריׁשֹו .ראיֹות ְִָ
.Èמּידֹו ׁשּקנּו בקנין]מי ּפלֹוני [התחייב ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם , ְְִִִִֶֶָָָֹ

ּבלא  ּׁשּטען מה ּכל ויּטל ּבטענֹותיו נאמן חברֹו יהיה ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹויּׁשבע,
אּבד  ויּטל, ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם אֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹׁשבּועה,
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ּבא  ולא הּיֹום, ועבר חברֹו, ויּפטר ּכלּום לֹו ואין זכּותֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹאת
ׁשהיה  ראיה הביא ואם זכּותֹו. ואבדה הּתנאים, נתקּימּו -ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ויּׁשבע  זה; מּקנין ּפטּור זה הרי הּיֹום, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָאנּוס

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּקדם. ּכׁשהיה חברֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּכׁשּיתּבעּנּו

ח  ¤¤ּפרק
אֹומרין ‡. ּומקצתן 'זּכאי' אֹומרין מקצתן ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּבית

ּתֹורה, ׁשל ע ׂשה מצות וזֹו הרב; אחר הֹולכין - ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ'חּיב'
אמּורים? ּדברים ּבּמה להּטֹות". - רּבים "אחרי ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
וטהֹור, וטמא והּתר, אּסּור ּדיני ּובׁשאר ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבדיני
החֹוטא, ּבזה נחלקּו אם - נפׁשֹות ּבדיני אבל ּבהם. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
ואם  זּכאי; מזּכים, הרב היּו אם - יהרג לא אם יהרג ְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹאם
על  יתר המחּיבין ׁשּיהיּו עד נהרג, אינֹו - מחּיבין הרב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיּו
ּבּתֹורה  הזהיר זה ׁשעל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ׁשנים. ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמזּכים
הרב  היּו אם ּכלֹומר, לרעת"; רּבים אחרי תהיה "לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹואמר:
הּטיה  ׁשּיּטּו עד אחריהם, ּתהיה לא - להרג לרעה, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹנֹוטים
רּבים  אחרי "לנטֹות ׁשּנאמר: ׁשנים, המחּיבין ויֹוסיפּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָּגדֹולה
ּפי  על ּולרעה, אחד; ּפי על לטֹובה, הּטֹות - להּטֹות" -ְְְְִִֶַַַַָָָָ

הם קּבלה הּדברים, אּלּו וכל רבינו]ׁשנים. .[ממשה ְְְִִֵֵַַַָָָָ
'זּכאי'·. אֹומרים ׁשנים - ׁשּנחלקּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבית

ואחד  'חּיב' אֹומרים ׁשנים זּכאי; זה הרי 'חּיב', אֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחד
חּיב  זה הרי 'זּכאי', אֹומר אֹומר ואחד 'זּכאי' אֹומר אחד ; ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אֹו 'זּכאי' ׁשנים ׁשאמרּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ'חּיב'
ׁשנ  יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני אֹומר והּׁשליׁשי נמצאּוים.'חּיב' ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָ

'זּכאי' מהם ׁשלׁשה אמרּו ּבּדבר: ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹחמּׁשה
ּוׁשנים  'חּיב' ׁשלׁשה אמרּו זּכאי; זה הרי 'חּיב', ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹּוׁשנים
ואחד  'חּיב', ּוׁשנים 'זּכאי' ׁשנים אמרּו חּיב; זה הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ'זּכאי',
ארּבעה  אמרּו אם אבל | ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע' 'איני ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָאֹומר
ׁשלׁשה  ׁשאמרּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד 'חּיב' אֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'זּכאי'
זה  ׁשהיה ּבין - יֹודע' 'איני אחד ואמר 'חּיב' ואחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ'זּכאי'
ּבין  ּבּתחּלה, יֹודע' 'איני ׁשאמר הּוא יֹודע' 'איני ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשאמר
ואחד  למחצה, מחצה  היּו הרב. אחר הֹולכין - אחר ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאמר
אם  וכן אחרים; ׁשנים מֹוסיפין אּלּו הרי - יֹודע' 'איני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַאֹומר

הּדבר יודע]נסּתּפק אינו ואחד חצי חצי נעשו שוב -]- ְִֵַַָָ
ואחד  לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין, ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָָמֹוסיפין
'זּכאי', ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'חּיב' ּוׁשלׁשים חמּׁשה אמרּו -ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹ
ׁשּיחזר  עד עּמֹו ונֹותנין נֹוׂשאין - יֹודע' 'איני אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹואחד
אֹו מזּכין ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ונמצאּו האחד, הּצד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹלדברי
הּדבר  הרי - מהן אחד ולא הּוא לא חזר, לא ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמחּיבין.

ּבעליו. ּבחזקת הּממֹון את ּומעמידין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָספק,
לדבריו,‚. טעם לּתן צרי - יֹודע' 'איני ׁשאמר מי ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

הּספק  לֹו ּבא טעם מאיזה המזּכה ּולהֹודיע ׁשּמראה ּכדר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
מחּיב. טעם מאיזה והמחּיב מזּכה, טעם ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמאיזה

ט  ¤¤ּפרק
ּכּלן‡. ׁשּפתחּו הדיון]סּנדרי ּתחּלה,[את נפׁשֹות ּבדיני ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

מקצת  ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - 'חּיב' ּכּלן ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻואמרּו
יהרג. ּכ ואחר המחּיבין; וירּבּו ּבזכּותֹו, ׁשּיהפכּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמזּכין

קטּנה·. כ"ג]סּנדרי של ׁשנים [- - נפׁשֹות ּבדיני ׁשּנחלקּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
זה  הרי - 'חּיב' אֹומרים עׂשר ואחד 'זּכאי' אֹומרים ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָעׂשר
'זּכאי', אֹומרים עׂשר ואחד 'חּיב' אֹומרים עׂשר ׁשנים ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָזּכאי.
אֹומר  ואחד 'חּיב' עׂשר ואחד 'זּכאי' עׂשר אחד ׁשאמרּו ְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאֹו
והאחד  מחּיבין אֹו מזּכין ּוׁשנים עׂשרים אפּלּו יֹודע', ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ'איני
- יֹודע' 'איני ׁשאמר זה ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע' 'איני ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאֹומר
ונמצאּו חֹובה, ּומלּמד חֹוזר אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ּכמי הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָהרי
אמרּו הּמסּתּפק. מּזה חּוץ ועׂשרים, ארּבעה הּתֹוספת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאחר
אחד  זּכאי. זה הרי - 'חּיב' עׂשר ּוׁשנים 'זּכאי', עׂשר ְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשנים
על  אף - 'חּיב' אֹומרים עׂשר ּוׁשלׁשה 'זּכאי', אֹומרים ְְְִִַַַַַָָָָָָֹעׂשר
חּיב, זה הרי - יֹודע' 'איני אמר הראׁשֹונים מן ׁשהאחד ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
ּוׁשנים  'זּכאי' עׂשר ׁשנים אמרּו ּבׁשנים. המחּיבין רּבּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשהרי
ׁשנים  מֹוסיפין - יֹודע' 'איני אֹומר ואחד 'חּיב', ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעׂשר
ויהיה  אחד המזּכין ׁשּירּבּו עד והֹולכין, מֹוסיפין וכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאחרים.

חּיב. ויהיה יתר אֹו ׁשנים המחּיבין ירּבּו אֹו אּלּוזּכאי, היּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
יתר  המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע', 'איני אֹומר ואחד אּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכנגד

ע  והֹולכין, מֹוסיפין - ּבלבד הּגיעּואחד ואחד. ׁשבעים ד ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָ
וחמּׁשה  'זּכאי', אֹומרים ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה - ואחד ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹלׁשבעים
ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה זּכאי. זה הרי - 'חּיב' אֹומרים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹּוׁשלׁשים
אּלּו ּדנים - 'זּכאי' אֹומרים ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'חּיב', ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹאֹומרים
אֹותֹו ּומזּכין חברֹו, ּדברי מהם אחד ׁשּיראה עד אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכנגד
אֹומר: ׁשּבּדּינין ּגדֹול - ראה לא ואם אֹותֹו. מחּיבין ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאֹו

הּדין' הדין]'נזּדּקן הוא חמּׁשה [קשה אֹותֹו. ּופֹוטרין , ְְֲִִִִֵַַָ
ואחד  'זּכאי', ּוׁשלׁשים וחמּׁשה 'חּיב' אֹומרים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹּוׁשלׁשים
אֹומרים  ּוׁשלׁשים ארּבעה אֹותֹו. ּפֹוטרין - יֹודע' 'איני ְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹאֹומר
'איני  אֹומר ואחד 'חּיב', אֹומרים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ'זּכאי',

ׁשנים. המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָיֹודע'
ּבין ‚. נפׁשֹות ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית

עליהם, מֹוסיפין אין - ּתֹורה מּדיני ּבדין ּבין ממֹונֹות, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָּבדיני
ואם  ׁשּלהם. הרב אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא
אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין - נחלקּו ּבפניהם הּנהרגין מן אחד ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבדין

יתחּיב  אֹו אֹותֹו ׁשּיפטרּו .עד ְְְִִֵֶַַ

ה'תשע"ג  שבט א' קודש שבת יום
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מן ‡. אֹו המזּכין מן ׁשהיה נפׁשֹות ּבדיני הּדּינין מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד

נטה  אּלא ּבדעּתֹו, לֹו הּנראה ּדבר ׁשאמר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהמחּיבין,
תעׂשה  ּבלא עֹובר זה הרי - חברֹו ּדברי נאמר:אחר זה ועל , ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ
הּׁשמּועה מּפי לנטת"; רב, על תענה רבינו]"לא ממשה -] ְְֲִִִִֶַַַָֹֹ

ּפלֹוני', ּכאיׁש ׁשאהיה 'ּדי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹאמרּו,
.ּׁשּבפני מה אמר ְֱֶֶֶַָָֹאּלא

נפׁשֹות ·. ּבדיני זכּות המלּמד יחזר ׁשּלא זה, לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובכלל
ּבּמה  לנטת". רב, על תענה "[ו]לא ׁשּנאמר: חֹובה, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹללּמד
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ּדין, ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּדברים
המחּיבים. עם ּולהּמנֹות לחזר זכּות למלּמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹיׁש

מזּכה ‚. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ומת מזּכה, ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתלמיד
ְִּבמקֹומֹו.[ועומד]

קדם „. מת אֹו ונׁשּתּתק זכּות', ללּמד לי 'יׁש אחד: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאמר
ׁשאינֹו ּכמי זה הרי - מזּכה טעם מאיזה ויאמר זכּות .ׁשּילּמד ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ

אין ‰. מקראֹות, מּׁשני אפּלּו - אחד טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּבאחד  אּלא .נמנין ְְִִֶֶָָ

.Â מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
ּכדאי  עצמם יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא - ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹהּגדֹול

אּל עליו; ּבדעּתֹולחלק לֹו הּנראה ּדבר אחד ּכל יאמר .א ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
.Ê?ּכיצד לזכּות. אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָוכן

ּבֹו ׁשהעידּו זה ּדבר עׂשית לא 'אם ׁשחטא: לזה ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאֹומרים
מּדבריהם' ּתירא אל ,עלי. ְִִִֵֶֶַָָ

.Á ללּמד לי 'יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה' עליו עליו ללּמד לי 'יׁש אמר: . ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבדבריו  מּמׁש יׁש אם לּסנהדרין: עּמהם אֹותֹו מעלין - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָזכּות'
מּמׁש אין ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ׁשֹומעין -ְְְְִִִֵֵֵַָָָ
הּנּדֹון  אמר אפּלּו ּכּלֹו. הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבדבריו,
ועֹולה  לֹו, ׁשֹומעין - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַעצמֹו:

מּמׁש. ּבדבריו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְִִִֶֶַַָָָָלּמנין;
.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית

ּכדי  ּדינֹו, את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה להריגה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדינֹו
ּופטרּו טעּו, אם אבל אֹותֹו. ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ְְְְְְֲִִִִַָָָָלזּכֹותֹו
מחזירין  ואין ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאת
הּצדֹוקין  ׁשאין ּבדבר ּבׁשּטעּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאֹותֹו.

ּבֹו פה]מֹודין שבעל תורה ׁשהּצדֹוקין [- ּבדבר טעּו אם אבל . ְְֲִִִֶַָָָָ
ּבֹו שבכתב]מֹודין תורה ּכיצד?[- לחֹובה. אֹותֹו מחזירין , ְֲִִִֵַַָ

- ּופטרּוהּו ּפטּור', ּכדרּכּה ׁשּלא הערוה על 'הּבא ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֹאמרּו:
'המערה  אמרּו: אם אבל אֹותֹו; ּוממיתין אֹותֹו, ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָמחזירין
ּכל  וכן אֹותֹו. מחזירין אין - ּופטרּוהּו ּפטּור', ּכדרּכּה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

יא  ¤¤ּפרק
נפׁשֹות ‡. לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ממֹונֹות,מה ּדיני ? ְְִִִֵֵֵֵַָָָ

ממֹונֹות, ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעׂשרים נפׁשֹות, ודיני ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשלׁשה;
הדיונים]ּפֹותחין נפׁשֹות,[את ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵָָ

ּדיני  לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לזכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּפֹותחין
ודיני  לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד, ּפי על מּטין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָממֹונֹות,
ּדיני  לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָנפׁשֹות,

מחזירין טעו]ממֹונֹות, אם שוב לחֹובה;[דנים ּבין לזכּות ּבין ְְֲִִִֵֵַָָ
ּכמֹו לחֹובה, מחזירין ואין לזכּות, מחזירין נפׁשֹות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָודיני
חֹובה, אֹו זכּות ללּמד ראּויין הּכל ממֹונֹות, ּדיני ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבארנּו.
מלּמדין  הּכל נפׁשֹות, ודיני הּתלמידים; ּבין הּדּינים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּבין
ּדיני  הּדּינים. אּלא חֹובה מלּמד ואין ּתלמידים, ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָזכּות,
והמלּמד  זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד הּדּין ְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָממֹונֹות,
חֹוזר  חֹובּה המלּמד נפׁשֹות, ודיני חֹובה; ּומלּמד חֹוזר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָזכּות

ּוללּמד  לחזר יכֹול אינֹו זכּות המלּמד אבל זכּות, ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָֹּומלּמד
עם  ּולהּמנֹות לחזר לֹו יׁש ּדין ּגמר ּבׁשעת אּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹחֹובה,

ּדנ  ממֹונֹות, ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו וגֹומרין המחּיבין, ּבּיֹום ין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ממֹונֹות, ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין נפׁשֹות, ודיני ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּבּלילה;
נפׁשֹות, ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָּגֹומרין

לחֹובה. ׁשּלאחריו ּובּיֹום לזכּות, ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִֶַַַָָּגֹומרין
יֹום ·. ערב ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ

לעּנֹות  ואסּור למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא - ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוב
הּׁשּבת  לאחר ּולה ּניחֹו ּדינֹו אחד את עד אֹותֹו אֹוסרין אּלא ; ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבדינֹו. ּומתחילין ְְְִִִַַָּבׁשּבת,
הּתֹורה,‚. מן יֹום ּבכל אֹותם ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַַָָָָָּדיני

עת" ּבכל העם את "וׁשפטּו מּדבריהםׁשּנאמר: ,[- [מדרבנן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבת. ּבערב ּדנין ְִֵֶֶֶַָָׁשאין

ּגלּיֹות „. ּדיני ואחד מלקּיֹות, ּדיני ואחד נפׁשֹות, ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻאחד
הּדרכים ּכל נפשות]האּלּו[הדינים]- ּבהם,[שבדיני ׁשוה ְִֵֶֶַָָָָָ

מהם אחד ואין ּבׁשלׁשה. ׁשהּמלקֹות שבדיני אּלא [מהדינים ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
[- ּבעׂשרים נפשות ׁשּדיניו אחד, מּדבר חּוץ הּנסקל, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבׁשֹור

ְָֹּוׁשלׁשה.
זרה]הּמסית‰. לעבודה חברו ּדיני [- ּכׁשאר ּדיניו אין , ְִִִִֵֵֵַָָ

מכּמנין מחביאים]נפׁשֹות: העדים[- דבריו]לֹו ואינֹו[לשמוע , ְְְְִִֵֵַָָ
זּכאי, ּדין מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָצרי
יצא  אֹותֹו; מחזירין - חֹובה' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואמר
מחזירין  אין - זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב,

ואין וזקן [בי"ד]אֹותֹו. סריס ּבדינֹו ּומֹוׁשיבין למסית. טֹוענין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָ
על  ׁשהאכזרּיּות עליו; ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים , לֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומי
ּבעֹולם, היא רחמים - ההבל אחר העם את ׁשּמטעין ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלּו

אּפֹו". מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ְֱֲֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:
.Â מן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻּדיני

- נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ׁשּבּדּינים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
הּצד מן אּלא [מהקטנים]מתחילין הּגדֹול ּדברי ׁשֹומעין ואין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ֲַָָּבאחרֹונה.
.Ê הרב ּובנֹו, אב - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻּדיני

ּבׁשנים  אֹותם מֹונין - כשנים]ותלמידֹו נחשבים ודיני [- . ְְְְִִִִִֵַַָ
אֹו ּובנֹו, אב - הּׁשנה ועּבּור החדׁש, וקּדּוׁש ּומּכֹות, ְְְְִִֶַַַָָָָֹנפׁשֹות,

מֹונ  - ותלמידֹו ּבאחד.הרב אֹותם ין ְְְִִֶַַָָָ
.Á- ּבׁשנים ּבין ּבאחד ּבין הּבן, עם האב מֹונין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

מן  היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהם האחד ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשֹומעין  - חֹובה' אֹו זכּות ללּמד לי 'יׁש ׁשאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידים

עּמֹו. ונמנין ונֹותנין ונֹוׂשאין ְְְְְְְִִִִִָָּדבריו,
.Ëּבקרֹובים ּדינֹו את ּגֹומרין אין ּדין, ּגמר [-ּובׁשעת ְְְְִִִִִִֵֶַַ

ׁשּיתּבאר.הדיינים] ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ׁשהּדּינין ;ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
.Èּומבין חכם ׁשהיה קּבלה[בתורה]ּתלמיד מחּסר והיה ,-] ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

מרבותיו] צרימסורת ׁשהּוא הּקּבלה לֹו מֹוסר רּבֹו הרי -ֲִֵֵֶַַַָָָ
נפׁשֹות. ּבדיני עּמֹו ּדן והּוא זה, ּבדין ְְְְִִִֵֶָָָלּה

.‡È ּגר אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים והּוא,הּכל - ְְֲִִִֵֵֵַָָֹ
את ּדן וגר מּיׂשראל; אּמֹו ּפי ׁשּתהיה על אף הּגר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

- מעיניו ּבאחת והּסּומה הּממזר, וכן מּיׂשראל. אּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
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ּדין, ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָּדברים
המחּיבים. עם ּולהּמנֹות לחזר זכּות למלּמד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹיׁש

מזּכה ‚. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ומת מזּכה, ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתלמיד
ְִּבמקֹומֹו.[ועומד]

קדם „. מת אֹו ונׁשּתּתק זכּות', ללּמד לי 'יׁש אחד: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאמר
ׁשאינֹו ּכמי זה הרי - מזּכה טעם מאיזה ויאמר זכּות .ׁשּילּמד ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ

אין ‰. מקראֹות, מּׁשני אפּלּו - אחד טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּבאחד  אּלא .נמנין ְְִִֶֶָָ

.Â מן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
ּכדאי  עצמם יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא - ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹהּגדֹול

אּל עליו; ּבדעּתֹולחלק לֹו הּנראה ּדבר אחד ּכל יאמר .א ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
.Ê?ּכיצד לזכּות. אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָוכן

ּבֹו ׁשהעידּו זה ּדבר עׂשית לא 'אם ׁשחטא: לזה ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאֹומרים
מּדבריהם' ּתירא אל ,עלי. ְִִִֵֶֶַָָ

.Á ללּמד לי 'יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
אֹותֹו מׁשּתקין - חֹובה' עליו עליו ללּמד לי 'יׁש אמר: . ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבדבריו  מּמׁש יׁש אם לּסנהדרין: עּמהם אֹותֹו מעלין - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָזכּות'
מּמׁש אין ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ׁשֹומעין -ְְְְִִִֵֵֵַָָָ
הּנּדֹון  אמר אפּלּו ּכּלֹו. הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻּבדבריו,
ועֹולה  לֹו, ׁשֹומעין - זכּות' עצמי על ללּמד לי 'יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַעצמֹו:

מּמׁש. ּבדבריו ׁשּיהיה והּוא, ְְְְִִִֶֶַַָָָָלּמנין;
.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית

ּכדי  ּדינֹו, את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה להריגה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדינֹו
ּופטרּו טעּו, אם אבל אֹותֹו. ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ְְְְְְֲִִִִַָָָָלזּכֹותֹו
מחזירין  ואין ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאת
הּצדֹוקין  ׁשאין ּבדבר ּבׁשּטעּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאֹותֹו.

ּבֹו פה]מֹודין שבעל תורה ׁשהּצדֹוקין [- ּבדבר טעּו אם אבל . ְְֲִִִֶַָָָָ
ּבֹו שבכתב]מֹודין תורה ּכיצד?[- לחֹובה. אֹותֹו מחזירין , ְֲִִִֵַַָ

- ּופטרּוהּו ּפטּור', ּכדרּכּה ׁשּלא הערוה על 'הּבא ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֹאמרּו:
'המערה  אמרּו: אם אבל אֹותֹו; ּוממיתין אֹותֹו, ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָמחזירין
ּכל  וכן אֹותֹו. מחזירין אין - ּופטרּוהּו ּפטּור', ּכדרּכּה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

יא  ¤¤ּפרק
נפׁשֹות ‡. לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ממֹונֹות,מה ּדיני ? ְְִִִֵֵֵֵַָָָ

ממֹונֹות, ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעׂשרים נפׁשֹות, ודיני ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֹּבׁשלׁשה;
הדיונים]ּפֹותחין נפׁשֹות,[את ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִֵֵֵָָ

ּדיני  לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו לזכּות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּפֹותחין
ודיני  לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד, ּפי על מּטין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָממֹונֹות,
ּדיני  לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על מּטין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָנפׁשֹות,

מחזירין טעו]ממֹונֹות, אם שוב לחֹובה;[דנים ּבין לזכּות ּבין ְְֲִִִֵֵַָָ
ּכמֹו לחֹובה, מחזירין ואין לזכּות, מחזירין נפׁשֹות, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָודיני
חֹובה, אֹו זכּות ללּמד ראּויין הּכל ממֹונֹות, ּדיני ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבארנּו.
מלּמדין  הּכל נפׁשֹות, ודיני הּתלמידים; ּבין הּדּינים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּבין
ּדיני  הּדּינים. אּלא חֹובה מלּמד ואין ּתלמידים, ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָזכּות,
והמלּמד  זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד הּדּין ְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָממֹונֹות,
חֹוזר  חֹובּה המלּמד נפׁשֹות, ודיני חֹובה; ּומלּמד חֹוזר ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָזכּות

ּוללּמד  לחזר יכֹול אינֹו זכּות המלּמד אבל זכּות, ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָֹּומלּמד
עם  ּולהּמנֹות לחזר לֹו יׁש ּדין ּגמר ּבׁשעת אּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹחֹובה,

ּדנ  ממֹונֹות, ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו וגֹומרין המחּיבין, ּבּיֹום ין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ממֹונֹות, ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין נפׁשֹות, ודיני ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּבּלילה;
נפׁשֹות, ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָּגֹומרין

לחֹובה. ׁשּלאחריו ּובּיֹום לזכּות, ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִֶַַַָָּגֹומרין
יֹום ·. ערב ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ

לעּנֹות  ואסּור למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא - ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוב
הּׁשּבת  לאחר ּולה ּניחֹו ּדינֹו אחד את עד אֹותֹו אֹוסרין אּלא ; ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבדינֹו. ּומתחילין ְְְִִִַַָּבׁשּבת,
הּתֹורה,‚. מן יֹום ּבכל אֹותם ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַַָָָָָּדיני

עת" ּבכל העם את "וׁשפטּו מּדבריהםׁשּנאמר: ,[- [מדרבנן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּבת. ּבערב ּדנין ְִֵֶֶֶַָָׁשאין

ּגלּיֹות „. ּדיני ואחד מלקּיֹות, ּדיני ואחד נפׁשֹות, ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻאחד
הּדרכים ּכל נפשות]האּלּו[הדינים]- ּבהם,[שבדיני ׁשוה ְִֵֶֶַָָָָָ

מהם אחד ואין ּבׁשלׁשה. ׁשהּמלקֹות שבדיני אּלא [מהדינים ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
[- ּבעׂשרים נפשות ׁשּדיניו אחד, מּדבר חּוץ הּנסקל, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָּבׁשֹור

ְָֹּוׁשלׁשה.
זרה]הּמסית‰. לעבודה חברו ּדיני [- ּכׁשאר ּדיניו אין , ְִִִִֵֵֵַָָ

מכּמנין מחביאים]נפׁשֹות: העדים[- דבריו]לֹו ואינֹו[לשמוע , ְְְְִִֵֵַָָ
זּכאי, ּדין מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה ְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָצרי
יצא  אֹותֹו; מחזירין - חֹובה' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואמר
מחזירין  אין - זכּות' עליו ללּמד לי 'יׁש אחד: ואמר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב,

ואין וזקן [בי"ד]אֹותֹו. סריס ּבדינֹו ּומֹוׁשיבין למסית. טֹוענין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָ
על  ׁשהאכזרּיּות עליו; ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים , לֹו ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומי
ּבעֹולם, היא רחמים - ההבל אחר העם את ׁשּמטעין ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלּו

אּפֹו". מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ְֱֲֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:
.Â מן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻּדיני

- נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ׁשּבּדּינים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
הּצד מן אּלא [מהקטנים]מתחילין הּגדֹול ּדברי ׁשֹומעין ואין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ֲַָָּבאחרֹונה.
.Ê הרב ּובנֹו, אב - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻּדיני

ּבׁשנים  אֹותם מֹונין - כשנים]ותלמידֹו נחשבים ודיני [- . ְְְְִִִִִֵַַָ
אֹו ּובנֹו, אב - הּׁשנה ועּבּור החדׁש, וקּדּוׁש ּומּכֹות, ְְְְִִֶַַַָָָָֹנפׁשֹות,

מֹונ  - ותלמידֹו ּבאחד.הרב אֹותם ין ְְְִִֶַַָָָ
.Á- ּבׁשנים ּבין ּבאחד ּבין הּבן, עם האב מֹונין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

מן  היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהם האחד ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכגֹון
ׁשֹומעין  - חֹובה' אֹו זכּות ללּמד לי 'יׁש ׁשאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהּתלמידים

עּמֹו. ונמנין ונֹותנין ונֹוׂשאין ְְְְְְְִִִִִָָּדבריו,
.Ëּבקרֹובים ּדינֹו את ּגֹומרין אין ּדין, ּגמר [-ּובׁשעת ְְְְִִִִִִֵֶַַ

ׁשּיתּבאר.הדיינים] ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ׁשהּדּינין ;ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
.Èּומבין חכם ׁשהיה קּבלה[בתורה]ּתלמיד מחּסר והיה ,-] ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ

מרבותיו] צרימסורת ׁשהּוא הּקּבלה לֹו מֹוסר רּבֹו הרי -ֲִֵֵֶַַַָָָ
נפׁשֹות. ּבדיני עּמֹו ּדן והּוא זה, ּבדין ְְְְִִִֵֶָָָלּה

.‡È ּגר אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים והּוא,הּכל - ְְֲִִִֵֵֵַָָֹ
את ּדן וגר מּיׂשראל; אּמֹו ּפי ׁשּתהיה על אף הּגר, חברֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

- מעיניו ּבאחת והּסּומה הּממזר, וכן מּיׂשראל. אּמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאין
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ממֹונֹות  ּדיני לדּון אֹותם ּכׁשר ּדנין אין - נפׁשֹות ּבדיני אבל . ְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָָ
יהיה  ולא לכהּנה, הּמּׂשיאין ויׂשראלים לוּיים ּכהנים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻאּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבאחת, אפּלּו סּומה מהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָאחד

יב  ¤¤ּפרק
ּדין,‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד

אֹומרין  - ּפלֹונית' עברה ׁשעבר ּפלֹוני זה 'ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:
ּבֹו' התריתם אֹותֹו? אּתם 'מּכירין 'אין להם: אמרּו: אם ? ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

הרי  - ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו', 'נסּתּפק  אֹו אֹותֹו', מּכירין ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹאנּו
ּפטּור. ֶָזה

התראה;·. צרי - הארץ עם ואחד חכמים, ּתלמיד ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ׁשּמא  למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה נּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

היה  'אל ׁשֹוגג אֹו 'ּפרׁש'! לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד . ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּדין', ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, עברה ׁשּזֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּתעׂשה!
הרּכין  אֹו ׁשתק, אם וכן ּפטּור. ּפרׁש, אם 'מלקּות'. ְְְִִִִֵֵֵַַָָאֹו
ׁשּיּתיר  עד ּפטּור; אני', 'יֹודע אמר: אפּלּו ּפטּור; - ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבראׁשֹו
ּכ ואחר עֹוׂשה'; אני ּכן מנת 'על ויאמר: למיתה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹעצמֹו
ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו להתראה, ּתכף ויעׂשה ׁשּיעבר וצרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹיהרג.
ּבֹו ׁשהתרה ּובין אחרת. התראה צרי ּדּבּור, ּכדי אחר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל
אפּלּו - עדים ּבפני אחר ּבֹו ׁשהתרה וכן העדים, מן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאחד

ׁש אפּלּו עבד, אֹו ואפּלּואּׁשה ראהּו, ולא הּמתרה קֹול מע ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
נהרג. זה הרי - ּבעצמֹו ְְְֱֲִֵֶֶַָָהתרה

.‚- אֹותֹו' אנּו ּומּכירין התראה, לֹו 'היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו
אימה]מאּימין על [מטילים מאּימין וכיצד עליהם. ּדין ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַ

מאמד ּתאמרּו 'ׁשּמא להם: אֹומרים נפׁשֹות? השערה]עדי -] ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ
ׁשּמא  אֹו ׁשמענּו, נאמן אדם מּפי עד, מּפי עד ְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּומּׁשמּועה,
היּו וחקירה, ּבדריׁשה אתכם לבּדק ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאין
אדם  ממֹונֹות, ּדיני נפׁשֹות: ּדיני ממֹונֹות, ּכדיני ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹיֹודעים
זרעֹותיו  ודם ּדמֹו נפׁשֹות, ּדיני לֹו; ּומתּכּפר ממֹונֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָנֹותן
ּדמי  "קֹול נאמר: לקין ׁשהרי העֹולם, סֹוף עד ּבֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָּתלּויין
אדם  נברא לפיכ זרעֹותיו; ודם ּדמֹו אלי", צעקים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹאחי
מּיׂשראל, אחת נפׁש המאּבד ׁשּכל ללּמד - ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיחידי
אחת  נפׁש המקּים וכל מלא, עֹולם אּבד ּכאּלּו עליו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמעלין
ּבאי  ּכל הרי מלא. עֹולם קּים ּכאּלּו עליו מעלין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָמּיׂשראל,
מהן  אחד ּפני ואין נבראין, הן הראׁשֹון אדם ּבצּורת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולם,
לֹומר: יכֹול ואחד אחד ּכל ,לפיכ חברֹו; לפני ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּדֹומין

זֹו' ּולצרה ּלנּו 'מה ּתאמרּו: ׁשּמא העֹולם'. נברא [-'ּבׁשבילי ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹ

ולהעיד] אֹולבוא ראה אֹו עד, "והּוא נאמר: ּכבר הלא - ?ְְֱֲֵֶַָָָֹ
- זה'? ׁשל ּבדמֹו ולחּוב ּלנּו 'מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ְְְֶֶֶַָָָָָָֹידע";
עמדּו אם | רּנה"'. רׁשעים, "ּובאבד נאמר: ּכבר ְְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹוהלא
אֹותֹו ּובֹודקין ׁשּבעדים, הּגדֹול את מכניסין - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבדבריהם
אם  עדּות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובחקירה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָּבדריׁשה
אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני, את מכניסין - מכּונת עדּותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻנמצאת
ואחד  אחד ּכל ּבֹודקין מאה, העדים היּו ואפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכראׁשֹון;
- מכּונים העדים ּכל ּדברי נמצאּו | וחקירה. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבדריׁשה
חטאת, לא 'אם לֹו: ואֹומרים ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבזכּות ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹּפֹותחין
זכּות, לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין מּדבריהם'; ּתירא ְְְְִִִִִֵֶַָָָאל
עד  אֹותֹו אֹוסרין זכּות, לֹו מצאּו לא ואם אֹותֹו; ְְְְְִִִַָֹּפֹוטרין

זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין מזּדּוגין ּבּיֹום ּובֹו דיון]למחר. ,[צוותי ְְְְְִִִֶַַַַָָ
אֹותֹו ּכל יין ׁשֹותין ואין ּבמאכל, ּוממעטין ּבדינֹו; ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָלעּין
ׁשּלֹו זּוג עם ואחד אחד ּכל הּלילה, ּכל ּבּדבר ונֹוׂשאין ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,
המזּכה  ּדין, לבית מׁשּכימין ּולמחרת ּבביתֹו. עצמֹו עם ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
והמחּיב  ּבמקֹומי'; אני ּומזּכה המזּכה, הּוא 'אני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַאֹומר:
'חזרּתי, אֹו ּבמקֹומי', אני ּומחּיב המחּיב, הּוא 'אני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָאֹומר:
אֹו ׁשחּיבּו הם מי ידעּו ולא ּבּדבר, טעּו ואם מזּכה'. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואני
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבאחד, אּלא נחׁשבין ׁשאינם אחד מּטעם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזּכּו
טעם  ּכֹותבין הן ׁשהרי אֹותם, מזּכירין הּדּינין סֹופרי הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
זכּות, לֹו מצאּו אם ּבדינֹו: ּומתחילין | ואחד. אחד ּכל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשל

להֹוסיף הצרכּו ואם דיינים]ּפטרּוהּו; רּבּו[- מֹוסיפין. , ְְְְְִִִִַָֻ
ׁשהֹורגין  ּומקֹום להרג ֹו. אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָהמחּיבין,

מּבית  ורחֹוק ּדין, לבית חּוץ יהיה - ּדין ּבית ּדין,ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶָ
לי  ויראה לּמחנה". מחּוץ אל המקּלל את "הֹוצא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
ּדינֹו ּבית ּבין ּׁשהיה ּכמה מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיהיה
מחנה  סֹוף ּובין מֹועד, אהל לפני ׁשהיה רּבנּו מׁשה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשל

ְִֵָיׂשראל.
ּביֹומֹו„. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - ּדינֹו ׁשּנגמר .מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּומּכין  ׁשּתלד; עד לּה ממּתינין אין - עּברה היתה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאפּלּו
אם  אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון, ּבית ּכנגד ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותּה
אּׁשה  וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - הּמׁשּבר על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיׁשבה

ּבׂשערּה. להנֹות מּתר ְִֵֵֵֶָָָָָֻׁשּתהרג,
זבּוח‰. זבחֹו והיה להרג, יֹוצא ׁשהיה שחוט]מי קרבנו -] ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ׁשּמּזין עד אֹותֹו, הֹורגין אין -ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
לֹו ממּתינין אין - הּזבח נׁשחט לא ועדין ּדינֹו, נגמר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַֹואם

הּדין. את מעּנין ׁשאין קרּבנֹו; עליו ׁשּיקריבּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעד
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יב  ¤¤ּפרק
ּבאכילה הּׁשֹוחט‡. מּתר הּבׂשר - אחד ּביֹום ּבנֹו ואת ,אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּביֹום  תׁשחטּו לא ּבנֹו ואת "אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַֹֹוהּׁשֹוחט
אם  לפיכ האחרֹון; ׁשחיטת על אּלא לֹוקה ואינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחד".
חברֹו - הּׁשני את וׁשחט חברֹו ּובא מּׁשניהן, אחד ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחט

ֶלֹוקה.
זמן ·. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג - ּבנֹו ואת אֹותֹו ּבחּלין אּסּור , ְְְְְְִִֵֶַָָָֻ

ׁשאינן  מקּדׁשין ּבין הּנאכלין מקּדׁשין ּבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּובמקּדׁשין,
אֹו ּבחּוץ, והּׁשני ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנאכלין;
אֹו חּלין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין - ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהראׁשֹון
- קדׁשים ואחד חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשניהן

ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון, ׁשּׁשחט ְְֲִֶֶֶֶַַָזה
ּבלבד ‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

אבל  האּסּור; הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו" "לא ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
וכן  הּׁשני. לׁשחט מּתר ּבידֹו, נתנּבל אֹו הראׁשֹון נחר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻאם

ּפטּור. - ּבידֹו נתנּבל אֹו הּׁשני, ונחר הראׁשֹון ׁשחט ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאם
הראׁשֹון „. את עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחרׁש

ׁשחיטה  ׁשחיטתן ׁשאין אחריהן, הּׁשני את לׁשחט מּתר -. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
אסּור ‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לֹוקה  אינֹו ׁשחט, ואם הּׁשני; ;לׁשחט ְְִִִֵֵֶַַָֹ
.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה לאכילה, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה

ּבעזרה  חּלין ׁשּׁשחט ועגלה ראׁשֹון הּנסקל ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
האחרֹון  ּובא זרה, לעבֹודה ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ֲֲֲֲֶַַַָָָָָָָָָָֻערּופה
את  הראׁשֹון ׁשחט אם וכן לֹוקה. זה הרי - הּׁשני את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשחט
אֹו ּבעזרה חּלין הן והרי הּׁשני, וׁשחט האחרֹון ּובא ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהאחד,
לֹוקה. זה הרי - אדּמה ּפרה אֹו ערּופה ועגלה הּנסקל ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשֹור

.Ê ז לעבֹודה ׁשהרי ׁשחטֹו ּבנֹו, ואת אֹותֹו מּׁשּום ּפטּור - רה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָ
ולא  ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום ּבֹו התרּו ואם ּבנפׁשֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַֹנתחּיב

לֹוקה  - זרה עבֹודה מּׁשּום ּבֹו .התרּו ְֲִִֶָָָ
.Á טהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין

תׁשחטּוּבלבד  לא ּבנֹו ואת אתֹו - ׂשה אֹו "וׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ
העז, על ׁשּבא צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום
אסּור  - הּצבּיה על הּבא עז אבל לֹוקה. - ּובנּה העז ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוׁשחט
ּובנּה ּפרה לֹוקה; אינֹו ׁשחט ואם ּבנּה, ואת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלׁשחט

ּובנּה. צבּיה לא ּתֹורה, ְְְִָָָָָֹאסרה
.Ë את וׁשחט ּבן, וילדה נקבה, הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה

מּמין  הּבא ּכלאים וכן לֹוקה; - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנקבה
הּכבׂשה  עם מעז ּבין העז, עם מּכבׂש ּבין עז, ּומּמין ְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכבׂש

ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה -. ְְִֶֶ

.È המעּברת את לׁשחט ואם מּתר הּוא. מאּמֹו אבר עּבר, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻֻ
והפריס ׁשחיטתּה, אחר חי העּבר -[נעמד]יצא הּקרקע על ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֻ

לֹוקה. אינֹו ׁשחט, ואם אחד; ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֵֶֶַָָאין
.‡È ואם וּדאי. ּבנּה ׁשּזה ּבּנקבֹות, נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאּסּור

א  הּוא ׁשּזה אחד;נֹודע ּביֹום ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - וּדאי ביו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אֹו ּבּזכרים נֹוהג אם ספק ׁשהּדבר לֹוקה, אינֹו - ׁשחט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואם

נֹוהג  .אינֹו ֵֵ
.·È לֹוקה - בניה ׁשני ׁשחט ּכ ואחר הּפרה, את ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט

לֹוקה  - ׁשחטּה ּכ ואחר בניה, ׁשני ׁשחט מלקּיֹות; ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתי
ׁשחטּה ׁשּתים; לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאחת;

אחת  לֹוקה - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה, ּבן ּבין ואת ; ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
אחר. ּבין ֵֵַהּוא

.‚È לדין ּובאּו הּבת, וזה האם זה בהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ואם  למחר. ימּתין והּׁשני ראׁשֹון; יׁשחט ראׁשֹון, ׁשּלקח זה -ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

למחר  עד הראׁשֹון וימּתין זכה; וׁשחט, הּׁשני .קדם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
.„Èצרי לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר ּבּׁשנה, ּפרקים ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּובארּבעה

לאחר  אּמּה אֹו ּבּתּה מכרּתי 'ּכבר לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהֹודיעֹו
עד  יׁשחט ולא האחרֹון, זה ׁשּימּתין ּכדי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁשחטּנה'
יֹום  וערב חג, ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: ואּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחר;

הּׁשנה  ראׁש וערב עצרת, וערב ּפסח, ׁשל הראׁשֹון .טֹוב ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÂË ּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּבׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשֹוחט  ׁשהּוא ׁשחזקתֹו - הּיֹום ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנחּפז
ׁשּמא  - להֹודיעֹו צרי אינֹו ּבּיֹום, רוח היה אם אבל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעּתה;

למחר  אּלא יׁשחט .לא ְְִֶָָָֹֹ
Ë.Êצרי - לּכּלה הּבת ואת לחתן, האם את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּמֹוכר

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ׁשּוּדאי .להֹודיעֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.ÊÈ אחר הֹול הּיֹום ּבנֹו, ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַַַָָָיֹום

לא הּלילה  רביעי, ליל ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
הראׁשֹון  ׁשחט אם וכן חמיׁשי; ליל ּתחּלת עד הּׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹיׁשחט
ּבתחּלת  הּׁשני ׁשֹוחט הּׁשמׁשֹות, ּבין קדם רביעי יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבסֹוף
לא  חמיׁשי, ליל ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ראׁשֹון ׁשחט חמיׁשי. ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹליל
אינֹו חמיׁשי, ּביֹום ׁשחט ואם ׁשּׁשי; ליל עד הּׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָֹיׁשחט

לֹוקה.
יום ראשון ֿ שני כ "ד ֿ כ "ה טבת 

ֶ

ה'תשע"ג  טבת כ"ה שני יום

יג  ¤¤ּפרק
ּבאכילה;הּלֹוקח‡. מּתר הּבׂשר - ּוׁשחטן הּבנים, על אם ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: האם, ׁשחיטת על על ולֹוקה האם תּקח "לא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּלחּה ואם לֹוקה. ׁשּיׁשּלחּנה, קדם מתה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּבנים".

ּפטּור. ׁשּלקחּה, ְֶַַָָָאחר
לקּים ·. חּיב - לע ׂשה ׁשּנּתקה תעׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן

לֹוקה  קּימֹו, לא ואם ׁשּבּה; .עׂשה ְְֲִִֵֶֶָֹ
מּתחת ּבא‚. ׁשּברחה אֹו וׁשּלחּה, מּידֹו האם וחטף אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
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יב  ¤¤ּפרק
ּבאכילה הּׁשֹוחט‡. מּתר הּבׂשר - אחד ּביֹום ּבנֹו ואת ,אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּביֹום  תׁשחטּו לא ּבנֹו ואת "אתֹו ׁשּנאמר: לֹוקה, ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַֹֹוהּׁשֹוחט
אם  לפיכ האחרֹון; ׁשחיטת על אּלא לֹוקה ואינֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחד".
חברֹו - הּׁשני את וׁשחט חברֹו ּובא מּׁשניהן, אחד ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחט

ֶלֹוקה.
זמן ·. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג - ּבנֹו ואת אֹותֹו ּבחּלין אּסּור , ְְְְְְִִֵֶַָָָֻ

ׁשאינן  מקּדׁשין ּבין הּנאכלין מקּדׁשין ּבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻּובמקּדׁשין,
אֹו ּבחּוץ, והּׁשני ּבעזרה ׁשּׁשחט הראׁשֹון ,לפיכ ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנאכלין;
אֹו חּלין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין - ּבעזרה והּׁשני ּבחּוץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהראׁשֹון
- קדׁשים ואחד חּלין מהן אחד ׁשהיה ּבין קדׁשים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשניהן

ּבנֹו. ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה אחרֹון, ׁשּׁשחט ְְֲִֶֶֶֶַַָזה
ּבלבד ‚. ּבׁשחיטה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ,אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

אבל  האּסּור; הּוא ׁשניהן ּבׁשחיטת - תׁשחטּו" "לא ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
וכן  הּׁשני. לׁשחט מּתר ּבידֹו, נתנּבל אֹו הראׁשֹון נחר ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻאם

ּפטּור. - ּבידֹו נתנּבל אֹו הּׁשני, ונחר הראׁשֹון ׁשחט ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאם
הראׁשֹון „. את עצמן לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחרׁש

ׁשחיטה  ׁשחיטתן ׁשאין אחריהן, הּׁשני את לׁשחט מּתר -. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
אסּור ‰. - נבלה ספק הּוא והרי הראׁשֹון, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לֹוקה  אינֹו ׁשחט, ואם הּׁשני; ;לׁשחט ְְִִִֵֵֶַַָֹ
.Â,לפיכ ׁשחיטה. ׁשמּה לאכילה, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשחיטה

ּבעזרה  חּלין ׁשּׁשחט ועגלה ראׁשֹון הּנסקל ׁשֹור אֹו טרפה אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
האחרֹון  ּובא זרה, לעבֹודה ׁשּׁשחט אֹו אדּמה, ּופרה ֲֲֲֲֶַַַָָָָָָָָָָֻערּופה
את  הראׁשֹון ׁשחט אם וכן לֹוקה. זה הרי - הּׁשני את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוׁשחט
אֹו ּבעזרה חּלין הן והרי הּׁשני, וׁשחט האחרֹון ּובא ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהאחד,
לֹוקה. זה הרי - אדּמה ּפרה אֹו ערּופה ועגלה הּנסקל ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשֹור

.Ê ז לעבֹודה ׁשהרי ׁשחטֹו ּבנֹו, ואת אֹותֹו מּׁשּום ּפטּור - רה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָ
ולא  ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום ּבֹו התרּו ואם ּבנפׁשֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַֹנתחּיב

לֹוקה  - זרה עבֹודה מּׁשּום ּבֹו .התרּו ְֲִִֶָָָ
.Á טהֹורה ּבבהמה אּלא נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו אּסּור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין

תׁשחטּוּבלבד  לא ּבנֹו ואת אתֹו - ׂשה אֹו "וׁשֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ
העז, על ׁשּבא צבי ּכיצד? ּבכלאים. ונֹוהג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביֹום
אסּור  - הּצבּיה על הּבא עז אבל לֹוקה. - ּובנּה העז ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוׁשחט
ּובנּה ּפרה לֹוקה; אינֹו ׁשחט ואם ּבנּה, ואת אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלׁשחט

ּובנּה. צבּיה לא ּתֹורה, ְְְִָָָָָֹאסרה
.Ë את וׁשחט ּבן, וילדה נקבה, הּזאת הּצבּיה ּבת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה

מּמין  הּבא ּכלאים וכן לֹוקה; - ּבנּה ואת הּצבּיה ּבת  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנקבה
הּכבׂשה  עם מעז ּבין העז, עם מּכבׂש ּבין עז, ּומּמין ְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכבׂש

ּבנֹו ואת אֹותֹו מּׁשּום לֹוקה -. ְְִֶֶ

.È המעּברת את לׁשחט ואם מּתר הּוא. מאּמֹו אבר עּבר, - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻֻֻ
והפריס ׁשחיטתּה, אחר חי העּבר -[נעמד]יצא הּקרקע על ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֻ

לֹוקה. אינֹו ׁשחט, ואם אחד; ּביֹום אֹותֹו ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֵֶֶַָָאין
.‡È ואם וּדאי. ּבנּה ׁשּזה ּבּנקבֹות, נֹוהג ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאּסּור

א  הּוא ׁשּזה אחד;נֹודע ּביֹום ׁשניהן ׁשֹוחטין אין - וּדאי ביו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אֹו ּבּזכרים נֹוהג אם ספק ׁשהּדבר לֹוקה, אינֹו - ׁשחט ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואם

נֹוהג  .אינֹו ֵֵ
.·È לֹוקה - בניה ׁשני ׁשחט ּכ ואחר הּפרה, את ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשֹוחט

לֹוקה  - ׁשחטּה ּכ ואחר בניה, ׁשני ׁשחט מלקּיֹות; ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתי
ׁשחטּה ׁשּתים; לֹוקה - ּבּתּה ּבן ואת ּבּתּה ואת ׁשחטּה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאחת;

אחת  לֹוקה - הּבת את ׁשחט ּכ ואחר ּבּתּה, ּבן ּבין ואת ; ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
אחר. ּבין ֵֵַהּוא

.‚È לדין ּובאּו הּבת, וזה האם זה בהמֹות, ׁשּתי ׁשּלקחּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשנים
ואם  למחר. ימּתין והּׁשני ראׁשֹון; יׁשחט ראׁשֹון, ׁשּלקח זה -ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

למחר  עד הראׁשֹון וימּתין זכה; וׁשחט, הּׁשני .קדם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ
.„Èצרי לחברֹו ּבהמה הּמֹוכר ּבּׁשנה, ּפרקים ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָּובארּבעה

לאחר  אּמּה אֹו ּבּתּה מכרּתי 'ּכבר לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָלהֹודיעֹו
עד  יׁשחט ולא האחרֹון, זה ׁשּימּתין ּכדי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁשחטּנה'
יֹום  וערב חג, ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום ערב הן: ואּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחר;

הּׁשנה  ראׁש וערב עצרת, וערב ּפסח, ׁשל הראׁשֹון .טֹוב ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ÂË ּבאחרֹונה ׁשּלקח זה ּבׁשראה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשֹוחט  ׁשהּוא ׁשחזקתֹו - הּיֹום ּבסֹוף והיה לקנֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנחּפז
ׁשּמא  - להֹודיעֹו צרי אינֹו ּבּיֹום, רוח היה אם אבל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעּתה;

למחר  אּלא יׁשחט .לא ְְִֶָָָֹֹ
Ë.Êצרי - לּכּלה הּבת ואת לחתן, האם את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהּמֹוכר

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹוחטין. אחד ּביֹום ׁשּוּדאי .להֹודיעֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.ÊÈ אחר הֹול הּיֹום ּבנֹו, ואת ּבאֹותֹו האמּור אחד ְְְֵֶֶַַַָָָיֹום

לא הּלילה  רביעי, ליל ּבתחּלת ראׁשֹון ׁשּׁשחט הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ
הראׁשֹון  ׁשחט אם וכן חמיׁשי; ליל ּתחּלת עד הּׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹיׁשחט
ּבתחּלת  הּׁשני ׁשֹוחט הּׁשמׁשֹות, ּבין קדם רביעי יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹּבסֹוף
לא  חמיׁשי, ליל ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ראׁשֹון ׁשחט חמיׁשי. ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹליל
אינֹו חמיׁשי, ּביֹום ׁשחט ואם ׁשּׁשי; ליל עד הּׁשני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָֹיׁשחט

לֹוקה.
יום ראשון ֿ שני כ "ד ֿ כ "ה טבת 
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ה'תשע"ג  טבת כ"ה שני יום

יג  ¤¤ּפרק
ּבאכילה;הּלֹוקח‡. מּתר הּבׂשר - ּוׁשחטן הּבנים, על אם ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר: האם, ׁשחיטת על על ולֹוקה האם תּקח "לא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּלחּה ואם לֹוקה. ׁשּיׁשּלחּנה, קדם מתה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּבנים".

ּפטּור. ׁשּלקחּה, ְֶַַָָָאחר
לקּים ·. חּיב - לע ׂשה ׁשּנּתקה תעׂשה לא מצות ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכן

לֹוקה  קּימֹו, לא ואם ׁשּבּה; .עׂשה ְְֲִִֵֶֶָֹ
מּתחת ּבא‚. ׁשּברחה אֹו וׁשּלחּה, מּידֹו האם וחטף אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
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ּתׁשּלח" "ׁשּלח ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּדעּתֹו ׁשּלא עד ידֹו - ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
ׁשּבּה. עׂשה קּים לא והרי מעצמֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשּלח

ּתעּוף,„. ׁשּלא ּכדי אגּפיה וקּצץ הּבנים, על אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
עד  אצלֹו אֹותּה ּומׁשהה מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָוׁשּלחּה
ּברחה  אֹו לזה, קדם מתה ואם ּומׁשּלחּה. ּכנפיה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיגּדלּו

ׁשּבּה עׂשה קּים לא ׁשהרי לֹוקה, - .ואבדה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹ
ּומפריחּה‰. ּבכנפיה אֹוחז האם? מׁשּלח ׁשּלחּהוכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

חּיב  - ּפעמים וחמּׁשה ארּבעה אפּלּו וחזרה, וׁשּלחּה ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָָוחזרה
ּתׁשּלח". "ׁשּלח ׁשּנאמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַלׁשּלח,

.Â חּיב - הּבנים' את ּומׁשּלח האם את נֹוטל 'הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר:
האם  האם".לׁשּלח את ּתׁשּלח "ׁשּלח ׁשּנאמר: , ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

.Ê עליהן האם חזרה ּכ ואחר לּקן, והחזירן הּבנים את ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
מּלׁשּלח  ּפטּור זה - הרי - אֹותּה וצד וחזר האם, את ׁשּלח . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

יכֹולה  אינּה והיא אֹותּה לצּוד אּלא ּתֹורה אסרה לא ְְְִֵֶָָָָָָָָָֹֻמּתר;
- יּלקחּו ׁשּלא עליהן מרחפת ׁשהיא הּבנים ּבׁשביל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלפרח,

"ו  הֹוציאּהׁשּנאמר: אם אבל האפרֹוחים"; על רבצת האם ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מּתר. - וצדּה וחזר ידֹו, ְְִַַַָָָָָֻמּתחת

.Á,מזּמן ׁשאינֹו טהֹור ּבעֹוף אּלא נֹוהג אינֹו האם ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּלּוח
"ּכי  ׁשּנאמר: - ּבּפרּדס ׁשּקּננּו ועֹופֹות ועלּיה ׁשֹוב יֹוני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכגֹון

"לפני צּפֹור קן ותרנגֹולין יּקרא אּוזין ּכגֹון המזּמן, אבל ; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לׁשּלח. חּיב אינֹו - ּבּבית ׁשּקּננּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָויֹונים

.Ë ּביצים אֹו לאּמן, צריכין ׁשאינן מפריחין אפרֹוחין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיּו
טרפֹות [חריגות]מּוזרֹות האפרֹוחין היּו לׁשּלח; חּיב אינֹו - ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּלׁשּלח. ּופטּור מּוזרֹות, ּכביצים אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ
.È מּלׁשּלח ּפטּור הּקן, על רֹובץ ׁשּמצאֹו טמא זכר עֹוף ; ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

עֹוף  ּביצי על רֹובץ טהֹור עֹוף אֹו טהֹור, עֹוף ּביצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָרֹובץ
מּלׁשּלח. ּפטּור - ְִֵֵַַָָטמא

.‡È הרי - טהֹורין והן מינּה, ׁשאינן ּביצים על רֹובצת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
לֹוקה  אינֹו ׁשּלח, לא ואם מׁשּלח; טרפה,זה האם היתה . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לׁשּלחּה. ְְַַָָחּיב
.·Èּב סימנין מקצת חּיב ׁשחט ׁשּיּקחּנה, קדם הּקן תֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לֹוקה  אינֹו ׁשּלח, לא ואם .לׁשּלח; ְְִִֵֵֶַַַֹ
.‚È;לׁשּלח חּיב ּבּקן, נֹוגעֹות ּכנפיה אם - מעפעפת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

אֹו מטלית היתה מּלׁשּלח. ּפטּור נֹוגעֹות, היּו לאו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָואם
ואם  מׁשּלח; זה הרי הּקן, ּובין ּכנפיה ּבין חֹוצצֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנפים

לֹוקה  אינֹו ׁשּלח, .לא ִֵֶַֹ
.„Èאֹו העליֹון, ּבּסדר נֹוגעֹות ּוכנפיה ביצים , סדרי ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיּו

יפֹות, ּביצים ותחּתיהן מּוזרֹות, ּביצים על רֹובצת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיתה
והאם  הּקן על הּזכר ׁשהיה אֹו אם, ּגּבי על אם ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאֹו
ואם  יׁשּלח; לקח, ואם יּקח; לא זה הרי - הּזכר על ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹרֹובצת

לֹוקה. אינֹו ׁשּלח, ִֵֶַֹלא
.ÂËואינּה הּביצים, ּבין אֹו האפרֹוחים ּבין יֹוׁשבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה

הּקן, ּבצד היתה אם וכן מּלׁשּלח; ּפטּור - ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנֹוגעת
מּלׁשּלח  ּפטּור - מּצּדֹו ּבּקן נֹוגעֹות .ּוכנפיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

.ÊË ּכל רֹואין: - ּביניהן והּקן אילן, בּדי ׁשני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
לׁשּלח  חּיב הּקן, על ּתּפל הּבּדין יּנטלּו .ׁשאּלּו ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

.ÊÈ חּיב - אחת ּביצה על אֹו אחד, אפרֹוח על רֹובצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיתה

-לׁשּלח  חּיים בעלי ּגּבי על אֹו הּמים, ּפני על קן הּמֹוצא . ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַ
נאמר  ולא ביצים" אֹו "אפרחים נאמר לא לׁשּלח; ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹחּיב

ּבהוה."ּבכל  הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא הארץ", על אֹו עץ ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
.ÁÈ;עליהן רֹובצת ׁשהאם זמן ּכל ּבּביצים לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאסּור

האפרֹוחים  על אֹו הּביצים על רֹובצת היתה אפּלּו ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ
ּכׁשם  חצרֹו; לֹו קנתה ולא מזּמנין, אינן - וׁשֹובכֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָֹֻּבעלּיתֹו
חצרֹו לֹו ּתזּכה לא ּכ לאחרים, ּבהן לזּכֹות יכֹול ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאינֹו

לׁשּלח  חּיב ּולפיכ .ּבהן; ְְִֵֶַַַָָָ
.ËÈ את ּבהן לטהר ואפּלּו הּבנים, על אם לּטל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

ׁשּלח, לא ואם לׁשּלח; חּיב לקח, ואם מצוה. ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהמצרע
עׂשה לֹוקה  ולא ועׂשה, תעׂשה לא את ּדֹוחה עׂשה ׁשאין - ְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹ

עׂשה. ֲֵֶּדֹוחה
.Î,מּכירֹו הּוא והרי מּידֹו ּופרח הּבית, לבדק עֹוף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמקּדיׁש

הּכל, לֹוקח - הּביצים על אֹו האפרֹוחים על רֹובץ ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּומצאֹו
ּבמקּדׁשין, נֹוהג האם ׁשּלּוח ׁשאין גזּבר; לידי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּומביאן

"ל ּתּקח הּבנים "ואת ׁשּלֹו.ׁשּנאמר: אּלּו ואין , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
.‡Î ׁשהּוא מּפני מּלׁשּלח, ּפטּור - הּנפׁש את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָעֹוף

אֹותֹו לדּון ּדין לבית להביאֹו .מצּוה ְְֲִִֵֶַָֻ

ה'תשע"ג  טבת כ"ו שלישי יום

יד  ¤¤ּפרק
טהֹור מצות‡. ועֹוף טהֹורה חּיה ׁשחיטת ּדם לכּסֹות ,עׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

וׁשפ יאכל, אׁשר עֹוף אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשּיכּסה: קדם לבר חּיב לפיכ ּבעפר"; וכּסהּו ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאת
ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הּדם'. ּכּסּוי על ְִִַַָָוצּונּו
"אׁשר ·. נאמר לא מזּמן; ּובׁשאינֹו ּבמזּמן נֹוהג הּדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻֻּכּסּוי

ּבין יצּוד" ּבמקּדׁשין, נֹוהג ואינֹו ּבחּלין ונֹוהג ּבהוה. אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻֻ
אינֹו ּוׁשחטן, עבר ואם הּבית; ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

לכּסֹות. ְַַָחּיב
הּדם ‚. את הקּדיׁש אֹו הקּדיׁשן ּכ ואחר עֹוף אֹו חּיה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשחט

לכּסֹות  חּיב -. ְַַָ
ּבהמה „. ספק ׁשהיא ּברּיה וכן וחּיה, מּבהמה הּבא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכלאים

חּיה  ּבׁשּבת,אֹו לחֹולה הּׁשֹוחט .מבר ואינֹו לכּסֹות, צרי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּביֹום  ספק אֹו ּכלאים הּׁשֹוחט וכן הּׁשּבת; לאחר לכּסֹות ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָחּיב

טֹוב. יֹום לאחר ּדמֹו מכּסה ְְֶַַַָטֹוב,
ּומינ ‰. עֹופֹות ּברכה הּׁשֹוחט מבר - אחד ּבמקֹום חּיה י ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לכּלן.אחת  אחד וכּסּוי , ְְִֶַַָָֻ
.Â;לכּסֹות חּיב דם, מראה ּבֹו יׁש אם - ּבמים ׁשּנתערב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדם

רֹואין  ּבהמה, ּבדם אֹו ּביין נתערב מּלכּסֹות. ּפטּור לאו, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָואם
ׁשחּיב  הּדם מראה ׁשּיראה אפׁשר אם מים: הן ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו
ואם  הּכל; לכּסֹות חּיב מים, היה אּלּו זה ּכׁשעּור ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹלכּסֹותֹו

מּלכּסֹות  ּפטּור .לאו, ְִַָָ
.Êּכּסּתּו ׁשנּיה. ּפעם לכּסֹותֹו חּיב אינֹו - ונתּגּלה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּכּסהּו

הרּוח, ׁשּכּסּתּו אחר ונתּגּלה חזר לכּסֹות; צרי אינֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהרּוח,
לכּסֹות  .חּיב ְַַָ
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.Á,הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם - הּסּכין וׁשעל הּנֹותז ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדם
לכּסֹותֹו .חּיב ְַַָ

.Ë;לכּסֹות חּיב נּכר, רּׁשּומֹו אם - ּבּקרקע הּדם ונבלע ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָׁשחט
ּופטּור  הרּוח, ׁשּכּסּתּו ּכמי זה הרי - נּכר רּׁשּומֹו אין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָואם

.מּלכּסֹות  ְִַ
.È,לאכילה הראּויה ׁשחיטה ּדם על אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

יאכל" "אׁשר אֹוׁשּנאמר: טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּדינן  ׁשּנגמר עֹוף אֹו חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּׁשֹוחט

מּלכּסֹות  ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט חרׁשלסקילה, וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
לכּסֹות  חּיבין אינן עצמן, לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשֹוטה

ׁשחיטתן. ְִַָָּדם
.‡È ּבעפר מכּסין מכּסין? ּדק,ּבּמה ּבזבל ּובגבסים, ּבסיד, , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

אבנים  ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ׁשאין ּדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּובחֹול
חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ּובנערת [נגרים]וחרׂשים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

וחרסית ּובלבנה אּלּו[טיט]ּדּקה, ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
- ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי, עליו ּכפה אם אבל הן. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמין

"ּבעפר". ׁשּנאמר: ּכּסּוי, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאין
.·È וסּוּבין וקמח ּגס, ּובחֹול ּגס, ּבזבל מכּסין אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ

עפר;ּומּורסן  מין אּלּו ׁשאין לפי - מּתכֹות ּכלי ּוׁשחיקת , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנקרא  מּפני ּבּה, ׁשּמכּסין ּבלבד הּזהב מּׁשחיקת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּדק  אׁשר "עד ונאמר: לֹו", זהב "ועפרת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'עפר',

ְָָלעפר".
.‚Èּובכחל הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, איפור]מכּסין ,[צבע ְְְְְִִִִַַַַָֹ

הּפסילים ריחיים]ּובנקרת עצים [פסולת אפר ּבין ּובאפר, , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
נאמר: ׁשהרי - ׁשּנׂשרף ּבׂשר אפר אפּלּו ּבגדים, אפר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין

החּטאת" ׂשרפת הּנּדחת."מעפר עיר ּבעפר לכּסֹות ּומּתר ; ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַַָָֻ
.„È ואחר יׁשחט, ּכ ואחר למּטה, עפר ׁשּיּתן צרי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט

ּבעפר  ויכּסה ּבכלי יׁשחט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ. ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
.ÂË"וכּסה וׁשפ" ׁשּנאמר: ׁשּיכּסה, הּוא - ׁשּׁשחט ;ּומי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבפני  מצוה ׁשּזֹו לכּסֹותֹו; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם
לבּדֹו. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,

.ÊË ּבסּכין אֹו ּבידֹו, אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא אֹוּוכׁשּמכּסה, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבזּויֹות  ויהיּו ּבּמצוֹות, ּבּזיֹון מנהג ינהג ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹּבכלי
ּבהן  ׁשּצּוה למי אּלא מצוֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו;
ליׂשראל  נר אֹותם וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּברּו

הּיׁשר;}הּמעׂשים {ליּׁשר נתיבֹות להֹורֹות ואֹור (המעקׁשים), ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹ
לנתיבתי". ואֹור ,ּדבר לרגלי "נר אֹומר: הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוכן

ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת חמיׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּביאה, אּסּורי הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ׁשבעה  אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָׁשנים

ּפרקים. עׂשר ארּבעה ׁשחיטה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָעׂשר

ה'תשע"ג  טבת כ"ז רביעי יום
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הלכֹות  ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמין. ערכים הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,
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מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר; ּבׁשמֹו לּׁשבע  ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את  לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ(ב)
ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע (ה) ממֹון; ּכפירת על לּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ(ד)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת - הן ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה

היא  ּבּטּוי, ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, ְְְִִִֵַַַַָָּוׁשבּועת
להרע  ּבׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש "אֹו ּבּתֹורה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמרה

להיטיב" להּבא,אֹו ׁשּתים - חלקים לארּבעה נחלקת והיא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אֹו ׁשּנעׂשה ׁשעבר ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּוׁשּתים
יעׂשה. וׁשּלא ׁשּיעׂשה להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעׂשה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבּטּוי ·. ׁשבּועת לֹוואין ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
'ׁשאכלּתי', לׁשעבר? ּכיצד לׁשעבר. ּבין להּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעׂשֹותן,
'ׁשּלא  אֹו ּפלֹוני', עם ּפלֹוני 'ׁשּדּבר אֹו לּים', אבן 'ׁשּזרקּתי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
עם  ּפלֹוני ּדּבר 'ׁשּלא אֹו לּים', אבן זרקּתי 'ׁשּלא אֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכלּתי',
אֹו לּים', אבן 'ׁשאזרק אֹו 'ׁשאכל', להּבא? וכיצד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפלֹוני';
ׁשּתים  אּלּו הרי לּים'; אבן אזרק 'ׁשּלא אֹו אכל', ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ'ׁשּלא

להּבא. ּוׁשּתים ְְְִֶַַַָָלׁשעבר
ּכגֹון ‚. - והחליף אּלּו מחלקֹות מארּבע אחת על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָנׁשּבע

הרי  - אכל לא והּוא 'ׁשאכלּתי' אֹו ואכל, יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
תּׁשבעּו "לא נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ׁשקר; ׁשבּועת ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָֹזֹו
ּבׁשֹוגג, לֹוקה; ּבמזיד, - לּׁשקר נׁשּבע ואם לּׁשקר". ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָבׁשמי
ידע  והּוא מּמּנּו, "ונעלם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמביא

ְֵָואׁשם".
ׁשּנׁשּבע „. האחת, מחלקֹות: לארּבע נחלקת ׁשוא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשבּועת

ּכן  ׁשאינֹו הּידּוע ּדבר האיׁשעל על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשיׁש ׁשל עּמּוד ועל איׁש, ׁשהּוא האּׁשה ועל אּׁשה, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זהב; ְֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא
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.Á,הּוא אּלא ּדם ׁשם אין אם - הּסּכין וׁשעל הּנֹותז ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדם
לכּסֹותֹו .חּיב ְַַָ

.Ë;לכּסֹות חּיב נּכר, רּׁשּומֹו אם - ּבּקרקע הּדם ונבלע ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָׁשחט
ּופטּור  הרּוח, ׁשּכּסּתּו ּכמי זה הרי - נּכר רּׁשּומֹו אין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָואם

.מּלכּסֹות  ְִַ
.È,לאכילה הראּויה ׁשחיטה ּדם על אּלא ּבכּסּוי חּיב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאין

יאכל" "אׁשר אֹוׁשּנאמר: טרפה, ונמצאת הּׁשֹוחט ,לפיכ ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּדינן  ׁשּנגמר עֹוף אֹו חּיה הּׁשֹוחט אֹו ּבעזרה, חּלין ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻהּׁשֹוחט

מּלכּסֹות  ּפטּור - ּבידֹו ונתנּבלה והּׁשֹוחט חרׁשלסקילה, וכן . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
לכּסֹות  חּיבין אינן עצמן, לבין ּבינן ׁשּׁשחטּו וקטן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשֹוטה

ׁשחיטתן. ְִַָָּדם
.‡È ּבעפר מכּסין מכּסין? ּדק,ּבּמה ּבזבל ּובגבסים, ּבסיד, , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

אבנים  ּובׁשחיקת לכתׁשֹו, צרי הּיֹוצר ׁשאין ּדק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּובחֹול
חרׁשים ּובנסרת ּדּקה, ּפׁשּתן ׁשל ּובנערת [נגרים]וחרׂשים, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

וחרסית ּובלבנה אּלּו[טיט]ּדּקה, ׁשּכל ׁשּכתׁשּה; ּומגּופה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
- ּבאבנים ּכּסהּו אֹו ּכלי, עליו ּכפה אם אבל הן. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמין

"ּבעפר". ׁשּנאמר: ּכּסּוי, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאין
.·È וסּוּבין וקמח ּגס, ּובחֹול ּגס, ּבזבל מכּסין אין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ

עפר;ּומּורסן  מין אּלּו ׁשאין לפי - מּתכֹות ּכלי ּוׁשחיקת , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנקרא  מּפני ּבּה, ׁשּמכּסין ּבלבד הּזהב מּׁשחיקת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּוץ
ּדק  אׁשר "עד ונאמר: לֹו", זהב "ועפרת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ'עפר',

ְָָלעפר".
.‚Èּובכחל הּכבׁשן, ּפיח והּוא ּבׁשיחּור, איפור]מכּסין ,[צבע ְְְְְִִִִַַַַָֹ

הּפסילים ריחיים]ּובנקרת עצים [פסולת אפר ּבין ּובאפר, , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ
נאמר: ׁשהרי - ׁשּנׂשרף ּבׂשר אפר אפּלּו ּבגדים, אפר ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבין

החּטאת" ׂשרפת הּנּדחת."מעפר עיר ּבעפר לכּסֹות ּומּתר ; ְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַַַָָֻ
.„È ואחר יׁשחט, ּכ ואחר למּטה, עפר ׁשּיּתן צרי ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשֹוחט

ּבעפר  ויכּסה ּבכלי יׁשחט לא אבל ּבעפר; יכּסה ּכ. ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ
.ÂË"וכּסה וׁשפ" ׁשּנאמר: ׁשּיכּסה, הּוא - ׁשּׁשחט ;ּומי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבפני  מצוה ׁשּזֹו לכּסֹותֹו; חּיב - אחר וראהּו ּכּסהּו, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹואם
לבּדֹו. ּבּׁשֹוחט ּתלּויה ואינּה ְְְְֵֵַַַָָָעצמּה,

.ÊË ּבסּכין אֹו ּבידֹו, אּלא ּברגלֹו, יכּסה לא אֹוּוכׁשּמכּסה, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבזּויֹות  ויהיּו ּבּמצוֹות, ּבּזיֹון מנהג ינהג ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹּבכלי
ּבהן  ׁשּצּוה למי אּלא מצוֹות, ׁשל לעצמן הּכבֹוד ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו;
ליׂשראל  נר אֹותם וער ,ּבחׁש מּלמּׁשׁש והּצילנּו הּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּברּו

הּיׁשר;}הּמעׂשים {ליּׁשר נתיבֹות להֹורֹות ואֹור (המעקׁשים), ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹ
לנתיבתי". ואֹור ,ּדבר לרגלי "נר אֹומר: הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוכן

ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת חמיׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ּביאה, אּסּורי הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ׁשבעה  אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָׁשנים

ּפרקים. עׂשר ארּבעה ׁשחיטה, הלכֹות ּפרקים; ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָעׂשר

ה'תשע"ג  טבת כ"ז רביעי יום
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הלכֹות  ׁשבּועֹות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ארּבע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכֹותיו

וחרמין. ערכים הלכֹות נזירּות, הלכֹות ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרים,
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מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
לּׁשקר; ּבׁשמֹו לּׁשבע  ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
ּבפּקדֹון; לכּפר ׁשּלא (ג) לּׁשוא; ׁשמֹו את  לּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ(ב)
ּבאמת. ּבׁשמֹו לּׁשבע (ה) ממֹון; ּכפירת על לּׁשבע ׁשּלא ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ(ד)

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
ׁשוא,‡. ּוׁשבּועת ּבּטּוי, ׁשבּועת - הן ׁשבּועֹות מיני ְְְְְִִֵֵַַַָָָארּבעה

היא  ּבּטּוי, ׁשבּועת העדּות. ּוׁשבּועת הּפּקדֹון, ְְְִִִֵַַַַָָּוׁשבּועת
להרע  ּבׂשפתים לבּטא תּׁשבע ּכי נפׁש "אֹו ּבּתֹורה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמרה

להיטיב" להּבא,אֹו ׁשּתים - חלקים לארּבעה נחלקת והיא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
אֹו ׁשּנעׂשה ׁשעבר ּדבר על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לׁשעבר, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּוׁשּתים
יעׂשה. וׁשּלא ׁשּיעׂשה להיֹות ׁשעתיד ּדבר ועל נעׂשה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבּטּוי ·. ׁשבּועת לֹוואין ׁשאפׁשר ּבדברים אּלא נֹוהגת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
'ׁשאכלּתי', לׁשעבר? ּכיצד לׁשעבר. ּבין להּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלעׂשֹותן,
'ׁשּלא  אֹו ּפלֹוני', עם ּפלֹוני 'ׁשּדּבר אֹו לּים', אבן 'ׁשּזרקּתי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
עם  ּפלֹוני ּדּבר 'ׁשּלא אֹו לּים', אבן זרקּתי 'ׁשּלא אֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאכלּתי',
אֹו לּים', אבן 'ׁשאזרק אֹו 'ׁשאכל', להּבא? וכיצד ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּפלֹוני';
ׁשּתים  אּלּו הרי לּים'; אבן אזרק 'ׁשּלא אֹו אכל', ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ'ׁשּלא

להּבא. ּוׁשּתים ְְְִֶַַַָָלׁשעבר
ּכגֹון ‚. - והחליף אּלּו מחלקֹות מארּבע אחת על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָנׁשּבע

הרי  - אכל לא והּוא 'ׁשאכלּתי' אֹו ואכל, יאכל ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
תּׁשבעּו "לא נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ׁשקר; ׁשבּועת ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָֹזֹו
ּבׁשֹוגג, לֹוקה; ּבמזיד, - לּׁשקר נׁשּבע ואם לּׁשקר". ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָבׁשמי
ידע  והּוא מּמּנּו, "ונעלם ׁשּנאמר: ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמביא

ְֵָואׁשם".
ׁשּנׁשּבע „. האחת, מחלקֹות: לארּבע נחלקת ׁשוא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשבּועת

ּכן  ׁשאינֹו הּידּוע ּדבר האיׁשעל על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשיׁש ׁשל עּמּוד ועל איׁש, ׁשהּוא האּׁשה ועל אּׁשה, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זהב; ְֵֵֶֶַָָָֹׁשהּוא

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



zereayצח zekld - d`ltd xtq - zah g"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לאדם ‰. ספק ּבֹו ׁשאין ידּוע ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשנּיה,
ּכן  ׁשהּוא ׁשמים,ּבעֹולם ׁשהיא הּׁשמים על ׁשּנׁשּבע ּכגֹון . ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכל  וכן ׁשנים; ׁשהן ׁשנים ועל אבן, ׁשהיא זֹו האבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹועל
לצּדק  ּכדי ׁשלם לאדם ספק ּבֹו ׁשאין ּדבר ׁשּזה ּבזה, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכּיֹוצא

ּבׁשבּועה. ְִַָָָהּדבר
.Â הּמצוה את לבּטל ׁשּנׁשּבע ׁשּנׁשּבע ׁשליׁשית, ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּבּסּכה  יׁשב וׁשּלא ּתפּלין, ילּבׁש וׁשּלא ּבציצית, יתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻׁשּלא
ּבׁשּבתֹות  ׁשּיתעּנה אֹו הּפסח, ּבלילי מּצה יאכל ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבחג

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טֹובים; ְְִִֵֵֶַָָֹוימים
.Ê?ּכיצד לעׂשֹותֹו. ּבֹו ּכח ׁשאין ּדבר על ׁשּנׁשּבע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית,

רצּופים  ויֹום לילה ימים ׁשלׁשה ייׁשן ׁשּלא ׁשּנׁשּבע וכן ּכגֹון , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשבּועֹות  מארּבע ׁשוא ׁשבּועת הּנׁשּבע ּכל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ה' ׁשם את תּׂשא "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלּו
ּפטּור  ׁשֹוגג, היה ואם לֹוקה; מזיד, היה אם לּׁשוא"; ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאלהי

ְִמּכלּום.
.Á,ּבידֹו חברֹו ממֹון ׁשּיׁש מי ּכל ּכיצד? הּפּקדֹון ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשבּועת

עׁשקֹו אֹו ׁשּגזלֹו, אֹו מלוה, ּבין ּפּקדֹון, שלא ּבין [לשכיר, ְְֲִִֵֵֶָָָָ
שכרו] לו ּבזה,שילם וכּיֹוצא החזירּה, ולא אבדה לֹו מצא אֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹ

עֹובר  זה הרי - ּבֹו וכפר ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ממֹון מּמּנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָותבע
לכפירת  אזהרה זֹו תכחׁשּו", "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא
על  ׁשקר, על לֹו נׁשּבע ואם זה. לאו על לֹוקין ואין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָממֹון;
נאמר: זה ועל אחר; ּבלאו עֹובר זה הרי - ּבֹו ׁשּכפר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָממֹון
ּכפירת  על לנׁשּבע אזהרה זֹו ּבעמיתֹו", איׁש תׁשּקרּו ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹ"ולא

הּפּקדֹון'. 'ׁשבּועת הּנקראת היא זֹו, ּוׁשבּועה ְְְִִִֵַַַָָָממֹון.
.Ëּבּה ׁשּׁשּקר הּפּקדֹון ׁשבּועת על חּיב הּוא מׁשּלם ּומה ? ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבין  וּדאי, א ׁשם ּומקריב חמׁש; ּתֹוספת עם ּבֹו, ׁשּכפר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּקרן
ּבעמיתֹו "וכחׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגג, ׁשהיה ּבין מזיד ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה
ולא  - ואׁשם" יחטא ּכי והיה וכּו' יד ּבתׂשּומת אֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָֹּבפּקדֹון,

ּכמזיד; ׁשֹוגג לחּיב "ונעלם", ּבֹו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַנאמר
.Èּבֹו וידע ּבֹו, ׁשּנתחּיב ּבּממֹון אֹו ּבּפּקדֹון ׁשּיזיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא

ׁשבּועה  ממֹון ּבׁשעת אצלֹו לֹו ׁשּיׁש וׁשכח ׁשגג אם אבל ; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
יד  ּכ ואחר ונׁשּבע, מּכלּום.וכפר ּופטּור אנּוס, זה הרי - ע ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

הרי  ממֹון, ּכפירת על לּׁשקר לּׁשבע ׁשאסּור ידע לא אם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ּופטּור. אנּוס ֶָָזה

.‡È הּפּקדֹון ׁשבּועת ׁשגגת היא היא ּכן, ׁשּנעלם אם ּכגֹון ? ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
אסּורה  ׁשהיא וידע לאו, אם קרּבן עליה חּיבין אם ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ׁשּידע  ּוזדֹונּה, ׁשגגתּה; היא זֹו - ממֹון אצלֹו לֹו ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָוׁשּיׁש

קרּבן. עליה ְִֶֶַָָָָָׁשחּיבין
.·È ּכיצד העדּות ממֹון,ׁשבּועת עדּות ׁשּידעּו העדים ? ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

העידּו, ולא ּבעדּותן וכפרּו לֹו, להעיד העדּות ּבעל ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹּותבעם
'ׁשבּועת  הּנקראת היא זֹו - עדּות לֹו יֹודעין ׁשאינן לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָונׁשּבעּו
ׁשהיּו ּבין ויֹורד, עֹולה קרּבן זֹו ׁשבּועה על וחּיבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעדּות';
וׁשמעה  תחטא, ּכי "ונפׁש ׁשּנאמר: ׁשֹוגגין, ׁשהיּו ּבין ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמזידין
- 'ונעלם' ּבּה נאמר ולא וכּו', ראה" אֹו עד והּוא אלה, ְְְְֱֱֵֶֶַַָָָָָֹקֹול

ּכׁשגגה. הּזדֹון על ְְִֵַַַָָָלחּיב
.‚È העדּות ׁשבּועת ׁשגגת ׁשחּיבין ּכיצד מּמּנּו ׁשּנעלם ּכגֹון ? ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּוזדֹונּה, ׁשקר; וׁשהיא אסּורה, זֹו ׁשּׁשבּועה וידע קרּבן, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה
אסּורה, ׁשהיא ידע לא אם אבל קרּבן. עליה ׁשחּיבין ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּידע
יֹודעין  ׁשהן להם נֹודע ּכ ואחר ונׁשּבעּו, העדּות ׁשּׁשכחּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
אף  ּופטּורין אנּוסין, אּלּו הרי - ׁשקר על וׁשּנׁשּבעּו עדּות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַלֹו

הּקרּבן. ְִַָָמן

ה'תשע"ג  טבת כ"ח חמישי יום

ב ּפרק ¤¤
עצמֹו‡. מּפי אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע אחת הּנׁשּבע ,אחד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

אֹו ּגֹוי הׁשּביעֹו אפּלּו 'אמן'. וענה אחרים מּפי הּנׁשּבע ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָואחד
ׁשבּועה, אחר 'אמן' העֹונה ׁשּכל חּיב; - 'אמן' וענה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָקטן,
ּדבר  האֹומר אֹו 'אמן', העֹונה ואחד מּפיו. ׁשבּועה ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָּכמֹוציא
אני  'מחּיב אֹו 'הן', ׁשאמר: ּכגֹון - אמן ּכענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשענינֹו
ּבזה  ּכּיֹוצא וכל זֹו', ׁשבּועה עלי 'קּבלּתי אֹו זֹו', ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּבׁשבּועה
מלקּות  לחּיבֹו ּבין ּדבר, לכל  ּכנׁשּבע זה הרי - לׁשֹון ְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּבכל

קרּבן. לחּיבֹו ְְְֵַָָּבין
המיחד ·. ּבּׁשם אחד ׁשהׁשּביעֹו אֹו הּנׁשּבע ּבאחד אחד אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשּׁשמֹו ּובמי חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי ׁשּנׁשּבע ּכגֹון - הּכּנּויין ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַמן
הרי  - לׁשֹון ּבכל ּבהן וכּיֹוצא אּפים, אר ׁשּׁשמֹו ּובמי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרחּום,
והּוא, - ׁשבּועה הן הרי וארּור, אלה וכן ּגמּורה. ׁשבּועה ְְְְְְֲֵֵֵָָָָָָזֹו
ּכגֹון  ּכיצד? הּכּנּויין. מן ּכּנּוי אֹו הּׁשמֹות מן ׁשם ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַֹׁשּיזּכר
'מי  חּנּון', ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו 'לה'', 'ארּור', אֹו 'ּבאלה', ְְְִִֶֶַַַָָָָׁשאמר:
וכן  ׁשקר; על נׁשּבע זה הרי - ואכלֹו ּפלֹוני', ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאכל

ׁשבּועֹות. מיני ְְִִֵָּבׁשאר
'ׁשּלא ‚. חּנּון', ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו ּבה'', 'ׁשבּועה האֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹוכן

ּכלּום', ּבידי ל 'ׁשאין איׁש, והּוא אּׁשה', 'ׁשּזֹו ואכל, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹאכל',
חּיב. זה הרי - יֹודע והּוא עדּות', ל יֹודע 'ׁשאיני לֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָויׁש

ולא „. ׁשם הזּכיר ולא 'ׁשבּועה', אֹו 'ארּור' אֹו 'אלה' ְְְְִִֵַָָָָָֹֹאמר
לֹוקה  אינֹו אבל עליו; ׁשּנׁשּבע  ּבּדבר אסּור זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכּנּוי
ׁשם  ּבּה ׁשּיהיה עד ׁשבּועתֹו, על עבר אם קרּבן מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא

הּכּנּויין  מן ּכּנּוי אֹו המיחדין, הּׁשמֹות ׁשּבארנּו.מן ּכמֹו , ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֻ
ּכׁשבּועה ‰. ׁשבּועה ּכּנּוי ּכל אּלא ּבלבד, הּׁשבּועה ;ולא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

קֹוראים  והיּו עּלגים, הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָּכגֹון,
ׁשּלׁשֹון  ארּמּיים ׁשהיּו אֹו 'ׁשקּוקה', אֹו 'ׁשבּותה' ְְְְֲִִִֶֶַָָָָלׁשבּועה
'מֹוהא' אֹותּה מכּנין העּלגים והיּו 'מֹומתא', ּבלׁשֹונם ְְְְְִִִִַָָָָָָָָׁשבּועה
חּיב  זה הרי ׁשבּועה, וענינֹו ׁשּמׁשמעֹו לׁשֹון ׁשאמר ּכיון -ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשבּועה. לׁשֹון ׁשהֹוציא ְְְִֶָּכמֹו
.Â ׁשבּועה ּדר ּפעמים ׁשני לאו' 'לאו, האֹומר: אֹו:וכן , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ

'ימין' וכן ּכנׁשּבע; זה הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם והזּכיר הן', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'הן,
ּבימינֹו, ה' "נׁשּבע ׁשּנאמר: ׁשבּועה, ּו'ׂשמאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשבּועה
'וכ ּכ אעׂשה ׁשּלא 'מבטא האֹומר: וכן עּזֹו". ,ּובזרֹוע ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשבּועה. זֹו הרי - ּכּנּוי אֹו ׁשם ְְְֲִִִֵֵָוהזּכיר
.Ê''לה 'אּסר אֹואמר: אעׂשה', ׁשּלא חּנּון ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ

הּוא  הרי ׁשבּועה, ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָ'ׁשאעׂשה'
ְִָּכׁשבּועה.
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.Á ולא הֹואיל - 'ּכמֹות 'ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע
וזהּו ּפטּור; זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָֹהֹוציא

ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה, ְְִִֶַָָמתּפיס
.Ë והרי' ואמר: וחזר זה', ּבׂשר אכל 'ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן

הּזה' ּכּבׂשר הּזֹו לא הּפת ׁשהרי הּפת, על ּפטּור זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּפטּור  ׁשהּוא ּפי על ואף התּפיסּה; אּלא עליה ׁשבּועה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהֹוציא
הּפת  אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, ּומן הּמלקּות ְְֱִִֶַַַַַָָָָֹמן

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָָׁשהתּפיסּה
.È לׁשבּועה ׁשּנתּכּון אֹומי הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

הֹוציא  ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין  - ּבׂשפתים" "לבּטא ׁשּנאמר: מּתר, זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבׂשפתיו

ּבׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע
.‡È להּׁשבע ּבלּבֹו ּגמר אם ּדבר וכן ּבׂשפתיו והֹוציא וטעה , ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָ

להּׁשבע ׁש הּמתּכּון ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשּלא  נׁשּבע ׁשבּועה להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל יאכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשהרי  ראּובן, עם לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון אצל ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻיאכל
ׁשמעֹון  היה לא ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבׂשפתיו, הֹוציא ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָֹֹלא

ְִּבלּבֹו.
.·È ׁשבּועֹות מיני ׁשאר ולּבֹווכן ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ואכל, הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשוין.
הּיֹום, אצא ׁשּלא אּלא ּבלּבי היה לא 'אני ואמר: ּבֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהתרּו
אינֹו זה הרי - ּבלּבי' היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹוטעה
אכילה  ׁשעל ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלֹוקה,
אף  התראה, ּבעת ׁשּטעה טען ולא התראה ׁשּקּבל אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹנׁשּבע,
ּבֹו, התרּו אם וכן לֹו. ׁשֹומעין אין ,ּכ אחר ׁשּטען ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָעל
זה', ּדבר על נדרּתי 'לא אֹו נׁשּבעּתי', לא 'מעֹולם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹואמר:
אבל  היה, 'ּכן אמר: ׁשּנדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָואחר
אין  - הּנדר' על ּבלּבי היה 'ּתנאי אֹו ׁשוין', ולּבי ּפי היה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ולֹוקה. לֹו, ְְִֶׁשֹומעין
.‚Èלֹו אמרּו ּבֹו, היה ּכּיֹוצא 'ּבלּבי ואמר: נדרה', אׁשּת' : ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

והּוא  'נדרה', לֹו: אמרּו לֹו; ׁשֹומעין - והפרּתי' לּה, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
אמר: עליו, העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה', 'לא ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאֹומר:

לֹו. ׁשֹומעין אין - לּה' להפר היה ְְְִִִֵֵָָָָ'ּבלּבי
.„Èּבלּבֹו ּפת ּגמר לאכל ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

חּטים  ׁשּפת חּטים, ּבפת אסּור - ׁשמּה.סתם 'ּפת' ְְְִִִִֶַַַָָָ
.ÂË ואמר ׁשּנׁשּבע ועל מי הּיֹום, אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ

היה  וכ ּכ' לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדעּתכם
אחרים; ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבלּבי';
ּדעּתם, על ׁשּנׁשּבע ׁשוין אחרים ׁשל ולּבם ּפיו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכיון
מיני  ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו, ׁשל לּבם - ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָחּיב

ְׁשבּועֹות.
.ÊË הּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,לֹו:לפיכ אֹומרים הּנׁשּבע, את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּדעּתנּו'. על אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא
.ÊÈ ׁשּנאסר ואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

דּבּור  ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו לרב:חזר ּתלמיד ׁשּיאמר ּכדי והּוא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ
אֹו 'נחמּתי', אֹו ׁשבּועה', זֹו 'אין ואמר: רּבי', עלי ְְְִִִֵֶַַַָָָָ'ׁשלֹום

ּׁשאסר  מה ׁשהּתיר ׁשענינם אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי', ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'חזרּתי
לטֹועה. ּדֹומה ׁשּזה הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי -ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

.ÁÈ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻוכן
'הן', ואמר ד ּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּכדי  אחר ואם מּתר; זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹו

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו ֲִֵַָֹדּבּור,
.ËÈ;ּכלּום זה אין ּבלּבֹו, דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע

'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם 'מחּול וכן אֹו ,'ל ְְְְֲֲִִֵֵָָָֹֻ
ּכלּום; זה אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,'ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶל

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו, החזרה ׁשּיֹוציא ְְְֲִִֶַַַָָָעד
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הרי ‡. ּבאנס, אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

מּכלּום  ּפטּור ׁשּבארנּו,זה ּכמֹו ּבאנס מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהׁשּביעֹו אֹו ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹו

לחרמין נׁשּבעין לפיכ ולּמֹוכסין.[גזלנים]אּנס; ולהֹורגין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
אמרּו·. מֹוכס ממֹון ּבאיזה ׁשּלֹוקח מאליו, העֹומד ּבמֹוכס ? ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

אבל  ,הּמל ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה; מל ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמֹוסיף

ְֵָּגזלה.
הּׁשבּועה,‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי

ּדברים, אינן ׁשּבּלב אּלּו ׁשּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלדבר
זה  הרי האנס, מּפני ּבׂשפתיו להֹוציא יכֹול ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהֹואיל

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על ְְִִֵֶַָסֹומ
לאּנס „. ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּובלּבֹוּכיצד? סתם, ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּתר; זה הרי - חזיר ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

הבאי‰. ׁשל ׁשבּועֹות עליהן.[גוזמה]וכן ּפטּור ׁשגגה, וׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ
וחֹומה  ּגדֹולים חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? הבאי ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשבּועֹות
ּכיֹוצאי  והם ,ה ּמל ּפלֹוני חיל 'ׁשראיתי ונׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגבֹוהה,
לרקיע', עד ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת 'וׁשראיתי ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָמצרים',
ּבלא  ּכ ׁשהּדבר ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשּזה - אּלּו ּבדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכּיֹוצא
רב  אֹו החֹומה ּגבּה לסּפר אּלא נתּכּון ולא יתר, ולא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹּפחֹות

ָָהעם.
.Â הּפּקדֹון אֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשבּועה

ּכמֹו מּכלּום ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהיא,
ילּבׁשׁשּבארנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון היא, ׁשוא ׁשבּועת ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

היא, ׁשקר ׁשבּועת ואם מצוה; ׁשהּתפּלין ידע ולא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּתפּלין
יאכל  ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ׁשאכל, ונזּכר אכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכגֹון
ּכיסֹו ׁשּגנבה מּפני לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשכח
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּכת. וׁשּלא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹוׁשהּכת

ֶָּבזה.
.Ê קרּבן אם עליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת היא איזֹו ּכן, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לׁשעבר  ויֹורד יֹודע עֹולה והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ? ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

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



צט zereay zekld - d`ltd xtq - zah h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.Á ולא הֹואיל - 'ּכמֹות 'ואני ואמר: נׁשּבע, חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹׁשמע
וזהּו ּפטּור; זה הרי חברֹו, הׁשּביעֹו ולא מּפיו ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָֹהֹוציא

ּפטּור. ׁשהּוא ּבׁשבּועה, ְְִִֶַָָמתּפיס
.Ë והרי' ואמר: וחזר זה', ּבׂשר אכל 'ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכן

הּזה' ּכּבׂשר הּזֹו לא הּפת ׁשהרי הּפת, על ּפטּור זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
ּפטּור  ׁשהּוא ּפי על ואף התּפיסּה; אּלא עליה ׁשבּועה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהֹוציא
הּפת  אֹותּה לאכל לֹו אסּור הּקרּבן, ּומן הּמלקּות ְְֱִִֶַַַַַָָָָֹמן

ּבׁשבּועה. ְְִִִֶָָׁשהתּפיסּה
.È לׁשבּועה ׁשּנתּכּון אֹומי הּיֹום יאכל ׁשּלא ּבלּבֹו וגמר , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

הֹוציא  ולא ּבׁשבּועה, עליו אסּור זה וׁשּדבר יׁשּתה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
אין  - ּבׂשפתים" "לבּטא ׁשּנאמר: מּתר, זה הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבׂשפתיו

ּבׂשפתיו. ׁשבּועה ענין ׁשּיֹוציא עד חּיב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּנׁשּבע
.‡È להּׁשבע ּבלּבֹו ּגמר אם ּדבר וכן ּבׂשפתיו והֹוציא וטעה , ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָ

להּׁשבע ׁש הּמתּכּון ּכיצד? מּתר. זה הרי - ּבלּבֹו היה ּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
ׁשּלא  נׁשּבע ׁשבּועה להֹוציא ּוכׁשּבא ראּובן, אצל יאכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
ׁשהרי  ראּובן, עם לאכל מּתר זה הרי - ׁשמעֹון אצל ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֻיאכל
ׁשמעֹון  היה לא ׁשהרי ׁשמעֹון, ועם ּבׂשפתיו, הֹוציא ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָֹֹלא

ְִּבלּבֹו.
.·È ׁשבּועֹות מיני ׁשאר ולּבֹווכן ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ואכל, הּיֹום, יאכל ׁשּלא ּבפנינּו אחד נׁשּבע אם ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשוין.
הּיֹום, אצא ׁשּלא אּלא ּבלּבי היה לא 'אני ואמר: ּבֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹוהתרּו
אינֹו זה הרי - ּבלּבי' היתה ׁשּלא אכילה והֹוציא לׁשֹוני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹוטעה
אכילה  ׁשעל ׁשּיאכל קדם עדים ּבפני ׁשּיֹודה עד ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלֹוקה,
אף  התראה, ּבעת ׁשּטעה טען ולא התראה ׁשּקּבל אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹנׁשּבע,
ּבֹו, התרּו אם וכן לֹו. ׁשֹומעין אין ,ּכ אחר ׁשּטען ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָעל
זה', ּדבר על נדרּתי 'לא אֹו נׁשּבעּתי', לא 'מעֹולם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹואמר:
אבל  היה, 'ּכן אמר: ׁשּנדר, אֹו ׁשּנׁשּבע עליו ׁשהעידּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָואחר
אין  - הּנדר' על ּבלּבי היה 'ּתנאי אֹו ׁשוין', ולּבי ּפי היה ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא

ולֹוקה. לֹו, ְְִֶׁשֹומעין
.‚Èלֹו אמרּו ּבֹו, היה ּכּיֹוצא 'ּבלּבי ואמר: נדרה', אׁשּת' : ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

והּוא  'נדרה', לֹו: אמרּו לֹו; ׁשֹומעין - והפרּתי' לּה, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
אמר: עליו, העידּו אֹותם ׁשראה וכיון נדרה', 'לא ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹאֹומר:

לֹו. ׁשֹומעין אין - לּה' להפר היה ְְְִִִֵֵָָָָ'ּבלּבי
.„Èּבלּבֹו ּפת ּגמר לאכל ׁשּלא ונׁשּבע חּטין, ּפת לאכל ׁשּלא ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ

חּטים  ׁשּפת חּטים, ּבפת אסּור - ׁשמּה.סתם 'ּפת' ְְְִִִִֶַַַָָָ
.ÂË ואמר ׁשּנׁשּבע ועל מי הּיֹום, אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ

היה  וכ ּכ' לֹומר: יכֹול זה אין - נׁשּבע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָּדעּתכם
אחרים; ּדעת על אּלא ּדעּתֹו, על זה נׁשּבע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבלּבי';
ּדעּתם, על ׁשּנׁשּבע ׁשוין אחרים ׁשל ולּבם ּפיו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכיון
מיני  ּבׁשאר וכן קם. לּבֹו ּבמקֹום אּלּו, ׁשל לּבם - ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָחּיב

ְׁשבּועֹות.
.ÊË הּדּינין ּכׁשּמׁשּביעין ,לֹו:לפיכ אֹומרים הּנׁשּבע, את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּדעּתנּו'. על אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא
.ÊÈ ׁשּנאסר ואחר ּבׁשבּועה, ׁשוין ולּבֹו ּפיו והיה ׁשּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי

דּבּור  ּכדי ּבתֹו מּיד ּבֹו לרב:חזר ּתלמיד ׁשּיאמר ּכדי והּוא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ
אֹו 'נחמּתי', אֹו ׁשבּועה', זֹו 'אין ואמר: רּבי', עלי ְְְִִִֵֶַַַָָָָ'ׁשלֹום

ּׁשאסר  מה ׁשהּתיר ׁשענינם אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבי', ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'חזרּתי
לטֹועה. ּדֹומה ׁשּזה הּׁשבּועה; ונעקרה מּתר, זה הרי -ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

.ÁÈ,'ל 'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם ְְְְֲֲִִֵֵָָֹֻוכן
'הן', ואמר ד ּבּור ּכדי ּבתֹו מהן וקּבל אּלּו, ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָוכּיֹוצא
ּכדי  אחר ואם מּתר; זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ּבי', 'חזרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאֹו

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו ֲִֵַָֹדּבּור,
.ËÈ;ּכלּום זה אין ּבלּבֹו, דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנׁשּבע

'מּתר אֹו ,'ּב 'חזר אחרים: לֹו אמרּו אם 'מחּול וכן אֹו ,'ל ְְְְֲֲִִֵֵָָָֹֻ
ּכלּום; זה אין - דּבּור ּכדי ּבתֹו ּבלּבֹו ּדבריהם וקּבל ,'ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶל

הּׁשבּועה. ּכמֹו ּבפיו, החזרה ׁשּיֹוציא ְְְֲִִֶַַַָָָעד
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הרי ‡. ּבאנס, אּלּו ׁשבּועֹות מיני מארּבע ׁשבּועה הּנׁשּבע ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּכל

מּכלּום  ּפטּור ׁשּבארנּו,זה ּכמֹו ּבאנס מּתחּלתֹו הּנׁשּבע ואחד . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהׁשּביעֹו אֹו ׁשבּועתֹו, לקּים הּניחּוהּו ולא ונאנס ׁשּנׁשּבע ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹאֹו

לחרמין נׁשּבעין לפיכ ולּמֹוכסין.[גזלנים]אּנס; ולהֹורגין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
אמרּו·. מֹוכס ממֹון ּבאיזה ׁשּלֹוקח מאליו, העֹומד ּבמֹוכס ? ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

אבל  ,הּמל ּברׁשּות ׁשּלֹוקח אֹו הּמדינה; מל ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
ּבהלכֹות  ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקצּוב, הּדבר על לעצמֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמֹוסיף

ְֵָּגזלה.
הּׁשבּועה,‚. ּבעת ּבלּבֹו ּכּונתֹו להיֹות ּבאנס הּנׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי

ּדברים, אינן ׁשּבּלב אּלּו ׁשּדברים ּפי על ואף הּפֹוטרֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלדבר
זה  הרי האנס, מּפני ּבׂשפתיו להֹוציא יכֹול ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהֹואיל

ׁשּבלּבֹו. ּדברים על ְְִִֵֶַָסֹומ
לאּנס „. ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּובלּבֹוּכיצד? סתם, ּבׂשר יאכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

מּתר; זה הרי - חזיר ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יאכל ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֻׁשּלא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

הבאי‰. ׁשל ׁשבּועֹות עליהן.[גוזמה]וכן ּפטּור ׁשגגה, וׁשל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָ
וחֹומה  ּגדֹולים חילֹות ׁשראה ּכגֹון ּכיצד? הבאי ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָׁשבּועֹות
ּכיֹוצאי  והם ,ה ּמל ּפלֹוני חיל 'ׁשראיתי ונׁשּבע ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגבֹוהה,
לרקיע', עד ּגבֹוהה ּפלֹונית עיר חֹומת 'וׁשראיתי ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָמצרים',
ּבלא  ּכ ׁשהּדבר ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשּזה - אּלּו ּבדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכּיֹוצא
רב  אֹו החֹומה ּגבּה לסּפר אּלא נתּכּון ולא יתר, ולא ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹּפחֹות

ָָהעם.
.Â הּפּקדֹון אֹו העדּות ׁשבּועת אם ּכיצד? ׁשגגֹות ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשבּועה

ּכמֹו מּכלּום ּפטּור ׁשהּוא ּובעדּות ּבּפּקדֹון ׁשּׁשגג ּכגֹון ְְְִִִֵֶֶַַָָָָהיא,
ילּבׁשׁשּבארנּו ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון היא, ׁשוא ׁשבּועת ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

היא, ׁשקר ׁשבּועת ואם מצוה; ׁשהּתפּלין ידע ולא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּתפּלין
יאכל  ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ׁשאכל, ונזּכר אכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכגֹון
ּכיסֹו ׁשּגנבה מּפני לֹו אׁשּתֹו ּתהנה ׁשּלא אֹו ואכל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשכח
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּכת. וׁשּלא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבנֹו, את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹוׁשהּכת

ֶָּבזה.
.Ê קרּבן אם עליה ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשגגת היא איזֹו ּכן, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

לׁשעבר  ויֹורד יֹודע עֹולה והּוא אכל, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ? ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
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ידע  לא אבל אסּורה, ׁשּנׁשּבע זֹו ׁשקר וׁשּׁשבּועת ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאכל
קרּבן  עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא זֹו - קרּבן עליה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשחּיבין

לׁשעבר. ּבּטּוי ּבׁשבּועת ויֹורד ְְְִִֵֶֶַַָעֹולה
.Á להּבא קרּבן עליה ׁשחּיבין הּׁשגגה היא ּכגֹון וכיצד ? ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשּיאכל  ׁשּנׁשּבע ודּמה וׁשגג חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע
היתה, היא הּׁשבּועה מּמּנּו נעלמה ׁשּזֹו ואכלּה, חּטין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּפת
ׁשבּועת  ׁשגגת היא זֹו - עליו ׁשּנׁשּבע החפץ זֹוכר הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי

קרּבן. עליה ׁשחּיבין להּבא ְְִִֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
.Ë על חּטין ּפת ואכל חּטין, ּפת יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָֹֹאבל

ּופטּור  אנּוס, זה הרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהיא לא ּדעת ׁשהרי ; ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּנׁשּבע  חפץ אּלא מּמּנּו נעלם ולא ׁשבּועה, מּמּנּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹנעלמה

ָָעליו.
.È היתה היא ׁשבּועה מּמּנּו חפץ נעלמה מּמּנּו ונעלם , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנׁשּבע  ּכגֹון ּכיצד? הּקרּבן. מן ּפטּור זה הרי - עליו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשּבע
חּטים, ּפת ׁשּיאכל ׁשּנׁשּבע ודּמה חּטים, ּפת לאכל ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
העלם  ׁשהרי - ׂשעֹורים ּפת ׁשהּוא ּדעת על חּטים, ּפת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָואכל

ּופטּור. ּכאנּוס זה והרי ּבידֹו, וחפץ ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָׁשבּועה
.‡È יאכלּנה ׁשּלא ּכּכר על עליהנׁשּבע ונצטער רעב , [היה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לאכול] מה לו היה הּצערולא מּפני והּוא [הרעב]ואכלּה , ְְֲִֵַַַַָָ
זה  הרי - הּצער מּפני לאכלּה לֹו ׁשּמּתר ּדּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשֹוגג,
ידע  אּלא מידיעתֹו ׁשב ׁשאינֹו לפי הּקרּבן; מן ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפטּור

ּבטעּות. ואכלּה היא, ְֲֲִֶַָָָָׁשאסּורה

ה'תשע"ג  שבט א' קודש שבת יום

ד  ¤¤ּפרק
הּיֹום ‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּפטּור;מי - מּכּזית ּפחֹות ואכל , ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ׁשעּור  חצי ּכאֹוכל הּוא והרי מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשאין
אכל  ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואם ּבהן. וכּיֹוצא ּוטרפֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹמּנבלֹות
זרע  עליו ׁשּנׁשּבע ּדבר היה ואפּלּו חּיב, - ואכלֹו זה', ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָּדבר

מּמּנּו. ּפחֹות אֹו אחד ְִֶֶַָָָחרּדל
ּכלּום ·. יטעם ׁשּלא חּיב.נׁשּבע - ׁשהּוא ּכל ואכל , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
חּיב ‚. - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּבכלל מי ׁשּׁשתּיה , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

אחת, מלקּות אּלא חּיב אינֹו - וׁשתה אכל אם לפיכ ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָאכילה.
ׁשֹוגג. היה אם אחת, חּטאת אֹו מזיד; היה ִִִֵֵַַַָָָָָאם

הּיֹום „. יׁשּתה ׁשּלא ׁשאין נׁשּבע לאכל, מּתר זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻ
לי  יראה חּיב? ויהיה יׁשּתה וכּמה ׁשתּיה. ּבכלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאכילה

האּסּורין. ּכׁשאר רביעית, ׁשּיׁשּתה עד חּיב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
הרּבה ‰. מינין ואכל הּיֹום', אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה 'ׁשבּועה אֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

חּיב  אינֹו - הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום', אׁשּתה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּופת  ּבׂשר הּיֹום אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ואפּלּו אחת. ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאּלא
מצטרפין  וכּלן אחת; אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻוקטנית',

ְִַַלכּזית.
.Â'אׁשּתה וׁשּלא אכל ׁשּלא חּיב 'ׁשבּועה - וׁשתה ואכל , ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

'וׁשּלא  ואמר ּופרׁש והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתים;
- האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשּתה',

ּולפיכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָונמצא
ׁשּתים. ְִַַָחּיב

.Ê האֹומר ּופת וכן ׂשעֹורין ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה : ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
'ּפת  אמר ׁשּלא ואחת; אחת ּכל על חּיב - ואכלן ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּכּסמין',

אחת. ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת', ְְֵֵֶַַַַַַַָָּופת
.Áמסרב חברֹו 'ּבֹוא [מפציר]היה לֹו: ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָֹ

יין  ׁשֹותה ׁשאיני 'ׁשבּועה ואמר: ּודבׁש', וחלב יין עּמי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוׁשתה
לֹו ׁשהיה עצמֹו; ּבפני ואחד אחד ּכל על חּיב - ּודבׁש' ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוחלב

ׁשאינ  'ׁשבּועה ּׁשאמרּת';ילֹומר: 'מה אֹו ּכלּום', ׁשֹותה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מין  ּכל על ׁשבּועה עצמֹו ׁשחּיב ּדעּתֹו ּגּלה ּופרט, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומּׁשחזר
חּיב  ואינֹו זה, עם זה מצטרפין אין ,לפיכ עצמֹו. ּבפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומין
לחּטאֹות, חלּוקין והן הֹואיל אחד; מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹעד
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו לכּזית, מצטרפין ׁשאינן ודם, ּכחלב הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהרי

אסּורֹות. מאכלֹות ְְֲֲִַָּבהלכֹות
.Ë'זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ּכיון 'ׁשבּועה - אֹותּה' אכל 'ׁשּלא אֹו , ְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ

עד  חּיב אינֹו אכלּנה', ׁשּלא 'ׁשבּועה חּיב; ּכּזית, מּמּנה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹׁשאכל
ׁשבּועה  זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: ּכּלּה. את ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּיאכל

אחת. אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה אכלּנה', ְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּלא
.È'הּיֹום אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה אמר: אם על וכן ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ

חּיב  אינֹו - הּיֹום ּבאֹותֹו ּכּלּה ואכלּה יאכלּנה, ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהּכּכר
על  חלה ׁשבּועה ׁשאין ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן אחת. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ונׁשּבע  וחזר יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר על נׁשּבע אם אבל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה.
ּכּלּה ואכלּה זֹו, ּכּכר יאכל ׁשּלא אֹו ּכלּום, יאכל ׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻׁשנּיה
אינֹו יאכלּנה, ׁשּלא ּבּתחּלה ׁשּנׁשּבע ׁשּבׁשעה ׁשּתים; חּיב -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּלא  אֹו יאכל, ׁשּלא ונׁשּבע ּוכׁשחזר ּכּלּה; ׁשּיאכל עד ְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹֻחּיב
ּכּלּה ּוכׁשּיאכל יתחּיב, ּכּזית מּמּנה מּׁשּיאכל - אֹותּה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻיאכל

ראׁשֹונה. ּבׁשבּועה ְְִִִֵַָָיתחּיב
.‡È'ּתאנים אכל ׁשּלא הּתאנים 'ׁשבּועה על ונׁשּבע וחזר , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

הּתאנים  ּכלל ׁשהרי ׁשּתים; הּתאנים על חּיב - הענבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועל
ּומּתֹו מּתרין, ׁשהיּו הענבים עם ראׁשֹונה ּבׁשבּועה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּנאסרּו
ונתחּיב  הּתאנים, על חלה הענבים על ׁשנּיה ׁשבּועה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשחלה

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשבּועֹות, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָּבׁשּתי
.·È ׁשמֹונה אכל ׁשּלא נשבע]'ׁשבּועה ושוב למשל; ,[תאנים, ְְֶַָָֹֹ

ּבין  - עׂשרה' אכל ׁשּלא ׁשבּועה ּתׁשעה, אכל ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹׁשבּועה
אינֹו - עׂשרה ׁשאכל ּבין ּתׁשעה, ׁשאכל ּבין ׁשמֹונה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכל

אחת. אּלא ֶַַַָָחּיב
.‚È עׂשרה אכל ׁשּלא ּתׁשעה,'ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה , ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ

על  ׁשלׁש, חּיב  - עׂשרה אכל אם - ׁשמֹונה' אכל ׁשּלא ְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשבּועה
ׁשּתים; חּיב ּתׁשעה, אכל אם וכן אחת. ּוׁשבּועה ׁשבּועה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָּכל

אחת. חּיב ׁשמֹונה, ְַַַַָָָאכל
.„È'ּתאנים אכל ׁשּלא יאכל 'ׁשבּועה ׁשּלא ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ

קרּבן, והפריׁש ּתאנים, ואכל וׁשגג ּכאחד, וענבים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּתאנים
מּפני  הענבים; על חּיב אינֹו - ענבים ואכל ׁשגג ּכ ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָואחר

ׁשעּור. חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָׁשהן
.ÂË עׂשר יאכל ׁשּלא הּנׁשּבע יאכל וכן ׁשּלא ונׁשּבע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ

ואכל  וׁשגג וחזר קרּבן, והפריׁש עׂשר ואכל ותׁשע, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשר
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חצי  על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
עׂשרה. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשבּועה ׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשעּור;

.ÊË הּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא זֹו'ׁשבּועה ּכּכר אכלּתי אם , ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּכ אחר ואכל הּקטּנה, ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּקטּנה',

חּיב; - ּבמזיד ְְִֵַַָָהּגדֹולה
.ÊÈ הּקטּנה את ויֹודע אכל הּתנאי, את זֹוכר והּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּגדֹולה, את ואכל וׁשכח הּגדֹולה, ּתאסר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאכילתּה
ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל ּפטּור. - נאסרה לא ׁשעדין לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻוכמדּמה
ּבין  ּבּתחּלה הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ּבמזיד, ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפטּור;

חּיב. - ֲַַָָָּבאחרֹונה
.ÁÈּבזֹו זֹו ּתלין אם אכל וכן ׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

אחת  ואכל הּתנאי וׁשכח האחרת', אכלּתי אם מהן, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחת
חּיב; - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל ְְְִֵֶַַַָָָָמהן,

.ËÈ ּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון, (חייב }ּפטּור {-הראׁשֹונה ְְְְִִִַָָָָָָָ

(מלקות) חּיב. ּבזדֹון, ׁשּתיהן ּפטּור; ּבׁשגגה, ׁשּתיהן ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָקרבן);
.Î'הּיֹום זֹו ּכּכר ׁשאכל -'ׁשבּועה אכלּה ולא הּיֹום ועבר , ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ

ׁשהרי  - לֹוקה אינֹו ּבמזיד, ויֹורד; עֹולה קרּבן מביא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבׁשֹוגג,
ׁשקר. ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף מעׂשה, עׂשה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא

.‡Î לֹוקה מה אֹוּומּפני אכל, לא והּוא ׁשאכל נׁשּבע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מּפני  מעׂשה? עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ולא  ׁשּיעׂשה נׁשּבע אם אבל לּׁשקר; נׁשּבע ׁשבּועתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמעת

ׁשבּועה. מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָָעׂשה,
.·Î ׁשבּועה' אֹו ,'ל אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹמי

מסרב ׁשהיה אֹו ,'ל והּוא [מפציר]ׁשאכל אצלֹו לאכל ּבֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
'לא  האֹומר: וכן ,'ל ׁשאכל 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנמנע,
ׁשּלא  נׁשּבע והרי אסּורין, אּלּו ּכל - 'ל אכל לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹׁשבּועה
אינֹו - ואכל ועבר האּלּו, הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו; ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיאכל

אחת. אּלא ֶַַַָָחּיב



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd hay '`Îzah c"k -

ה'תשע"ג  טבת כ"ד ראשון יום

ה'תשע"ג  טבת כ"ה שני יום

ה'תשע"ג  טבת כ"ו שלישי יום

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח והּואהּמצוה נחלֹות, ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: (xacnaאמרֹו ְְְִִִֵֵֶַָָ
(g ,fkּפי יֹורׁש הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשנים,
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו ian`מצוה o`k) ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd.

ה'תשע"ג  טבת כ"ז רביעי יום

.ÂÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ רביעי כ "ד ֿ כ "ז טבת 

.‰Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים
הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֿ הּסֹוטים ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
העברין, על ֿ הענׁשים את לּפעל ויֹוציאּו ֿ הרע, מן ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ֿ אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכל

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה ֿ עיר כל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.

ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
ׁשלׁשה ֿ ּפנים ֿ ּכל על ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו
מעבירים ואּלה קטּנים, ּבדברים ֿ הּדינים את לּפעל ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹלהֹוציא
ממּנים וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ֿ הּדברים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת
ּבני ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹׁשֹוטרים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹאדם
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ׁשערי ֿ ּבכל ל ֿ ּתּתן וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
ּתלמּוד וׁשבט? ֿ ׁשבט לכל ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ל ֿ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּתּתן
אֹומר: ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ׁשערי ֿ ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלֹומר:
ּדן להיֹות ֿ וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל על מצוה ― וׁשפטּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשבטי
ּוכבר ּכרחם" על ― ֿ העם את וׁשפטּו ׁשּנאמר: ֿ ׁשבטֹו ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָאת
יתעּלה אמרֹו והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָנכּפל

איׁש" ׁשבעים ֿ ּלי "אספה fh)למׁשה: ,`i xacna)ואמרּו ְְְְְִִִִֶֶָָֹ
(jzelrda zyxt ixtq)ׁשּנאמר ֿ מקֹום "ּכל לברכה: ְְֱִִֶֶַָָָָָזכרֹונם

וגֹו'" ֿ לי וכהנּו לעֹולם: קּים הּוא הרי ― n`)לי ,gk zeny) ְְְֲֲִִִֵַָָ
אּלא ׁשעה, לפי מצוה ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ―ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

למׁש הּדֹורֹות.חֹובה  ְֶֶַָ

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּמּנּויים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלארץ.
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חצי  על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
עׂשרה. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשבּועה ׁשענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשעּור;

.ÊË הּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא זֹו'ׁשבּועה ּכּכר אכלּתי אם , ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
ּכ אחר ואכל הּקטּנה, ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּקטּנה',

חּיב; - ּבמזיד ְְִֵַַָָהּגדֹולה
.ÊÈ הּקטּנה את ויֹודע אכל הּתנאי, את זֹוכר והּוא ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּגדֹולה, את ואכל וׁשכח הּגדֹולה, ּתאסר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּבאכילתּה
ּבׁשגגה, ׁשּתיהן אכל ּפטּור. - נאסרה לא ׁשעדין לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻוכמדּמה
ּבין  ּבּתחּלה הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ּבמזיד, ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפטּור;

חּיב. - ֲַַָָָּבאחרֹונה
.ÁÈּבזֹו זֹו ּתלין אם אכל וכן ׁשּלא 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

אחת  ואכל הּתנאי וׁשכח האחרת', אכלּתי אם מהן, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחת
חּיב; - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל ְְְִֵֶַַַָָָָמהן,

.ËÈ ּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון, (חייב }ּפטּור {-הראׁשֹונה ְְְְִִִַָָָָָָָ

(מלקות) חּיב. ּבזדֹון, ׁשּתיהן ּפטּור; ּבׁשגגה, ׁשּתיהן ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָקרבן);
.Î'הּיֹום זֹו ּכּכר ׁשאכל -'ׁשבּועה אכלּה ולא הּיֹום ועבר , ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ

ׁשהרי  - לֹוקה אינֹו ּבמזיד, ויֹורד; עֹולה קרּבן מביא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבׁשֹוגג,
ׁשקר. ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף מעׂשה, עׂשה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא

.‡Î לֹוקה מה אֹוּומּפני אכל, לא והּוא ׁשאכל נׁשּבע אם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מּפני  מעׂשה? עׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ולא  ׁשּיעׂשה נׁשּבע אם אבל לּׁשקר; נׁשּבע ׁשבּועתֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמעת

ׁשבּועה. מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָָעׂשה,
.·Î ׁשבּועה' אֹו ,'ל אכל ׁשּלא 'ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹמי

מסרב ׁשהיה אֹו ,'ל והּוא [מפציר]ׁשאכל אצלֹו לאכל ּבֹו ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
'לא  האֹומר: וכן ,'ל ׁשאכל 'ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנמנע,
ׁשּלא  נׁשּבע והרי אסּורין, אּלּו ּכל - 'ל אכל לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹׁשבּועה
אינֹו - ואכל ועבר האּלּו, הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו; ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיאכל

אחת. אּלא ֶַַַָָחּיב
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ה'תשע"ג  טבת כ"ד ראשון יום

ה'תשע"ג  טבת כ"ה שני יום

ה'תשע"ג  טבת כ"ו שלישי יום

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח והּואהּמצוה נחלֹות, ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: (xacnaאמרֹו ְְְִִִֵֵֶַָָ
(g ,fkּפי יֹורׁש הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשנים,
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו ian`מצוה o`k) ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd.

ה'תשע"ג  טבת כ"ז רביעי יום

.ÂÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ רביעי כ "ד ֿ כ "ז טבת 

.‰Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים
הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֿ הּסֹוטים ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
העברין, על ֿ הענׁשים את לּפעל ויֹוציאּו ֿ הרע, מן ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ֿ אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכל

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה ֿ עיר כל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.

ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
ׁשלׁשה ֿ ּפנים ֿ ּכל על ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו
מעבירים ואּלה קטּנים, ּבדברים ֿ הּדינים את לּפעל ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹלהֹוציא
ממּנים וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ֿ הּדברים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת
ּבני ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹׁשֹוטרים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹאדם
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ׁשערי ֿ ּבכל ל ֿ ּתּתן וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
ּתלמּוד וׁשבט? ֿ ׁשבט לכל ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ל ֿ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּתּתן
אֹומר: ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ׁשערי ֿ ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלֹומר:
ּדן להיֹות ֿ וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל על מצוה ― וׁשפטּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשבטי
ּוכבר ּכרחם" על ― ֿ העם את וׁשפטּו ׁשּנאמר: ֿ ׁשבטֹו ְְְְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָָאת
יתעּלה אמרֹו והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָנכּפל

איׁש" ׁשבעים ֿ ּלי "אספה fh)למׁשה: ,`i xacna)ואמרּו ְְְְְִִִִֶֶָָֹ
(jzelrda zyxt ixtq)ׁשּנאמר ֿ מקֹום "ּכל לברכה: ְְֱִִֶֶַָָָָָזכרֹונם

וגֹו'" ֿ לי וכהנּו לעֹולם: קּים הּוא הרי ― n`)לי ,gk zeny) ְְְֲֲִִִֵַָָ
אּלא ׁשעה, לפי מצוה ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ―ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

למׁש הּדֹורֹות.חֹובה  ְֶֶַָ

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ֿ הּמּנּויים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלארץ.
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ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון הּסמּוכים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם
f.)אמרם zekn);"לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹאבל
ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

הּזה c"id)הּמאמר llkd seq)יתעּלה אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון . ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָ
מׁשּפט לחּקת לכם אּלה "והיּו ּבׁשגגה: ֿ נפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבמּכה

מֹוׁשבתיכם" ּבכל hk)לדרתיכם ,dl xacna)ּבכל" אמרּו: , ְְְְְֵֵֶֶָֹֹֹֹֹ
מקלט ערי אף יכֹול לארץ. ּובחּוצה ּבארץ ― ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמֹוׁשבתיכם
אּלּו ― אּלה לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה נֹוהגֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָיהיּו
אין מקלט וערי לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּדּינין
זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ּבארץ". אּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָנֹוהגֹות

סנהדרין. ְְְִֶֶֶַַּבמּסכת

― הרפ"ד אֹוהּמצוה הּגדֹול ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
וימּנה הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹראׁש
אּלא ;ּכ על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֻאֹותֹו
האדם לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים מּביטים ְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָאין
והתנהגּותֹו ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת הּתֹורה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבחכמת
ּבגלל ממּנה מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֻּבמעׂשים
ּפנים ֿ תּכירּו "לא יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹמעלֹות

fi)ּבּמׁשּפט" ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(my mixac zyxt): ְְְִִֵַָ
ּדּינין", להֹוׁשיב הממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים ֿ תּכירּו ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֻ"לא

לֹו ׁשּיׁש לאדם אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה הרׁשּותּכלֹומר: ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
מּכל ּדבר ּבגלל מּלמּנֹותם ׁשהזהר יׂשראל, על ּדּינין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻלמּנֹות
נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ׁשּמא אמרּו: לעיל. ֿ ּׁשהזּכרנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמה
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ּגּבֹור ּפלֹוני איׁש ּדּין, ְְִִִִִִִֶֶַַָָאֹוׁשיבּנּו
ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָקרֹובי
מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ֿ לׁשֹון ּבכל יֹודע ּפלֹוני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאיׁש
אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ֿ הּזּכאי, את ּומחּיב ֿ החּיב ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאת
ּפנים ֿ תּכירּו "לא נאמר: לכ ― יֹודע ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמּפני

ְִַָּבּמׁשּפט".

― הקע"ה אםהּמצוה הרב, אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּתֹורה; ֿ ּדיני מּכל ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנֹופלת
לׁשמעֹון: ראּובן ׁשּבין ּבדין ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָוכן
החּיב הּוא ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ּבין מחלקת נֹופלת ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאם
"אחרי יתעּלה: אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ― ראּובן ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹאֹו

להּטת" a)רּבים ,bk zeny)אמרּו i`.)ּובפרּוׁש oileg)רּבא' : ְְְִֵַַָָֹֻ
והלכֹותיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ―ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ְְְְְִֶַַָּבכּמה

ה'תשע"ג  טבת כ"ח חמישי יום

.‚Ù¯ .·Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÎ¯ .ËÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרפ"ב אחרהּמצוה מּלנטֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ

הענין ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹּדעת
מקצתם ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזה,
מיתה, חּיב ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאמרּו

ע ּבּמנין יתרים המחּיבים ―והיּו אחד איׁש המזּכים ל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
מּלהרגֹו ֿ הּדּין את ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאסּור
והּוא ׁשנים. ― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַעד

לרעת" ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה "לא a)אמרֹו: ,bk zeny):ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ
ענין וזהּו הּמות, ּדין ּבגזר ׁשּיארע, ּכלֿרב אחר ּתּמׁש ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד mihtynאמרֹו zyxt) ְְְְְְִִַָָָָֻ
(myיהא אני ׁשֹומע מחּיבין עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

וׁשם לרעת". ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה לא לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹחּיב
ּפי על לרעה הּטֹות אחד, ּפי על לטֹובה הּטֹות" ְְְְְִִֶַַַַָָָָָאמרּו:
מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשנים".

(.al).

― הרפ"ג אחרהּמצוה מּלנטֹות הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
זּכּוי אֹו המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻסברת
ּוסברתֹו חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּזּכאי.
ֿ רב על ֿ תענה "ולא אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות ְְְְֲִִִֶַַַָֹמּתֹו

ּבלבד,(my)לנטת" הּנטּיה ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
מּמה ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה ְְְְִִִִִִֶֶַַָֹוהּוא:
ֿ תענה "ולא הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּׁשּיׁש
ּכרּבי ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, ֿ רב ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹעל
ּדיני אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָאיׁש

להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן .(my)ממֹונֹות ְְֲִֵֵַַַַַָֹ
ׁשּלא זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה ֿ הּלאו מן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוגם
ֿ רב על ֿ תענה "ולא יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹיחזֹור
לחֹובה. אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: ְְְְְְְִֵַַָָֹֹלנטת",
ֿ תענה "ולא ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוכן

מחזירין וכן לנטֹות". ֿ רב מחזירין(oicd)על ואין לזכּות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַ
ֿ הּדברים ּכל ― ֿ הּגדֹול מן מתחילין אין וכן ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלחֹובה.
לנטת", ֿ רב על ֿ תענה "ולא ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהאּלה

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּדיני(el.)ּכמֹו נתּבארּו וׁשם . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו. ְִָמצוה

― הרכ"ט ֿ העֹובריםהּמצוה את לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
מקצת n)על wlg)ּוסקלּתם" יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

ומתּו" ּבאבנים ck)אתם ,ak mixac)הּמצות על ונעיר ְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
ֿ תעׂשה. לא מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהעֹובר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

― הרכ"ח ֿ העֹובריםהּמצוה את לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
אתֹו יׂשרפּו "ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹעל

ci)ואתהן" ,k `xwie)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשחּיבים

סנהדרין מּמּסכת .(ap.)ז' ְְִִֶֶֶַַ
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ה'תשע"ג  טבת כ"ט שישי יום
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― הרכ"ו ֿ העֹובריםהּמצוה את להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ
"נקם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹעל

k)יּנקם" ,`k zeny)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשחּיבים

סנהדרין מּמּסכת ז' .(ap:)ּבפרק ְְְִִֶֶֶֶֶַַ

― הרכ"ז ֿ העֹובריםהּמצוה את לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ
יּומת" "מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות (my,על ְְְְְִִֶַַָָָֹֻ

(fhעליהן ׁשחּיבים הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחנק.

(my).

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
"ותלית יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָלתלֹות

ֿ עץ" על ak)אתֹו ,`k mixac)ׁשהעֹובר ֿ הּמצות את ונזּכיר . ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. לא ּבמצות ּתלּיה חּיב ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעליהן

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(en.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרל"א ּדיןהּמצוה ּבית הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבּיֹום ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּביֹום

bk)ההּוא" ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt)קבֹור ֿ "ּכי : ְְִִֵַָ
מתים, ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּתקּברּנּו
ּולפיכ מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּכלֹומר:
מצוה. מת ― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָקֹוראים
ׁשאמר לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָענינֹו:
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָיתעּלה:

מּסנהדרין ו' .(my)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הס"ו עלהּמצוה לן הּתלּוי, מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי (oeylaעצֹו, ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy)ּכי . ְֲִֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹאנּו

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּזה הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶֶַַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו k`,הּוא mixac) ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

(bkספרי זֹו(my)ּולׁשֹון ― ֿ העץ על נבלתֹו ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמצות

.(dn:)מּסנהדרין ְְִִֶַ

ה'תשע"ג  שבט א' קודש שבת יום

.È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ט טבת ֿ א 'שבט 

.˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא "מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַ

עׂשה מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּדין. ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻּבלבד

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ּדבר ּבאּור הּממיתֹות. ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָמּלהּכֹות

ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל אֹותֹו(zenkd)זה, ֿ ּׁשּמלקים מה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻ
מלקים ואין המקּבל. הּפרּוׁש ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻארּבעים
וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי ֿ הּמּכֹות את ׁשּיאמדּו עד אדם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּום
הּמלקּות ֿ ענׁש את לסּבל יּוכל אם ּגּופֹו. וצּורת ְְְְִִִֶֶַַַַֹֹּומזּגֹו
אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל לא ואם ילקה; ― ְְְְְִִִִִֶַַָֹֹּבכללּותֹו
אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות לא לקּבל, ֿ ּׁשּיּוכל מה ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹּכפי

רׁשעתֹו" "ּכדי a)יתעּלה: ,dk mixac)הּמלקּות ותכלית . ְְְְְְִִִֵֶַַַַָ
להלקֹותֹו מּלהֹוסיף האזהרה ּובאה אחת, חסר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעים
לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין ֿ ּׁשאמד מה על נֹוסף אחת מּכה ְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאפּלּו
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים ּבמסּפר. רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹוהּוא

(bÎa ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz zyxt)― הֹוסיף "אם : ְְִִִֵ
על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא לי אין ֿ תעׂשה. ּבלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹעֹובר

מּנין siqed)הארּבעים, m`)ׁשאמדּוהּו ואמד ֿ אמד ּכל על ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּדין? zewln)ּבית h"l betql lbeqn epi`y llba):לֹומר ּתלמּוד ְִֵַַ

מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ֿ הּלאו ּומן ֿ יסיף". ּפן יסיף ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם מּיׂשראל: אדם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּום
הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ּכל לא ֿ אדם ּכל ׁשאר ― ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹלהּכֹותֹו

(minkg)אמרּו מּכה, ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על אף ׁשּיּכה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּלרמֹוז
(:gp oixcdpq)נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל :ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: bi)רׁשע, ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
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ה'תשע"ג  טבת כ"ט שישי יום

.‡Ï¯ .Ï¯ .ÊÎ¯ .ÂÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ו ֿ העֹובריםהּמצוה את להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָ
"נקם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹעל

k)יּנקם" ,`k zeny)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשחּיבים

סנהדרין מּמּסכת ז' .(ap:)ּבפרק ְְְִִֶֶֶֶֶַַ

― הרכ"ז ֿ העֹובריםהּמצוה את לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ
יּומת" "מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות (my,על ְְְְְִִֶַַָָָֹֻ

(fhעליהן ׁשחּיבים הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָחנק.

(my).

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
"ותלית יתעּלה: אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָלתלֹות

ֿ עץ" על ak)אתֹו ,`k mixac)ׁשהעֹובר ֿ הּמצות את ונזּכיר . ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. לא ּבמצות ּתלּיה חּיב ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעליהן

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(en.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרל"א ּדיןהּמצוה ּבית הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבּיֹום ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּביֹום

bk)ההּוא" ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt)קבֹור ֿ "ּכי : ְְִִֵַָ
מתים, ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּתקּברּנּו
ּולפיכ מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָּכלֹומר:
מצוה. מת ― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָקֹוראים
ׁשאמר לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָענינֹו:
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָיתעּלה:

מּסנהדרין ו' .(my)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הס"ו עלהּמצוה לן הּתלּוי, מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי (oeylaעצֹו, ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy)ּכי . ְֲִֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹאנּו

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּזה הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶֶַַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו k`,הּוא mixac) ְְְִִִֵֶַַָָָָֹ

(bkספרי זֹו(my)ּולׁשֹון ― ֿ העץ על נבלתֹו ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵֵַָָָֹ
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמצות

.(dn:)מּסנהדרין ְְִִֶַ

ה'תשע"ג  שבט א' קודש שבת יום

.È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום שישי ֿ שבת קודש כ "ט טבת ֿ א 'שבט 

.˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לא "מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
fi)תחּיה" ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַ

עׂשה מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּדין. ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻּבלבד

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה הּדּיןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ּדבר ּבאּור הּממיתֹות. ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָמּלהּכֹות

ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל אֹותֹו(zenkd)זה, ֿ ּׁשּמלקים מה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֻ
מלקים ואין המקּבל. הּפרּוׁש ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻארּבעים
וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי ֿ הּמּכֹות את ׁשּיאמדּו עד אדם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּום
הּמלקּות ֿ ענׁש את לסּבל יּוכל אם ּגּופֹו. וצּורת ְְְְִִִֶֶַַַַֹֹּומזּגֹו
אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל לא ואם ילקה; ― ְְְְְִִִִִֶַַָֹֹּבכללּותֹו
אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות לא לקּבל, ֿ ּׁשּיּוכל מה ְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹּכפי

רׁשעתֹו" "ּכדי a)יתעּלה: ,dk mixac)הּמלקּות ותכלית . ְְְְְְִִִֵֶַַַַָ
להלקֹותֹו מּלהֹוסיף האזהרה ּובאה אחת, חסר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעים
לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין ֿ ּׁשאמד מה על נֹוסף אחת מּכה ְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאפּלּו
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים ּבמסּפר. רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹוהּוא

(bÎa ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz zyxt)― הֹוסיף "אם : ְְִִִֵ
על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא לי אין ֿ תעׂשה. ּבלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹעֹובר

מּנין siqed)הארּבעים, m`)ׁשאמדּוהּו ואמד ֿ אמד ּכל על ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּדין? zewln)ּבית h"l betql lbeqn epi`y llba):לֹומר ּתלמּוד ְִֵַַ

מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ֿ הּלאו ּומן ֿ יסיף". ּפן יסיף ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹלא
ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם מּיׂשראל: אדם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּום
הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ּכל לא ֿ אדם ּכל ׁשאר ― ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹלהּכֹותֹו

(minkg)אמרּו מּכה, ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על אף ׁשּיּכה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָמּלרמֹוז
(:gp oixcdpq)נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל :ְְְֲִִֵַַַַַָָָ

"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: bi)רׁשע, ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
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(ÁÏ).˙Â¯ÂÈÎ ‰¯˘Ú ˘ÚÈÂו)כתיב ד ב הימים :(בדברי
בם: ידיחו העולה מעשה ‰·È˙.(ËÏ)את Û˙Î ÏÚ

הימנית: הבית כתף ‰ÈÓÈ˙.כנגד ˙È·‰ Û˙ÎÓ משוך
מקצוע  נגב, מול קדמה וזה צפון, לצד דרום מצד
בית  של צפוני כותל שבין האויר כנגד צפונית, מזרחית
משוך  נגב, ממול קרוי צפוני וצד העזרה, כותל לצד
בפתרון: שוין ו'ממול' 'מול' ואין הדרום, מן ומרוחק

(Ó).'Â‚Â ÌÂ¯ÈÁ ˘ÚÈÂ הן הן הכירות רבי, ואמר
אמר דאת כמה ו)סירות, יב בעצים;(זכריה אש ככיור :

יד)וכן ב א בכיור:(שמואל והכה :.˙Â¯ÂÈÎ‰,נחשת של
המזבח: את שקורין ‰ÌÈÚÈ.לדשן נחושת, של מגרפות

הסירות: בתוך דשן בהן לחתות באשכנז, ווידו''ל

(·Ó).ÌÈÂÓ¯ ÌÈ¯ÂË È˘ חרוזים בטור, רמונים מאה
כתבניתם:Ì˜ˆÈ.(ÂÓ)בשרשרות: והציקם התיכם

.‰Ó„‡‰ ‰·ÚÓ·(:תרגום):גרגשתא ÁÈÂ(ÊÓ)בעובי
.‰ÓÏ˘ מאד מרוב האלה הכלים משקל את מלשקול

משקלם: לספור ÓÁÂ˘(ËÓ)וחדל ÔÈÓÈÓ ˘ÓÁ
.ÏÂ‡Ó˘Ó וחמש הפתח מימין חמש לומר אפשר אי

והתורה  בצפון, מנורה מצינו כן אם הפתח, משמאל
כט)אמרה ג של :(במדבר אלא תימנה. המשכן ירך על

משמאלה: וחמש מימינה, חמש באמצע, Á¯Ù‰Â.משה
מנורה: השמן Â¯‰Â˙.של בהן שנותנין בזיכין

הפתילה ÌÈÁ˜ÏÓ‰Â.והפתילה: את בהן שמרימים
השמן: מתוך

cec zcevn
(ÁÏ).„Á‡‰ ¯ÂÈÎ‰:הכיור של  ‰ÂÎÓ‰.גבהו ÏÚהכן על

המכונה : ‰·È˙.(ËÏ)שעל  Û˙Î ÏÚ:הכהנים עזרת  היא
.·‚ ÏÂÓÓ ‰Ó„˜מזרחית מקצוע כלפי משוך  לומר: רוצה

כהנים : שבעזרת ‰'(Ó)דרומית  ˙È·.:'ה בית לצורך 
(·Ó).˙ÂÎ·˘‰ È˙˘Ï:השבכות בתחתית  לתלות העשויות

.ÌÈ¯ÂË È˘:רמונים מאה טור  Â‚Â'.בכל  È˙˘ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ על
שהרי הגולה , מן  העליון  חלק מכסים  שהיו יאמר, הרמונים
הגולה: עליונות  על  יורדין והיו השבכה, בתחתית תלויין היו

(‰Ó).'‰ ˙È·:' ה בית  Ë¯ÓÓ.לצורך  ˙˘Áמנחושת היו
ומזוקק : ‰‡„Ó‰.(ÂÓ)צרוף ‰·ÚÓ·חפר האדמה , בעובי

ההתכה: לאחר  הנחושת את  בהם ושפך  ההם , הכלים  Â‚Â'.(ÊÓ)צורות ‰ÓÏ˘ ÁÈÂמרובים שהיו מחמת  אותם, מלשקול  הניח 
ביאור: לתוספת שונות במלות הדבר  וכפל  הנחושת, משקל  לדעת נחקר  היה  ולא מאד , ‰'.(ÁÓ)מאד  ˙È· לבית‡˘¯ אשר

‰˘ÔÁÏÂ.ה': ˙‡Â הימים בדברי  שנאמר כמו עשה שלחנות  עשר כי השלחנות , קבוצת  לומר: ח)רוצה ד על Ê‰·.:(ב מוסב
ÔÈÓÈÓ.(ËÓ)השלחן: ˘ÓÁ בה אמרה  שהתורה בדרום, העמיד  כולם  אבל משה, מנורת מימין  לומר: לה)רוצה  כו על (שמות :

תימנה: המשכון  ‰„·È¯.צלע ÈÙÏ:עמדו בהיכל  כי

oeiv zcevn
(‡Ó).˙Ï‚Â, כספל מעשהו  כי מהכתר, התחתון חלק  יקרא כן 
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לדור: זרועך אגיד עם מחוברים המקראות שני

cec zcevn
(‡).Í·:לעולם אבוש  שאל מהראוי בך  חסיתי  כי על 
(·).Í˙˜„ˆ·:המעשה גמול לפי  Â‚Â'.ולא  ‰Ë‰להאזין

ÔÂÚÓ.(‚)תפלתי: ¯ÂˆÏמקום בו העשוי לצור דומה להיות
להסתר: תמיד בו לבוא  המוכן  צויתˆÈÂ˙.מדור מעולם הלא 

מימות ומצודה כסלע למעוז לי  אתה כי להושיעני למלאכיך 
ידך: תרף אל עתה גם  לזה ˙˜È˙Â.(‰)עולם אקוה‡˙‰ אליך

מנעורי : למבטח  לי אמי :ÔË·Ó.(Â)ואתה  מבטן צאתי ‚ÈÊÂ.מעת הוא‡˙‰ פי מהלל תמיד ולזה  אמי מרחם הוצאתני אתה
יחטאוÙÂÓÎ˙.(Ê)בך : שלא  אדם בני להפחיד  ולמופת לאות היו  המה  עלי הבאות הצרות  ר"ל לרבים  כמופת הייתי כי  עם

כמקרי: להם יקרה ÊÂÚ.שבל ÈÒÁÓ ‰˙‡Â:ההמה הצרות אותי כלו ולא עוז מחסי אתה ÈÙ.(Á)אבל  ‡ÏÓÈימלא זה ובעבור
‰ÌÂÈ.וכו': ÏÎ: תפארתך לספר  פי ימלא היום  כל  לומר פי  ימלא  על  ˜Ê‰.(Ë)מוסב ˙ÚÏשנתחזקתי מה  כל יאמרו  לבל 

כחי: תש כי הזקנה בעת  בחזקי נשאר לא ולזה זאת כל  פעל ה' ולא ידי בכח היה עזבוÓ‡Ï¯.(È‡)לשעבר אלהים  יאמרו  כה 
ל  מציל לו  אין כי רדפוהו  ולזה המקרה אל הוא נעזב  כוחו :ר"ל  תש  מעתה כי ידו בכח  ולא  ה ' יד בכח לזה‡ÌÈ‰Ï.(È·)א 

תקצר: לא ידך  הלא  כלה כחי אם ממני תרחק  אל  אלהים  עמדי:Â˘Â·È.(È‚)אתה  ה' כי בראותם יבושו יוסיפוÂÏÎÈ.אז לא 
יועילו: לא  כי  בראותם  עוד  מסביב :ÂËÚÈ.להשטין האדם  גוף  המעטף הזה כהלבוש  בכלימה מסובבים  ˙ÈÓ„(È„)יהיו È‡Â

.ÏÁÈ‡:תוחלתי תמלא אשר ידעתי כי ˙‰Í˙Ï.על ÏÎ ÏÚ: עוד אוסיף מאז הללתיך  Â¯ÂÙÒ˙.(ÂË)אשר È˙Ú„È ‡Ï ÈÎלא
היום : כל  אספר  ולכן מספר להם אין  כי ואחדל  כולם לספר אגמור לומר לתשועתך  ידוע מספר  מקום‡·Â‡.(ÊË)ידעתי  בכל

ממך : כ "א  עזר  לי ואין הואיל  צדקתך  לבד  אזכיר ולזה  ה' גבורות  בעזר אבוא  הנה מנעוריÈ˙„ÓÏ.(ÊÈ)בואי בינה  לי נתתי
אספרם : הנה ועד  ומאז נפלאותיך ‡‚È„.(ÁÈ)להכיר  „Úההוא להדור  זרועך  כח בעצמי ולהראות להגיד  שאוכל  בכדי ר "ל 

לבניהם : יספרו האבות  כי הבאים הדורות לכל  גבורתך יודע עמדיÍ˙˜„ˆÂ.(ËÈ)למען עשית  אשר הצדקה לומר אגיד  אף 
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oeiv zcevn
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וקטרוג:˘ÈËÂ.(È‚)הים: שטן עוטהÂËÚÈ.מל' כמו יעטפו
כשלמה ק"ד)אור אקוה:‡ÏÁÈ.(È„):(לקמן
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יועילו: לא  כי  בראותם  עוד  מסביב :ÂËÚÈ.להשטין האדם  גוף  המעטף הזה כהלבוש  בכלימה מסובבים  ˙ÈÓ„(È„)יהיו È‡Â

.ÏÁÈ‡:תוחלתי תמלא אשר ידעתי כי ˙‰Í˙Ï.על ÏÎ ÏÚ: עוד אוסיף מאז הללתיך  Â¯ÂÙÒ˙.(ÂË)אשר È˙Ú„È ‡Ï ÈÎלא
היום : כל  אספר  ולכן מספר להם אין  כי ואחדל  כולם לספר אגמור לומר לתשועתך  ידוע מספר  מקום‡·Â‡.(ÊË)ידעתי  בכל

ממך : כ "א  עזר  לי ואין הואיל  צדקתך  לבד  אזכיר ולזה  ה' גבורות  בעזר אבוא  הנה מנעוריÈ˙„ÓÏ.(ÊÈ)בואי בינה  לי נתתי
אספרם : הנה ועד  ומאז נפלאותיך ‡‚È„.(ÁÈ)להכיר  „Úההוא להדור  זרועך  כח בעצמי ולהראות להגיד  שאוכל  בכדי ר "ל 

לבניהם : יספרו האבות  כי הבאים הדורות לכל  גבורתך יודע עמדיÍ˙˜„ˆÂ.(ËÈ)למען עשית  אשר הצדקה לומר אגיד  אף 
שעשית: מה עשית בגמול  ולא מרום עד  למעלה בידך :‡ÌÈ‰Ï.גברה למחות כמוך  ומי היכולת בעל  אתה אלהים  כי ר "ל 

oeiv zcevn
(‡).È˙ÈÒÁ: בטחתי(‚).ÔÂÚÓ: מדור.È˙„ÂˆÓÂמבצר ענין

חמוץ ıÓÂÁÂ.(„)חזק : אשרו  כמו  וגוזל  א')חומס :(ישעיה
(Â).ÈÊÂ‚שלוים ויגז כמו הוצאה י"א)ענין מן(במדבר שהוציאם 

וקטרוג:˘ÈËÂ.(È‚)הים: שטן עוטהÂËÚÈ.מל' כמו יעטפו
כשלמה ק"ד)אור אקוה:‡ÏÁÈ.(È„):(לקמן
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zay(ipy meil)

,dfl df mikenq miayei zerixid ibxe` eid m` :`xnbd zvxzneèî̈
úôça éããäheg z` migzen eidyk dfa df zerbet mdici eid ± £¨¥©¥¤

.drixid ztya axrd
:`xnbd dywnàîìéãåeid `le dfl df mikenq miayei eid `nye ± §¦§¨

y itl dfa df zerbet mdiciéôçìLî eåä éôeçìLdf miayei eidy ± ©§¥£§©§§¦
:`xnbd dywn cere .zg` dxeya `le xeg`l dfe miptleúå,cere ± §

éããäî éìéàL éîmzk`ln ilk mil`ey okynd ilk iyer eid m`d ± ¦§¦¦¥£¨¥
,dfn dféðúäådpy ixde ±àceìzk`ln iabl aezk ,`ziixaa §¨¨¥¨
okynd(c el zeny),'íéNò änä øLà Bzëàìnî Léà Léà'cnln ¦¦¦§©§£¤¥¨Ÿ¦

cg` lky,Bøéáç úëàìnî äNBò Bðéàå äNBò àeä Bzëàìnî¦§©§¤§¥¤¦§¤¤£¥
k mipken eid mleklycere .dfn df le`yl ekxved `le mzepne` il

:`xnbd dywneúåepl oi` ,zerixid ibxe`n cnlp m` s` ,cere ± §
la` ,aiig miaxd zeyxa zen` rax` utg wxefdy `l` cenll

d ,dyw oiicrøéáòîecia utgïìðî íéaøä úeLøa úBnà òaøà ©£¦©§©©¦§¨©¦§¨¨
.áéiçîc§¦©©

:`xnbd daiynìk àlàutg xiarny mipte`dúBnà òaøà ¤¨¨©§©©
dì éøéîb àøîb íéaøä úeLøadynl dkld epicia md zxeqn ± ¦§¨©¦§¨¨§¦¦¨
.d`ved ly zeclez mdy ipiqn

:xacna mivr yyewnd dyr dk`ln efi` zx`an `xnbdáø øîà̈©©
íéaøä úeLøa úBnà òaøà øéáòî LLB÷î ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§¥©£¦©§©©¦§¨©¦

äåä`idy ,miaxd zeyxa zen` rax` mivr xiard yyewnd ± £¨
.d`ved ly dclezàðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ±ìBzäåä L± §©§¦¨¨¨¥£¨

.xvew meyn did eaeige ,mxeaig mewnn mivr ylz yyewndáø©
äåä ønòî ,øîà á÷òé éaøa àçàeidy mivr sq` yyewnd ± £¨§©¦©£Ÿ¨©§©¥£¨

.xnrn meyn aiigzde ,mixfetne miyelz
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîì.yyewnd dyr dk`ln efi` §©¨§¨¦¨

`id dpin `wtpd :`xnbd daiynáøãëìxaicy dn oiprl ±.ax ea §¦§©
àéiç éaø éa íéøúñ úlâî éúàöî ,áø øîàcdlibn iz`vn ± §¨©©¨¨¦§¦©§¨¦¥©¦¦¨

`iig iax ly eyxcn ziaa dpenhäãeäé ïa éñéà ,déa áeúëå§¨¥¦¦¤§¨
úBëàìî úBáà ,øîBà,zaya zexeq`díàå) úçà øñç íéòaøà ¥£§¨©§¨¦¨¥©©§¦

áéiç Bðéàå ,(úçà íìòäa ílek ïàNòmlek lr.úçà àlà £¨¨¨§¤§¥¤¨§¥©¨¤¨©©
`wtp yiy x`eai eixaca xe`iad itle ax zpeek dn zxxan `xnbd
jgxk lry zrk zxaeq `xnbd .yyewnd dyr dk`ln efi` dpin
mlrda bbeya zek`lnd lk z` dyry ote`a xaic dcedi oa iqi`
epi`y eprinydl jixv did `l dzin aiige cifna dyr m`y ,cg`
dywn okle .zg` mrtn xzei ezindl xyt` i`y ,zg` `l` aiig

:`xnbdàì eúå úçàz`hg `l` aiig epi`y xnel okzi m`d ± ©©§Ÿ
,xzei `le zg`ïðúäådpyna epipy ixde ±(.br lirl),úBëàìî úBáà §¨§©£§¨

,zaya zexeq`dda ïðéåäå .úçà øñç íéòaøàepzpe ep`ype ± ©§¨¦¨¥©©©£¦©¨
,ef dpyn ixacaéì änì àðééðîoipn z` yxtl `pzd jixv recn ± ¦§¨¨¨¨¦

dnk cal dpnp ep`e ,mlek z` hxit jynda ixd ,zek`lnd
.md zek`ln,ïðçBé éaø øîàåzd,df oipna eprinydl `a `píàL §¨©©¦¨¨¤¦

ïàNòzek`lnd lkl,ãçà íìòäa ílekel rcep `ly epiidc £¨¨¨§¤§¥¤¨
,`hgy miizpiaáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòz`hga ic oi`e ©¨©¨©©§©©

lr aiig epi`y dcedi oa iqi` zrck `lye ,zay lelig meyn zg`
.zg` z`hg `l` mlek

:`xnbd zxne` oklàîéàzea` ,dcedi oa iqi` xn` jky xen` ± ¥¨
e ,zg` xqg mirax` zek`ln,íäî úçà ìò áéiç Bðéàyi xnelk ¥©¨©©©¥¤

dcedi oa iqi` yxit `le ,dzin dilr miaiig oi`y odn zg` dk`ln
meyn dk`ln mey lr aiigl xyt` i` eixac itle ,`id dk`ln efi`
df oiprle ,dilr miaiig oi`y dk`lnd `id ef `ny wtzqdl yiy
aiig did yyewnd ixdy ,yyewnd dyr dk`ln efi` dpin `wtp yi
miaiig oi`y dk`lnd `id ef `ny xnele wtzqdl oi` i`cee ,dzin
z` dyery in zindl xyt` dcedi oa iqi` ixacl s`e ,dilr

,yyewnd dyry dk`lndäãeäé áøl`eny mya xn`y ©§¨
,miaxd zeyxa zen` rax` xiard yyewndydéì àèéLt§¦¨¥

áéiç øéáònäc`edy ,aiig zeyxl zeyxn `ivendy el heyt ± §©©£¦©¨
,ef dk`ln lr dzin aiigzpe mivr xiard yyewndy xeaq

àúéðúîemivr ylz yyewndy xn`y `ziixad ly `pzde ± ©§¦¨
,mxeaig mewnnìBúc déì àèéLtáéiç L,aiig ylezdy el heyt - §¦¨¥§¥©¨

,ef dk`ln lr aiigzp yyewndy epivnyá÷òé øa àçà áøåxn`y §©£¨©©£Ÿ
,miyelz mivr sq` yyewndyáéiç ønòîc déì àèéLtheyt ± §¦¨¥¦§©¥©¨

nrndy el,aiig xàä øáñ øîe à÷tñî àì úäéî àä øáñ øî©¨©¨¦©Ÿ§©§¨©¨©¨
à÷tñî àì úäéîwtqd llka dpi` ef dk`lny heyt did cg`l ± ¦©Ÿ§©§¨

heyt did xg`le yyewnd bxdp ef dk`ln lry xaqy itl
dk`ln dze` lry xaqy itl wtqd llka dpi` zxg` dk`lny

.yyewnd bxdp
:yyewnd oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

døîBà àeä ïëå ,ãçôìö äæ LLB÷îyyewnd zyxta(al eh xacna) §¥¤§¨§¨§¥¥
øîBà àeä ïläìe ,'åâå 'Léà eàöîiå øaãna ìàøNé éðá eéäiå'iabl ©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨©¦§§¦§©¨¥

cgtlv zepa(b fk my),'øaãna úî eðéáà'dxifba dfn df cenll yie ¨¦¥©¦§¨
,mdipya daezkd 'xacna' dlindn deyïläl äîxn`py 'xacna' ©§©¨

a xaecn cgtlv zepa zyxtaïàk óà ,ãçôìöxn`py 'xacna' §¨§¨©¨
a xaecn yyewnd zyxtaéaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,ãçôìö§¨§¨¦§¥©¦£¦¨¨©©¦

Ck ïéáe Ck ïéa ,àáé÷ò ,àøéúa ïa äãeäé,jixack zn`d m` oia ± §¨¤§¥¨£¦¨¥¨¥¨
,jixack zn`d oi` m` oiae ,cgtlv `ed yyewndyãéúò äzà©¨¨¦

ïécä úà ïzéì,df xac zxn`y lréøáãk íà,Eozil cizr dz` ¦¥¤©¦¦¦§¨¤
y lr oicd z`Bzqék äøBzäyyewnd `ed in dzlib `leäzàå ©¨¦©§©¨

åàì íàå ,BúBà älâîy lr oicd z` ozil dz` cizr ,jixackäzà §©¤§¦¨©¨
÷écö BúBà ìò æòì àéöBî.zay lligy ¦©©©©¦
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המשך כיאור למס' שכת ליום שני עמ' כ

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א: עמוד מו àñébדף éàäîe àñéb éàäî ìáà שאינם המזבח של האחרים מהצדדים - £¨¥©¦¨¥©¦¨

הפתח, àìכנגד àîéà.המזבח של המערבי מצדו שהם אף ועל גחלים, משם לקחת אין - ¥¨Ÿ
הגמרא: וכל àëéøöמסיקה החיצון , ממזבח לקחת  שיש ללמד הדינים, שני נצרכים אכן - §¦¨

לקטורת. גחלים ללקיחת כשר המערבי צדו

התעכלו  שלא והפדרים האיברים עבור מערכה שהיתה מאיר רבי בשיטת לדון חוזרת הגמרא

äìBòבערב: éøáéà ,øéàî éaø äéä øîBà ,àøt÷ øa íeMî øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¦©©¨¨¥¨¨©¦¥¦¥§¥¨
eøúBzpL,התעכלו שלא מחמת ïøãBñå[-שנותרו] dîöò éðôa äëøòî ïäì äNBò ¤¦§¤¨¤©£¨¨¦§¥©§¨§§¨

גביה, úaLa.על eléôàå©£¦§©¨
מאיר: רבי בדעת דברים שני חידש קפרא שבר לאיברים א.הרי נפרדת מערכה שעושים

מאתמול. שבת.ב.שנותרו ערב של מתמיד שנותרו לאיברים זו מערכה עושים היו בשבת גם

הגמרא: מקשה קפרא. בר של בחידושיו דנה  ïìהגמרא òîLî à÷ éàî קפרא בר ©¨©§©¨
והרי  מהערב, שנותרו לאיברים נפרדת מערכה שעשו סובר מאיר שרבי הראשון, בחידושו

àðéðzמג:)במשנה זה,(לעיל úBëøòîדין òaøà íL eéä íBé ìëa' רבי דברי וכו' ¨¦¨§¨¨¨©§©©£¨
בברייתא והתבאר מה.)מאיר', התעכלו (לעיל שלא איברים לצורך היתה מהמערכות שאחת

הגמרא: מתרצת דבריו. על קפרא בר הוסיף ומה äëøöðבערב, àì ,ïéáà éaø øîà- ¨©©¦¨¦Ÿ¦§§¨
דבריו, את לומר קפרא בר הוצרך ìלא àlà איברים נותרו אם שאף מאיר רבי לשיטת הוסיף ¤¨§

,ïéìeñt אומרים ואין ומקריבם, נפרדת מערכה להם עושה ירדו, לא עלו שאם הוא דינם אם §¦
כשרים. באיברים רק היא שנותרו לאיברים מערכה עשיית שדין

אבין: רבי פסולים,åומוסיף לאיברים נפרדת אף מערכה ïäaעושים äìLnL à÷åã §©§¨¤¨§¨¨¤
øeàä,דיים התעכלו שלא אלא מזבח', של 'לחמו ונעשו מאתמול האש בהם אחזה אם - ¨
ìáàאםøeàä ïäa äìLî àì,מאתמולàì מסדרן אלא נפרדת, מערכה להם עושים £¨Ÿ¨§¨¨¤¨Ÿ

הגדולה. המערכה גבי על

הגמרא: ãçàמוסיפה ,éøîàc àkéàאיבריםãçàå ïéøéLk איבריםéà ,ïéìeñt ¦¨§¨§¥¤¨§¥¦§¤¨§¦¦
ïéà ,øeàä ïäa äìLî מערכה להם עושה עצמה.- àìבפני éàå,האור בהם משלה ¨§¨¨¤¨¦§¦Ÿ

àì.עצמה בפני מערכה להם עושה Ÿ
הגמרא: שואלת קפרא. בר של השני בחידוש דנה כשאמר הגמרא קפרא בר חידש מה

,úaLa eléôàåוהריàðéðzמג:)במשנה מאיר,(לעיל רבי Lîç'.בדברי íBiäå',והיינו ©£¦§©¨¨¦¨§©¨¥
הגמרא: משיבה דבריו. על קפרא בר הוסיף ומה הכפורים, יום מערב שנותרו האיברים עבור מערכה סדרו לשבת השוה הכפורים ביום שגם

éøèöéà ,á÷òé øa àçà áø øîàC לומר הוצרך קפרא בר כן,- אומר היה לא שאם משום בשבת', àðéîà'ואפילו êzòc à÷ìñ ¨©©©¨©©£Ÿ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨
ד  לומר, בדעתך עולה היה -,éléî éðä רק הוא הכפורים, יום מערב שנותרו לאיברים הכפורים ביום מערכה ìçc[-באופן]àëéäשעושים ¨¥¦¥¥¨§¨

úaMä øçà úBéäì íéøetkä íBéמשום מותרת, משבת שנותרו האיברים הקטרת זה באופן שדווקא ראשון, ביום -úaL éáìçc ©¦¦¦§©©©©¨§¤§¥©¨
ìáà ,íéøetkä íBéa ïéáø÷הכפורים יום חל úaLאם òöîàa-השבוע האיברים àìבאמצע לצורך נפרדת מערכה  מסדרים היו §¥¦§©¦¦£¨§¤§©©¨Ÿ

שבת. מערב שנותרו איברים עליה להקטיר מערכה בשבת מסדרים אין כן וכמו הכפורים, ביום להקטירם שאין ïì,כיון òîLî à÷ שגם ¨©§©¨
לאיברי בשבת  נפרדת מערכה שבת.עושים מערב שנותרו ם

déçî÷ì Lééç àìc éàä ïàî ,àáø øîà.סובין או קמח מוציא הוא האם לראות טוחן, שהוא  לקמח חושש שאינו זה הוא מי - ¨©¨¨©©§Ÿ¨¥§¦§¥
חמש', 'והיום במשנה שנאמר ממה קפרא בר על שהקשה המקשן דברי על תמה רבא כלומר, מפיו. שמוציא הדיבור על משגיח אינו כלומר,

ïðz íBé ìëa àä לצורך נפרדת מערכה היתה יום שכל והיינו, מערכות', ארבע שם היו יום 'בכל במשנה בפירוש אמר מאיר רבי הרי - ¨§¨§©
הגמרא: מסיקה בכלל. שבת ואף שנותרו, היא.÷àéLאיברים קושיא אכן - ©§¨

שבת: מערב שנותרו איברים הקרבת בדין נוספת שיטה מביאה נפרדת àâéìôeהגמרא מערכה עושים בשבת שאף הסוברים ורבא קפרא בר §¦¨
שיטתו על מאתמול, שנותרו Búléçzלאיברים øîàc ,àðeä áøcוהקרבתו שחיטתו דהיינו התמיד, הקרבת אבל äçBcשל השבת, את §©¨§¨©§¦¨¨

BôBñ,שבת מערב שנותרו אבריו הקרבת דהיינו התמיד, הקרבת äçBcשל Bðéà ארבע היו יום שבכל במשנה שנאמר ומה השבת, את ¥¤
קפרא  בר כשיטת ושלא שבת, דוחה אינה שבת ערב של תמיד איברי שהקטרת סובר הונא שרב הרי שבת. מלבד יום בכל היינו מערכות,

ורבא.

i"yx

àñéâ éàäî ìáàb''r`e `l gztc .
:`ed iaxrn cvcøîåà ïðéñøâ éëä

'åë åøúåúéðù äìåò éøáéà î''ø äéä.
dil 'iqxb i`c leg zler opiqxb `le
`z` `d dil jixt `wc `pipz i`n
jixt ikd xn`z m`e zay opireny`l
`dc zaya elit`e opz mei lka dil
`kxit zaya elit` ez dil jixt xcd

:izixg`ì''î÷ éàîdyer xn`wc .
eid mei lka `pipz lega dkxrn odl
mixai`l ediipin `cge zekxrn 'c my

:exzezipyïéìåñôì`l elr m`c jpd .
:ecxiøåàä ïäá äìùîù`iddnc .

:gafn ly engl eyrp `zryàðéðú
ùîç íåéäipzwe zayk k''dei ixde .

dyer k''dei axr ly cinz ixai`c
:k''deia dkxrn odlíåé ìëáeid .

zay elit`e opz zekxrn rax`
:rnynaàðåä áøã àâéìôåxac` .

mei lka xn`c `axc`e `xtw
axc zaya 'it`e `ed `weec oizipznc
:zayn xal mei lka xaq `ped

äçåã åúìéçúhgyp zay ly cinz .
:zaya axwe zayaäçåã åðéà åôåñ.

oixhwp eixa` oi` zay axr ly cinz
ikd :mei ceran olrn `l` jygzyn

:'ek `ped ax xn` `teb opiqxb



קיג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
א: עמוד מו àñébדף éàäîe àñéb éàäî ìáà שאינם המזבח של האחרים מהצדדים - £¨¥©¦¨¥©¦¨

הפתח, àìכנגד àîéà.המזבח של המערבי מצדו שהם אף ועל גחלים, משם לקחת אין - ¥¨Ÿ
הגמרא: וכל àëéøöמסיקה החיצון , ממזבח לקחת  שיש ללמד הדינים, שני נצרכים אכן - §¦¨

לקטורת. גחלים ללקיחת כשר המערבי צדו

התעכלו  שלא והפדרים האיברים עבור מערכה שהיתה מאיר רבי בשיטת לדון חוזרת הגמרא

äìBòבערב: éøáéà ,øéàî éaø äéä øîBà ,àøt÷ øa íeMî øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¦©©¨¨¥¨¨©¦¥¦¥§¥¨
eøúBzpL,התעכלו שלא מחמת ïøãBñå[-שנותרו] dîöò éðôa äëøòî ïäì äNBò ¤¦§¤¨¤©£¨¨¦§¥©§¨§§¨

גביה, úaLa.על eléôàå©£¦§©¨
מאיר: רבי בדעת דברים שני חידש קפרא שבר לאיברים א.הרי נפרדת מערכה שעושים

מאתמול. שבת.ב.שנותרו ערב של מתמיד שנותרו לאיברים זו מערכה עושים היו בשבת גם

הגמרא: מקשה קפרא. בר של בחידושיו דנה  ïìהגמרא òîLî à÷ éàî קפרא בר ©¨©§©¨
והרי  מהערב, שנותרו לאיברים נפרדת מערכה שעשו סובר מאיר שרבי הראשון, בחידושו

àðéðzמג:)במשנה זה,(לעיל úBëøòîדין òaøà íL eéä íBé ìëa' רבי דברי וכו' ¨¦¨§¨¨¨©§©©£¨
בברייתא והתבאר מה.)מאיר', התעכלו (לעיל שלא איברים לצורך היתה מהמערכות שאחת

הגמרא: מתרצת דבריו. על קפרא בר הוסיף ומה äëøöðבערב, àì ,ïéáà éaø øîà- ¨©©¦¨¦Ÿ¦§§¨
דבריו, את לומר קפרא בר הוצרך ìלא àlà איברים נותרו אם שאף מאיר רבי לשיטת הוסיף ¤¨§

,ïéìeñt אומרים ואין ומקריבם, נפרדת מערכה להם עושה ירדו, לא עלו שאם הוא דינם אם §¦
כשרים. באיברים רק היא שנותרו לאיברים מערכה עשיית שדין

אבין: רבי פסולים,åומוסיף לאיברים נפרדת אף מערכה ïäaעושים äìLnL à÷åã §©§¨¤¨§¨¨¤
øeàä,דיים התעכלו שלא אלא מזבח', של 'לחמו ונעשו מאתמול האש בהם אחזה אם - ¨
ìáàאםøeàä ïäa äìLî àì,מאתמולàì מסדרן אלא נפרדת, מערכה להם עושים £¨Ÿ¨§¨¨¤¨Ÿ

הגדולה. המערכה גבי על

הגמרא: ãçàמוסיפה ,éøîàc àkéàאיבריםãçàå ïéøéLk איבריםéà ,ïéìeñt ¦¨§¨§¥¤¨§¥¦§¤¨§¦¦
ïéà ,øeàä ïäa äìLî מערכה להם עושה עצמה.- àìבפני éàå,האור בהם משלה ¨§¨¨¤¨¦§¦Ÿ

àì.עצמה בפני מערכה להם עושה Ÿ
הגמרא: שואלת קפרא. בר של השני בחידוש דנה כשאמר הגמרא קפרא בר חידש מה

,úaLa eléôàåוהריàðéðzמג:)במשנה מאיר,(לעיל רבי Lîç'.בדברי íBiäå',והיינו ©£¦§©¨¨¦¨§©¨¥
הגמרא: משיבה דבריו. על קפרא בר הוסיף ומה הכפורים, יום מערב שנותרו האיברים עבור מערכה סדרו לשבת השוה הכפורים ביום שגם

éøèöéà ,á÷òé øa àçà áø øîàC לומר הוצרך קפרא בר כן,- אומר היה לא שאם משום בשבת', àðéîà'ואפילו êzòc à÷ìñ ¨©©©¨©©£Ÿ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨
ד  לומר, בדעתך עולה היה -,éléî éðä רק הוא הכפורים, יום מערב שנותרו לאיברים הכפורים ביום מערכה ìçc[-באופן]àëéäשעושים ¨¥¦¥¥¨§¨

úaMä øçà úBéäì íéøetkä íBéמשום מותרת, משבת שנותרו האיברים הקטרת זה באופן שדווקא ראשון, ביום -úaL éáìçc ©¦¦¦§©©©©¨§¤§¥©¨
ìáà ,íéøetkä íBéa ïéáø÷הכפורים יום חל úaLאם òöîàa-השבוע האיברים àìבאמצע לצורך נפרדת מערכה  מסדרים היו §¥¦§©¦¦£¨§¤§©©¨Ÿ

שבת. מערב שנותרו איברים עליה להקטיר מערכה בשבת מסדרים אין כן וכמו הכפורים, ביום להקטירם שאין ïì,כיון òîLî à÷ שגם ¨©§©¨
לאיברי בשבת  נפרדת מערכה שבת.עושים מערב שנותרו ם

déçî÷ì Lééç àìc éàä ïàî ,àáø øîà.סובין או קמח מוציא הוא האם לראות טוחן, שהוא  לקמח חושש שאינו זה הוא מי - ¨©¨¨©©§Ÿ¨¥§¦§¥
חמש', 'והיום במשנה שנאמר ממה קפרא בר על שהקשה המקשן דברי על תמה רבא כלומר, מפיו. שמוציא הדיבור על משגיח אינו כלומר,

ïðz íBé ìëa àä לצורך נפרדת מערכה היתה יום שכל והיינו, מערכות', ארבע שם היו יום 'בכל במשנה בפירוש אמר מאיר רבי הרי - ¨§¨§©
הגמרא: מסיקה בכלל. שבת ואף שנותרו, היא.÷àéLאיברים קושיא אכן - ©§¨

שבת: מערב שנותרו איברים הקרבת בדין נוספת שיטה מביאה נפרדת àâéìôeהגמרא מערכה עושים בשבת שאף הסוברים ורבא קפרא בר §¦¨
שיטתו על מאתמול, שנותרו Búléçzלאיברים øîàc ,àðeä áøcוהקרבתו שחיטתו דהיינו התמיד, הקרבת אבל äçBcשל השבת, את §©¨§¨©§¦¨¨

BôBñ,שבת מערב שנותרו אבריו הקרבת דהיינו התמיד, הקרבת äçBcשל Bðéà ארבע היו יום שבכל במשנה שנאמר ומה השבת, את ¥¤
קפרא  בר כשיטת ושלא שבת, דוחה אינה שבת ערב של תמיד איברי שהקטרת סובר הונא שרב הרי שבת. מלבד יום בכל היינו מערכות,

ורבא.
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àñéâ éàäî ìáàb''r`e `l gztc .
:`ed iaxrn cvcøîåà ïðéñøâ éëä

'åë åøúåúéðù äìåò éøáéà î''ø äéä.
dil 'iqxb i`c leg zler opiqxb `le
`z` `d dil jixt `wc `pipz i`n
jixt ikd xn`z m`e zay opireny`l
`dc zaya elit`e opz mei lka dil
`kxit zaya elit` ez dil jixt xcd

:izixg`ì''î÷ éàîdyer xn`wc .
eid mei lka `pipz lega dkxrn odl
mixai`l ediipin `cge zekxrn 'c my

:exzezipyïéìåñôì`l elr m`c jpd .
:ecxiøåàä ïäá äìùîù`iddnc .

:gafn ly engl eyrp `zryàðéðú
ùîç íåéäipzwe zayk k''dei ixde .

dyer k''dei axr ly cinz ixai`c
:k''deia dkxrn odlíåé ìëáeid .

zay elit`e opz zekxrn rax`
:rnynaàðåä áøã àâéìôåxac` .

mei lka xn`c `axc`e `xtw
axc zaya 'it`e `ed `weec oizipznc
:zayn xal mei lka xaq `ped

äçåã åúìéçúhgyp zay ly cinz .
:zaya axwe zayaäçåã åðéà åôåñ.

oixhwp eixa` oi` zay axr ly cinz
ikd :mei ceran olrn `l` jygzyn

:'ek `ped ax xn` `teb opiqxb



xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc zay(oey`x meil)

.äðBa íeMî úñ÷Bôe úìãBb ,úòáBö íeMî úìçBk:`xnbd ddnz ¤¤¦©©¤¤¤¤¦¨
Cëa ïéða Cøc éëå:`xnbd daiyn .[xriy oewiza-]ïéà,ok` - §¦¤¤¦§¨§¨¦

e,àéñðî ïa ïBòîL éaø Løããëdeg z`ixaa xn`p(ak a ziy`xa)ïáiå' ¦§¨©©¦¦§¤§©§¨©¦¤
,'òìvä úà íéäìà 'ä'oaie' oeylàeä Ceøa LBãwä dòléwL ãnìî ¡Ÿ¦¤©¥¨§©¥¤¦§¨©¨¨

,äeçì,dxry z` rlw ,xnelkíãà ìöà dàéáäå,oey`xdïkL §©¨¤¡¦¨¥¤¨¨¤¥
àúéòì÷ì ïéøB÷ íiä ékøëa,dy`d xry zrilwl ±àúéða.oipa - ¦§©¥©¨¦§©§¦¨©¨¦¨

zlgek ,zlceb oica sqep hxt da xn`py `ziixa d`ian `xnbd
:zqweteàéðz,`ziixaa,úìãBb ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¤¤

,äøeèt dîöòì ,úñ÷Bôe úìçBk,dti zepal dleki dpi`y itl ¤¤¤¤§©§¨§¨
,dxry z` d`ex dpi`y xg`n,úáéiç dzøáçìdpeae d`exy oeik ©£¤§¨©¤¤

.ahid
:zay ixeqi`a xfrl` oa oerny iax xn`y sqep xacéaø äéä ïëå§¥¨¨©¦

÷øñ øéáòz àì äMà ,øæòéìà éaø íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨¥¦©¦¡¦¤¤¦¨Ÿ©£¦¨¨
[mipwn `ay mec` rav-].úòáBvL éðtî ,äéðt ìò©¨¤¨¦§¥¤©©

iax mda ewlgpy zek`ln cer dpeyd `ziixa d`ian `xnbd
:minkge xfril`ïðaø eðz,`ziixaaáìBçä,dndad z`õaçîäå± ¨©¨¨©¥§©§©¥

,yeb dyrpe algdn algd in micxtp dci lry dlert dyerd
ïaâîäåeyry el` lk ,cg` yebl owacne dpiabd izizt z` uawn - §©§©¥

kxeriy,úøâBøbokeãaëîä,ziad z` `h`hn -õaøîäåslfnd - §§¤¤©§©¥§©§©¥
,dlri `ly wa`l mexbl ick ziad rwxw lr minäãBøäåcixtnd - §¨¤

z`úBlçdLácm` el` lk ,zxeekd onââLmdaáéiç ,úaMa ©§©¨©§©¨©¨
úàhç,m`eãéæämda.øæòéìà éaø éøác ,íéòaøà ä÷Bì ,áBè íBéa ©¨¥¦§¤©§¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤

äæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçå,aeh meia oiae zaya oia -Bðéà ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤¥
xeq`,úeáL íeMî àlà.opaxcn epiidc ¤¨¦§

:oabne uagn ,alega aeigd mrha dpc `xnbdàéøeb øa ïîçð áø©©§¨©§¨
òìwéà[oncfd-]dépéî eòa ,àòcøäðì,daiyid ipa eze` el`y - ¦§©¦§©§§¨¨¦¥

éàî íeMî 'áìBç'[dn zngn-]eäì øîà .áéiçéî,[mdl-]íeMî ¥¦©¦©©¨©§¦
.áìBç,eze` el`yíeMî ,eäì øîà .áéiçéî éàî íeMî 'õaçî' ¥§©¥¦©¦©©¨©§¦

.õaçî,edel`y ceríeMî ,eäì øîà ,áéiç éàî íeMî 'ïaâî' §©¥§©¥¦©©¨¨©§¦
.ïaâîe eizeaeyz lr daiyid ipa ednz,déì eøîàikeìéè÷ Caø §©¥¨§¥©¨¨¦

äåä àîâàa éð÷.dpyn yxtl rci `le did mb`d on mipw jzeg - ¨¥§©§¨£¨
àLøãî éa ìéàL àúàziaa el` zel`y l`ye ongp ax `a - £¨§¦¥¦§§¨

,yxcnd,÷øôî íeMî áéiç 'áìBç' ,déì eøîà,`yn wxtn enk ¨§¥¥©¨¦§¨¥
.`ed yc zcleze ,ea dqkzpy mewnn lke` wxtnyáéiç 'õaçî'§©¥©¨

,øøBa íeMîixd algd inn miyebd micxtp ezlert ici lry oeik ¦¥
e .zleqt jezn lke` xxea `ed.äðBa íeMî áéiç 'ïaâî'§©¥©¨¦¤

lirl epipy :yac zelg dcexa aeigd mrh z` zx`an `xnbd
,`ziixaaáéiç ,úaMa ââL ,Lác úBlç äãBøäå õaøîä ,ãaëîä©§©¥©§©¥§¨¤©§©¨©©©¨©¨

øîà .øæòéìà éaø éøác .íéòaøà ä÷Bì ,áBè íBéa ãéæä .úàhç©¨¥¦§¤©§¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤¨©
øæòéìà éaøc àîòè éàî ,øæòìà éaøyac zelg aiygny ©¦¤§¨¨©©£¨§©¦¡¦¤¤

.ylez meyn ,mze` dcexd z` z`hg aiigne ,rwxwl mixaegnk
áéúëc(fk ci '` l`eny)ïéðò äî éëå ,'Lácä úøòéa dúBà ìBaèiå' ¦§¦©¦§¨§©£©©§©§¦¨¦§©

,Lác ìöà øòéel dide ,elecib mewna yac lr xacn weqtd ixd ©©¥¤§©
zxri' xn`e aezkd dpiy recne ,'yacd zlga dze` leahie' xnel

,'yacdìBzä øòi äî ,Eì øîBì àlà,úàhç áéiç úaMa epnî L ¤¨©§©©©©¥¦¤©©¨©¨©¨

Lác úBlç óà,zxeeka xnelk ,mlecib mewnaúaMa epnî äãBøä ©©§©¨¤¦¤©©¨
úàhç áéiç.ylez meyn ©¨©¨

:uaxl xeqi`d mrh z`e ueaixa xzend ote` d`ian `xnbdøîénà©¥©
àçìéæ àøLmizad z` uaxl xizd -àæBçîaik ,[xir my-],øîà §¨¦§¨¦§¨¨©

ïðaø øeîà éàî àîòè,uaxl xeq`y minkg exn`y mrhd dn ± ©£¨©¨©¨¨
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eznyקטז ina cenr dv sc ± iyily wxtzekxa

íéòøæ øéLëäì àlà.mirExGdFpi`We ,d`nEhl xWkd lAwn Fpi` aEwp uivr .FkFzA ¤¨§©§¦§¨¦©§¦§¨¦¨¥§©¥¤§¥§§¨§¤¥
aEwp-WElzC ,xWkd lAwnx `de .`Ed:b"de .Dil xn`w oFrnW 'y"xoiA oi` xnF` ¨§©¥¤§¥§¨§¨¦§¨¨©¥§¥¥¥

iaiIgin `dC ,`aEh `Mi` opAxl ENi`C .'ek aEwpaEwP`ixhtE ,zAW mEXnFpi`X` ¨§¦§©¨©¦¨¨§¨¦©§¦©¨¦©¨¨§¦©¤¥
aEwp:éléî ìëì.,sqkA `le dkiWnA zFpwle zAWllr `N` aYkp Fpi`W lFAfFxtle ¨§¨¦¥§©¨§¦§¦§¦¨§Ÿ§¤¤§¦§§¤¥¦§¨¤¨©

rwxTd:òøfé øLà.`ivFn mc`W KxcM ©©§©£¤¦¨¥©§¤¤¤¨¨¦
ipd` ikdl .EdC lM xAEgn ihErnl ,drixfl¦§¦¨§©¥§¨¨§§¨¦©£¥
- aEwp Fpi`W ,EdinE .`xwC ixizi zFrixf§¦§¥¥¦§¨¦¤¥¨

`Ed xEnB WElY:ïBòîL éaø øîà él äî.in ¨¨©¦¨©©¦¦§¦
EWlY i`e ,WxFW i`d `Ed xAEgnA `dC dcFn¤§¨¦§¨©¤§¦¨§

ilzAWA '-aiIgin:ïéðîéæ.zxg` mrR:íàL ¥§©¨¦©©¦§¦©©©¤¤¤¦
áwéð.uivrd,Fzxdh ickAm`We`nhp- ¦©¤¨¦¦§¥¨¢¨§¤¦¦§¨

xdhpdxiaWAopzC ,zif `ivFnM Epiide ,Ff ¦§©¦§¦¨§©§§¦©¦¦§©
milM zkQnA)`"n b"t:(iEUrd qxg ilM §©¤¤¥¦§¦¤¤¤¨

oilkF`l-.mizifM FxEriWx dcFnEoFrnW ' §¨¦¦§¥¦¤¦§
EzC ,FkFzAW mirxGd lM xAEgn aiWgC `dA§¨©£¦§¨¨©§¨¦¤§§

ilM ied `l:àéòaéî Búøäè éãëa áwéð.dedC ¨¨¥§¦¦©¦§¥¨¢¨¦¨£¨©£¨
Y`e ,awPd cbpM e`lC KpdA DiA iwERql ol̈§©¥¥§¨¨§¨§¤¤©¤¤§©§

YhWREdpip xAEgn EdNEkC Edl:øîúà éà ¨§©§§§§§¨¦§¦¦§©
àøéæ 'øãì.awp mEWA y"x dcFnC:àeä éëä ¦§¥¨§¤§¤¤¨¦

øîúéàc.Fpi`W ,ziriaxn dHnl aTip m`W §¦§©¤¦¦©§©¨¥§¦¦¤¥
ikdn xivaC ,dHnlE awPd on ziriax wifgn©£¦§¦¦¦©¤¤§©¨¦§¦¥¨¦

`Ed ilM e`l:úBcî Lîç'iqxB:àéöBîk ¨§¦¨¥¦¨§¦§¦
ä÷Lî.FA `vFi dwWOW c`n wC awp:øBäè ©§¤¤¤©§Ÿ¤©§¤¥¨

àøèñéb ànèlî.`Ed mlW ilM m` :xnFlM ¦§©¥¦§§¨§©¦§¦¨¥
dide ilM xaW did m` la` ,KkA xdhp Fpi ¥̀¦§¨§¨£¨¦¨¨¤¤§¦§¨¨

FA WOYWdl iE`x-d`nEh lAwnC,xAWPXn ¨§¦§©¥¦§©¥§¨¦¤¦§©
od :opzcModizFxwxweodizFptFce`NW oiaWFi §¦§©¥§©§§¥¤§§¥¤§¦¤Ÿ
oikOEqn"zFtxh EN`"A ,'ek)oileg:cp sc,( §¨¦§¥§¥

dwWn `ivFnM aEW aTipe-cFr `nh Fpi` §¦©§¦©§¤¥¨¥
`xhqiB zxFY mEXn:àøèñéb..ilM xaW ¦©¦§§¨¦§§¨¤¤§¦

aEWg ilM xaW oi`C `nrh Wxtn DiOwlE§©¥§¨¥©§¨§¥¤¤§¦¨
Fripvdl,awiPXn`xhqiB `ad xnFle)`( §©§¦¦¤¦©§©¨¥¦§§¨

xg`giPpelAwl eiYgYsihsihshFPd.dGn ©¥§©¦©©§¨§©¥¦¦©¥¦¤
hrn aTipe mlW ilM did m` la`-oi`oicA`nxg` `xhqiB `ad xnF` `N` ,FzF` £¨¦¨¨§¦¨¥§¦©§©¥§©§¦¤¨¥¨¥¦§§¨©¥

eiYgY giPpe:úàhç éî Ba Lc÷ì àeä éìk ïééãòå.aTipe ,did mlW ilM m` :xnFlM §©¦©©§¨©£©¦§¦§©¥¥©¨§©¦§¦¨¥¨¨§¦©
dwWn `ivFnM-,dxR xt`A z`Hg in FA WCwl 'it`e ,eilr ilM zxFY lM oiicr §¦©§¤£©¦¨©§¦¨¨©£¦§©¥¥©¨§¥¤¨¨

aizkC ,iE`x ilM opiraC)xacnahi(d`nEh lAwOW y"ke ."ilM l` miIg min":áwéð §¨¥©§¦¨¦§¦©¦©¦¤¤¦§¤§©¥§¨¦©
ñðBëkä÷Lî.m`WFaiWFnzvw agx awp EpiidC ,FkFzA qpkp miOd lr:Lc÷lî øBäè §¥©§¤¤¦¦©©©¦¦§¨§§©§¤¤¨¨§¨¨¦§©¥

úàhç éî Ba." FnM `N` ,`weC e`l xFdhxdh"`nFi).a sc zekxa,(Fl lhA :xnFlM ¥©¨¨¨©§¨¤¨§§©¨§©¨¥
z`Hg in oiprl ilM zxFYn:íéòøæ øLëä ïéðòì àeä éìk ïééãòå.mirExGd,FkFzA ¦©§¦§¦§©¥©¨©£©¦§¦§¦§©¤§¥§¨¦©§¦§

oiWElzkCrwxTd zigElgl gixdl iE`x df awp oi`W .opAxl ENit`e ,Edpip:áwéð §¦§¦¦§©£¦§©¨©¤¥¤¤¤¨§¨¦©©§¦©©§©¦©
LøBLkïè÷.ith iedqpFkAndwWn:øBäèøéLëälîíéòøæ.aEwp uivr iedC ,opAxl: §¤¨¨¨¥§¥¦§¥©§¤¨¦§©§¦§¨¦§©¨©§¨¥¨¦¨

íéúéæ Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå.oilkF`l iEUrd qxg ilM lkA d`nEhl xEriW `EdW ©£©¦§¦§©¥¥¦¤¦§§¨§¨§¦¤¤¤¨§¨¦
Fcgi `NW onf lM ,mzqd`nEh oiicr lAwnE ,mipFOixl:øBäèíéúéæ Ba ìa÷lî. §¨¨§©¤Ÿ¦£§¦¦§©¥£©¦§¨¨¦§©¥¥¦

:xnFlMlAwNn.mizifM oxEriW ixdW ,qxg ilM mzq zxFY mEXn d`nEh cFrm`e §©¦§©¥§¨¦©§¨§¥¤¤¤£¥¦¨§¥¦§¦
d`nEh eilr dzid-dPOn xdhp:íéðBnéø Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå.aEW Fcgi m`W ¨§¨¨¨§¨¦§©¦¤¨©£©¦§¦§©¥¦¦¤¦¦£

mipFOixl-dNigYn mipFOixl cgEin did m` F` .`AdlE o`Mn d`nEh lAwn-`l §¦¦§©¥§¨¦¨§©¨¦¨¨§¨§¦¦¦§¦¨Ÿ
xdhp:íeìkî øBäè.Fripvn k"` `N` ,ilM mEXn`xhqibl-`xhqiB zxFzA `OHi: ¦§©¨¦§¦§¦¤¨©§¦§¦§§¨¦©¨§©¦§§¨

ìéút ãéîö óweî äéä íàå.zOd ld`A `Ede-liSnE ,awp KxC FA zqpkp d`nEh oi` §¦¨¨¨¨¦¨¦§§Ÿ¤©¥¥§¨¦§¤¤¤¤¤¤©¦
FkFzAX dn lM lr:úçôiL ãòBaeø.aizM "gEzt ilM lk"C)my(-zqpkp gzR KxC ©¨©¤§©¤¦§©§¨§¦¨©§¦¤¤¤©¦§¤¤

eiawp KxC `le ,d`nEh Fl:óweîa àlàìéút ãéîö.`vFnM aTip m`WFpi` oFOix §¨§Ÿ¤¤§¨¨¤¨§¨¨¦¨¦¤¦¦©§¦¦¥
liSn: ©¦
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yelz iedc mewnac ,`xnegl opilf`e .oiey aewp epi`ye aewp ilin lklc ,aewp epi`yl

opiayg ± mi`lke zay enk ,`xneg xaegn ied i`e ,yelzk ediiexz opiayg ± `xneg

,aewp epi`yk yelzk aewp iaeyg`l exingd `lc ,mirxf xykda `l` .xaegnk ediiexz

zexit lr aewpd on y"xl oinxez oi`c df itl l"ve .xaegnk aygil dipic` denwe` `l`

opilf`c ,aewp epi`a enk rwxwa milcbd

oia oi` xne` y"x :jixt ikdc 'it i"xe .`xnegl

oeike .cala mirxf xykd `l` aewp epi`yl aewp

gnk aewp aeyg mirxf xykd iabcb"r` ,xae

n"y ± xykd lawn epi`y ,lwdl iedc

`ziixe`cn i`c .xaegnk aeyg `ziixe`cn

opaxcn edl opixdhn ded ikid ± yelzk aeyg

on xykd elaiwc oeik ,d`neh oda drbpyk

oi` `ziixac `yixa ipzwc `d ,ok m`e ?dxezd

mdipy zeyrl k"r ± aewp epi`yl aewp oia

oeik .oiyelzk mdipy zeyrl `le ,mixaegnk

aewp ilin lkae ,`ziixe`cn xaegn aiyg aewpc

,cala mirxf xykdn ueg ,mixaegnk aewp epi`e

ipyn `zyde .aewp epi`yk iienhl opax xing`c

azkc `ed mzdc .'ek d`neh oiprl ip`y :xity

lkl la` ,xaegnk aewp aiygc ,`icda `pngx

la` .'ipzna xht ikdle ,yelzk aiyg ± ilin

y"xl aewp `nl` xn`wc ,miyexitd el`l dyw

iiezi`l irac rnyn .dil ieyn aewp epi`yk

!epi` dfe ,aewp epi`yk aewp ieyn `lc `ziixan

aewp epi`yk y"xl aewp `nl` :w"dc ,yxtl yie

aewp epi`y ,daxc`c .'ek edpinxe ,dil ieyn

aewp oia oi` :w"dc ,i"xt cere .dil ieyn aewpk

oeikc ,mi`lke d`te xyrn oiprl aewp epi`yl

aizk xyrna oke "jnxke jcy" eda aizkc

oia ,yelz iaiyg ± "dpy dpy dcyd `veid"

oiprl `l` welig ea oi`e .aewp epi`y oia aewp

opi`y ,zay oebk ,dil incc lke mirxf xykd

yelza `l` dcy aeyg `edy xaca mielz

y"xl aewp `nl` xn`wc `d xity iz` df itle .aewp epi`yk aewp ied `l edpdae ,xaegne

aewp epi`yk aewp ieyn `lc edpinxe ,dil ieyn aewp epi`yk:

äãåîåezxdh icka awip m`y y"x.,oilke`l qxg ilk ly enzqc ,zif `ivenk 'it

rwxw ab` lhac meyn ± dcenc `nrh epiidc i"xl d`xpe .zif `ivenk oxeriye

ezxdhy t"r` ,oiwynl cgeind ilka la` ,zif `ivenk awipa `wece .ezxdh icka awipyk

`l` dwyn qpeka xaegnk dil iayg `l opaxl 'it`c .lhac 'ixn` `l ± dwyn qpeka

jenqa xn`ck ,ohw yxeyk:

øåäèz`hg in ea ycwln.oiwynl cgein did m` d`neh lawln xedhc y"ke:

øåäèmirxf ea xiykdln.oihibc w"ta 'hpewd 'itk `lce ,daiwp ira qxg ilkc rnyn

).f sc(xvwl zre .daewpk daeyg xtr ly `idy oeikc ,qxg ly dpitqc yxity:á÷éð
melkn xedh oenix `ivenk.xedhc xn`w ikid :i"xl dnizecgi m` `lde !melkn

n `xhqiblexayp m` elit` ixdy ,`ed ok i`ce eyexitke .'hpewa 'itck ,d`neh law

yxetnd xeriy mixaya x`ypyk ,`xhqib zxeza d`neh mixayd milawn miwc mixaya

milk zkqna)a dpyn a"t,("zetixh el`" 'ta dl iziine):cp oileg(,qxg ilkay miwcd

belne ,bel cr ohw zkiq icka oxeriy ± oikneqn `ly oiayei odizeptece odizexwxwe od

:l"ie !qxg ilka zecn yy xninl ivn dedc :`"ayxl dyw cere !'ek ziriaxa d`q cr

`ivenk awipy `l` mly ilkdyk la` ,`xhqibl oiie`x mixayd ± ixnbl xaypykc

'hpewd 'it jezn la` .mc` lk lv` ezrc dlha ecgi 'it`e ,`xhqibl ie`x oi` ± oenix

k"`` ,ilk meyn melkn xedh :yxitc ,`xhqibl `ed ie`x oenix `ivenk awipykc rnyn

ynzydl lekiyk `l` ixiin `lc ± zecn 'e hwp `lc `d eyexitle .`xhqib meyn eripvn

eciv lr edhn ok m` `l` ie`x oi` oenix `ivenk awipe ,okxck:àîùlizt cinv swena `l` zrny `l.`"xcn iwet`l jixhv`e ,rny mipenixl cgeina `nlic :i"xl dniz

yxitl ,oenix `ivenk exeriy jenqa c"nk ,rny mirxf xykd oiprlc xninl `kile .cegi `la ,ixii` qxg ilk mzqac rnync :l"ie !'ek d`neh el oi` zif `ivenk awip jenqa xn`c

ohw yxeyk exeriy mirxf xykd oiprlc dil `xiaq `axc :cere !inp ur ilk 'it` ?qxg ilk hwp i`n` k"`c ± ibilt mirxf xykd oiprlc yxitc 'hpewd:
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ïBòîL éaø Y éléî ìëì :ì"à !ãáìa íéòøæ øéLëäì àlà¤¨§©§¦§¨¦¦§©§¨¦¥©¦¦§
äúaéø äøBzäc Y äàîeè ïéðòì éðàLå .déì éeLî Leìúk§¨§©¥¥§¨¥§¦§©§¨§©¨¦§¨
."òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò" øîàpL ,íéòøæ ìöà äøäè̈¢¨¥¤§¨¦¤¤¡©©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
äî á÷ð ãâðk LøBL :àøéæ éaøî àáñ àeää dépéî àòa§¨¦¥©¨¨¥©¦¥¨¤§¤¤¤¤©
àðîéæ .écéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéà ?ïBòîL ø"à él¦¦§¦§¦§¨£©¥§¨¦¥¦§¨
éãëa áwéð íàL ù"ø äãBîe :øîà÷å áéúéc déçkLà àãç£¨©§©¥§¨¦§¨¨©¤¤¦¦©¦§¥

péî éàòa á÷ð ãâðk LøBL àzLä :ì"à .Búøäèàìå C ¨¢¨¨§¨¤§¤¤¤¤§©¦¨§¨
øîà !?àéòaéî Búøäè éãëa áwéð ,écéî àìå éì zøîà̈§©§¦§¨¦¥¦©¦§¥¨¢¨¦¨£¨£©
:øîúéàc àeä éëä Y àøéæ éaøc àäì øîúéà éàå ,ééaà©©¥§¦¦§©§¨§©¦¥¨¨¦§¦§©
,àáø øîà .úéòéáøî ähîì áwéð íàL ïBòîL éaø äãBîe¤©¦¦§¤¦¦©§©¨¥§¦¦¨©¨¨
øBäè Y ä÷Lî àéöBîk áwéð :ñøç éìëa úBcî Lîç̈¥¦¦§¦¤¤¦©§¦©§¤¨
.úàhç éî Ba Lc÷ì àeä éìk ïééãòå ,àøèñéb ànèlî¦§©¥¦§§¨©£©¦§¦§©¥¥©¨

àhç éî Ba Lc÷lî øBäè Y ä÷Lî ñðBëk áwéðïééãòå ,ú ¦©§¥©§¤¨¦§©¥¥©¨©£©¦
øBäè Y ïè÷ LøBLk áwéð .íéòøæ Ba øéLëäì àeä éìk§¦§©§¦§¨¦¦©§¤¨¨¨
áwéð .íéúéæ Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå ,íéòøæ Ba øéLëälî¦§©§¦§¨¦©£©¦§¦§©¥¥¦¦©
àeä éìk ïééãòå ,íéúéæ Ba ìa÷lî øBäè Y íéúéæ àéöBîk§¦¥¦¨¦§©¥¥¦©£©¦§¦
.íeìkî øBäè Y íéðBnéø àéöBîk áwéð .íéðBnéø Ba ìa÷ì§©¥¦¦¦©§¦¦¦¨¦§
:éñà áø øîà .Baeø úçôiL ãò Y ìéút ãéîö óweä íàå§¦©¨¦¨¦©¤¦§©¨©©©¦
:àáø déì øîà ."ïBnéø àéöBîk BøeòéL ñøç éìk" ézòîL̈©§¦§¦¤¤¦§¦¦¨©¥¨¨
àeä àáø àäå .ìéút ãéîö óweîa àlà zòîL àì ànL¤¨Ÿ¨©§¨¤¨§¨¨¦¨¦§¨¨¨
,àéL÷ àì !"Baeø úçôiL ãò ìéút ãéîö óweî" øîàc§¨©¨¨¦¨¦©¤¦§©¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zay(oey`x meil)

øéLëäì àlàd z`íéòøæekeza mirexfd,'ãáìalka ,xnelk ¤¨§©§¦§¨¦¦§¨
oiprl wxe ,yelzk aygpe aewp epi`yl aewp uivr oic dey mixacd
oi`e xaegnk aygp aewp uivry ,mdipia lcad yi mirxf xykd
aygp aewp epi`y uivre ,d`nehl xykd milawn ekezay mirxfd
o`k x`ean ixd .d`nehl xykd milawn ekezay mirxfde yelzk
oeyln x`eank `le ,aewp epi`yl aewp uivr oia wlgn oerny iaxy

.llk mdipia wlgn epi` oerny iaxy epzpyn
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l `axïBòîL éaø éléî ìëì ¨©¥§¨¦¥©¦¦§

déì éeLî Leìúkuivr oerny iax aiygn mixacd lk iabl ok` - §¨§©¥¥
,yelzk aewpéðàLåxacd dpey -,äàîeè ïéðòìiabl ,xnelk §¨¦§¦§©§¨
,mirxf xykdøîàpL ,íéòøæ ìöà äøäè äúaéø äøBzäc`i `xwie) §©¨¦§¨¨¢¨¥¤§¨¦¤¤¡©

(fl,'òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò'epcnln weqta drixf zepeyl ieaix ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
ba md xy`k wx d`neh lawl mixyken mirxfy,'rxfi xy`' xc

mdy mirxf rexfl `id jxcdy ,drixfl `iven mc`y jxck epiidc
oebke ,`edy lk xeaiga s` mixaegn mdyk hrnl ,ixnbl miyelz
zpeek mpn`e .d`neh lawl xykd milawn mpi`y ,aewp uivra
x`y zeaxl `id 'dfae dfa xhet oerny iaxe' dxne`a epzpyn
xykd oi` j` ,aewp epi`yl aewp mda deyn oerny iaxy mixac

.dxdh ea dzaix dxezdy oeik ,df llka mirxf
:mda dcen oerny iaxy mipte` yi m` dpc `xnbddépéî àòa§¨¦¥

àáñ àeääcg` owf l`y -,àøéæ éaøîaewp uivra yiy ote`a ©¨¨¥©¦¥¨
ãâðk LøBLdïBòîL éaø øîà él äî á÷ðoerny iax xn` dn - ¤§¤¤¤¤©¦¨©©¦¦§

zaya epnn ylezde ,xaegnk aygpy `ed dcen m`d ,df ote`a
.aiigéãéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéàdpr `le `xif iax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.melk eldéçkLà àãç àðîéæiax z` owf eze` ybt zg` mrt - ¦§¨£¨©§§¥
`xiføîà÷å áéúéc,xn`e ayiy -áwéð íàL ïBòîL éaø äãBîe' §¨¦§¨¨©¤©¦¦§¤¦¦©

,'Búøäè éãëam` xaegnk aygp uivrdy oerny iax dcen ,xnelk ¦§¥¨¢¨
lr xdhp did okl mcew `nh did m`y ,dfk xeriya uivrd awip
`le .[zif ekxc z`vl lekiy xeriya awip m` ,xnelk] ef dxiay ici
oeik ,ekezay mirxfd lk s` `l` ,xaegn aygp awpd cbpky dn wx

.ilk zxezn elhan dfk awpydéì øîà,owf eze`àzLädzrn - ¨©¥©§¨
a ixd ,denzl il yipéî éàòa á÷ð ãâðk LøBLCjze` izl`y - ¤§¤¤¤¤§©¦¨

n,epnn ylezd oic déãéî àìå éì zøîà àìå,xac il zipr `le - §Ÿ£©§§¦§Ÿ¦¦
lr s` xaegnk aygp epi`y xnel cv jl dide ,dfa zwtzqdy iptn

ok m`e ,rwxwd on ynn wpeiy itàéòaéî Búøäè éãëa áwéðike - ¦©¦§¥¨¢¨¦©§¨
mpi`e awpd cbpk mpi`y mirxfa ,ezxdh icka awipa xnel jxvp
miaygp mpi` `ny mda wtzqdl jl didy ,rwxwd on ynn miwpei
mirxfd lky oerny iax dceny zehiyta zxn` ji`e ,mixaegnk

.md mixaegn ekezay
:ea dcen oerny iaxy ze`cea xnel ozipy ote` d`ian `xnbd

àøéæ éaøc àäì øîzéà éàå ,ééaà øîàxn`y dn z` xn`p m`e - ¨©©©¥§¦¦§©§¨§©¦¥¨
aeygy aewp uivr ly mieqn ote`a dcen oerny iaxy `xif iax

,xaegnkøîzéàc àeä éëä,z`f xn`p jk -ïBòîL éaø äãBîe' ¨¦§¦§©¤©¦¦§
,'úéòéáøî ähîì áwéð íàLawipy ote`a oerny iax dcen ,xnelk ¤¦¦©§©¨¥§¦¦

on beld ziriax xeriyk wifgn uivrd oi`y ote`a ezizgza uivrd
,ziriax wifgn epi`y ilky oeik ,xaegnk aeyg `edy ,dhnle awpd

.llk ilk aeyg epi`
:ea yiy awp zngn qxg ilk zxdh ipic z` d`ian `xnbdøîà̈©

úBcî Lîç ,àáøexn`pñøç éìëa:dpey`xd dcnd .awipyáwéð ¨¨¨¥¦¦§¦¤¤¦©
,ä÷Lî àéöBîk,ekxc `vei dwyny ce`n wc awp awip m` epiidc §¦©§¤

,àøèñéb ànèlî øBäèqxg ilk xaya dfk awp did m` ,xnelk ¨¦§©¥¦§§¨
,d`neh lawny epice ,['`xhqib' iexwd] ea ynzydl ie`x oiicry

.`xhqib oicn cer `nh epi`,úàhç éî Ba Lc÷ì àeä éìk ïééãòå©£©¦§¦§©¥¥©¨
,eilr ilk zxez lk oiicr ,mly ilka dfk awp did m` ,xnelk
,dnec` dxt xt` ici lr miycwznd min yeciw oiprl elit`e

xn`py itk ,ie`x ilk dfl jixvy(fi hi xacna)l` miIg min eilr ozpe'§¨©¨¨©¦©¦¤
.ilk zxeza d`neh lawny oky lke ,'ilM¤¦

:dipyd dcndáwéðmly qxg ilkkxeriy,ä÷Lî ñðBk,xnelk ¦©§¥©§¤
jxc qpkil mind mileki ,min lr ilkd z` aiyen xy`ky
,'dwyn `iven' xeriyn xzei agx awp `ede ,ilkd jezl awpd

,úàhç éî Ba Lc÷lî øBäèoiprl ilk zxezn lha ,xnelk ¨¦§©¥¥©¨
,z`hg in yeciwíéòøæ Ba øéLëäì àeä éìk ïééãòåmirexfd ©£©¦§¦§©§¦§¨¦

mrhe ,d`nehl xykd milawne miyelzk miaygpy ,ekeza
zigelgl z` gixdl ie`x df ohw awp oi`y iptn ,`ed xacd

.rwxwd
:ziyilyd dcndk áwéðxeriy,ïè÷ LøBLxzei lecb awp `edy ¦©§¤¨¨

,'dwyn qpek'n,íéòøæ Ba øéLëälî øBäèekezay mirxfd oi`y ¨¦§©§¦§¨¦
ezwipi ici lr xaegnk aygpy iptn ,d`nehl xykd milawn

,rwxwdn,íéúéæ Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå`ed ilk oiicr ,xnelk ©£©¦§¦§©¥¥¦
lky ,milke`l ieyrd qxg ilk mzq zxez meyn d`neh zlaw iabl

.d`neh lawln xdhp epi` ,mizif ea lawl ie`x `edy onf
:ziriaxd dcnd,íéúéæ àéöBîk áwéðz`vl ie`xy awp epiidc ¦©§¦¥¦

,zif ekxc,íéúéæ Ba ìa÷lî øBäèd`neh lawln xedh ,xnelk ¨¦§©¥¥¦
,zif `ivenk `ed mzxdh xeriy ixdy ,qxg ilk mzq zxez meyn

,íéðBnéø Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòålawn ,mipenixl aey ecgi m`y ©£©¦§¦§©¥¦¦
.`adle o`kn d`neh

:ziyingd dcnd,íéðBnéø àéöBîk áwéðz`vl lekiy awp epiidc ¦©§¦¦¦
,oenix ekxc,íeìkî øBäèlawn epi`e ilk my eilr oi` ,xnelk ¨¦§

.llk d`neh
dxeza aezk(eh hi xacna)oi` xW` gEzt ilM lke' ld` z`neh iabl§Ÿ§¦¨©£¤¥

lr lizR cinvld`a `vnpd gezt qxg ilky epiidc .'`Ed `nh ,ei ¨¦¨¦¨¨¨¥
epiidc ,mezq `ed m` la` .ekezay dn lke `ed `nhp ,znd
dfi`a x`an `ax .ekezay dne `ed xedh ,dti eil` xaegn eieqiky

:d`nehdn eieqik eilr livi `l aey awp xeriyóweä íàåilkd §¦©
qxgìéút ãéîöd`neh oi` ,znd ld`a `ede xaegn ieqik - ¨¦¨¦

,awp jxc ea zqpkpBaeø úçtiL ãòxn`py ,ilkd ly(my)ilM lke' ©¤¦¨¥§Ÿ§¦
.awp jxc `le d`neh el zqpkp gzt jxc wxy rnyne ,'gEzẗ©

:df oica dpc `xnbdézòîL ,éqà áø øîàyBøeòéL ñøç éìk ¨©©©¦¨©§¦§¦¤¤¦
àáø déì øîà .ïBnéø àéöBîk,iq` axlzòîL àì ànLexeriyy §¦¦¨©¥¨¨¤¨Ÿ¨©§¨

oenix `ivenk,ìéút ãéîö óweîa àlàld`a did m`y oiprle ¤¨§¨¨¦¨¦
`xnbd dywn .df xeriyk awip m` ekezay dn lr livn epi` ,znd

:`ax ixac lrøîàc àeä àáø àäålirl xn` envr `ax ixde ± §¨¨¨§¨©
yìéút ãéîö óweî,ekezay dn lr d`nehdn livnúçtiL ãò ¨¨¦¨¦©¤¦¨¥

,Baeøoenix `ivenk awipa ok m`e ,livn epi` eaex zgtp xy`ky
,rnyy oenix `ivenk xeriyy iq` axl `ax xn` ji`e ,livn oiicr

:`xnbd zvxzn .lizt cinva liviy iabl `ed,àéL÷ àìŸ©§¨

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

שבת.  פרק עשירי - המצניע דף צה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc zay(oey`x meil)

øéLëäì àlàd z`íéòøæekeza mirexfd,'ãáìalka ,xnelk ¤¨§©§¦§¨¦¦§¨
oiprl wxe ,yelzk aygpe aewp epi`yl aewp uivr oic dey mixacd
oi`e xaegnk aygp aewp uivry ,mdipia lcad yi mirxf xykd
aygp aewp epi`y uivre ,d`nehl xykd milawn ekezay mirxfd
o`k x`ean ixd .d`nehl xykd milawn ekezay mirxfde yelzk
oeyln x`eank `le ,aewp epi`yl aewp uivr oia wlgn oerny iaxy

.llk mdipia wlgn epi` oerny iaxy epzpyn
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l `axïBòîL éaø éléî ìëì ¨©¥§¨¦¥©¦¦§

déì éeLî Leìúkuivr oerny iax aiygn mixacd lk iabl ok` - §¨§©¥¥
,yelzk aewpéðàLåxacd dpey -,äàîeè ïéðòìiabl ,xnelk §¨¦§¦§©§¨
,mirxf xykdøîàpL ,íéòøæ ìöà äøäè äúaéø äøBzäc`i `xwie) §©¨¦§¨¨¢¨¥¤§¨¦¤¤¡©

(fl,'òøfé øLà òeøæ òøæ ìk ìò'epcnln weqta drixf zepeyl ieaix ©¨¤©¥©£¤¦¨¥©
ba md xy`k wx d`neh lawl mixyken mirxfy,'rxfi xy`' xc

mdy mirxf rexfl `id jxcdy ,drixfl `iven mc`y jxck epiidc
oebke ,`edy lk xeaiga s` mixaegn mdyk hrnl ,ixnbl miyelz
zpeek mpn`e .d`neh lawl xykd milawn mpi`y ,aewp uivra
x`y zeaxl `id 'dfae dfa xhet oerny iaxe' dxne`a epzpyn
xykd oi` j` ,aewp epi`yl aewp mda deyn oerny iaxy mixac

.dxdh ea dzaix dxezdy oeik ,df llka mirxf
:mda dcen oerny iaxy mipte` yi m` dpc `xnbddépéî àòa§¨¦¥

àáñ àeääcg` owf l`y -,àøéæ éaøîaewp uivra yiy ote`a ©¨¨¥©¦¥¨
ãâðk LøBLdïBòîL éaø øîà él äî á÷ðoerny iax xn` dn - ¤§¤¤¤¤©¦¨©©¦¦§

zaya epnn ylezde ,xaegnk aygpy `ed dcen m`d ,df ote`a
.aiigéãéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéàdpr `le `xif iax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

.melk eldéçkLà àãç àðîéæiax z` owf eze` ybt zg` mrt - ¦§¨£¨©§§¥
`xiføîà÷å áéúéc,xn`e ayiy -áwéð íàL ïBòîL éaø äãBîe' §¨¦§¨¨©¤©¦¦§¤¦¦©

,'Búøäè éãëam` xaegnk aygp uivrdy oerny iax dcen ,xnelk ¦§¥¨¢¨
lr xdhp did okl mcew `nh did m`y ,dfk xeriya uivrd awip
`le .[zif ekxc z`vl lekiy xeriya awip m` ,xnelk] ef dxiay ici
oeik ,ekezay mirxfd lk s` `l` ,xaegn aygp awpd cbpky dn wx

.ilk zxezn elhan dfk awpydéì øîà,owf eze`àzLädzrn - ¨©¥©§¨
a ixd ,denzl il yipéî éàòa á÷ð ãâðk LøBLCjze` izl`y - ¤§¤¤¤¤§©¦¨

n,epnn ylezd oic déãéî àìå éì zøîà àìå,xac il zipr `le - §Ÿ£©§§¦§Ÿ¦¦
lr s` xaegnk aygp epi`y xnel cv jl dide ,dfa zwtzqdy iptn

ok m`e ,rwxwd on ynn wpeiy itàéòaéî Búøäè éãëa áwéðike - ¦©¦§¥¨¢¨¦©§¨
mpi`e awpd cbpk mpi`y mirxfa ,ezxdh icka awipa xnel jxvp
miaygp mpi` `ny mda wtzqdl jl didy ,rwxwd on ynn miwpei
mirxfd lky oerny iax dceny zehiyta zxn` ji`e ,mixaegnk

.md mixaegn ekezay
:ea dcen oerny iaxy ze`cea xnel ozipy ote` d`ian `xnbd

àøéæ éaøc àäì øîzéà éàå ,ééaà øîàxn`y dn z` xn`p m`e - ¨©©©¥§¦¦§©§¨§©¦¥¨
aeygy aewp uivr ly mieqn ote`a dcen oerny iaxy `xif iax

,xaegnkøîzéàc àeä éëä,z`f xn`p jk -ïBòîL éaø äãBîe' ¨¦§¦§©¤©¦¦§
,'úéòéáøî ähîì áwéð íàLawipy ote`a oerny iax dcen ,xnelk ¤¦¦©§©¨¥§¦¦

on beld ziriax xeriyk wifgn uivrd oi`y ote`a ezizgza uivrd
,ziriax wifgn epi`y ilky oeik ,xaegnk aeyg `edy ,dhnle awpd

.llk ilk aeyg epi`
:ea yiy awp zngn qxg ilk zxdh ipic z` d`ian `xnbdøîà̈©

úBcî Lîç ,àáøexn`pñøç éìëa:dpey`xd dcnd .awipyáwéð ¨¨¨¥¦¦§¦¤¤¦©
,ä÷Lî àéöBîk,ekxc `vei dwyny ce`n wc awp awip m` epiidc §¦©§¤

,àøèñéb ànèlî øBäèqxg ilk xaya dfk awp did m` ,xnelk ¨¦§©¥¦§§¨
,d`neh lawny epice ,['`xhqib' iexwd] ea ynzydl ie`x oiicry

.`xhqib oicn cer `nh epi`,úàhç éî Ba Lc÷ì àeä éìk ïééãòå©£©¦§¦§©¥¥©¨
,eilr ilk zxez lk oiicr ,mly ilka dfk awp did m` ,xnelk
,dnec` dxt xt` ici lr miycwznd min yeciw oiprl elit`e

xn`py itk ,ie`x ilk dfl jixvy(fi hi xacna)l` miIg min eilr ozpe'§¨©¨¨©¦©¦¤
.ilk zxeza d`neh lawny oky lke ,'ilM¤¦

:dipyd dcndáwéðmly qxg ilkkxeriy,ä÷Lî ñðBk,xnelk ¦©§¥©§¤
jxc qpkil mind mileki ,min lr ilkd z` aiyen xy`ky
,'dwyn `iven' xeriyn xzei agx awp `ede ,ilkd jezl awpd

,úàhç éî Ba Lc÷lî øBäèoiprl ilk zxezn lha ,xnelk ¨¦§©¥¥©¨
,z`hg in yeciwíéòøæ Ba øéLëäì àeä éìk ïééãòåmirexfd ©£©¦§¦§©§¦§¨¦

mrhe ,d`nehl xykd milawne miyelzk miaygpy ,ekeza
zigelgl z` gixdl ie`x df ohw awp oi`y iptn ,`ed xacd

.rwxwd
:ziyilyd dcndk áwéðxeriy,ïè÷ LøBLxzei lecb awp `edy ¦©§¤¨¨

,'dwyn qpek'n,íéòøæ Ba øéLëälî øBäèekezay mirxfd oi`y ¨¦§©§¦§¨¦
ezwipi ici lr xaegnk aygpy iptn ,d`nehl xykd milawn

,rwxwdn,íéúéæ Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòå`ed ilk oiicr ,xnelk ©£©¦§¦§©¥¥¦
lky ,milke`l ieyrd qxg ilk mzq zxez meyn d`neh zlaw iabl

.d`neh lawln xdhp epi` ,mizif ea lawl ie`x `edy onf
:ziriaxd dcnd,íéúéæ àéöBîk áwéðz`vl ie`xy awp epiidc ¦©§¦¥¦

,zif ekxc,íéúéæ Ba ìa÷lî øBäèd`neh lawln xedh ,xnelk ¨¦§©¥¥¦
,zif `ivenk `ed mzxdh xeriy ixdy ,qxg ilk mzq zxez meyn

,íéðBnéø Ba ìa÷ì àeä éìk ïééãòålawn ,mipenixl aey ecgi m`y ©£©¦§¦§©¥¦¦
.`adle o`kn d`neh

:ziyingd dcnd,íéðBnéø àéöBîk áwéðz`vl lekiy awp epiidc ¦©§¦¦¦
,oenix ekxc,íeìkî øBäèlawn epi`e ilk my eilr oi` ,xnelk ¨¦§

.llk d`neh
dxeza aezk(eh hi xacna)oi` xW` gEzt ilM lke' ld` z`neh iabl§Ÿ§¦¨©£¤¥

lr lizR cinvld`a `vnpd gezt qxg ilky epiidc .'`Ed `nh ,ei ¨¦¨¦¨¨¨¥
epiidc ,mezq `ed m` la` .ekezay dn lke `ed `nhp ,znd
dfi`a x`an `ax .ekezay dne `ed xedh ,dti eil` xaegn eieqiky

:d`nehdn eieqik eilr livi `l aey awp xeriyóweä íàåilkd §¦©
qxgìéút ãéîöd`neh oi` ,znd ld`a `ede xaegn ieqik - ¨¦¨¦

,awp jxc ea zqpkpBaeø úçtiL ãòxn`py ,ilkd ly(my)ilM lke' ©¤¦¨¥§Ÿ§¦
.awp jxc `le d`neh el zqpkp gzt jxc wxy rnyne ,'gEzẗ©

:df oica dpc `xnbdézòîL ,éqà áø øîàyBøeòéL ñøç éìk ¨©©©¦¨©§¦§¦¤¤¦
àáø déì øîà .ïBnéø àéöBîk,iq` axlzòîL àì ànLexeriyy §¦¦¨©¥¨¨¤¨Ÿ¨©§¨

oenix `ivenk,ìéút ãéîö óweîa àlàld`a did m`y oiprle ¤¨§¨¨¦¨¦
`xnbd dywn .df xeriyk awip m` ekezay dn lr livn epi` ,znd

:`ax ixac lrøîàc àeä àáø àäålirl xn` envr `ax ixde ± §¨¨¨§¨©
yìéút ãéîö óweî,ekezay dn lr d`nehdn livnúçtiL ãò ¨¨¦¨¦©¤¦¨¥

,Baeøoenix `ivenk awipa ok m`e ,livn epi` eaex zgtp xy`ky
,rnyy oenix `ivenk xeriyy iq` axl `ax xn` ji`e ,livn oiicr

:`xnbd zvxzn .lizt cinva liviy iabl `ed,àéL÷ àìŸ©§¨
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc zay(ipy meil)

àäxaecn ,'eaexa zgtiy cr' `ax xn`y df -éáøáøaqxg ilka - ¨§©§§¥
ezgtiy cr mkezay dn lr livdln milqtp mpi` mdy ,milecb

,maexaàäå`l` zrny `l `ny' iq` axl `ax xn`y dfe - §¨
xaecn ,'oenx `ivenkéøèeæaxeriyk awpay ,miphw qxg ilka - §§¥

.mkezay dn lr milivn mpi`e ilk my mdn lha oenx `iven
lirl(:dv)awp epiidc ,'dwyn `ivenk' ilkd awipy ote`ay x`azp

qxg ilk xayl mly qxg ilk oia welig yi ,ekxc `vei dwyny wc
xayae ,llk lhazdl el mxeb dfk awp oi` mly ilkay ,['`xhqib']
`xnbd .d`neh lawn epi` aeye `xhqib my epnn lhazn ilk

:weligd mrh z` zx`an,éqà áø øîàmi`pzdïéðBL,`ziixaéìk' ¨©©©¦¦§¦
ñøçmly,'ä÷Lî ñðBëa BøeòéLxen`d oey`xd xeriydy epiidc ¤¤¦§¥©§¤

lha dfk awpay ,dwyn qpekk awip ,`ed ilk zxezn zvw elhal ea
dkiynn .lirl x`azpy itk ,z`hg in yeciw oiprl ilk my epnn

:`ziixadeøîà àìå'k awpyä÷Lî àéöBî`ly oiprl awp aygp §Ÿ¨§¦©§¤
,d`neh lawiàøèñéb ïéðòì àlà[ilk xay-],'ãáìailk xayy ¤¨§¦§©¦§§¨¦§¨

zxeza d`neh lawn epi` aey ,dwyn `ivenk elit` awipy
:`xnbd zxxan .`xhqibàîòè éàî`ivenk awpy mrhd dn - ©©£¨

.mly ilkn ilk my lhan epi`e ilk xayn `xhqib my lhan dwyn
:`xnbd daiynïéàL éôì ,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¥§©©§¨§¦¤¥

,àøèñébì àøèñéâ àáä íéøîBà,eilr miqg oi` ilk xay ,xnelk §¦¨¥¦§§¨©¦§§¨
ilk xay `ad mixne` oi` dwyn `ivenk elit` awip xy`k okle
zetihd z` lawle eizgz egipdl ick ,df ilk xay jxevl xg`
la` .`xhqib my epnn lha okle ,eze` miwxef `l` ,epnn zethepd
meyn eze` miwxef oi`e eilr miqg ,dwyn `ivenk awipy mly ilk
zetihd z` lawl ick ilk xay eizgz migipn `l` ,df ohw awp

.ilk my epnn lha `l okle ,epnn zethepd
lirl(my)miaygp ohw yxeyk awipy uivry ,`ax ixaca x`azp

.d`nehl xykd milawn mpi`y oiprl mixaegnk ekezay mirxfd
:dfa mi`pz zwelgn `xnbd d`ian dzrda éâéìt ,àleò øîà̈©¨§¦¦¨

àáøòîa éàøBîà éøzmi`xen` ipy ,mirxf xykd oica ewlgp - §¥£¨¥§©£¨¨
mde ,l`xyi ux`ayãç ,àcáæ øa éñBé éaøå ïéáà éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦¨¦§©¦¥©©§¨©

,øîà`ed ,mirxf xykd iabl ilk zxez lhal awp xeriyyàéöBîk ¨©§¦
,øîà ãçå ,ïBnø`ed exeriyyïè÷ LøBLklirl `ax xn`y itke] ¦§©¨©§¤¨¨

(my).[
:ewlgp mixeriy dfi`a xekfl oniq zpzep `xnbdéðîéñåC`ly §¦¨¨

irvn`d xeriy `edy] zif `ivenk xn` mdn cg`y xnel drhz
dpynd oeyl `ed ,[oenx `ivenkl ohw yxeyk oia(.iw zegpn)ãçà'¤¨

,'èéòînä ãçàå äaønämi`xen`dn cg`y `ed oniq ef oeyly ©©§¤§¤¨©©§¦
,oenx `ivenk epiidc ,mixeriyd zyelyay lecba xryl daix

.mzylyay ohwa xryl hrnn mdn cg`e
lirl(my)xedh ,zif `ivenk awipy qxg ilky ,`ax ixaca x`azp

`ivenk awpiy cr d`neh lawn ,mipenxl ecgi m`e ,d`neh lawln
cegi ea liren `ly zxaeqd zwleg drc d`ian `xnbd .oenx

:mipenxlñøç éìk ,øæòéìà éaøc déîMî àðäk øa àðpéç áø øîà̈©©¦§¨©©£¨¦§¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¤
,milke`l ieyrdBøeòéL`ed d`nehn xdhil,íéúéæ àéöBîk ¦§¦¥¦

.zif ekxc z`vl lekiy xeriyk awpiyk ,xnelkdéøa àLéL÷ øîe©§¦¨§¥
äaøcdidda íéiñî[df oica-]øæòéìà éaøc déîMî,jkïä éøäå §©¨§©¥¨¦§¥§©¦¡¦¤¤©£¥¥

[zif `ivenk eawipy milkd-]íéììâ éìëkillbn miieyrd milk ± ¦§¥§¨¦
,dndaäîãà éìëe ,íéðáà éìëe,oyaka etxvp `lyïéìa÷î ïéàL §¥£¨¦§¥£¨¨¤¥§©§¦

íéøôBñ éøácî àìå äøBú éøácî àì äàîeèelit`e ,[opaxcn-] §¨Ÿ¦¦§¥¨§Ÿ¦¦§¥§¦
lirl `ax xn`y itk `le] mipenxl mcgi(my),zif `ivenk awipay

.[d`neh lawn mipenxl ecgi m`ìéút ãéîö ïéðòìelivn `ed ixd §¦§©¨¦¨¦
,ekezay dn lr.Baeø úçtiL ãò©¤¦¨¥

òéðöîä êìò ïøãä

÷øåæä ¯ øùò ãçà ÷øô
zeyxl zeyxn d`ved ipic epipyy xg`l(` wxt)xeq`y mixacde

m`ivedl(e wxt)d`vedd ixeriye(i-f miwxt)ipic yxtl `pzd jiynn
zeyxa zen` rax` wgxnl dwixf e` zeyxl zeyxn dhyede dwixf
z` micwdl yi df wxt zpadl .d`ved ly zeclez mdy miaxd
rax` ly zexcbdd z`e zeyxl zeyxn d`veda aeigd illk

.zay ipica zeieyxd
z` 'xwr' ok m` `l` zeyxl zeyxn d`ved lr aiig mc` oi` .`
zeyxn xwr m` la` ,zxg` zeyxa 'egipde' zg` zeyxn utgd
xeht `ed ixd xwr `le gipdy e` zxg` zeyxa gipd `le zg`
cal dxiwr zeyrl mb exq` minkg la` ,dzinn e` z`hg oaxwn

'xeq` la` xeht' exn`y edfe ,cal dgpd e`lr aiig mc` oi` .a .
yiy mewnn eze` xewri ok m` `l` zeyxl zeyxn utgd z`ved
ea yiy mewn lr edgipi s`e ,migth drax` lr migth drax` ea
mewnk daeyg mc` ly eci .b .migth drax` lr migth drax`
daeyg dpi` mewn lkne ,migth drax` lr migth drax` ea yiy
mewnd xg` zxxbp `l` miaxd zeyxk `le cigid zeyxk `l
zg` zeyxa cnerd mc`d cin utg xwr m` okle ,eteb `vnpy

.aiig zxg` zeyxa cnerd mc` cia egipde
migth drax` eagxy mewn .cigid zeyx .` .zaya zeieyx rax`
xie`d .migth dxyr daeba zevign rax` swene migth drax` lr
iaer .riwxd cr cigid zeyxk `ed mb aygp cigid zeyx lrny
.miaxd zeyx .a .cigid zeyxk oecip cigid zeyx ly milzkd
zen` dxyr yy miagx mde ,my mikldn miaxdy zenewn
dpi`y mixne` yie .dxwz mdilr oi`e mdiciv ipyn migezte
.mc` ipa `eaix miyy da mixaer m` `l` miaxd zeyxk zaygp
,migth dxyr cr miaxd zeyxk aygp miaxd zeyx lrny xie`d
zeyx `l epi`y mewn .zilnxk .b .xeht mewnk aygp epnn dlrnle
qipkdl e` myn `ivedl xzen dxezd on .miaxd zeyx `le cigid
zaygp didzy exfb minkge ,cigid zeyx e` miaxd zeyxn myl
zeyxl e` cigid zeyxl myn `ivedl xeq`e dnvr ipta zeyxk
zeyxa enk] zen` rax` wgxnl dkeza lhlhl xeq` oke miaxd
,migth dxyr cr zilnxkk aygp zilnxkd lrny xie`d .[miaxd
mewn .c .xeht mewnk aygpe exfb `l epnn dlrnly xie`d lr la`
epi` mbe cigid zeyx `le miaxd zeyx `l epi`y mewn .xeht
epnn `ivedl dligzkl xzene minkg exfb `l df mewna .zilnxk
lhlhl xzen oke ,mdn qipkdl e` cigid zeyxl e` miaxd zeyxl

.oilin dnk elit` eleka

äðùî
:dhyede dwixf ici lry d`ved ipic zxxan ef dpyn÷øBfäutg ©¥

íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîe`,ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî ¥§©¨¦¦§¨©¦¥§¨©¦¦§©¨¦
,áéiçwxefd .d`ved ly dclez `id dwixfdyãéçiä úeLøîzg` ©¨¥§©¨¦

ãéçiä úeLøìzxg`òöîàa íéaøä úeLøe,zeieyxd izy oia ± ¦§©¨¦§¨©¦¨¤§©
,miaxd zeyx rwxw lrny xie`a xaer wxfpd utgdeàáé÷ò éaø©¦£¦¨

,áéiçî,miaxd zeyx xie`a utgd xare li`ed.ïéøèBt íéîëçå §©¥©£¨¦§¦
:minkg zrc z` dpynd zx`anãöékzeyxl cigid zeyxn wxefd ¥©

,xeht rvn`a miaxd zeyxe cigidúBàøèæeæâ ézLmi`veid oifif ± §¥§§§¨
zeyxl zehleae ,mdilr jldl miyxw mdilr migipne lzekdn

zecnerd ,cigid zeyx ode miaxda Bæ ãâðk Bæiciv ipyúeLø §¤¤¦§
,øeèt Bæì Bfî ÷øBfäå èéLBnä ,íéaøäzk`lna epivn `ly ¨©¦©¦§©¥¦¨¨

miaxd zeyxe cigid zeyxl cigid zeyxn mi`iven eidy okynd
.rvn`aúçà àèeéãa ïäézL eéädilra ze`xhfefbd izy eid ± ¨§¥¤¦§¨©©

,mdipia miaxd zeyx wqtd yie miaxd zeyx ly cg` cva zg`
,efl ef zekenq eid `lyèéLBnäefl efn,áéiç`id dhyeddy ©¦©¨

,d`ved ly dclez÷øBfäåefl efn.øeètwx aiig hiyendy mrhde §©¥¨
,xeht wxefdye miaxd zeyx ly cg` cva hiyed m`äúéä CkL¤¨¨§¨

íiåìä úãBáòlr miyxwd z` migipne okynd z` miwxtn eidyk £©©§¦¦
micinrn eid ,zelbrdíéaøä úeLøa Bæ øçà Bæ úBìâò ézL§¥£¨©©¦§¨©¦

e ,dkx`lBæì Bfî íéLøwä ïéèéLBî,dlbrl dlbrn ±àì ìáàeid ¦¦©§¨¦¦¨£¨Ÿ
.ïé÷øBæ§¦
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ezny in` cenr ev sc ± iyily wxtzekxa

éáøáøa.FAExA:éøèeæ.oFOx `ivFnMilMn Dil lhA:ïéðBL.`ziixA oipFW mi`PYd: §©§§¥§§¥§¦¦¨¥¥¦§¦¦©©¨¦¦¨©§¨
ñøç éìk.xEriWCilM mEXn zvwnA FlHal FA xEn`d oFW`xd:kñðBëä÷Lî.`Ed §¦¤¤§¦¨¦¨¨§©§§¦§¨¦§¦§¥©§¤

milkl awp aEWg dwWn `ivFn awp Exn` `le .z`Hg in zxFYn `din Dil lHanC¦§©¥¥¦¨¦©¥©¨§Ÿ¨§¤¤¦©§¤¨¤¤§¥¦
`N`.`xhqiblDil icW `cWn - dwWn `ivFnM ikd daTp i` i`Ce mzdC:ïéàL ¤¨§¦§§¨§¨¨©©¦¦§¨¨¦§¦©§¤¦§¨¨¥¥¤¥

àøèñéb àáä íéøîBà.Ff `xhqibl zxg` §¦¨¥¦§§¨©¤¤§¦§§¨
lAwl diYgY giPdl.oiRiHdmlW ilM la` §©¦©©§¤¨§©¥©¦¦£¨§¦¨¥

,Dil EcW `l `YxER awp mEXnE ,eilr oiqg -¨¦¨¨¦¤¤§¨¨¨¥
eiYgY `xhqiB oigiPnE:da éâéìt.xWkdA ©¦¦¦§§¨©§¨§¦¦¨§¤§¥

mirxf:ïîéñå.xn` cg xninl irhiY `lC §¨¦§¦¨§¨¦§¥§¥©©£©
zif `ivFnM:èéòînä ãçàå äaønä ãçà §¦©¦¤¨©©§¤§¤¨©©§¦

'åë ïéeëiL ãáìáe.`id `ziixA).iw zegpn,( ¦§©¤§©¥¨©§¨¦
`ideLloniqldAix mi`xFn`d on cg`W §¦§§¦¨¤¤¨¦¨£¨¦¦¨

xrWl,oYWlWAW lFcBAxrWl hrnn cg`e §©¥©¨¤¦§¨§¨§¤¨§©¥§©¥
,oYWlWAW ohTA.ipFpiaA `ledwWn qpFM ©¨¨¤¦§¨§¨§Ÿ§¥¦¥©§¤

oiprl odA irhinl `Mil - dwWn `ivFnE¦©§¤¥¨§¦§¥¨¥§¦§©
mirxf:íéúéæ àéöBîk BøeòéL.xdHil §¨¦¦§¦¥¦¦©¥

d`nEHn:íéììâ éìëk àeä éøä.awiPXn ¦§¨£¥¦§¥§¨¦¦¤¦©
.mipFOxl mEcgi ENit`e ,zif `ivFnM`de §¦©¦©£¦¦£§¦¦§¨

iAB - mipFOxM oxEriW miYa ilra ilM :opzC¦§©§¥©£¥¨¦¦¨§¦¦©¥
milM zkQnA Dl opipY ur ilM)t`"n fi '(: §¥¥¨¥©¨§©¤¤¥¦

òéðönä Cìò ïøãä©§¨£¨©©§¦©

÷øBfäøáéiçî àáé÷ò '.Wxtn `nrh ©¥£¦¨§©¥©§¨§¨¥
`xnBA:'åë úBàøèæeæb ézL ãöék. ©§¨¨¥©§¥§§§¨
Edl ixn`w opAx:úBàøèæeæb.on oi`vFId oifif ©¨©¨¨§¦§§§§¨¦¦©§¦¦

KNdl mixqp odilr oigiPnE lzFMd:ãâðk Bæ ©¤©¦¦£¥¤§¨¦§©¥§¤¤
Bæ.'i zFdFaBW ,i"dx ode ,x"dx iCiv ipWA¦§¥¦¥§¥¤§

'c zFagxE:øeèt.dwixf Epivn `NWdhWFde §¨¨¤Ÿ¨¦§¦¨§¨¨
agxe cigId zEWxl i"dxn oMWOd zk`lnA¦§¤¤©¦§¨¥¦§©¨¦§Ÿ©
zcFar dzid `NW .odipiA wiqtn x"dx©§¦¥¥¤¤Ÿ¨§¨£©

dlbrn miWxw hiWFdl ,KM mIelddlbrl ©§¦¦¨§¦§¨¦¥£¨¨¨£¨¨
,DCvAWdiptNW dlbrl `N`)dixg`NWe.( ¤§¦¨¤¨¨£¨¨¤§¨¤¨§¤§©£¤¨
rAx`Wipal Eid zFlbrixxnoi`UFp EidW ¤©§©£¨¨¦§¥§¨¦¤¨§¦

iWxwcvA Ff cg`M miYW oiklFd ode ,oMWOd ©§¥©¦§¨§¥§¦§©¦§¤¨§©
oiwxFR EidWkE .'nBA opixn`cM ,Ffz` ¦§¨§¦©©§¨§¤¨§¦¤

KxcM zFlbrd oicinrn Eid - zFlbrd lr oFrhl oMWOd,ozkildFf lv` Ff miYW ©¦§¨¦§©¨£¨¨©£¦¦¨£¨§¤¤£¦¨¨§©¦¥¤
ozkild KxC ,mdiptl Ff lv` Ff miYWE ,oMWOl KEnqKxF`lmivFx EidW ,x"dx ¨©¦§¨§©¦¥¤¦§¥¤¤¤£¦¨¨§¤¤¨¦

oprd cEOr xg` KNdliwxFtE .mdiptl KlFddozF`l miWxTd oihiWFn Eid oMWOd §©¥©©©¤¨¨©¥¦§¥¤§¥©¦§¨¨¦¦©§¨¦§¨
.mdiptNW ozF`l oihiWFn ode ,oMWOl zFkEnQd zFlbrd iYW lrWdlbrn la` ¤©§¥¨£¨©§©¦§¨§¥¦¦§¨¤¦§¥¤£¨¥£¨¨

oMWOd iwxFtl zFkEnq odiYW ixdW ,hiWFdl oikixv Eid `l - DCvAW dlbrl:eéä ¨£¨¨¤§¦¨Ÿ¨§¦¦§¦¤£¥§¥¤§§§¥©¦§¨¨
úçà àèBéãa ïäézL.wqtd Wie ,ziAd ipR lr x"dx KxF`A zg` diIlrA xnFlM §¥¤¦§¨©©§©©£¦¨©©§¤©§¥©©¦§¥¤§¥

mdipiA x"dx:øeèt ÷øBfä.KxC i"dxl i"dxn dwixf Epivn `le ,'in dlrnlE li`Fd ¥¥¤©¥¨¦§©§¨¦§Ÿ¨¦§¦¨¥¦¤¤
agFxA `le KxF`A `l ,oMWOA x"dx:èéLBnäåáéiç.DA `vFIM dhWFd EpivOW ©¦§¨Ÿ¨¤§Ÿ¨©§©¦©¨¤¨¦¨¨©¥¨

zvwE ,i"dxl i"dxn oMWOA 'in dlrnlmdipiA wiqtn miAxd zEWx KxF`:CkL §©§¨¦©¦§¨¥¦§¨¤§¨©¦©§¦¥¥¤¤¨
íiåìä úãBáò äúéä.iYWAW - ozcFarA FfM Epivn cviM lif`e WxtnExg` Ff zFlbr ¨§¨£©©§¦¦§¨¥§¨¥¥©¨¦¨©£¨¨¤¦§¥£¨©©

iwxFR miAxd zEWxA Ff,olv`W zFlbrd lrW ozF`l oihiWFn oMWnoihiWFn ode ¦§¨©¦§¥¦§¨¦¦§¨¤©¨£¨¤¤§¨§¥¦¦
miWxw ozF` oi`W ,oiwxFf `l la` .mdiptNW EN`lzFwxfpocaFM ipRn: §¥¤¦§¥¤£¨Ÿ§¦¤¥¨§¨¦¦§¨¦§¥§¨
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àäixhefa `de iaxaxa.:i"xl dywe .oenx `ivenk ± ixhef ,eaexa ± iaxax :qxhpewa 'it

d`xpe ?oenx `ivenk `ed dfi` rcil ixhef ixw dne iaxax ixw dne ,xeriy ef oi`c

xn`wc `de .aexa ibq ± aexn xzei `ed oenx `iveny ixhefae ,oenx `ivenk iaxaxac :i"xl

zif `ivenc xeriy` `l` ,oenx `ivenc xeriy` i`w `l ± eaex zgtizy cr:

ïéðòìåeaex zgtiy cr lizt cinv.yxit

.awp jxc zqpkp d`neh oi`c :i"yx

k "gezt ilk lk"c`le zqpkp egzt jxcc ,aiz

milk zkqnc i"ta opzc :opiywne .awp jxc

)a"n:(oia oilivne ,'ek lizt cinva oilivn el`e

swen `diy jixvc rnyn .mdicivn oia mditn

:ikd xza opzc ,cere !ecivn awipyk lizt cinv

xac lkae 'ek ziqxgae ciqa ± oitiwn dnae

`le uraa `l oitiwn oi`e ,gxnzn `edy

rnyn .cinv epi`e lizt `edy iptn zxtera

opzc ,cere .d`neh zqpkp `edy lk awpac

"`nw lfebd"a dl iziine ,mzd).dw w"a:(ziag

dwwt .delivd ± mixny denzqe dawipy

cr ± mizy eid ,miccvd on gxniy cr ± dxenfa

xne`e .dzxiagl dxenf oiae oiccvd on gxniy

gzta i`cec ,'hpewd yexitl zeiyew mpi`c :i"x

cr opirae ,ohw awp jxc elit` d`neh zqpkp

.gexin jixv ikdle ,gztd lk ixnbl mzqiy

ixiin `l ± odicvn oia mditn oiac `idde

.gzt jxevl dyrp `l` ,cvd on xayk eawipy

ixiin ± dawipy ziagc "lfebd"c `idde

gztk aiygc ,oenx `ivenk e` ,daex dzgtpyk

opzc `dn dywd `"aixe .`ilrn dnizq irae

milk zkqna)g dpyn h"t:(ieyrd awp

± oiwynl ieyrd ,mizifk oxeriy ± oilke`l

eze` oilihn ± jkle jkl ieyrd ,oiwynk oxeriy

oeik :yexit .dwyn qpekae lizt cinva `xnegl

qpek awp ea yie ,milke`e miwynl ieyry

,ekezay dn lr lizt cinva livn epi` ± dwyn

.ediicegl oiwynl cgeinc `edd eh` exfbc

cgeiny oeik ,ilk ied d`neh zlaw oiprle

i`d ik awpae oilke`l)(auxize .d`neh dqpkp

cer x`ypy mewna awipa `wec epiid ± oenx `ivenk e` eaex zgtp `kd irac `dc :i"x

"zetixh el`"a iziinc `idda yxetnd xeriyk ,dhnle awpd on ilk xeriy).dp oileg.(

milke`l xeriy ied ± ilk xeriyk awpd on dhnl x`yp oi`y mewna dhnl awip la`

milk zkqnc `edd ik dwyn qpeka oiwynle ,zifka)g dpyn h"t.(oizrnya yxtn z"xe

e` ,eaex zgtpa la` .minzqp miawpd m` lizt cinv liren ± eaex zgtiy cr :ikd

,oilevip oi`y hiha olaby oilke`k ied `l` ,dnizq zlren oi` aey ± oenx `ivena

migaf yixa opixn`ck):b sc,(ziagc `idde .ilk zxezn edl elha eaex zgtpy oeikc

irac `de .awpd lk mixny enzqe ,xeriyk dzgtp `lya ixiin ± mixny denzqe dawpy

mzd `ax)my w"aa:(?i`n ,divg mixny denzqe divg sb` :t"d ?edn divg sb` mzq

ied inoia gexin `la dnizq `aiyg `lc ,dxenfa dwwtn iziine .`l e` `ilrn dnizq

:ipyne .divg mixny denzqe divg sb` dnizq `aiyg `l inp `kd ± dzxiagl dxenf

i`w `kd ,i`w `l mzd:éâéìôi`xen` ixz da.mirxf xykd oiprlc :qxhpewa 'it

oivwer zkqnac :z"x xne`e .ibilt)i dpyn a"t(`l` .ohw yxeyk mirxf xykdc opz

ibilt lizt cinv swen oiprlc :z"x xn`:åøåòéùmizif `ivenk.milk 'qna `id 'ipzn :z"`e .i"yxe g"x 'itae mixtq aexa b"d)`"n b"t:(:l"ie ?mizifk exeriy ± oilke`l ieyrd

oipr lka oixedh mdy ,mipa` ilkk od ixd :dyextl eda miiqn ikdle .`axcn iwet`le ,mipenxl cegi da ipdn `lc opirny`l ,dil jixhvi`c:

òéðöîä êéìò ïøãä

.÷øåæä.'ek ze`xhfefb izy cvikopaxe `aiwr iaxc `zbelt iwenc ,daxl :dniz).c 'c lirl(`kdc .lirlc` i`w `l `dc ,"cvik" xity iz` `l dxyrn dhnl ibilte ,dhelwa

ipzc `ki` :inlyexia yi edine .xity iz` ± dxyrn dlrnl ediizbelt iwenc o`nle .mzd dcen inp `aiwr 'x elit`e ,zelbrc `inec dxyrn dlrnl ze`xhfefba ixii`

"cvik" ipz `l ± dxyrn dhnl dl iwenc `edde ,"cvik" `pz ± dxyrn dlrnl `zbelt iwenc `xen` `eddc :mzd yxtne .cvik ipz `lc `ki`e ,cvik:
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ñøç éìk :ïéðBL ,éñà áø øîà .éøèeæa Y àäå éáøáøa Y àä̈§©§§¥§¨§§¥¨©©©¦¦§¦¤¤
àlà Y ä÷Lî àéöBî eøîà àìå .ä÷Lî ñðBëa BøeòéL¦§¥©§¤§Ÿ¨§¦©§¤¤¨
déøa àøèeæ øî øîà ?àîòè éàî .ãáìa àøèñéb ïéðòì§¦§©¦§§¨¦§©©©§¨¨©¨§¨§¥
."àøèñéâì àøèñéb àáä" íéøîBà ïéàL éôì :ïîçð áøc§©©§¨§¦¤¥§¦¨¥¦§§¨§¦§§¨
'øa éñBé éaø ,àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt :àleò øîà̈©¨§¦¦¨§¥¨¨¥§©©§¨©¦¥§©
:øîà ãçå ,ïBnø àéöBîk :øîà ãç ;àcáæ øa éñBé 'øå ïéáà̈¦§©¥©©§¨©¨©§¦¦§©¨©
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xn`wc `de .aexa ibq ± aexn xzei `ed oenx `iveny ixhefae ,oenx `ivenk iaxaxac :i"xl

zif `ivenc xeriy` `l` ,oenx `ivenc xeriy` i`w `l ± eaex zgtizy cr:

ïéðòìåeaex zgtiy cr lizt cinv.yxit

.awp jxc zqpkp d`neh oi`c :i"yx

k "gezt ilk lk"c`le zqpkp egzt jxcc ,aiz

milk zkqnc i"ta opzc :opiywne .awp jxc

)a"n:(oia oilivne ,'ek lizt cinva oilivn el`e

swen `diy jixvc rnyn .mdicivn oia mditn

:ikd xza opzc ,cere !ecivn awipyk lizt cinv

xac lkae 'ek ziqxgae ciqa ± oitiwn dnae

`le uraa `l oitiwn oi`e ,gxnzn `edy

rnyn .cinv epi`e lizt `edy iptn zxtera

opzc ,cere .d`neh zqpkp `edy lk awpac

"`nw lfebd"a dl iziine ,mzd).dw w"a:(ziag

dwwt .delivd ± mixny denzqe dawipy

cr ± mizy eid ,miccvd on gxniy cr ± dxenfa

xne`e .dzxiagl dxenf oiae oiccvd on gxniy

gzta i`cec ,'hpewd yexitl zeiyew mpi`c :i"x

cr opirae ,ohw awp jxc elit` d`neh zqpkp

.gexin jixv ikdle ,gztd lk ixnbl mzqiy

ixiin `l ± odicvn oia mditn oiac `idde

.gzt jxevl dyrp `l` ,cvd on xayk eawipy
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± oiwynl ieyrd ,mizifk oxeriy ± oilke`l

eze` oilihn ± jkle jkl ieyrd ,oiwynk oxeriy

oeik :yexit .dwyn qpekae lizt cinva `xnegl

qpek awp ea yie ,milke`e miwynl ieyry

,ekezay dn lr lizt cinva livn epi` ± dwyn

.ediicegl oiwynl cgeinc `edd eh` exfbc

cgeiny oeik ,ilk ied d`neh zlaw oiprle

i`d ik awpae oilke`l)(auxize .d`neh dqpkp

cer x`ypy mewna awipa `wec epiid ± oenx `ivenk e` eaex zgtp `kd irac `dc :i"x
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oivwer zkqnac :z"x xne`e .ibilt)i dpyn a"t(`l` .ohw yxeyk mirxf xykdc opz

ibilt lizt cinv swen oiprlc :z"x xn`:åøåòéùmizif `ivenk.milk 'qna `id 'ipzn :z"`e .i"yxe g"x 'itae mixtq aexa b"d)`"n b"t:(:l"ie ?mizifk exeriy ± oilke`l ieyrd
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ipzc `ki` :inlyexia yi edine .xity iz` ± dxyrn dlrnl ediizbelt iwenc o`nle .mzd dcen inp `aiwr 'x elit`e ,zelbrc `inec dxyrn dlrnl ze`xhfefba ixii`

"cvik" ipz `l ± dxyrn dhnl dl iwenc `edde ,"cvik" `pz ± dxyrn dlrnl `zbelt iwenc `xen` `eddc :mzd yxtne .cvik ipz `lc `ki`e ,cvik:
d`ved

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

ñøç éìk :ïéðBL ,éñà áø øîà .éøèeæa Y àäå éáøáøa Y àä̈§©§§¥§¨§§¥¨©©©¦¦§¦¤¤
àlà Y ä÷Lî àéöBî eøîà àìå .ä÷Lî ñðBëa BøeòéL¦§¥©§¤§Ÿ¨§¦©§¤¤¨
déøa àøèeæ øî øîà ?àîòè éàî .ãáìa àøèñéb ïéðòì§¦§©¦§§¨¦§©©©§¨¨©¨§¨§¥
."àøèñéâì àøèñéb àáä" íéøîBà ïéàL éôì :ïîçð áøc§©©§¨§¦¤¥§¦¨¥¦§§¨§¦§§¨
'øa éñBé éaø ,àáøòîa éàøBîà éøz da éâéìt :àleò øîà̈©¨§¦¦¨§¥¨¨¥§©©§¨©¦¥§©
:øîà ãçå ,ïBnø àéöBîk :øîà ãç ;àcáæ øa éñBé 'øå ïéáà̈¦§©¥©©§¨©¨©§¦¦§©¨©

éðîéñå ,ïè÷ LøBLkøîà .èéòînä ãçàå äaønä ãçà :C §¤¨¨§¦¨¥¤¨©©§¤§¤¨©©§¦¨©
BøeòéL ñøç éìk :øæòéìà éaøc déîMî àðäk øa àðpéç áø©¦¨¨©¨£¨¦§¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¤¦
déîMî da íéiñî äaøc déøa àLéM÷ øîe .íéúéæ àéöBîk§¦¥¦¨©¦¨§¥§©¨§©¥¨¦§¥
,äîãà éìëe íéðáà éìëe íéììb éìëk ïä éøäå :øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤©£¥¥¦§¥§¨¦§¥£¨¦§¥£¨¨
.íéøôBñ éøácî àìå äøBz éøácî àì äàîeè ïéìa÷î ïéàL¤¥§©§¦§¨Ÿ¦¦§¥¨§Ÿ¦¦§¥§¦

.Baeø úçôiL ãò Y ìéút ãéîö ïéðòìe§¦§©¨¦¨¦©¤¦§©

òéðönä Cìò ïøãä©§¨£¨©©§¦©

÷øBfäíéaøä úeLøî ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî ©¥¥§©¨¦¦§¨©¦¥§¨©¦
úeLøì ãéçiä úeLøî .áéiç Y ãéçiä úeLøì¦§©¨¦©¨¥§©¨¦¦§
,áéiçî Y àáé÷ò éaø ,òöîàa íéaøä úeLøe ãéçiä©¨¦§¨©¦¨¤§©©¦£¦¨§©¥
úeLøa Bæ ãâðk Bæ úBàøèæeæb ézL :ãöék .ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦¥©§¥§§§¨§¤¤¦§
ïäézL eéä .øeèt Y Bæì Bfî ÷øBfäå èéLBnä ,íéaøä̈©¦©¦§©¥¦¨¨¨§¥¤
CkL ,øeèt Y ÷øBfäå ,áéiç Y èéLBnä ,úçà àèBéãa¦§¨©©©¦©¨§©¥¨¤¨
úeLøa Bæ øçà Bæ úBìâò ézL :íiålä úãBáò äúéä̈§¨£©©§¦¦§¥£¨©©¦§
.ïé÷øBæ àì ìáà ,Bæì Bfî íéLøwä ïéèéLBî ,íéaøä̈©¦¦¦©§¨¦¦¨£¨Ÿ§¦

'îâ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

שבת.  פרק עשירי - המצניע דף צו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות



eznyקכ ina cenr ev sc ± iyily wxtzekxa

'îâäàöBäc äãìBz ä÷éøæ éãkî.`lC ,`id dclFY KigxM lrzipnpzFa`A ¦§¦§¦¨¨¨§¨¨©¨§¥¨¨¦§Ÿ¦§¥©£
oirnC ,xg` a` zclFY DYzl Ll oi`W ,`id d`vFdC dclFze .zFk`ln§¨§¨¨§¨¨¦¤¥§§¦¨¤¤¨©¥§¥¥

zFk`ln zFa`A dxEn`d `id d`vFd:äiåì äðçîä"øàéä.lv` oiiEvn lMd EidW ¨¨¦¨£¨©£§¨©£¥§¦¨¦¤¨©Ÿ§¦¥¤
EpiAx dyn:eëãéc é"äøî.mkild`n:Lcàîéìdéúãéáò déì.didWdacPdicM Ÿ¤©¥¥¦§¥¨¢¥¤¦§¦¨¥£¦§¥¤¨¨©§¨¨§¥

milWdl:àéä àøáñ.zclFY dqpkd zFidl §©§¦§¨¨¦¦§©§¨¨¤¤
`idW zFclFY x`WM Dl oirn `idW ,d`vFd¨¨¤¦¥¥¨¦§¨¨¤¦

zFk`ln oirn:áéiçéî éàäà éãkîéàäàå ¥¥§¨¦§¦©©¦©©§©©
áéiçéî.opzcM).a `"t lirl(Fci iprd hWR ¦©©§¦§©¨©¤¨¦¨
miptl:dpéî à÷ôð.zFk`ln zFa` lkC:ézL ¦§¦¨§¨¦¨§¨£§¨§¥
úBáà.zFa` iYWC zFclFY iYWE ,oiinC `lC: ¨§¨¨§¨§¥¨¦§¥¨

eà"øì'åë."Fl Exn`" wxtA zFzixM zkQnA: §§©¤¤§¥§¤¤¨§
ïðúc àäå.oiwxitA:ìúBka.Dl iwFncM §¨¦§©§¦§¦©¤¦§¦¨

dliacAzwAcpe dpinW:øéåàa ÷øBæk. ¦§¥¨§¥¨§¦§¤¤§¥¨£¦
,xEhtEx"dx oi`C ,miAxd zEWxA gp `lC ¨§Ÿ¨¦§¨©¦§¥

i"dxaE .dxUrn dlrnlFpi`W - gp `l inp §©§¨¥£¨¨¦©¦Ÿ¨¤¥
c FAgx `dIW mIEqn mFwngp `l ixdW ,' ¨§¨¤§¥¨§¤£¥Ÿ¨
eiptA `N` lzFMd W`xA:õøàa ÷øBæk. §Ÿ©¤¤¨§¨¨§¥¨¨¤

x"dx xie`C oeike .aiIge ,`Ed x"dx xie`C©£¦§©¨§¥¨©£¦
`zEWxE ,aiIgin EdC lkA - gpe `EdDiWtpl §¨§¨§¦©©§¨§©§¥

li`Fd ,xEhR mFwn `le zilnxM `l ,ied `l̈¨¥Ÿ©§§¦§Ÿ§§¦
eiptaEmIEqn mFwn `dIW ,FW`xA gp `le gp: §¨¨¨§Ÿ¨§Ÿ¤§¥¨§¨

BzéøôúBòéøé.mwFx dUrn:éããä éab.KFzA §¥§¦©£¥¥©¥£¨¥§
hiWFdl `N` wFxfl oikixv oi`e ,zg` dO`: ©¨©©§¥§¦¦¦§¤¨§¦

ïéèçîa éããäà eèî.oigzFOWMhEgd z` ¨©£¨¥¦§¨¦§¤§¦¤©
hgOA df z` df oiMn:eaøàéë.lW dpTW ilM ©¦¤¤¤©©©§¨§¦¤¨¤¤
oiwxFGW ,FA oEzp axriptFC ipW oiAdrixid: ¥¤¨¤§¦¥§¥§¥©§¦¨

Bãéa Bãâà àìäå.,fgF` `Ed axr lW hEg ©£Ÿ¨§§¨¤¥¤¥
EPOn hnWp Fpi`e ,hEgA Kxkp dpTde: §©¨¤¦§¨©§¥¦§¨¦¤

aàëñéðàøúa.hEgA,dpw lW oFxg`d §¦§¨©§¨©¨©£¤¨¤
hnWp dpTdWhEgdnltFp x`ikEAde: ¤©¨¤¦§¨¥©§©§¨¥

àëñéð.KqiOd oFWl ,hEg lW dpFxg` dwixf: ¦§¨§¦¨©£¨¤§©¥¥
àìæà øeèt íB÷îa àäå.,drixid iptFC oiA §¨¦§§¨§¨¥§¥©§¦¨

oi`C ,xEhR mFwn `N` miAxd zEWx df oi`e§¥¤§¨©¦¤¨§§§¥
c agx':ìïäéìàBL.ibxF`Wie ,zxg` drixi ¨¨§£¥¤§¥§¦¨©¤¤§¥

mipW dfl Fl::â"äodiAB odil`FW `nlice ¨¤§©¦§¦§¨£¥¤©¥¤
oiazi Eed:úôça éããäà eèî.Eed EdiiAB i` £¨§¦¨©£¨¥§¥¤¦©©§£

ztUA df lWA df lW Fci oiriBn iazï§¦©¦¦¨¤¤§¤¤¦§©
axrd hEg oigzFOWM ,drixid:aúôç.FnM ©§¦¨§¤§¦¨¥¤§¥¤§

FwElg ztg)c `nei'fr:(:eåä éôBçìL ¥¤£©§¥£
éôçìLî.`N` ,iazi Eed iccd iAB mlFrl §©§£¦§¨©¥£¨¥£¨§¦¤¨

dfe miptl KWnp df `N` ,mipeEkn oi`W¤¥§©§¦¤¨¤¦§¨¦§¦§¤
xFg`l:äNBò ïéàåúëàìnîBøéáç.mNEMW §¨§¥¤¦§¤¤£¥¤¨

EkxvEd `le ,mzEpOE` ilkA mipkEnlF`Wil: ¨¦¦§¥¨¨§Ÿ§§¦§
ã øéáòîäåä úBnà '.oWlY `l`le,oxOir ©£¦©£¨Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨

oxiard `N`cbxdp Kkl ,zFO` ':ønòî. ¤¨¤¡¦¨©§¨¤¡©§©¥
Eid oixGEtnE oiWElY,oxOreoxn`cM)lirl §¦§¨¦¨§¦§¨§©£©©

c:br ':(sipkC o`n i`dmEXn aiIg - `gln ©©§¨¥¦§¨©¨¦
xOrn:íéøúñ úléâî.oi`W itl ,dExiYqdW §©¥§¦©§¨¦¤¦§¦¨§¦¤¥

zFkld oiazFM:úçà àlà áéiç Bðéàå.lr §¦£¨§¥©¨¤¨©©©
cifnaC .z`HglE ,xn`w bbFW oiprl KigxM̈§¥§¦§©¥¨¨©§©¨¦§¥¦

`l ilhw ixY,ilhwnop` `de :KixR ikdlE §¥§¨¥¨¦©§¦§¨¦¨¥§¨£©
'ek opY:ïäî úçà ìò áéiç Bðéàå.Wi .dzin §©§¥©¨©©©¥¤¦¨¥

odAFfi` WxiR `le ,dilr bxdp Fpi`W zg` ¨¥©©¤¥¤¡¨¨¤¨§Ÿ¥¥¥
,dxard Ff oi` dcEdi axl `YWde .`id¦§¨§¨§©§¨¥©£¨¨

`zipznlE ,dilr WWFwn bxdp ixdWoi` ¤£¥¤¡©§¥¨¤¨§©§¦¨¥
wtq FzF`A WlFY: ¥§¨¥
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äàöåä`aizk `kid dteb.dlbrn miyxw ecixed md :xn`ck ,okyna dzidy b"r`e

`id drexb dk`lny itl ,dlr iaiign ded `l ± aizkc e`l i` ,mewn lkn .'ek

lirl 'itck).a sc(:

éàîîåi`w zayac.`wtp i`w lega elit` `dc ,"d`ved ogky`" cr df lk b"l g"x

`dc ,`ed dk`ln d`vedc xity dil

l` dy`e yi`e" aizkck ,dk`ln diixw `pngx

aizke "ycwd znexzl dk`ln cer eyri

`vedl ixw `nl` ,"`iadn mrd `lkie"d

inlyexia `icda yixc oke ,dk`ln:

äñðëä'ek `ed `xaq olpn.dn :z"`e

zeedc oeik :`xaq i`dl jixv

.'ek dlbrl miyxw elrd md :xn`ck ,okyna

okyna dzid m`c dwixf iab rnyn jenqa `dc

`ki` inp dwixfac :l"ie !xity dil iz` ded ±

i`c .dwixf i"r il dn d`ved i"r il dn :`xaq

dclez dl opiaygn ded `l `xaq e`l

ded `l okyna inp zeed `l i`e .d`vedc

drexb dk`lny itl ,`xaqn dlr opiaiign

`id:

éáøìåa` mewna dclez` aiignc xfril`

'ek a` dl ixw i`n`.ivn ded

'ta 'itck ,d`xzd oiprl dpin `wtpc xninl

"lecb llk"):br lirl.(epiidc xninl `ki`e

zi` .'ek `aiyg okyna zeedc jd :ipynwc

,a` dl ixw ± `aiyg okyna zeedc jd :iqxbc

.dclez dl ixw ± `aiyg okyna zeed `lc jde

ykpn oebk ,okyna eedc zek`ln yi df itle

,oke .zea` eed `le iaiyg `lc ,mirxf dwyne

.a` dl ixw ± `aiyge okyna zeedc :opiqxb i`

ixwe ,`aiyg okyna zeedc jd :'iqxb i` la`

ixwe `aiyg `l ± okyna zeed `lc jd ,a` dl

okyna eid `l zeclezd df itl ,dclez dl:

éàa` dl ixw `aizkc jd inp.`pyil jd

d`ved meyn `l` jixhvi` `l:

àîìéãåitglyn eed itegly.ded inp ikd

iazi eed zen` rax` jez `nlic :jxtinl ivn:
dxifb
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'îbdôeb äàöBä ,àéä äàöBäc äãìBz ä÷éøæ ,éãkî §¨¦§¦§¦¨¨¨§¨¨¦¨¨¨
eøéáòiå äLî åöéå" àø÷ øîàc :ïðçBé ø"à ?àáéúk àëéä¥¨§¦¨¨¨§¨©§¨©§©¤©©£¦
äðçîe ,äiåì äðçîa Y áéúé äåä ïëéä äLî ."äðçna ìB÷©©£¤¤¥¨£¨¨¥§©£¥§¦¨©£¥
eúéúå e÷étz àì :ìàøNéì eäì øîà÷å ,éàåä ø"äø äiåì§¦¨£¨§¨¨©§§¦§¨¥¨©¥§¥
ìBça àîìéc ,éà÷ úaMác éànîe .ø"äøì eëãéc é"äøî¥¦§¦¦©¦©©¨¨¥¦§¨©
äëàìnäå" áéúëãk ?äëàìî dì àîéìLc íeMîe ,éà÷̈¥¦¦§¦¨¨§¨¨§¦§¦§©§¨¨
áéúk .ë"äåéî "äøáòä" "äøáòä" øîb ."'åâå íic äúéä̈§¨©¨¨©¨£¨¨¨£¨¨¦§¦
øôBL zøáòäå" íúä áéúëe "äðçna ìB÷ eøéáòiå" àëä̈¨©©£¦©©£¤§¦¨¨§©£©§¨©
.øeñà íBia Y ïàk óà ,øeñà íBia Y ïläl äî ,"äòeøz§¨©§©¨©¨©¨©¨
úeLøî éãkî ,àéä àøáñ ?ïìðî äñðëä ,äàöBä ïçkLà©§©©¨¨©§¨¨§¨¨§¨¨¦¦§¦¥§
äàöBä ,eäéî ?éìBiò él äîe é÷Btà él äî ,àeä úeLøì¦§©¦©¥©¦©¥¦¨¨
àäàå áéiçéî àäà ,éãkîe .äãìBz Y äñðëä ,áà Y¨©§¨¨¨¨¦§¦©¨¦©©§©¨
éàä dì éø÷ éànàå 'áà' éàä dì éø÷ éànà ,áéiçéî¦©©©©¨¥¨©¨§©©¨¥¨©

?'äãìBz',éããä éãäa úBáà ézL ãéáò éàc :dpéî à÷ôð ¨¨¨§¨¦¨§¦¨¥§¥¨©£¥£¨¥
éàå ,ézøz áéiçéî Y éããä éãäa úBãìBz ézL éîð éà¦©¦§¥¨©£¥£¨¥¦©©©§¥§¦
à"øìe .àãç àlà áéiçéî àì Y déãéc äãìBúå áà ãéáò̈¥¨§¨¨¦¥¨¦©©¤¨£¨§
éànàå áà dì eø÷ éànà ,áà íB÷îa äãìBzà áéiçîc¦§©¥©¨¨¦§¨©©¨¨¨§©©
dì éø÷ Y àáéLç ïkLna éàåäc Cä ?äãìBz dì eø÷̈¨¨¨©©£¨©¦§¨£¦¨¨¥¨
.áà dì éø÷ àì Y àáéLç ïkLna éàåä àìc Cä ,áà̈©§¨£¨©¦§¨£¦¨¨¨¥¨¨
Y àáéúk àìc éàäå ,áà éø÷ Y àáéúëc Cä :éîð éà¦©¦©¦§¦¨¨¥¨§©§¨§¦¨
äìòîì ,ìúBka úBnà 'ã ÷øBfä :ïðúc àäå .äãìBz éø÷̈¥¨¨§¨¦§©©¥©©¤§©§¨
÷øBæk Y íéçôè 'éî ähîì ,øéåàa ÷øBæk Y íéçôè 'éî¦§¨¦§¥¨£¦§©¨¦§¨¦§¥
úBnà 'ã ÷øæ .áéiç Y úBnà 'ã õøàa ÷øBfäå .õøàä¨¤§©¥¨¨¤©©¨¨©©
úBòéøé éâøBà ïkL :äiLàé 'ø øîà ?áéiçéîc ïìðî ø"äøa§§¨¨§¦©©¨©Ÿ¦¨¤¥§¥§¦
,àlà !?eäì änì ïéèçî ,ïéâøBà .äæì äæ ïäéèçî ïé÷øBæ§¦©£¥¤¤¨¤§¦§¨¦¨¨§¤¨
éab àîìéãå .äæì äæ ïäéèçî ïé÷øBæ úBòéøé éøôBz ïkL¤¥§¥§¦§¦©£¥¤¤¨¤§¦§¨©¥
ïkL :àcñç áø øîà àlà ?éáúé eåä òaøà CBúa àîìéc .ïéèçîa éããä eèî ?éáúé eåä éããä£¨¥£¨§¦¨£¨¥¦§¨¦¦§¨§©§©£¨§¦¤¨¨©©¦§¨¤¥
!àìæà÷ øeèt íB÷îa àäå .àøúa àëñéða !Bãéa BãâBà àìäå .äòéøéa øàéëea ïé÷øBæ úBòéøé éâøBà§¥§¦§¦§¨©§¦¨©£Ÿ§§¨§¦§¨©§¨§¨¦§§¨¨§¨

ì øàéëea ïé÷øBæ úBòéøé éâøBà ïkL :àlàéããä eèî ?éáúé eåä éããä éab àîìéãå .ïäéìàBL ¤¨¤¥§¥§¦§¦§¨§£¥¤§¦§¨©¥£¨¥£¨§¦¨£¨¥
Léà Léà" :àãeì àéðúäå ?éããäî éìéàL éî :eúå ?éôçìLî eåä éôBçìL àîìéãå .úôça§¥¤§¦§¨©§¥£§©§£¦§¦§¦¦¥£¨¥§¨©§¨¨¦¦
:eúå !Bøéáç úëàìnî äNBò Bðéàå ,äNBò àeä Bzëàìnî Y "íéNò änä øLà Bzëàìnî¦§©§£¤¥¨Ÿ¦¦§©§¤§¥¤¦§¤¤£¥§

øéîb àøîb ,ø"äøa úBnà 'ã ìk :àlà ?áéiçîc ïìðî ø"äøa úBnà 'ã øéáòîáø øîà .dì é ©£¦©¦§¨¨¦§©©¤¨¨©¦§¨¨§¦¦¨¨©©
ìBz :àðz àúéðúîa .äåä ø"äøa úBnà òaøà øéáòî ,LLB÷î :ìàeîL øîà äãeäé.äåä L §¨¨©§¥§¥©£¦©§©©¦£¨§©§¦¨¨¨¥£¨

úlâî éúàöî :áø øîàc ;áøãëì ?dpéî à÷ôð éàîì .äåä ønòî :øîà á÷òé éaøa àçà áø©©¨§©¦©£Ÿ¨©§©¥£¨§©¨§¨¦¨¦§§©§¨©©¨¨¦§¦©
,úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà :øîBà äãeäé ïa éñéà :déa áeúëå ,àéiç 'ø éa íéøúñ§¨¦¥©¦¨§¨¥¦¦¤§¨¥£§¨©§¨¦¨¥©©
úBëàìî úBáà :ïðúäå !?àì eúå úçà .úçà àlà áéiç Bðéàå Y (úçà íìòäa ílek ïàNò íàå)§¦£¨¨¨§¤§¥©©§¥©¨¤¨©©©©§Ÿ§¨§©£§¨
Y 'à íìòäa ílek ïàNò íàL :ïðçBé ø"àå ?éì änì àðééðî :da ïðéåäå ,úçà øñç íéòaøà©§¨¦¨¥©©§¨¥©¨¦§¨¨¨¨¦§¨¨¤¦£¨¨¨§¤§¥
øéáònäc déì àèéLt äãeäé áø .íäî úçà ìò áéiç Bðéà :àîéà !úçàå úçà ìk ìò áéiç©¨©¨©©§©©¥¨¥©¨©©©¥¤©§¨§¦¨¥§©©£¦

ìBúc déì àèéLt 'éðúîe ,áéiçàä :ñ"î .áéiç ønòîc déì àèéLt á÷òé øa àçà áøå ,áéiç L ©¨©§¦§¦¨¥§¥©¨§©©¨©©£Ÿ§¦¨¥¦§©¥©¨¨
.à÷tñî àì úäéî àä :ñ"îe ,à÷tñî àì úäéî:ø"úLLB÷îäæ,ãçôìöïëåàeäøîBà ¦©¨§©§¨¨¦©¨§©§¨§¥¤§¨§¨§¥¥

ïläl äî ,"øaãna úî eðéáà" øîBà àeä ïläìe "'åâå Léà eàöîiå øaãna ìàøNé éðá eéäiå"©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨©¦§§¦§©¨¥¨¦¥©¦§¨©§©¨
ïéáe Ck ïéa ,àáé÷ò :àøéúa ïa äãeäé 'ø Bì øîà .àáé÷ò 'ø éøác ,ãçôìö ïàk óà ,ãçôìö§¨§¨©¨§¨§¨¦§¥©£¦¨¨©©§¨¤§¥¨£¦¨¥¨¥

éøáãk íà .ïécä úà ïzéì ãéúò äzà Ckåàì íàå !BúBà älâî äzàå ezqék äøBzä ,EY.÷écö BúBà ìò æòì àéöBî äzà ¨©¨¨¦¦¥¤©¦¦¦§¨¤©¨¦©§©¨§©¤§¦¨©¨¦©©©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zay(ipy meil)

àøîâ
zeyxn e` miaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd epzpyna epipy
xeqi`l xewnd z` zxxan `xnbd .aiig cigid zeyxl miaxd

.d`ved:`xnbd zl`eyéãkîixd ±c äãìBz ä÷éøæzk`ln ¦§¦§¦¨¨¨§
àáéúk àëéä dôeb äàöBä ,àéä äàöBädxeza daezk okid ± ¨¨¦¨¨¨¥¨§¦¨

.dnvr d`ved zk`ln
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîàxg` weqta xn`py ± ¨©©¦¨¨§¨©§¨

okynd zk`lnl zwtqn l`xyi e`iady dacpdy dynl exn`y
(e el zeny)äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå'EUri l` dX`e Wi` xn`l ©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤¥Ÿ¦§¦¨©©£

,'`iadn mrd `lMIe WcTd znExzl dk`ln cFräåä ïëéä äLî §¨¨¦§©©Ÿ¤©¦¨¥¨¨¥¨¦Ÿ¤¥¨£¨
áéúé,ayei dyn did okid ±úeLø äiåì äðçîe ,äiåì äðçîa ¨¦§©£¥§¦¨©£¥§¦¨§

,éàåä íéaøä,epiax dyn lv` miievn eid l`xyi lkyeäì øîà÷å ¨©¦£©§¨¨©§
dyn mdl xn`e ±ìàøNéì,dacp cer e`iai `ly mdl deivyàì §¦§¨¥Ÿ

íéaøä úeLøì eëãéc ãéçiä úeLøî eúéúå e÷étze`ivez `l ± ©¦§¥¥§©¨¦¦§¦§¨©¦
zeyx `edy diel dpgnl ,cigid zeyx mdy ,mkild`n e`iaze
zeyxl cigid zeyxn d`ved xeqi` meyn ok mdl xn`e ,miaxd

.miaxd
:`xnbd zl`eyéà÷ úaMác éànîeok mdl deivy gken okidne ± ¦©§©©¨¨¥

,d`ved xeqi` meyne ,zayaéà÷ ìBça àîìécmeia cnr ile` ± ¦§¨©¨¥
,legäëàìî dì àîéìLc íeMîeick dacp ic e`iady meyne ± ¦¦§¦¨¨§¨¨

,cer e`iai `ly mdl deiv dk`lnd milydláéúëãkweqta §¦§¦
eixg`y'åâå 'íiã äúéä äëàìnäå'ic did d`add zk`lna - §©§¨¨¨§¨©¨

.okynd zk`lnl
:`xnbd daiyníéøetkä íBiî 'äøáòä' 'äøáòä' øîbmicnl - ¨©©£¨¨©£¨¨¦©¦¦

dey dxifba zaya zxacn df weqta dxkfedy 'dxard'y
,mixetkd mei iabl daezkd 'dxard'nàëä áéúkweqta aezk ± §¦¨¨

o`kíúä áéúëe ,'äðçna ìB÷ eøéáòiå'zpy ly mixetkd mei iabl ©©£¦©©£¤§¦¨¨
laeid(h dk `xwie)ïläl äî ,'äòeøz øôBL zøáòäå'myy myk ± §©£©§¨©§¨©§©¨

xaecn mixetkd mei iabløeñà íBiaea zeyrl xeq`y meia - §¨
,dk`lnïàk óàxaecn,øeñà íBiaxeq`y zayd meia epiidc ©¨§¨

xeqi` meyn cer e`iai `ly dyn mdl deive ,dk`ln ea zeyrl
did `l dk`lnd dnlypy meyn ok mdl xn` m`y ,d`ved

.zaya ok mdl xn`y dey dxifba eprinydl jixv aezkd
:`xnbd zl`eyïçkLàzk`lnl xewn ep`vn ±äàöBäzeyxn ©§§¨¨¨

,miaxd zeyxl cigidïìðî äñðëäzeyxn dqpkd mby epl oipn ± ©§¨¨§¨¨
.`id dk`ln cigid zeyxl miaxd

:`xnbd daiynàéä àøáñ,`xaqn z`f mircei ep` ±úeLøî éãkî §¨¨¦¦§¦¥§
àeä úeLøì,zeyxl zeyxn dxard epiid d`ved zk`ln ixd ± ¦§

ok m`eéìeiò él äîe é÷età él äîzeyxn utg `iven m` il dn ± ©¦©¥©¦©¥
zeyxl miaxd zeyxn utg qipkn m` il dne miaxd zeyxl cigid
.dk`ln daeyg dqpkd mb dk`ln daeyg d`vedy enke ,cigid

eäéîla` ±äàöBä`idáàeäñðëä`idäãìBza` dpi`e ,dly ¦¨¨¨©§¨¨¨¨
.dnvr ipta dk`ln

:`xnbd zl`ey .dclezl a` oia lcadd dn zx`an `xnbdéãkîe¦§¦
áéiçéî àäàå áéiçéî àäàlr mbe d`ved lr mb miaiigy oeikne ± ©¨¦©©§©¨¦©©

ok m` ,dqpkdäãìBz éàä dì éø÷ éànàå áà éàä dì éø÷ éànà©©¨¥¨©¨§©©¨¥¨©¨¨
.dclez dqpkde a` d`ved z`xwp dn oiprl ±

:`xnbd daiyndpéî à÷ôð,ely dclezl a` lk oiaézL ãéáò éàc ¨§¨¦¨§¦¨¦§¥
éããä éãäa úBáàmlrda mipey dk`ln zea` ipy dyr m`y ± ¨©£¥£¨¥

,[`hgy miizpia el rcep `ly-] cg`éãäa úBãìBú ézL énð éà¦©¦§¥¨©£¥
éããäclez izy dyry e` ±mlrda mipey dk`ln zea` ly ze £¨¥
,cg`ézøz áéiçéî,ze`hg izy `iadl `ed aiegn ±áà ãéáò éàå ¦©©©§¥§¦¨¦¨

déãéc äãìBúåmlrda ely dclezd mr dk`ln a` dyr m`e ± §¨¨¦¥
,cg`àãç àlà áéiçéî àìoiprle ,zg` z`hg `l` aiegn epi` ± Ÿ¦©©¤¨£¨

,dclez zeiexwd zek`ln yie a` zeiexwd zek`ln yi df
dly a`d mr dclez dyryke ,zea`d llka od zeclezdy

.zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda
:`xnbd zl`eyáà íB÷îa äãìBzà áéiçîc øæòéìà éaøìe± §©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦§¨

a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclezd lr z`hg aiignd
(.fh zezixk),äãìBz dì eø÷ éànàå áà dì eø÷ éànàyi recn ± ©©¨¨¨§©©¨¨¨¨

.dclez z`xwp zxg` dk`lne a` diexwd dk`ln
:`xnbd daiynáà dì éø÷ àáéLç ïkLna éàåäc Cädze` ± ©©£©©¦§¨£¦¨¨¥¨¨

,a` diexw okyna daeyg dzidy dk`lnïkLna éàåä àìc Cä©§Ÿ£©©¦§¨
áà dì éø÷ àì àáéLçokyna daeyg dzid `ly dk`ln dze`e ± £¦¨Ÿ¨¥¨¨

.dclez `l` a` diexw dpi`énð éà,sqep ote` ±éø÷ àáéúëc Cä ¦©¦©¦§¦¨¨¥
áà,a` diexw dxeza daezkd dk`ln dze` ±àáéúk àìc éàäå ¨§©§Ÿ§¦¨

äãìBz éø÷.dclez diexw dxeza daezk dpi`y dk`ln dze`e ± ¨¥¨¨
zeyxn dwixfe d`ved zk`lnl xewnd z` `xnbd dxxiay ab`
zeyxa zen` rax` ly dwixfl xewnd z` zxxan `id ,zeyxl

:miaxdïðúc àäåepipyy dne ±(.w oldl),÷øBfäwgxnl utgòaøà §¨¦§©©¥©§©
úBnàrbte miaxd zeyxaìúBkalzeka ewxf m` ,ea wacpeäìòîì ©©¤§©§¨

íéçôè äøNòî`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBæk,miaxd zeyx ¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦
lzeka ewxf m`e ,xeht mewna `l` miaxd zeyxa utgd gp `ly

íéçôè äøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdnõøàa ÷øBækzeyxa §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
,miaxdõøàa ÷øBfäåwgxnlúBnà òaøàmiaxd zeyxa.áéiçyie §©¥¨¨¤©§©©©¨

,le`yláéiçéîc ïìðî íéaøä úeLøa úBnà òaøà ÷øæepl oipn ± ¨©©§©©¦§¨©¦§¨¨§¦©©
.efk dwixf lr aiigzny

:`xnbd daiynúBòéøé éâøBà ïkL ,äiLàé éaø øîàeid okynd ¨©©¦Ÿ¦¨¤¥§¥§¦
ïäéèçî ïé÷øBænäæì äæoeike ,mdixagl hgnd z` eli`ydyk §¦©£¥¤¤¨¤

.dilr miaiigy cenll yi okyna dzid ef dk`lny
:`xnbd dywneäì änì ïéèçî ,ïéâøBàmikixv mibxe`d eid dnl ± §¦§¨¦¨¨§

milka ziyrpd dbix`l `le dxitzl dieyr hgn ixd ,mihgn
.dl micgeind

:dzpeek z` `xnbd zx`anàlàzen` rax` zwixfy jkl xewnd ¤¨
,`id dk`ln miaxd zeyxaúBòéøé éøôBz ïkLeid ,okyndïé÷øBæ ¤¥§¥§¦§¦

äæì äæ ïäéèçî.mdixagl hgnd z` eli`ydyk ©£¥¤¤¨¤
:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ixtez `nye ± §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦

eid `l dfl dfn hgnd exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid
.mihiyen `l` dze` miwxef

,dfl df mikenq miayei zerixid ixtez eid m` :`xnbd zvxzneèî̈
ïéèçîa éããäz` migzen eidyk mihgna df z` df mikn eid ± £¨¥¦§¨¦

.hegd
:`xnbd dywnéáúé eåä òaøà CBúa àîìécixtez eid `ny ± ¦§¨§©§©£¨§¦

ick ynn mikenq eid `le dfl df zen` rax` jeza miayei zerixid
rax` wxefd z` aiigl xewn o`kn oi`e ,mihgna dfa df erbti `ly

.miaxd zeyxa zen`
:`xnbd zxne` okle,àcñç áø øîà àlàzwixfy jkl xewnd ¤¨¨©©¦§¨

,`id dk`ln miaxd zeyxa zen` rax`úBòéøé éâøBà ïkLokynd ¤¥§¥§¦
äòéøéa øàéëea ïé÷øBæmipezp axrd ihegy ilkd z` miwxef eid ± §¦§¨©§¦¨

eide ,zen` rax` did zerixid agexe ,cvl cvn izyd iheg oia ea
.zen` rax` wgxnl x`ikead z` miwxef

:`xnbd dywnBãéa Bcâeà àìäåfge` x`ikead z` wxefyk ixde ± ©£Ÿ§§¨
`l ok m`e ,dwixf o`k oi`e x`ikeadn jynpd axrd heg z` ecia

.miaxd zeyxa zen` rax` ly dwixf okyna dzidy ep`vn
:`xnbd zvxznàøúa àkñéðadzid zen` rax` zwixfy micnl ± §¦§¨©§¨

xnbpyky ,izyd iheg oia axrd heg ly dpexg`d dwixfa okyna
.ux`l ltep x`ikeade hegdn hnyp dpwd did hegd

:`xnbd dywnàìæà÷ øeèt íB÷îa àäåoia wxfp x`ikead ixd ± §¨¦§§¨¨§¨
lha epi` mewn eze`e ,mipezgzd izyd ihegl mipeilrd izyd iheg
.xeht mewn `ed migth drax` agx epi`y meyne ,miaxd zeyxl

:`xnbd daiyn okleàlàzeyxa zen` rax` zwixfy jkl xewnd ¤¨
axd,`id dk`ln miúBòéøé éâøBà ïkLeid okyndøàéëea ïé÷øBæ ¤¥§¥§¦§¦§¨

ì,ïäéìàBL.exiagl cg` li`yn did mipy el eidy iny §£¥¤
:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ibxe` `nye - §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦

eid `l dfl dfn x`ikead exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid
.mihiyen `l` eze` miwxef
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc zay(ipy meil)

àøîâ
zeyxn e` miaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd epzpyna epipy
xeqi`l xewnd z` zxxan `xnbd .aiig cigid zeyxl miaxd

.d`ved:`xnbd zl`eyéãkîixd ±c äãìBz ä÷éøæzk`ln ¦§¦§¦¨¨¨§
àáéúk àëéä dôeb äàöBä ,àéä äàöBädxeza daezk okid ± ¨¨¦¨¨¨¥¨§¦¨

.dnvr d`ved zk`ln
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîàxg` weqta xn`py ± ¨©©¦¨¨§¨©§¨

okynd zk`lnl zwtqn l`xyi e`iady dacpdy dynl exn`y
(e el zeny)äðçna ìB÷ eøéáòiå äLî åöéå'EUri l` dX`e Wi` xn`l ©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤¥Ÿ¦§¦¨©©£

,'`iadn mrd `lMIe WcTd znExzl dk`ln cFräåä ïëéä äLî §¨¨¦§©©Ÿ¤©¦¨¥¨¨¥¨¦Ÿ¤¥¨£¨
áéúé,ayei dyn did okid ±úeLø äiåì äðçîe ,äiåì äðçîa ¨¦§©£¥§¦¨©£¥§¦¨§

,éàåä íéaøä,epiax dyn lv` miievn eid l`xyi lkyeäì øîà÷å ¨©¦£©§¨¨©§
dyn mdl xn`e ±ìàøNéì,dacp cer e`iai `ly mdl deivyàì §¦§¨¥Ÿ

íéaøä úeLøì eëãéc ãéçiä úeLøî eúéúå e÷étze`ivez `l ± ©¦§¥¥§©¨¦¦§¦§¨©¦
zeyx `edy diel dpgnl ,cigid zeyx mdy ,mkild`n e`iaze
zeyxl cigid zeyxn d`ved xeqi` meyn ok mdl xn`e ,miaxd

.miaxd
:`xnbd zl`eyéà÷ úaMác éànîeok mdl deivy gken okidne ± ¦©§©©¨¨¥

,d`ved xeqi` meyne ,zayaéà÷ ìBça àîìécmeia cnr ile` ± ¦§¨©¨¥
,legäëàìî dì àîéìLc íeMîeick dacp ic e`iady meyne ± ¦¦§¦¨¨§¨¨

,cer e`iai `ly mdl deiv dk`lnd milydláéúëãkweqta §¦§¦
eixg`y'åâå 'íiã äúéä äëàìnäå'ic did d`add zk`lna - §©§¨¨¨§¨©¨

.okynd zk`lnl
:`xnbd daiyníéøetkä íBiî 'äøáòä' 'äøáòä' øîbmicnl - ¨©©£¨¨©£¨¨¦©¦¦

dey dxifba zaya zxacn df weqta dxkfedy 'dxard'y
,mixetkd mei iabl daezkd 'dxard'nàëä áéúkweqta aezk ± §¦¨¨

o`kíúä áéúëe ,'äðçna ìB÷ eøéáòiå'zpy ly mixetkd mei iabl ©©£¦©©£¤§¦¨¨
laeid(h dk `xwie)ïläl äî ,'äòeøz øôBL zøáòäå'myy myk ± §©£©§¨©§¨©§©¨

xaecn mixetkd mei iabløeñà íBiaea zeyrl xeq`y meia - §¨
,dk`lnïàk óàxaecn,øeñà íBiaxeq`y zayd meia epiidc ©¨§¨

xeqi` meyn cer e`iai `ly dyn mdl deive ,dk`ln ea zeyrl
did `l dk`lnd dnlypy meyn ok mdl xn` m`y ,d`ved

.zaya ok mdl xn`y dey dxifba eprinydl jixv aezkd
:`xnbd zl`eyïçkLàzk`lnl xewn ep`vn ±äàöBäzeyxn ©§§¨¨¨

,miaxd zeyxl cigidïìðî äñðëäzeyxn dqpkd mby epl oipn ± ©§¨¨§¨¨
.`id dk`ln cigid zeyxl miaxd

:`xnbd daiynàéä àøáñ,`xaqn z`f mircei ep` ±úeLøî éãkî §¨¨¦¦§¦¥§
àeä úeLøì,zeyxl zeyxn dxard epiid d`ved zk`ln ixd ± ¦§

ok m`eéìeiò él äîe é÷età él äîzeyxn utg `iven m` il dn ± ©¦©¥©¦©¥
zeyxl miaxd zeyxn utg qipkn m` il dne miaxd zeyxl cigid
.dk`ln daeyg dqpkd mb dk`ln daeyg d`vedy enke ,cigid

eäéîla` ±äàöBä`idáàeäñðëä`idäãìBza` dpi`e ,dly ¦¨¨¨©§¨¨¨¨
.dnvr ipta dk`ln

:`xnbd zl`ey .dclezl a` oia lcadd dn zx`an `xnbdéãkîe¦§¦
áéiçéî àäàå áéiçéî àäàlr mbe d`ved lr mb miaiigy oeikne ± ©¨¦©©§©¨¦©©

ok m` ,dqpkdäãìBz éàä dì éø÷ éànàå áà éàä dì éø÷ éànà©©¨¥¨©¨§©©¨¥¨©¨¨
.dclez dqpkde a` d`ved z`xwp dn oiprl ±

:`xnbd daiyndpéî à÷ôð,ely dclezl a` lk oiaézL ãéáò éàc ¨§¨¦¨§¦¨¦§¥
éããä éãäa úBáàmlrda mipey dk`ln zea` ipy dyr m`y ± ¨©£¥£¨¥

,[`hgy miizpia el rcep `ly-] cg`éãäa úBãìBú ézL énð éà¦©¦§¥¨©£¥
éããäclez izy dyry e` ±mlrda mipey dk`ln zea` ly ze £¨¥
,cg`ézøz áéiçéî,ze`hg izy `iadl `ed aiegn ±áà ãéáò éàå ¦©©©§¥§¦¨¦¨

déãéc äãìBúåmlrda ely dclezd mr dk`ln a` dyr m`e ± §¨¨¦¥
,cg`àãç àlà áéiçéî àìoiprle ,zg` z`hg `l` aiegn epi` ± Ÿ¦©©¤¨£¨

,dclez zeiexwd zek`ln yie a` zeiexwd zek`ln yi df
dly a`d mr dclez dyryke ,zea`d llka od zeclezdy

.zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda
:`xnbd zl`eyáà íB÷îa äãìBzà áéiçîc øæòéìà éaøìe± §©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨¨¦§¨

a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclezd lr z`hg aiignd
(.fh zezixk),äãìBz dì eø÷ éànàå áà dì eø÷ éànàyi recn ± ©©¨¨¨§©©¨¨¨¨

.dclez z`xwp zxg` dk`lne a` diexwd dk`ln
:`xnbd daiynáà dì éø÷ àáéLç ïkLna éàåäc Cädze` ± ©©£©©¦§¨£¦¨¨¥¨¨

,a` diexw okyna daeyg dzidy dk`lnïkLna éàåä àìc Cä©§Ÿ£©©¦§¨
áà dì éø÷ àì àáéLçokyna daeyg dzid `ly dk`ln dze`e ± £¦¨Ÿ¨¥¨¨

.dclez `l` a` diexw dpi`énð éà,sqep ote` ±éø÷ àáéúëc Cä ¦©¦©¦§¦¨¨¥
áà,a` diexw dxeza daezkd dk`ln dze` ±àáéúk àìc éàäå ¨§©§Ÿ§¦¨

äãìBz éø÷.dclez diexw dxeza daezk dpi`y dk`ln dze`e ± ¨¥¨¨
zeyxn dwixfe d`ved zk`lnl xewnd z` `xnbd dxxiay ab`
zeyxa zen` rax` ly dwixfl xewnd z` zxxan `id ,zeyxl

:miaxdïðúc àäåepipyy dne ±(.w oldl),÷øBfäwgxnl utgòaøà §¨¦§©©¥©§©
úBnàrbte miaxd zeyxaìúBkalzeka ewxf m` ,ea wacpeäìòîì ©©¤§©§¨

íéçôè äøNòî`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBæk,miaxd zeyx ¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦
lzeka ewxf m`e ,xeht mewna `l` miaxd zeyxa utgd gp `ly

íéçôè äøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdnõøàa ÷øBækzeyxa §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
,miaxdõøàa ÷øBfäåwgxnlúBnà òaøàmiaxd zeyxa.áéiçyie §©¥¨¨¤©§©©©¨

,le`yláéiçéîc ïìðî íéaøä úeLøa úBnà òaøà ÷øæepl oipn ± ¨©©§©©¦§¨©¦§¨¨§¦©©
.efk dwixf lr aiigzny

:`xnbd daiynúBòéøé éâøBà ïkL ,äiLàé éaø øîàeid okynd ¨©©¦Ÿ¦¨¤¥§¥§¦
ïäéèçî ïé÷øBænäæì äæoeike ,mdixagl hgnd z` eli`ydyk §¦©£¥¤¤¨¤

.dilr miaiigy cenll yi okyna dzid ef dk`lny
:`xnbd dywneäì änì ïéèçî ,ïéâøBàmikixv mibxe`d eid dnl ± §¦§¨¦¨¨§

milka ziyrpd dbix`l `le dxitzl dieyr hgn ixd ,mihgn
.dl micgeind

:dzpeek z` `xnbd zx`anàlàzen` rax` zwixfy jkl xewnd ¤¨
,`id dk`ln miaxd zeyxaúBòéøé éøôBz ïkLeid ,okyndïé÷øBæ ¤¥§¥§¦§¦

äæì äæ ïäéèçî.mdixagl hgnd z` eli`ydyk ©£¥¤¤¨¤
:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ixtez `nye ± §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦

eid `l dfl dfn hgnd exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid
.mihiyen `l` dze` miwxef

,dfl df mikenq miayei zerixid ixtez eid m` :`xnbd zvxzneèî̈
ïéèçîa éããäz` migzen eidyk mihgna df z` df mikn eid ± £¨¥¦§¨¦

.hegd
:`xnbd dywnéáúé eåä òaøà CBúa àîìécixtez eid `ny ± ¦§¨§©§©£¨§¦

ick ynn mikenq eid `le dfl df zen` rax` jeza miayei zerixid
rax` wxefd z` aiigl xewn o`kn oi`e ,mihgna dfa df erbti `ly

.miaxd zeyxa zen`
:`xnbd zxne` okle,àcñç áø øîà àlàzwixfy jkl xewnd ¤¨¨©©¦§¨

,`id dk`ln miaxd zeyxa zen` rax`úBòéøé éâøBà ïkLokynd ¤¥§¥§¦
äòéøéa øàéëea ïé÷øBæmipezp axrd ihegy ilkd z` miwxef eid ± §¦§¨©§¦¨

eide ,zen` rax` did zerixid agexe ,cvl cvn izyd iheg oia ea
.zen` rax` wgxnl x`ikead z` miwxef

:`xnbd dywnBãéa Bcâeà àìäåfge` x`ikead z` wxefyk ixde ± ©£Ÿ§§¨
`l ok m`e ,dwixf o`k oi`e x`ikeadn jynpd axrd heg z` ecia

.miaxd zeyxa zen` rax` ly dwixf okyna dzidy ep`vn
:`xnbd zvxznàøúa àkñéðadzid zen` rax` zwixfy micnl ± §¦§¨©§¨

xnbpyky ,izyd iheg oia axrd heg ly dpexg`d dwixfa okyna
.ux`l ltep x`ikeade hegdn hnyp dpwd did hegd

:`xnbd dywnàìæà÷ øeèt íB÷îa àäåoia wxfp x`ikead ixd ± §¨¦§§¨¨§¨
lha epi` mewn eze`e ,mipezgzd izyd ihegl mipeilrd izyd iheg
.xeht mewn `ed migth drax` agx epi`y meyne ,miaxd zeyxl

:`xnbd daiyn okleàlàzeyxa zen` rax` zwixfy jkl xewnd ¤¨
axd,`id dk`ln miúBòéøé éâøBà ïkLeid okyndøàéëea ïé÷øBæ ¤¥§¥§¦§¦§¨

ì,ïäéìàBL.exiagl cg` li`yn did mipy el eidy iny §£¥¤
:`xnbd dywnéáúé eåä éããä éab àîìéãåzerixid ibxe` `nye - §¦§¨©¥£¨¥£¨§¦

eid `l dfl dfn x`ikead exiardyke ,dfl df mikenq miayei eid
.mihiyen `l` eze` miwxef
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zay(iyily meil)

:`xiza oa dcedi iax lr `xnbd dywnäåL äøéæb øîb àä àlàå§¤¨¨¨©§¥¨¨¨
df ixde ,dey dxifba cgtlv df yyewndy cnl `aiwr iax ixde ±

.yyewnd ly eny z` dxezd dzqik `l ok m`e ,yxetnk
:`xnbd zvxznøîb àì äåL äøéæblaiw `l `xiza oa dcedi iax ± §¥¨¨¨Ÿ¨©

.envrn dey dxifb oc mc` oi`e ,eizeaxn ef dey dxifb
:`xnbd zl`eyàlà`xiza oa dcedi iaxläåä àëéäîdfi`n ± ¤¨¥¥¨£¨

eilr xn`py zn `hg(b fk xacna):`xnbd daiyn .'zn F`hga iM'¦§¤§¥
'eìétòie'îäåäxn`py militrnd ly `hga mi`hegdn did `ed ± ¦©©§¦£¨

'xdd W`x l` zFlrl ElRrIe' mda(cn ci my)lk xeng `hg epi`y , ©©§¦©£¤Ÿ¨¨
.zay leligk jk

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdøîBà äzà øáca àöBikenk ± ©¥©¨¨©¨¥
oxd`a xn`py dn oipra mb yexcl yi ok cgtlv iabl epyxcy

zrxevn mixn dzyrpe dyn zepba exaicy mixne(h ai my),óà øçiå'©¦©©
,'Cìiå ía 'ämiax oeyla 'ma' xn`py jkneïøäà óàL ãnìî ¨©¥©§©¥¤©©£Ÿ

,àáé÷ò ,àøéúa ïa äãeäé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,òøèöð¦§¨©¦§¥©¦£¦¨¨©©¦§¨¤§¥¨£¦¨
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éaø ,àéðúäå ,áà íB÷îa äãìBzà éaø áéiçîc àøîéîì§¥§¨¦§©¥©¦©¨¨¦§¨§¨©§¨©¦
"íéøácä älà" "íéøácä" "íéøác" :øîBàYè"ì elà ¥§¨¦©§¨¦¥¤©§¨¦¥

øî :óñBé áø déì øîà !éðéña äLîì eøîàpL úBëàìî§¨¤¤¤§§¤§¦©£©¥©¥¨
éaøcà ïðà ,éaøcà éaøc déì àéL÷å dì éðúî àäà©¨©§¥¨§©§¨¥§©¦©§©¦£©©§©¦
úeLøì é"äøî :àéðúc .ïì àéL÷ àìå ,ïðéðúî äãeäé§¨©§¦©§¨©§¨¨§©§¨¥¦§
áéiçî äãeäé éaø ,ø"äøa úBnà òaøà øáòå íéaøä̈©¦§¨©©§©©¦©¦§¨§©¥
áéiçî :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦¨©©§¨¨©§¥§©¥
íeMî úçàå äàöBä íeMî úçà ,íézL äãeäé éaø äéä̈¨©¦§¨§©¦©©¦¨¨§©©¦

áéiçîc àeä àãç ã"ñ éàc .äøáòäYïðaøc ììkî ¨£¨¨§¦£¨¦§©¥¦§¨§©¨©
àîìéc ?éànî !ø"äøì é"äøî dì ÷étà àä ?éøîâì éøèẗ§¦§©§¥¨©¥¨¥¦¦©¦§¨
ïðaøå ,áéiçîc àeä àãç äãeäé 'ø :Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨§¨£¨¦§©¥§©¨©

dì úçkLî éëéäå .éøîâì éøètYãò" øîàc ïBâk ¨§¦§©§¥§¥¦©§©©¨§©£©©
äãeäé 'øc ,éâìtéî÷ àäáe ."çeðz ø"äøì déì à÷ôðc§¨§¨¥¦¨©§¨¨¦©§¦§©§¨

"äçpeäL änk äèeì÷" ïðéøîà :øáñYàãéáòúéàå ¨©¨§¦©§¨©¨¤§¨§¦§£¦¨
änk äèeì÷" ïðéøîà àì :éøáñ ïðaøå ,BzáLçî déì¥©£©§§©¨©¨§¦¨¨§¦©§¨©¨

"äçpeäLYäãìBzà ìáà ,BzáLçî déì àãéáòúéà àìå ¤§¨§¨¦§£¦¨¥©£©§£¨©¨¨
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éñBî äãeäéèáBL :Bì eøîà .÷c÷ãîäå èáBMä óà óY §¨¦©©¥§©§©§¥¨§¥
÷c÷ãî ,Cñéî ììëa àeä éøäY.âøBà ììëa àeä éøä £¥¦§¨¥¥§©§¥£¥¦§¨¥

åàì éàîY:î"ùå ,éããä éãäa eäééååøúì eäðéãáòc ©¨§¨§¦§§©§©§©£¥£¨¥§
?éànî .áà íB÷îa äãìBzà äãeäé éaø äéä áéiçî§©¥¨¨©¦§¨©¨¨¦§¨¦©
éaøå ,dãeçì àäå dãeçì àäì dcáòc íìBòì àîìéc¦§¨§¨©£©¨§¨§¨§¨§¨§©¦
;éâìtéî÷ àäáe .áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzà äãeäé§¨©¨¨¦§¨Ÿ§©¥§¨¨¦©§¦
éðä :éøáñ ïðaøå ,eäðéð úBáà éðä :øáñ äãeäé 'øc§©§¨¨©¨¥¨¦§§©¨©¨§¦¨¥

éñBî äãeäé éaø" éðú÷c :òãz .eäðéð úBãìBzzøîà éà ."ó ¨¦§¥©§¨¨¥©¦§¨¦¦¨§©§
éñBî éàî ,úBáà àîìLaóYéñBîéà àlà .úBáà ó ¦§¨¨¨©¦¦¨¤¨¦

úBãìBz zøîàYéñBî éàîáøå äaø ,éîð øîúéà ?ó ¨§©§¨©¦¦§©©¦©¨§©
ç àì :eäééåøz éøîàc óñBé.úçà àlà äãeäé éaø áéi ¥§¨§¦©§©§Ÿ¦¥©¦§¨¤¨©©

àøwéòî ïéúòcà ÷éìñc éàîìe :éLà áøì àðéáø ì"à¨¦¨§©©¦§©§¨¦©©£¦¥¦¨¨
dì éòá÷ àëäì éà ,íézL äãeäé 'ø äéä áéiçîcY ¦§©¥¨¨§¨§©¦¦§¨¨¨¨¥¨
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òaøà ÷øæå äðîL ÷Bøæì ïåekúð :àèéLtYáúk éøä §¦¨¦§©¥¦§§Ÿ¤§¨©©§©£¥¨©
?eäî äðîL ÷øæå òaøà ÷Bøæì ïåekúð .ïBòîMî íL¥¦¦§¦§©¥¦§©§©§¨©§Ÿ¤©
àä éòác àëéä :àîìéc Bà ,déì ÷étà àä :ïðéøîà éî¦¨§¦©¨©¥¥¦§¨¥¨§¨¥¨
:ì"àå ,éLà áøì àðéáø déì øîàc eðééä åàìå ?çð àì̈¨§¨©§©£©¥¨¦¨§©©¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zay(iyily meil)

`ld dqpkde ,dqpkdd lre d`vedd lr ,ze`hg izy aiign iaxy
,d`ved zk`ln ly dclez `idàøîéîìxnel ozip m`d ±áéiçîc §¥§¨¦§©¥

áà íB÷îa äãìBzà éaøm` s` dclez lr z`hg iax aiigny ± ©¦©¨¨¦§¨
dclezd lr eaeign xhtp epi`e ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr

,a`d lr `iady z`hgaàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -éaø §¨©§¨©¦
,øîBàzay zek`ln oipra dxeza xn`p(` dl zeny)mixaCd dN`' ¥¥¤©§¨¦

aezky jkne ,'mz` zUrl 'd dEv xW`'íéøác'yi miax oeyla £¤¦¨©£Ÿ¨§¨¦
aezky jkne ,mipW cenll'íéøácä'ixd ,cg` cer zeaxl yi `"da §©§¨¦

aezky jkne ,dyly,'íéøácä älà'`idy 'dl`' zaiz d`a ¥¤©§¨¦
,dryze miyly ixd ,dyye miyly cer zeaxl e"l `ixhnibaelà¥

ìL.éðéña äLîì eøîàpL úBëàìî òLúå íéLjxved recne §Ÿ¦¨¥©§¨¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
hg dnk cnll jgxk lr ,df oipn eprinydl aezkdmc` leki ze`

m` s` dclezd lr aiigzn m`e ,zayd lr cg` mlrda aiigzdl
cg` mlrda aiigzdl leki `ld ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr

.ze`hg ryze miylyn xzei
:`xnbd zvxznóñBé áø déì øîà,`pg axløî,[ipec`±]àäà ¨©¥©¥©©¨

dì éðúîlr ,mizy aiigy l`eny mya dcedi ax ixac z` dpey ± ©§¥¨
zeyx jxc miaxd zeyxl miaxd zeyxn utg wxefd oipra iax ixac

,cigideok zngndéì àéL÷el` eixacéaøcdclez lr aiignd ©§¨¥§©¦
,a` mewnaéaøcàdl`' zyxca z`f xhetd envr iax ixac lr ± ©§©¦

la` .'mixacdïðà,[ep`-]ïðéðúî äãeäé éaøcàixac z` mipey ± £©©§©¦§¨©§¦©
ixac iabl ,a` mewna dclez lr aiigl yiy l`eny mya dcedi ax

,[jenqa z`aend] `ziixaa dcedi iaxåjklïì àéL÷ àì[epl-] §Ÿ©§¨¨
dne .a` mewna dclez lr dcedi iax xhty ep`vn `l ixdy ,melk

,dcedi iax ixac mdàéðúcutg wxefd ,`ziixaaãéçiä úeLøî §©§¨¥§©¨¦
øáòå ,íéaøä úeLøìutgdíéaøä úeLøa úBnà òaøà,gpy mcew ¦§¨©¦§¨©©§©©¦§¨©¦

zeyxl cigid zeyxn d`ved zg`d ,zek`ln izy o`k yiy epiide
,miaxd zeyxa zen` rax` zxard dipyde ,miaxdäãeäé éaø©¦§¨

.ïéøèBt íéîëçå áéiçîel` dcedi iax ixac lreäãeäé áø øîà §©¥©£¨¦§¦¨©©§¨
íézL äãeäé éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà,ze`hg izy ±úçà ¨©§¥§©¥¨¨©¦§¨§©¦©©

äàöBä íeMî,miaxd zeyxl cigid zeyxnäøáòä íeMî úçàå ¦¨¨§©©¦©£¨¨
,'dgpedy ink dhelw' mixne`y iptn ,miaxd zeyxa zen` rax`
gpe xwrpe xfge ,miaxd zeyxl ezqipka cin utgd gp eli`k aygpe
zeyxl cigid zeyxn d`ved dyry `vnpe ,zen` rax` seqa
`id dxardy s`e .miaxd zeyxa zen` rax` ly dxarde miaxd
aiign `edy iptn ,mizy dcedi iax aiign ,d`ved ly dclez
minkge .a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclez lr z`hg
mixne` oi` mzrcly iptn ,zg` z`hg `l` aiig epi`y mixaeq
rax` seqa zg` dgpd `l` o`k dzid `le ,'dgpedy ink dhelw'

.d`ved `l` o`k oi`e ,zen`
:mizy aiign dcedi iaxy `xnbd dgixknCzòc à÷ìñ éàcm`y ± §¦¨§¨©§¨

c xnel jzrc lr dlriáéiçîc àeä àãçwx aiign dcedi iaxy ± £¨¦§©¥
,zg` z`hgììkîdfn rnyn ±ïðaøc,exhte ewlgpyéøèt ¦§¨§©¨¨¨§¦

[exht-],éøîâì,ok xnel okzi ji`eãéçiä úeLøî dì ÷étà àä §©§¥¨©¦¨¥§©¨¦
íéaøä úeLøì.miaxd zeyxl cigid zeyxn utgd z` `ived ixd ± ¦§¨©¦

lre d`vedd lr ,ze`hg izy aiign dcedi iaxy i`ce `l`
d`vedd lr la` ,dxardd lr `l` exht `l minkge ,dxardd

.minkgl s` aiig
:gxkdd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn ±àîìéc[`ny-] ¦©¦§¨

àîéà íìBòì[xne`-]Cìyáéiçîc àeä àãç äãeäé éaøaiign ± §¨¥¨©¨©¦§¨£¨¦§©¥
,zg` z`hgéøèt ïðaøåz`hgndì úçkLî éëéäå .éøîâìokide ± §©¨¨¨§¦§©§¥§¥¦©§©©¨

s` d`ved meyn aiig didi `l minkgly dfk ote` dz` `ven
,miaxd zeyxl cigid zeyxn utgd `viyøîàc ïBâk,wxefdãò §§¨©©

çeðz íéaøä úeLøì déì à÷ôðczeyxl utgd `viyk cin ± §¨§¨¥¦§¨©¦¨©¥
,miaxd zeyxa zen` rax` xeari utgdy oiekzd `le ,gepi miaxd

éâìôéî÷ àäáe,minkge dcedi iax ewlgp dfae ±øáñ äãeäé éaøc §¨¨¦§§¦§©¦§¨¨©
äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîàaygp xie`a hlwpd utgy mixne` ± ¨§¦©§¨§¨¤§¨

ez`ivia cin gped eli`k aygp jk meyne ,rwxwa gpen eli`k

,miaxd zeyxlBzáLçî déì àãéáòúéàåokle ,ezaygn ziyrpe ± §¦§£¦¨¥©£©§
.d`vedd lr zg` z`hg dcedi iax aiignïðéøîà àì éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©

,äçpeäL äîk äèeì÷,rwxwd lr gpenk epi` xie`a utgd cerae §¨§¨¤§¨
å,miaxd zeyxl d`ivid zligza didz dgpddy aygy oeikàì §Ÿ

BzáLçî déì àãéáòúéàseq cr gp `ly oeik ezaygn ziyrp `l ± ¦§£¦¨¥©£©§
d`vedd lr s` minkg mixhet okle ,'wqrzn'k aygpe ,zen` rax`

.miaxd zeyxl cigid zeyxnáéiçî àì áà íB÷îa äãìBzà ìáà£¨©¨¨¦§¨Ÿ§©¥
,äãeäé éaø`vnpe ,dgpedy ink dhelw xaeq `edy s` jkle ©¦§¨

gp aeye myn xwrpe miaxd zeyxl ez`ivia gped eli`k utgdy
d`vedd lr z`hg aiig xaky oeik mewn lkn ,zen` rax` xg`l

.dclez `idy dxardd lr xeht ,a` `idy
mewna dclez lr aiign dcedi iaxy zxg` di`x d`ian `xnbd

:`xnbd dgec .a`Czòc à÷ìñ àìiaxy jzrc lr dlri `l ± Ÿ¨§¨©§¨
,a` mewna dclez lr aiign epi` dcediàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

éñBî äãeäéódpyna epipyy zek`ln ryze miyly lr(.br lirl) §¨¦
óàz`èáBMämibxe`l yiy ur-] xkxka izyd iheg z` deyn ± ©©¥

,[cg ey`xy÷c÷ãîäåizya axrd heg z` xiardy xg`l ± §©§©§¥
.zenewn dylye mipya xkxka eilr dkn ,egzneBì eøîà,minkg ¨§

ììëa àeä éøä ,èáBLzk`lnCñéîmzgizne izyd iheg zkixr ± ¥£¥¦§¨¥¥
e ,dbix`l mpikdl ick lepd lrììëa àeä éøä ÷c÷ãîzk`ln §©§¥£¥¦§¨

,âøBà:`xnbd zwiicn .mnvrl zea` mpi`eéàîiax zpeek idn ± ¥©
,dcediåàìezpeek oi` m`d ±eäééååøúì eäðéãáòcz` dyry ± ¨§©§¦§§©§©§

,a`d mr dclezd ,mdipyéããä éãäaixdy ,cg` mlrda cgi ± ©£¥£¨¥
,zea`d x`y lr wcwcne haey 'siqen' dcedi iaxy dpyna xn`p
jqin s`e] dpynay zea`d lk z` dyry dpeekd i`ce ok m`e
iax xn` df ote` lre ,wcwcne haey mr cgi [my epnpy bxe`e
m`yry s` lr ,wcwcne haey zk`ln meyn z`hg aiigy dcedi

,mdly a`d mrdpéî òîLey o`kn gkene ±äãeäé éaø äéä áéiçî §©¦¨§©¥¨¨©¦§¨
.áà íB÷îa äãìBzà©¨¨¦§¨

:di`xd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn -íìBòì àîìéc ¦©¦§¨§¨
dãeçì àäå dãeçì àäì äãáòcdyry xaecn zn`a `ny ± §¨§¨§¨§¨§¨§¨

,bxe` `la wcwcn zk`lne jqin `la haey zk`lnäãeäé éaøå§©¦§¨
éâìôéî÷ àäáe ,áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzàiax ewlgp dfae ± ©¨¨¦§¨Ÿ§©¥§¨¨¦§§¦

,minkge dcediéðä ,øáñ äãeäé éaøc,wcwcne haey ,el` ±úBáà §©¦§¨¨©¨¥¨
dk`lneäðéð,[od-]eäðéð úBãìBz éðä ,éøáñ ïðaøåwcwcne haey ± ¦§§©¨¨¨§¦¨¥¨¦§

:`xnbd dgiken .od zeclezòãz,`ziixad zpeek `id efy,éðz÷c ¥©§¨¨¥
éñBî äãeäé éaø'ó,'wcwcnde haeyd s`úBáà àîìLa úøîà éà ©¦§¨¦¦¨§©¦§¨¨¨

oaen ,zea` md wcwcnde haeyd dcedi iax zrcly xn`z m` ±
y ,xacdéàîoeyldéñBî','óy epiidéñBîúBáà ómiyly lr el` ©¦¦¨

,dpyna epnpy dk`ln zea` ryzeéà àlà[m`-]úøîàzrcly ¤¨¦¨§©
md wcwcnde haeyd dcedi iax,úBãìBzdclez lr aiigny `l` ¨

,a` mewnaéàîoeyldéñBî,óiaxe ,zea` `l` dpyna epnp `l ixd ©¦
ef `ziixan gikedl oi` ,ok m`e .zea` cer mdilr siqen epi` dcedi
dny xnel xyt` jkitle ,a` mewna dclez lr aiign dcedi iaxy
zeyxl cigid zeyxn utg wxefd z` aiign dcedi iaxy epipyy
z`hg wx aiigny epiid ,miaxd zeyxa zen` rax` xare miaxd

.d`vedd lr ,zg`
énð øîzéàlr aiign epi` dcedi iaxy yxcnd ziaa ok xn`p ± ¦§©©¦

,a` mewna dclezeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø,mdipy exn` ± ©¨§©¥§¨§¦©§©§
äãeäé éaø áéiç àìmiaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd z` Ÿ¦¥©¦§¨

,miaxd zeyxa zen` rax` xareàlàz`hg.úçà ¤¨©©
dcedi iaxy xnel okzi cvik ,d`ved zk`ln ixcba dpc `xnbd

:`xnbd dywn .mizy aiignéàîìe ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§©
àøwéòî ïézòcà ÷éìñcyxtl dligzn epzrc lr dlry dn itle ± ¦§¦©©§¦¥¦¨¨
äãeäé éaø äéä áéiçîcwxefd z`,íézLzg`e d`ved meyn zg` ¦§©¥¨¨©¦§¨§©¦

a` mewna dclez lr aiign `ed m` s` `ld ,dyw ,dxard meyn
c ,xiarn meyn aiigl el oi`éòa÷ àì àëäì dì éòa÷ àëäì éà¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨Ÿ¨¨¥

dì éòa÷ àì àëäì dì éòa÷ àëäì éà ,dìgepiy epevx o`kl m` ± ¨¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨Ÿ¨¨¥¨
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc zay(iyily meil)

`ld dqpkde ,dqpkdd lre d`vedd lr ,ze`hg izy aiign iaxy
,d`ved zk`ln ly dclez `idàøîéîìxnel ozip m`d ±áéiçîc §¥§¨¦§©¥

áà íB÷îa äãìBzà éaøm` s` dclez lr z`hg iax aiigny ± ©¦©¨¨¦§¨
dclezd lr eaeign xhtp epi`e ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr

,a`d lr `iady z`hgaàéðúäå,`ziixaa epipy `lde -éaø §¨©§¨©¦
,øîBàzay zek`ln oipra dxeza xn`p(` dl zeny)mixaCd dN`' ¥¥¤©§¨¦

aezky jkne ,'mz` zUrl 'd dEv xW`'íéøác'yi miax oeyla £¤¦¨©£Ÿ¨§¨¦
aezky jkne ,mipW cenll'íéøácä'ixd ,cg` cer zeaxl yi `"da §©§¨¦

aezky jkne ,dyly,'íéøácä älà'`idy 'dl`' zaiz d`a ¥¤©§¨¦
,dryze miyly ixd ,dyye miyly cer zeaxl e"l `ixhnibaelà¥

ìL.éðéña äLîì eøîàpL úBëàìî òLúå íéLjxved recne §Ÿ¦¨¥©§¨¤¤¤§§Ÿ¤§¦©
hg dnk cnll jgxk lr ,df oipn eprinydl aezkdmc` leki ze`

m` s` dclezd lr aiigzn m`e ,zayd lr cg` mlrda aiigzdl
cg` mlrda aiigzdl leki `ld ,dly a`d mr cg` mlrda d`yr

.ze`hg ryze miylyn xzei
:`xnbd zvxznóñBé áø déì øîà,`pg axløî,[ipec`±]àäà ¨©¥©¥©©¨

dì éðúîlr ,mizy aiigy l`eny mya dcedi ax ixac z` dpey ± ©§¥¨
zeyx jxc miaxd zeyxl miaxd zeyxn utg wxefd oipra iax ixac

,cigideok zngndéì àéL÷el` eixacéaøcdclez lr aiignd ©§¨¥§©¦
,a` mewnaéaøcàdl`' zyxca z`f xhetd envr iax ixac lr ± ©§©¦

la` .'mixacdïðà,[ep`-]ïðéðúî äãeäé éaøcàixac z` mipey ± £©©§©¦§¨©§¦©
ixac iabl ,a` mewna dclez lr aiigl yiy l`eny mya dcedi ax

,[jenqa z`aend] `ziixaa dcedi iaxåjklïì àéL÷ àì[epl-] §Ÿ©§¨¨
dne .a` mewna dclez lr dcedi iax xhty ep`vn `l ixdy ,melk

,dcedi iax ixac mdàéðúcutg wxefd ,`ziixaaãéçiä úeLøî §©§¨¥§©¨¦
øáòå ,íéaøä úeLøìutgdíéaøä úeLøa úBnà òaøà,gpy mcew ¦§¨©¦§¨©©§©©¦§¨©¦

zeyxl cigid zeyxn d`ved zg`d ,zek`ln izy o`k yiy epiide
,miaxd zeyxa zen` rax` zxard dipyde ,miaxdäãeäé éaø©¦§¨

.ïéøèBt íéîëçå áéiçîel` dcedi iax ixac lreäãeäé áø øîà §©¥©£¨¦§¦¨©©§¨
íézL äãeäé éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà,ze`hg izy ±úçà ¨©§¥§©¥¨¨©¦§¨§©¦©©

äàöBä íeMî,miaxd zeyxl cigid zeyxnäøáòä íeMî úçàå ¦¨¨§©©¦©£¨¨
,'dgpedy ink dhelw' mixne`y iptn ,miaxd zeyxa zen` rax`
gpe xwrpe xfge ,miaxd zeyxl ezqipka cin utgd gp eli`k aygpe
zeyxl cigid zeyxn d`ved dyry `vnpe ,zen` rax` seqa
`id dxardy s`e .miaxd zeyxa zen` rax` ly dxarde miaxd
aiign `edy iptn ,mizy dcedi iax aiign ,d`ved ly dclez
minkge .a`d mr cg` mlrda d`yr m` s` dclez lr z`hg
mixne` oi` mzrcly iptn ,zg` z`hg `l` aiig epi`y mixaeq
rax` seqa zg` dgpd `l` o`k dzid `le ,'dgpedy ink dhelw'

.d`ved `l` o`k oi`e ,zen`
:mizy aiign dcedi iaxy `xnbd dgixknCzòc à÷ìñ éàcm`y ± §¦¨§¨©§¨

c xnel jzrc lr dlriáéiçîc àeä àãçwx aiign dcedi iaxy ± £¨¦§©¥
,zg` z`hgììkîdfn rnyn ±ïðaøc,exhte ewlgpyéøèt ¦§¨§©¨¨¨§¦

[exht-],éøîâì,ok xnel okzi ji`eãéçiä úeLøî dì ÷étà àä §©§¥¨©¦¨¥§©¨¦
íéaøä úeLøì.miaxd zeyxl cigid zeyxn utgd z` `ived ixd ± ¦§¨©¦

lre d`vedd lr ,ze`hg izy aiign dcedi iaxy i`ce `l`
d`vedd lr la` ,dxardd lr `l` exht `l minkge ,dxardd

.minkgl s` aiig
:gxkdd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn ±àîìéc[`ny-] ¦©¦§¨

àîéà íìBòì[xne`-]Cìyáéiçîc àeä àãç äãeäé éaøaiign ± §¨¥¨©¨©¦§¨£¨¦§©¥
,zg` z`hgéøèt ïðaøåz`hgndì úçkLî éëéäå .éøîâìokide ± §©¨¨¨§¦§©§¥§¥¦©§©©¨

s` d`ved meyn aiig didi `l minkgly dfk ote` dz` `ven
,miaxd zeyxl cigid zeyxn utgd `viyøîàc ïBâk,wxefdãò §§¨©©

çeðz íéaøä úeLøì déì à÷ôðczeyxl utgd `viyk cin ± §¨§¨¥¦§¨©¦¨©¥
,miaxd zeyxa zen` rax` xeari utgdy oiekzd `le ,gepi miaxd

éâìôéî÷ àäáe,minkge dcedi iax ewlgp dfae ±øáñ äãeäé éaøc §¨¨¦§§¦§©¦§¨¨©
äçpeäL äîk äèeì÷ ïðéøîàaygp xie`a hlwpd utgy mixne` ± ¨§¦©§¨§¨¤§¨

ez`ivia cin gped eli`k aygp jk meyne ,rwxwa gpen eli`k

,miaxd zeyxlBzáLçî déì àãéáòúéàåokle ,ezaygn ziyrpe ± §¦§£¦¨¥©£©§
.d`vedd lr zg` z`hg dcedi iax aiignïðéøîà àì éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦Ÿ¨§¦©

,äçpeäL äîk äèeì÷,rwxwd lr gpenk epi` xie`a utgd cerae §¨§¨¤§¨
å,miaxd zeyxl d`ivid zligza didz dgpddy aygy oeikàì §Ÿ

BzáLçî déì àãéáòúéàseq cr gp `ly oeik ezaygn ziyrp `l ± ¦§£¦¨¥©£©§
d`vedd lr s` minkg mixhet okle ,'wqrzn'k aygpe ,zen` rax`

.miaxd zeyxl cigid zeyxnáéiçî àì áà íB÷îa äãìBzà ìáà£¨©¨¨¦§¨Ÿ§©¥
,äãeäé éaø`vnpe ,dgpedy ink dhelw xaeq `edy s` jkle ©¦§¨

gp aeye myn xwrpe miaxd zeyxl ez`ivia gped eli`k utgdy
d`vedd lr z`hg aiig xaky oeik mewn lkn ,zen` rax` xg`l

.dclez `idy dxardd lr xeht ,a` `idy
mewna dclez lr aiign dcedi iaxy zxg` di`x d`ian `xnbd

:`xnbd dgec .a`Czòc à÷ìñ àìiaxy jzrc lr dlri `l ± Ÿ¨§¨©§¨
,a` mewna dclez lr aiign epi` dcediàéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

éñBî äãeäéódpyna epipyy zek`ln ryze miyly lr(.br lirl) §¨¦
óàz`èáBMämibxe`l yiy ur-] xkxka izyd iheg z` deyn ± ©©¥

,[cg ey`xy÷c÷ãîäåizya axrd heg z` xiardy xg`l ± §©§©§¥
.zenewn dylye mipya xkxka eilr dkn ,egzneBì eøîà,minkg ¨§

ììëa àeä éøä ,èáBLzk`lnCñéîmzgizne izyd iheg zkixr ± ¥£¥¦§¨¥¥
e ,dbix`l mpikdl ick lepd lrììëa àeä éøä ÷c÷ãîzk`ln §©§¥£¥¦§¨

,âøBà:`xnbd zwiicn .mnvrl zea` mpi`eéàîiax zpeek idn ± ¥©
,dcediåàìezpeek oi` m`d ±eäééååøúì eäðéãáòcz` dyry ± ¨§©§¦§§©§©§

,a`d mr dclezd ,mdipyéããä éãäaixdy ,cg` mlrda cgi ± ©£¥£¨¥
,zea`d x`y lr wcwcne haey 'siqen' dcedi iaxy dpyna xn`p
jqin s`e] dpynay zea`d lk z` dyry dpeekd i`ce ok m`e
iax xn` df ote` lre ,wcwcne haey mr cgi [my epnpy bxe`e
m`yry s` lr ,wcwcne haey zk`ln meyn z`hg aiigy dcedi

,mdly a`d mrdpéî òîLey o`kn gkene ±äãeäé éaø äéä áéiçî §©¦¨§©¥¨¨©¦§¨
.áà íB÷îa äãìBzà©¨¨¦§¨

:di`xd z` `xnbd dgecéànî,`ed oky oipn -íìBòì àîìéc ¦©¦§¨§¨
dãeçì àäå dãeçì àäì äãáòcdyry xaecn zn`a `ny ± §¨§¨§¨§¨§¨§¨

,bxe` `la wcwcn zk`lne jqin `la haey zk`lnäãeäé éaøå§©¦§¨
éâìôéî÷ àäáe ,áéiçî àì áà íB÷îa äãìBzàiax ewlgp dfae ± ©¨¨¦§¨Ÿ§©¥§¨¨¦§§¦

,minkge dcediéðä ,øáñ äãeäé éaøc,wcwcne haey ,el` ±úBáà §©¦§¨¨©¨¥¨
dk`lneäðéð,[od-]eäðéð úBãìBz éðä ,éøáñ ïðaøåwcwcne haey ± ¦§§©¨¨¨§¦¨¥¨¦§

:`xnbd dgiken .od zeclezòãz,`ziixad zpeek `id efy,éðz÷c ¥©§¨¨¥
éñBî äãeäé éaø'ó,'wcwcnde haeyd s`úBáà àîìLa úøîà éà ©¦§¨¦¦¨§©¦§¨¨¨

oaen ,zea` md wcwcnde haeyd dcedi iax zrcly xn`z m` ±
y ,xacdéàîoeyldéñBî','óy epiidéñBîúBáà ómiyly lr el` ©¦¦¨

,dpyna epnpy dk`ln zea` ryzeéà àlà[m`-]úøîàzrcly ¤¨¦¨§©
md wcwcnde haeyd dcedi iax,úBãìBzdclez lr aiigny `l` ¨

,a` mewnaéàîoeyldéñBî,óiaxe ,zea` `l` dpyna epnp `l ixd ©¦
ef `ziixan gikedl oi` ,ok m`e .zea` cer mdilr siqen epi` dcedi
dny xnel xyt` jkitle ,a` mewna dclez lr aiign dcedi iaxy
zeyxl cigid zeyxn utg wxefd z` aiign dcedi iaxy epipyy
z`hg wx aiigny epiid ,miaxd zeyxa zen` rax` xare miaxd

.d`vedd lr ,zg`
énð øîzéàlr aiign epi` dcedi iaxy yxcnd ziaa ok xn`p ± ¦§©©¦

,a` mewna dclezeäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø,mdipy exn` ± ©¨§©¥§¨§¦©§©§
äãeäé éaø áéiç àìmiaxd zeyxl cigid zeyxn utg wxefd z` Ÿ¦¥©¦§¨

,miaxd zeyxa zen` rax` xareàlàz`hg.úçà ¤¨©©
dcedi iaxy xnel okzi cvik ,d`ved zk`ln ixcba dpc `xnbd

:`xnbd dywn .mizy aiignéàîìe ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§©
àøwéòî ïézòcà ÷éìñcyxtl dligzn epzrc lr dlry dn itle ± ¦§¦©©§¦¥¦¨¨
äãeäé éaø äéä áéiçîcwxefd z`,íézLzg`e d`ved meyn zg` ¦§©¥¨¨©¦§¨§©¦

a` mewna dclez lr aiign `ed m` s` `ld ,dyw ,dxard meyn
c ,xiarn meyn aiigl el oi`éòa÷ àì àëäì dì éòa÷ àëäì éà¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨Ÿ¨¨¥

dì éòa÷ àì àëäì dì éòa÷ àëäì éà ,dìgepiy epevx o`kl m` ± ¨¦§¨¨¨¨¥¨§¨¨Ÿ¨¨¥¨
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gv sc zay(iriax meil)

utgd xar m` la`úBnà òaøàî úBçt,miaxd zeyxa.øeèt ¨¥©§©©¨
myne cigid zeyxl miaxd zeyxn `vi utgdy jk lr aiig epi`e
ink dhelw mixne` oi`y xaeq df `pzy iptn ,miaxd zeyxl
cigid zeyxa dxiwre dgpd llk dzid `ly `vnpe ,dgpedy

.rvn`ay
:`xnbd zxxanïì òîLî à÷ éàî.eprinydl `ziixad d`a dn ± ©¨©§©¨
:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àäac ±,`ziixad epl drinyd df x ¨¨©§©¨

izyyúBéeLøzeeyúBôøèöîoia ziyrpd dk`ln lr aiigl §¦§¨§
izy xiard m` s` zen` rax` xiarn meyn aiig okle ,odizy
.zxg` miaxd zeyxa zen` izye zg` miaxd zeyxa zen`

xaeqd iqei iax zrck mixne` oi`y ,`ziixad jka drinydelirl)

(.twx aiig ,cg` mlrda xeriy ivg cere xeriy ivg `ivendy
,xeht ,zeieyx izyl m`ived m` j` ,zeyx dze`l m`ivedyk

.zetxhvn opi`yå,eprinydl `ziixad d`a cerïðéøîà àìã §§Ÿ¨§¦©
äçpeäL äîk äèeì÷zeyx ly xie`a hlwpy utgy mixne` oi` - §¨§¨¤§¨

zegt utgd xara `ziixad dxht okle ,rwxwa gpen eli`k aygp
jk lr zeyxl zeyxn d`ved meyn ezaiig `le ,zen` rax`n

.miaxd zeyxl myne cigid zeyxl miaxd zeyxn utgd `viy
:miaxd zeyxa zen` rax` utg xiarnd oipra cer dpc `xnbd
øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà äãeäé øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©§¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©

øéáònä ,áøutgäøB÷î íéaøä úeLøa úBnà òaøà,dqekn - ©©©£¦©§©©¦§¨©¦§¨
äîBc BðéàL éôì ,øeètdf miaxd zeyxøaãî éìâãìdpgnl ± ¨§¦¤¥¤§¦§¥¦§¨

lke ,dxewn dzid `l mdly miaxd zeyxy ,xacna didy l`xyi
yi dpgnn micnel ,miaxd zeyxl d`ved ipicdywn .xacna l`x

:`xnbdéðéà,`ed ok m`d -àäåd ixde -úBìâòz` mda e`ypy ¦¦§¨£¨
,xacna okynd iyxwïééåä úBøB÷îcmiyxwa zeqekn eid ± ¦§¨§¨

,mdilr mixceqnd,àéiç éaø íeMî áø øîàåyúBìâò,el` §¨©©¦©¦¦¨£¨
ïäézçz,zelbrd zgzy llgd ±ïäéðéáe,zelbrd oiay ghyde ± ©§¥¤¥¥¤
ïäécöåk mpic ,milblbd mewne milblbl odipiay geixd ±úeLø §¦¥¤§
,íéaøäok m`e ,miaxd zeyx aygp dxewn mewny ,ax xaeqy ixd ¨©¦

:`xnbd zvxzn .envr ixac xzeq axáø øîà÷ ékzgzy mewndy ¦¨¨©©
epiid ,miaxd zeyx aeyg zelbrdàúàøãaly dxey oiay geixa ± §¨¨¨

jxe` lkl migpen miyxwd eid `ly ,dl dkenqd dxeyl miyxw
iab lr cg` mixceqnd miyxw ly zexey migipn eid `l` ,dlbrd
df geixe ,[b xeiv] dxeyl dxey oia geix mixi`yne ,daebl ipyd
.miaxd zeyxk epicy ax xn` eilre ,dxewn did `l zexeyd oiay

:`xnbd dywnéãkîixd ±éàåä änk äìâòc àkøeàjxe` - ¦§¦§¨©£¨¨©¨£©
,did dnk dlbrdïénà Lîçzen` yng ±,änk Lø÷c àéúet ¨¥©¦§¨§¤¤©¨

éàåä,did dnk yxw lk agexe ±àbìôe àúnà,dvgne dn` ±änk £©©§¨©§¨©¨
áéúBî,zelbrd lr gipdl mileki miyxw zexey dnk ±àúìz± ¦§¨¨

,dvgne zen` rax` miqtez md cgiy ,ylyàbìt déì àLt©¨¥©§¨
àúnàc,miyxw ea eid `ly dlbrd jxe`n dn` ivg cer x`ype ± §©§¨

eéðéáe éðéa øî déì éãL ékmigeexd ipyl ef dn` ivg wlgzyke ± ¦¨¥¥©¥¥¥¥
`l` epi` zexeyd oiay geixdy `vnp ,miyxwd zexey yly oiay

e ,dvgne gth `edy dn` raxéîc ãeáìk,cealk aeyg df ixde ± §¨¨¥
,dxewnk aygp zelbrd mewn lky `vnpe ,odipia geix oi` eli`ke
:`xnbd zvxzn .miaxd zeyx aeyg zelbrd mewny ax xn` ji`e

eäì çpî äåä eäééúetà íéLø÷ úøáñ éîeidy dz` xeaq ike ± ¦¨§©§¨¦©©§£¨©©§
,dvgne dn` `edy magx lr miyxwd z` migipneäì çpî ïceçà©¨©©§

m` ,[c xeiv] dn` agx miiaere ,mze` migipn eid miiaer cv lr ±
odipia geixde ,zen` yly `ed miyxw zexey yly ly oghy ok
eze` lre ,dxeyl dxey oia geix dn` mewn yiy `vnpe ,zen` izy

.miaxd zeyx aygpy ax xn` mewn
:`xnbd dywnéåä änk Lø÷c àëîeñ ,óBñ óBñdnk yxwd iaer ± §¨§¤¤©¨¨¥

,didàúnàok m`e ,dn` ±áéúBî äåä änkgipn did zexey dnk ± ©§¨©¨£¨¦
,dlbrd jxe`l,äòaøà,zen` rax` olek zexeyd ghyy `vnp ©§¨¨

àúnà dì àLt,diept zg` dn` dx`ype ±éðéa øî dì éãL ék ©¨¨©§¨¦¨¥¨©¥¥
éðéáezexey rax` oia migeex dylyl ef dn` deya wlgzyke ± ¥¥

xeiv] migth ipy `l` epi` dxeyl dxey oia geixdy `vni ,miyxwd
e ,[déîc ãeáìk,mdipia geix oi`y eli`ke ,cealk aygp df ixde ± §¨¨¥

mewny ax xn` ji`e ,dxewn did zelbrd mewn lky `vnpe
:`iyewd z` `xnbd zniiqn .miaxd zeyx aygp zelbrdàçéðä̈¦¨

øîàc ïàîìxaeqd zrcl xacd oaen ±(a"r oldl)dyïhîlî íéLø÷ §©§¨©§¨¦¦§©¨
didòaöàk ãò ïéëìBäå ïéìk ïìòîìî ,änà ïééáBòmd dlrnle ± §¨©¨¦§©§¨¨¦§§¦©§¤§©

,[e xeiv] rav` agx yxwd did ey`xay cr mixv miyrpøétL± ©¦
oeiky ,miaxd zeyx aygp miyxwd oiay geixd recn oaen eixacl
geix didy `vnp cala rav` agex `l` did `l miyxwd y`xay

,[f xeiv] miyxwd oia migth dylyn xzei lyøîàc ïàîì àlà± ¤¨§©§¨©
miyxwdy xaeqy inläìòîìî Ck ,änà ïééáBò ïhîlnL íLk§¥¤¦§©¨§¨©¨¨¦§©§¨

øîéîì àkéà éàî ,änà ïééáBòixd ,ax ixac z` x`ap ji` ± §¨©¨©¦¨§¥©
.miyxwd oia migth dylyn xzei ly geix x`yp `l ef dhiyl

:`xnbd zvxznéòaèàa ,àðäk áø øîàlry miyxwd zexey ± ¨©©©£¨§©§§¥
`l` ,cxtpa dnvrl dxey dxey zegpen eid `l dlbrd iab
enk uegan e`xp zexeydy ote`a ,mizy mizy efl ef zecenv

'`ah`'dyrpe ekxe` jynl ey`xn uixg erwiay ur lwn epiid ,
ddaeby iptn ok ogipdl ekxvede .qxhpew itc zwfgdl ah` oirk
dn` agexa miyxw dyely-] zen` ivge rax` did dxey lk ly
yxwd iaerk-] cala zg` dn` dagexe [df iab lr df ivge
zelbrd zriqpa if` dxeyl dxey oia geix gipp eli`y jk ,[oezgzd
izy ecinvd ,jkitl .elti miyxwde cvl cvn zexeyd ecpcpzi
dvwa zexey izy cere ,dlbrd ly cg` dvwa efl ef miyxw zexey
lre ,ceal xeriyn xzei `edy geix dn` dx`yp rvn`ae ,ipyd
.[i xeiv] miaxd zeyx `idy ax xn` dxewn dzid `ly dn` dze`

:`xnbd dywneäì çpî àëéä éòaèàzexey lk mewn lkn ± ©§§¥¥¨©©§
,zegpen eid okid zecenvd miyxwdäìâòc àabà,dlbrd ab lr ± ©©¨©£¨¨

,dywi oiicr ok m`eéàåä äøB÷î àôeb äìâòdnvr dlbrd ixd ± £¨¨¨§¨£©
ax xn` ji` ok m`e ,dxewn llg yi dizgze ,dtvx dl dzid

.miaxd zeyx aygp dlbrd zgzy mewndy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc zay(iyily meil)

zeyxl miaxd zeyxn wxfy ,jetd ote`a dzr dpc `xnbd .miaxd
:cigid zeyx jxc miaxdïðaø eðzutg wxefd ,`ziixaaúeLøî ¨©¨¨¥§

áéiçî éaø ,òöîàa ãéçiä úeLøe íéaøä úeLøì íéaøä,z`hg ¨©¦¦§¨©¦§©¨¦¨¤§©©¦§©¥
,da gpy enk aygpe cigid zeyx jxc xary oeikïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦

.cigid zeyxa gp `ly oeik
eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø,mdipy exn` ±àlà éaø áéiç àìm` ©§¥§¨§¦©§©§Ÿ¦¥©¦¤¨

utgd xarãéçiä úeLøa`idyäøB÷î,zia oebk ,dxwz dl yiy - ¦§©¨¦§¨
éîc àéìîc ïàîk àúéa ïðéøîàcziad z` mi`ex mixne` ep`y ± §¨§¦©¥¨§©§¨§¨¨¥

gp eli`k aygp okle ,lad `lne jeyg `edy oeik ,`ln `ed eli`k
,utgd eaìáàmewna cigid zeyx,äøB÷î BðéàL,xvg oebkàì £¨¤¥§¤Ÿ

.iax aiig
:iax aiign ze`hg dnk dpc `xnbdeäé áø øîà àpç áø øîàäã ¨©©¦¨¨©©§¨

éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîàmiaxd zeyxn utg wxefd z` ¨©§¥§©¥¨¨©¦
cigid zeyx jxc miaxd zeyxlíézL,ze`hg izy ±íeMî úçà §©¦©©¦

äàöBäzeyxn utgd `vi seqaly ,miaxd zeyxl cigid zeyxn ¨¨
,miaxd zeyxl ribde cigidäñðëä íeMî úçàåmiaxd zeyxn §©©¦©§¨¨

zeyxl miaxd zeyxn utgd qpkp dligzay ,cigid zeyxl
.cigid

déì àéL÷ à÷å àpç áø áéúé`xnina el dywede `pg ax ayi - ¨¦©¦¨§¨©§¨¥
,eax ecnily ef
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øeèt òaøàî úBçt.dgPEdW dnM dhElw opixn` `lC ,aiIgin `l d`vFd mEXnC: ¨¥©§©¨§¦¨¨¨¦©©§¨¨§¦©§¨§¨¤§¨
úBieLø.zFeXd:úBôøèöî.,iqFi 'xM `lcE .Ff miAxd zEWx mr Ff miAxd zEWx §©¨¦§¨§§¨©¦¦§¨©¦§¨§¥

"oii `ivFOd" wxtA xn`C)t lirl.:(iYWl .aiIg - zg` zEWxl ,cg` mlrdA s` §¨©§¤¤©¦©¦©§¤§¥¤¨¦§©©©¨¦§¥
dgPEdW dnM dhElw opixn` `lC :ol rnWn `w cFre .xEhR - zFIEWx:äøB÷î. §¨§¨©§©¨§¨¨§¦©§¨§¨¤§¨§¨

dQEkn:úBìâò àäå.oMWnC:cúBøB÷îeåä. §¨§¨£¨§¦§¨¦§£
miWxTAdlbrd KxF`l oAgx ,odilr oixEcQd ©§¨¦©§¦£¥¤¨§¨§¤¨£¨¨

.dizFptC W`x lr oAgxl oMxF`e`wlq `we §§¨§¨§¨©Ÿ¨§¤¨§¨¨§¨
Eid zFlbrd KxF` lM ipR lr :KYrC©§¨©§¥¨¤¨£¨¨

zFxCEqn:ïäéðéáe..DCvAW dlbrl dlbr oiA §¨¥¥¤¥£¨¨¨£¨¨¤§¦¨
iW`xW iR lr s`eo`kl mi`vFi miWxTd §©©¦¤¨¥©§¨¦§¦§¨

,gEx lkl dvgnE zFO` iYW o`klEiW`xe §¨§¥©¤¡¨§¨©§¨¥
miWxw iW`xl oiriBn Ff dlbr lW miWxw§¨¦¤£¨¨©¦¦§¨¥§¨¦
oiA Eid zFO` Wng ixdW .DCvAW Ff lW¤¤§¦¨¤£¥¨¥©¨¥
Wng dlbr agxe ,oOwlcM dlbrl dlbr£¨¨©£¨¨§¦§©¨§Ÿ©£¨¨¨¥
oiaE ,dvgnE zFO` iYW llgd ,zFO ©̀¤¨¨§¥©¤¡¨¥

zFptCdmiPtF`dezFO` iYW miPtF`d iaFre ©§¨§¨©¦§¦¨©¦§¥©
,dvgnEieDMxF`WkE ,WxTd KxF` zFO` ' ¤¡¨§©¤©¤¤§¤§¨

'a E`vnp - DAgxl dlbr iptFC lr oEzp̈©§¥£¨¨§¨§¨¦§§
geix `vnpe ,cv lMn oihlFA dvgnE zFO ©̀¤¡¨§¦¦¨©§¦§¨¤©
miWxw iW`xA dxFwn zFlbrd 'a oiAW: ¤¥¨£¨§¤§¨¥§¨¦

öåïäéc.dlbr otFC oiAW geixotF`liaFre §¦¥¤¤©¤¥¤£¨¨¨©§¦
otF`d:áø øîà÷ ék.x"dx odiYgY: ¨©¦¨¨©©©§¥¤

aàúàøã.didW ,xcQd zFxEW oiAW geixA §¨¨¨¨¤©¤¥©¥¤¤¨¨
geix FgiPnE ,cg` xcq Wxw lr Wxw xcFq¥¤¤©¤¤¥¤¤¨©¦¤©

geix FgiPnE xg` xcq xcFqe:äúBnà '. §¥¥¤©¥©¦¤©©
oOwlcM:áéúBî änk.lFki mixcq dOM §¦§©¨©¨¥©¨§¨¦¨
aiWFdl.`l Eze ,`zlY - dizFptFC KxF` lr §¦©¤§¤¨§¨¨§¨

c zFwifgnE`BlR geix Dil WR ,ivge zFO` ' ©£¦©¨¥¦¨¥¤©©§¨
`Yn`C:éðéáe éðéa øî déì éãL.dY`WM §©§¨¨¥¥©¥¥¥¥§¤©¨

wNgngeixloiAWmixcQd,dvgnE gth `EdC ,dO` riax `N` geix lkA oi` - §©¥¨¤©¤¥©§¨¦¥§¨¤©¤¨§¦©©¨§¤©¤¡¨
dxFwn Epiide - cEal Dil dedC:ïceçàeäì çpî.ith `geex `Mi`C:àëîeñ.iaFr: §¨¥¥¨§©§§¨©¨©©§§¦¨©§¨§¥§¨¦

àzîà.dO` oiiaFr :oOwl iPWncM:áéúBî änk.xCqn `Ed mixcq dOM:äòaøà. ©§¨§¦§©¥§©¨§¨©¨©¨¥©¨§¨¦§©¥©§¨¨
DiAbn Fpi`e ,xCqn `Ed dlbrd KxF` ipR lr xCql lFkIX dn lM ,KigxM lrC§©¨§¥¨©¤¨§©¥©§¥¤¨£¨¨§©¥§¥©§¦©

k ;Eid miWxw g"nW .zg` dlbrl Eid miWxw a"i ixdW .Ff lr Ff aiWFdlmiWxw ' §¦©¤£¥§¨¦¨©£¨¨©©¤§¨¦¨§¨¦
,mFxCl mixUre ,oFtSlWWemipWE ,axrOl.zFrFvwOloAgxC oeike,ivge dO` ©¨§¤§¦©¨§¥©©£¨§©¦©¦§§¥¨§¨§¨©¨¨¥¦

aWFnEoCEg`Ed dOM ,KMld .zFltFp od - dAxd Ff lr Ff xCqn dY` m` ,xvw ©¨¨¨¦©¨§©¥©©§¥¥§¦§¨©¨
dXngC ,rAx` - aizFnxWt` i`C ,iazi `l dXngAowgFclmvnvlEd aiWFdl' ¥©§©©£¦¨©£¦¨¨¨§¦§¦¤§¨§§¨§©§¥§¦

d KFzAzhilA ipRn ,cFre .zFO` 'zFrAHd:éðéáe éðéa øî éãL ék.DwNgldO`lFf §©§¦§¥§¦©©©¨¦¨¥©¥¥¥¥§©§¨§©¨
bmigth ipW `N` geix o`M oi`W ,inC cEalM mixcq rAx` oiAW migeex ':àçéðä. §¨¦¤¥©§©§¨¦§¨¨¥¤¥¨¤©¤¨§¥§¨¦¨¦¨

geixdW Yxn`C `dcr KlFde dlM miWxTd iaFrW c"nl - `Ed miAxd zEWx dGd ¨§¨§©§¤¨¤©©¤§¨©¦§¤¦©§¨¦¨¤§¥©
,rAv`MoiA ith `geex `Mi`C xninl `Mi`cmixcq ':'åë ã"îì àlà.oOwl `zbElR §¤§©¦¨§¥©§¦¨©§¨§¥¥§¨¦¤¨§§§¨§©¨

oiYrnWA:éòaèàa àðäk áø øîà.zFrAHdW miWxTd iCv oiAW geixAzFrEaw ¦§©§¦£©©¨£¨§©§§¥¨¤©¤¥¦¥©§¨¦¤©©¨§
mixcq rAx` DA xCql xWt` i` :xnFlM .miAxd zEWx iedC ax xn`w mdÄ¤¨¨©©§¨¥§¨©¦§©¦¤§¨§©¥¨©§©§¨¦

zFrAHW itl ,Yxn`wcM,miWxTA oirEawaizkcM)zenyek(z`e"mdizFrAh ¦§¨¨§©§§¦¤©¨§¦©§¨¦§¦§¦§¤©§¥¤
agFY didW ,"adf dUrYmigixAdzFayFIWkE ,zFdFaB odW itl ,okFzllrmipc`d ©£¤¨¨¤¨¨¥©§¦¦§¨§¦¤¥§§¤§©¨£¨¦

dO` `N` mpi`WzFrprpn.mNEM z` mixAgn migixAdW `N` ,xFg`l F` miptl ¤¥¨¤¨©¨§©§§§¨¦§¨¤¨¤©§¦¦§©§¦¤¨
gixAdeoFkiYdb lM xAgn`le Eid oitEwf zFrAh ozF`e .df z` df oiwifgnE zFgExd ' §©§¦©©¦§©¥¨¨©£¦¦¤¤¤§¨©¨§¦¨§Ÿ

Eide ,oiakFWaiWFn Kkitl .geix FzF`A df cbpM df cFnrl odl xWt` i`e ,oiagx §¦§¨§¨¦§¦¤§¨¨¤©£¤§¤¤¤§¤©§¦¨¦
dpFtE ,zg`d dlbrd W`xA Ff lv` Ff miYWlWe uEgl dpFvig lW zFrAHd cv §©¦¥¤§Ÿ¨£¨¨¨©©¤©©©¨¤¦¨©§¤

lke .ipXd dlbrd W`xA oke .odipiA geix giPdl Kixv oi`e ,miptl zinipRzg` §¦¦¦§¦§¥¨¦§©¦©¤©¥¥¤§¥§Ÿ¨£¨¨©¥¦§¨©©
geixd`pdM ax xn` :oiqxFB Eid Kke ,izFAx EWxiR KM .zFrAHd iCv oiA ,rvn`A ¨¤©¨¤§©¥¦¥©©¨¨¥§©©§¨¨§¦£©©¨£¨

.irAh`Axn` .i`ed dxFwn DtEB dlbre .dlbrC `AB` ?Edl gPn `kid irAh` §©§§¥©§§¥¥¨©©§©©¨©£¨¨©£¨¨¨§¨£©¨©
.zFcziA :l`EnW.ziWixtcM dlbrC `AB` - Edl gPn `kid irAh`C `geex Kpd :opikxtE .irAh FnM irAh` :WxtnEgpizdeodiCvikid odiYgY `N` ,miAxd zEWx odipiaE §¥¦¥§¨¥©§§¥§©§¥¨§¦©¨¨©§¨§©§§¥¥¨©©§©©¨©£¨¨§¦§¦¦§¨¥©¦¥¤¥¥¤§¨©¦¤¨©§¥¤¥¦

diIlrM zFiEUr EidW KYrC `wlq `wC ,i`ed dxFwn DtEB dlbr `d ,miAxd zEWx iedozF`M ,dHnNnoipal xtre lFg odA oiprFHW ,EpNW: ¨¥§¨©¦¨£¨¨¨§¨£©§¨¨§¨©§¨¤¨£©£¦¨¦§©¨§¨¤¨¤£¦¨¥§¨¨§¦§¨
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àçéðärav`k cr oiklede oilke dn` oiiaer dhnln miyxw c"nl.axd dywd

dyy xcql oileki rav`k cr oilke oikledy oeik `lde `gip in dicicle z"xet

ylye zen` yly mixcq dyy ewifgie df ly eiar cbpk df ly eceg epziy xzei e` mixcq

`ed i`pbc ,uxize .inc cealk ipiae ipia edl zicy ike xie`l migth `"i ex`yie zerav`

lv` rwxwl jenq cnerd ard cv miydl

zeqext zerixidy dewn dlrnl didy xvwd

oi`e ycwa oilrn opixn`c `dl ince odilr

on oze` oiwxet eidy enkc :uxiz z"xe .oicixen

lv` dzidy ,dlbrd lr migipn eid jk ,okynd

la` .gxeh `la oiyer eid jk ik ,okynd otec

:xne` wgvi epiaxe .lecb gxeh did oktedl

,oiklede oilk eid dlrnle oiivgn `nyc

olpn :z"`e .xzei xcql xyt` i` `zyde

dxewnd on slip ,dxewn epi`y dnn opitlic

miaxd zeyxa zen` 'c xiarnd `die ,eay

cenll epl yi xie`d onc :l"ie .aiig dxewn

`kdnc xne` i"xe .miaxd zeyx xzei dnecy

diel dpgnn `l` ,miaxd zeyx opitli `l

xeriy `l` opitli `l `kdne lirl xn`ck

e`l i` mewn lkne .zen` e"i iedc ,miaxd zeyx

ded `l miaxd zeyx odicive odipiae odizgzc

x"dx xeriy ediipin opitli:

éòáèàdlbrc `ab` edl gpn `kid

`id dxewn dlbr.:i"yx yxit

:dnize .dxewn dzid dlbrdy jzrc `wlqc

mixtqd lkac :cere ?ok xnel xaq did dnl

.dlbrc `ab` ± edl gpn `kid irah` opiqxb

ded `l ?`ztwz` jda irah` xikfdl el dn

:cere !`id dxewn dlbr `d `l` xninl dil

oeyld oi` inp mzqxib itle ,"`zz `xca" 'iqxb mixtq lkae ,`z`xca lirl opiqxbc

dxeya 'it "`zz `xca" :g"x 'ity enk z"xl d`xpe .'xity enk zexeyd oia rnyn

,dlek dxewn dpi`y ,cala miizgzd miyxw `l` dlbrd lr gipd `l oiicry ,dpey`x

xie`d mzqp ± ziyilye dipy dxey xcqnyk la` .lif`e yxtnck zexeyd oia geix yiy

lk `l` ,ynn deya df lr df oniydle mipeekn zeidl mileki eid `ly ,zexeyd oiay

`kxe` :jixte .dpial iab lr gix`a enk xie`d lk mzqpy cr ,uegl hlea did cg`

,miaxd zeyx odizgz did `l dpey`x dxeya elit` :xnelk .'ek ied dnk dlbrc

f`e yxtncki`cec ,dia xcd `l` ,xn`w `lc b"r` .irah`a `pdk ax xn` :ipyne .li

xn`w ik `l` ,dizgz miaxd zeyx eed `l d`zz `xc elit` dlbrd lr miyxw yiyk

mivr ipy ± irah` 'it .`cixb irah` `l` dlbrd lr oi`y ,irah`a ± miaxd zeyx iedc

oiqicpewd lr oze` oiageze ,irah` edl ixw jkl ,zerah oirk oiaewp ,odiy`x ipya miaewp

`ly itle .miyxwd elti `ly ick ,dixg`le diptl dagxl dlbrd icv ipya oicnerd

`ab` ± edl `gpn `kid irah` :jixte ."`l`" xnel q"yd jxc oi` lirl `xen` xkfp

zexbqne zerah ,irah` odilr oipzep dlbrd lr miyxwd epzpy xg` :yexit .dlbrc

opiqxb `le .`id dxewn dlbr xak f`e .miyxwd efg`iy ick dixg`le diptl ,ziyixtck

irah` :yexit .zecizia l`eny xn` :ipyne "`id dxewn dlbr" `l` "`teb dlbr"

.zecizia `l` ,'itck dlbrd agexl oiniynd miaewp mivr oze` `l ± `pdk ax xn`wc

jxe`l oiqicpewd lr oipzepe ,odiy`x ipya oze` oiawep ok enky ,mikex` mivr ipy :yexit

enk oiieyre ,mipte`d on dlrnl mideab ediy ick miyxwd oipzep mivr oze` lre ,dlbrd

,`pdk ax ixac yxtn `"k epi` l`enyy itle .dpirhd xg`ly dlbrd agex ly irah`

xn`w `lcn :d`xp oi`e ,`pdk axc `iepiyn dia xcdc yxtn g"x la` ."`l`" xn`w `l

dpirh xg`l cr irah` gipdl zelibx oi` `dc ?`pdk ax dreh did j`id :cere ."`l`":
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äøB÷î ä"øa úBnà 'ã øéáònä :áø øîà àðeä áøY ©¨¨©©©©£¦©§§¨
úBìâò àäå !?éðéà .øaãî éìâãì äîBc BðéàL éôì ,øeèẗ§¦¤¥¤§¦§¥¦§¨¦¦§¨£¨
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:okynd iyxw,ïðaø eðzdíéLø÷,okyna eidyïhîlîdidïééáBò ¨©¨¨§¨¦¦§©¨§¨
ïìòîìîe ,änàeidïéëìBäå ïéìk,mixv miyrpe mikled ±ãò ©¨¦§©§¨¨¦§§¦©

miagx eid my`xayòaöàk,[` xeiv] calaøîàpLiyxw oipra §¤§©¤¤¡©
okynd(ck ek zeny)eCgie'øîBà àeä ïläìe ,'BLàø ìò íénú eéäé §©§¨¦§©¦©Ÿ§©¨¥

xn`p l`xyil erwapy ocxid in oiprae -(fh b ryedi),'eúøëð enz'©¦§¨
o`k xen`d 'minz' s` ,dilk oeyl `ed my xen`d 'enz'y myke
my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy ,`ed dilk oeyl

,cala rav` agexíLk ,øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥§¥
ïhîlnLdidïìòîìî êk ,änà ïééáBòdidänà ïééáBò,[a xeiv] ¤¦§©¨§¨©¨¨¦§©§¨§¨©¨

øîàpL(my zeny),'åécçé'mkxe` lkl miey miyxwd eidy rnyne ¤¤¡©©§¨
:dingp iaxl `xnbd dywn .mirteyn `le,'íénz' áéúëäårnyne §¨§¦©¦

`a dingp iaxl :`xnbd zvxzn .retiya miklede milk eidiy
weqtdàeääeprinydlàøñéðc eúéì àìå ïéîìL eúéìce`iaiy ± ©§¥§¥¦§Ÿ¥§¦§¨

.dfl df mewiacdy mixqpn miieyrd miyxw `le minly miyxw
:`xnbd dywnénð Cãéàåyi mb [dcedi iaxl-] xg`d `pzle ± §¦¨©¦

,zeywdl,'åécçé' áéúëä`le miey miyxwd eidy rnyne ¨§¦©§¨
weqtd `a dcedi iaxl :`xnbd zvxzn .mirteynàeääxnelàìc ©§Ÿ

éããäî eäðéôeçìLéì,dfn df mikeyn miyxwd z` ecinri `ly ± ¦©§¦§¥£¨¥
,df yxw iaer ,deya mlek z` ecinri `l` ,uegl cg`e miptl cg`

.df yxw iaer cva
:dcedi iaxl `xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaxacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©
y xne`d dingp iax zrclïhîlnL íLkdidïééáBòmiyxw ly §¥¤¦§©¨§¨

nàïìòîìî Ck ädidáéúëc eðééä ,änà ïééáBòxn`py edf ±zeny) ©¨¨¦§©§¨§¨©¨©§¦§¦
(bk-ak ekíéLø÷ éðLe ,íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe'§©§§¥©¦§¨¨¨©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦

'úBòö÷îì äNòzly iaxrnd otecl miyxw dyy dyrzy - ©£¤¦§ª§
zipetv oxwl cg` ,iaxrnd otecd zepitl miyxw ipy cere ,okynd

,ziaxrn zinexc oxwl cg`e ziaxrndéì élîî éðäc àéúet éúàc§¨¥§¨§¨¥§©¥¥
éðäc àëîeñìiaxrnd otecd zepitay miyxw ipy mze` agexy ± §§¨§¨¥

ipetv lzek ly eiaer z` oke inexc lzek ly eiaer z` dqkn did
,[b xeiv]øîàc ïàîì àlàmiyxwdy ,xaeqy dcedi iaxl ±ïhîlî ¤¨§©§¨©¦§©¨

didänà ïééáBòeïìòîìîeid,òaöàk ãò ïéëìBäå ïéìkok m` §¨©¨¦§©§¨¨¦§§¦©§¤§©
c `vnp÷éôð éàäå ìééò éàäeid `le ,qpkp cg`e `vei cg` didy ± ©¨¦§©¨¦

ipetv lzekay miyxwd oky ,dfl df deeya micner miyxwd
miyxwd eli`e ,mirteyn eidy oeik miptl eqpkp inexc lzekae
mihlea eid mcbpk mipeekn eidy iaxrn lzek ly zepitd izyay

:`xnbd zvxzn .[c xeiv] ueglïéøeè ék eäì éôLcz` rvwn did ± §¨¥§¦¦
mze`y xnelk ,mixd enk miccvd ipyn mirteyn eidiy miyxwd
mbe miaera mb mirteyn eid iaxrn lzek ly zepita eidy miyxwd
`le inexcde ipetvd lzekd ly miyxwl mieey eid ok`e ,magxa

.[d xeiv] uegl ehla
xn`p :okynd iyxw oipra sqep xac d`ian `xnbd(gk ek my)oiprl

okynd igixaíéLøwä CBúa ïBëézä çéøaäå'l` dvTd on gxan §©§¦©©¦§©§¨¦©§¦©¦©¨¤¤
iawp jeza xaer gixad dide miiaera miaewp miyxwd eidy ,'dvTd©¨¤

.[e xeiv] miyxwd z` cinrn dide miyxwd,àðzoekizd gixadñða ¨¨§¥
,ãîBò äéäoetv axrnl okynd iyxw lk z` ecinrdy xg`y ¨¨¥

,dvwd l` dvwd on zegexd yly lka gixad z` ozep did ,mexce
.ok zeyrl lekiy one` oi`e ,eil`n stkp gixad did qpae

iaxl okynd iab lr zegpen zerixid eid cvik zx`an `xnbd
xn`p :my`xa miyxwd iaer oipra miwlegd dingp iaxle dcedi

okynd zk`lna(a-` ek my),úBòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå''ebe §¤©¦§¨©£¤¤¤§¦
änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä CøBàdO`A rAx` agxe ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¤§¤§¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨

dkxe` mdn zg` lky zerixi xyr eyriy - 'ebe 'zg`d drixid©§¦¨¨¤¨

zerixid xyr z` exagie ,dn` rax` dagexe zen` dpenye mixyr
drixid zcny `vnp cgi zerixid lk z` xagzyke ,magexl cgi
,agex zen` mirax` lr jxe` zen` dpenye mixyr dlek

,okynd lr zerixid zgpd ote` z` aygzykeeäéékøBà éãL§¦§©§
ïkLîc àéúeôì,okynd agexl zerixid jxe` z` jlyd ±änk §§¨§¦§¨©¨

àéåä,zerixid jxe` did dnk ±éðîúå ïéøLòdpenye mixyr ± ¨§¨¤§¦§©§¥
,zen`àøbéàì øNò ìcmigpen eidy ,bbl zen` xyr jkn zigtz - ©¤¤§¦¨¨

,zen` xyr didy okynd llg agex lràñéb éàäì òLz eäì àLt©¨§¥©§©¦¨
àñéb éàäì òLúåcvl zen` ryze oetv cvl zen` ryz ex`yp ± §¥©§©¦¨

,uegan milzkd ieqikl mexcäãeäé éaøìmiyxwd eidy xaeqd §©¦§¨
z` eqxtyk ok m` ,rav` agex my`xa didy cr miklede milk
,zerixid jxe`n hrnn did `l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid

e ,uegan zen` ryz miqkne miltep zerixid eideänà àéìbéî¦©§¨©¨
íéðãàcly dn`d `l` ,miyxwd daebn dlebn x`yp `le ± ©£¨¦

e .[f xeiv] cala mipc`däéîçð éaøìdid miyxwd iaery xaeqd §©¦§¤§¨
lkl dn` drixidn hrnn miyxwd iaer didy `vnp ,dn` agexa

e ,zen` dpeny wx miyxwd jxe` ieqikl ex`ype ,cvänà àéìbéî¦©§¨©¨
íéLø÷cdn`d lr sqepa miyxwdn zg` dn` mb dlebn x`ype ± ¦§¨¦

.[g xeiv] mipc`d ly
,okynd jxe`l zerixid zgpd ote` z` aygzykeeäééúet éãL§¦©§

ïkLîc àkøeàì,okynd jxe`l zerixid agex z` jlyd ±änk §§¨§¦§¨©¨
àéåä,dfl df mixaegn eidyk zerixid lk ly oagex did dnk ± ¨§¨

ïéòaøà,zen`àøbéàì ïéúìz ìc,bbl zen` miyly jkn zigtz - ©§¨¦©§¨¦§¦¨¨
,dn` miyly didy okynd llg jxe` lr migpen eidyeäì àLt©¨§

øNò,uegan iaxrn lzek ieqikl zen` xyr ex`yp -äãeäé éaøì ¤¤§©¦§¨
,rav` agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd
hrnn did `l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid z` eqxtyk

e ,llk zerixid jxe`níéðãàc änà àéñkîly dn`d s` ok m`e ± ¦©§¨©¨©£¨¦
lk z` miqkn eid mixzepd zen` xyrd oky ,dqekn dzid mipc`d

e .[h xeiv] yxwd jxe`äéîçð éaøìiaer did dlrnl mby xaeqd §©¦§¤§¨
,dn` drixidn hrnn miyxwd iaer didy `vnp ,dn` miyxwd
,miyxwd jxe` z` zeqkl icka drixidn zen` ryz wx ex`ype

eíéðãàc änà àéìbéîdlebn mipc`d ly dn`d dzidy `vnpe ± ¦©§¨©¨©£¨¦
.[i xeiv]

iaxl okynd lr 'mifr zerixi'd zgpd xcq z` zx`an `xnbd
xn`p :dingp iaxe dcedi(g-f ek my)'åâå 'ìäàì íéfò úBòéøé úéNòå'§¨¦¨§¦¦¦§Ÿ¤

ìL úçàä äòéøéä CøBà'änàa íéL'dO`A rAx` agxe'åâå- ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨
dxyr zg`n dze` eyrie ,mifr ly dvepn drixi cer eyriy
,zen` rax` dagxe ,zen` miyly dkxe` mdn zg` lky ,zerixi
zen` miyly drixid zcn `vnp cgi mxagzyke ,cgi mze` exagie
zgpd ote` z` aygzyke .agex zen` rax`e mirax` lr jxe`

,okynd lr zerixidïkLîc àéúeôì eäéékøeà éãLz` jlyd ± §¦§©§§§¨§¦§¨
,okynd agexl zerixid jxe`àéåä änk,zerixid jxe` did dnk ± ©¨¨§¨

ïéúìz,zen` miyly ±àøbéàì øNò ìczen` xyr jkn zigtz ± §¨¦©¤¤§¦¨¨
lg agex lr eidy ,bbl,zen` xyr didy okynd løNò eäì àLt©¨§¤¤

àñéb éàäì øNòå àñéb éàäìxyre oetv cvl zen` xyr ex`yp ± §©¦¨§¤¤§©¦¨
e ,uegan milzkd ieqikl mexc cvl zen`äãeäé éaøìeidy xaeqd §©¦§¨

ok m` ,rav` agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd
jxe`n mihrnn miyxwd eid `l okynd lr zerixid z` eqxtyk

e ,uegan zen` xyr miqkne miltep zerixid eide ,zerixidàéñkéî¦©§¨
íéðãàc änà.[`i xeiv] dqekn dzid mipc`d ly dn`d s`e ± ©¨©£¨¦

eli`eäéîçð éaøì,dn` miyxwd iaer did dlrnl mby xaeqd §©¦§¤§¨
ex`ype ,cv lkl dn` drixidn hrnn miyxwd iaer didy `vnp

e ,uegan okynd z` zeqkl icka zen` ryz drixidnänà àéìbéî¦©§¨©¨
íéðãàc.[ai xeiv] mipc`d ly dn`d dlebn dzidy `vnpe ± ©£¨¦

:df xac da x`eany `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦
ld`d zerixia xn`p ,`ziixaa ok(bi ek my)änàäå äfî änàäå'§¨©¨¦¤§¨©¨
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc zay(iriax meil)

:`xnbd zvxznúBãúéa ,ìàeîL øîà,dtvix zelbrl did `l ± ¨©§¥¦¥
ly migeex mdipia yiy zeczin dieyr dzid dlbrd zizgz `l`
zeyx aeyg dlbrd zgzy mewnd mb okle .migth dylyn xzei

.miaxd
iaer oiprl lirl d`aedy mi`pzd zwelgn z` d`ian `xnbd

:okynd iyxw,ïðaø eðzdíéLø÷,okyna eidyïhîlîdidïééáBò ¨©¨¨§¨¦¦§©¨§¨
ïìòîìîe ,änàeidïéëìBäå ïéìk,mixv miyrpe mikled ±ãò ©¨¦§©§¨¨¦§§¦©

miagx eid my`xayòaöàk,[` xeiv] calaøîàpLiyxw oipra §¤§©¤¤¡©
okynd(ck ek zeny)eCgie'øîBà àeä ïläìe ,'BLàø ìò íénú eéäé §©§¨¦§©¦©Ÿ§©¨¥

xn`p l`xyil erwapy ocxid in oiprae -(fh b ryedi),'eúøëð enz'©¦§¨
o`k xen`d 'minz' s` ,dilk oeyl `ed my xen`d 'enz'y myke
my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy ,`ed dilk oeyl

,cala rav` agexíLk ,øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥§¥
ïhîlnLdidïìòîìî êk ,änà ïééáBòdidänà ïééáBò,[a xeiv] ¤¦§©¨§¨©¨¨¦§©§¨§¨©¨

øîàpL(my zeny),'åécçé'mkxe` lkl miey miyxwd eidy rnyne ¤¤¡©©§¨
:dingp iaxl `xnbd dywn .mirteyn `le,'íénz' áéúëäårnyne §¨§¦©¦

`a dingp iaxl :`xnbd zvxzn .retiya miklede milk eidiy
weqtdàeääeprinydlàøñéðc eúéì àìå ïéîìL eúéìce`iaiy ± ©§¥§¥¦§Ÿ¥§¦§¨

.dfl df mewiacdy mixqpn miieyrd miyxw `le minly miyxw
:`xnbd dywnénð Cãéàåyi mb [dcedi iaxl-] xg`d `pzle ± §¦¨©¦

,zeywdl,'åécçé' áéúëä`le miey miyxwd eidy rnyne ¨§¦©§¨
weqtd `a dcedi iaxl :`xnbd zvxzn .mirteynàeääxnelàìc ©§Ÿ

éããäî eäðéôeçìLéì,dfn df mikeyn miyxwd z` ecinri `ly ± ¦©§¦§¥£¨¥
,df yxw iaer ,deya mlek z` ecinri `l` ,uegl cg`e miptl cg`

.df yxw iaer cva
:dcedi iaxl `xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaxacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©
y xne`d dingp iax zrclïhîlnL íLkdidïééáBòmiyxw ly §¥¤¦§©¨§¨

nàïìòîìî Ck ädidáéúëc eðééä ,änà ïééáBòxn`py edf ±zeny) ©¨¨¦§©§¨§¨©¨©§¦§¦
(bk-ak ekíéLø÷ éðLe ,íéLø÷ äML äNòz äné ïkLnä éúkøéìe'§©§§¥©¦§¨¨¨©£¤¦¨§¨¦§¥§¨¦

'úBòö÷îì äNòzly iaxrnd otecl miyxw dyy dyrzy - ©£¤¦§ª§
zipetv oxwl cg` ,iaxrnd otecd zepitl miyxw ipy cere ,okynd

,ziaxrn zinexc oxwl cg`e ziaxrndéì élîî éðäc àéúet éúàc§¨¥§¨§¨¥§©¥¥
éðäc àëîeñìiaxrnd otecd zepitay miyxw ipy mze` agexy ± §§¨§¨¥

ipetv lzek ly eiaer z` oke inexc lzek ly eiaer z` dqkn did
,[b xeiv]øîàc ïàîì àlàmiyxwdy ,xaeqy dcedi iaxl ±ïhîlî ¤¨§©§¨©¦§©¨

didänà ïééáBòeïìòîìîeid,òaöàk ãò ïéëìBäå ïéìkok m` §¨©¨¦§©§¨¨¦§§¦©§¤§©
c `vnp÷éôð éàäå ìééò éàäeid `le ,qpkp cg`e `vei cg` didy ± ©¨¦§©¨¦

ipetv lzekay miyxwd oky ,dfl df deeya micner miyxwd
miyxwd eli`e ,mirteyn eidy oeik miptl eqpkp inexc lzekae
mihlea eid mcbpk mipeekn eidy iaxrn lzek ly zepitd izyay

:`xnbd zvxzn .[c xeiv] ueglïéøeè ék eäì éôLcz` rvwn did ± §¨¥§¦¦
mze`y xnelk ,mixd enk miccvd ipyn mirteyn eidiy miyxwd
mbe miaera mb mirteyn eid iaxrn lzek ly zepita eidy miyxwd
`le inexcde ipetvd lzekd ly miyxwl mieey eid ok`e ,magxa

.[d xeiv] uegl ehla
xn`p :okynd iyxw oipra sqep xac d`ian `xnbd(gk ek my)oiprl

okynd igixaíéLøwä CBúa ïBëézä çéøaäå'l` dvTd on gxan §©§¦©©¦§©§¨¦©§¦©¦©¨¤¤
iawp jeza xaer gixad dide miiaera miaewp miyxwd eidy ,'dvTd©¨¤

.[e xeiv] miyxwd z` cinrn dide miyxwd,àðzoekizd gixadñða ¨¨§¥
,ãîBò äéäoetv axrnl okynd iyxw lk z` ecinrdy xg`y ¨¨¥

,dvwd l` dvwd on zegexd yly lka gixad z` ozep did ,mexce
.ok zeyrl lekiy one` oi`e ,eil`n stkp gixad did qpae

iaxl okynd iab lr zegpen zerixid eid cvik zx`an `xnbd
xn`p :my`xa miyxwd iaer oipra miwlegd dingp iaxle dcedi

okynd zk`lna(a-` ek my),úBòéøé øNò äNòz ïkLnä úàå''ebe §¤©¦§¨©£¤¤¤§¦
änàa íéøNòå äðîL úçàä äòéøéä CøBàdO`A rAx` agxe ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¤§¤§¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨

dkxe` mdn zg` lky zerixi xyr eyriy - 'ebe 'zg`d drixid©§¦¨¨¤¨

zerixid xyr z` exagie ,dn` rax` dagexe zen` dpenye mixyr
drixid zcny `vnp cgi zerixid lk z` xagzyke ,magexl cgi
,agex zen` mirax` lr jxe` zen` dpenye mixyr dlek

,okynd lr zerixid zgpd ote` z` aygzykeeäéékøBà éãL§¦§©§
ïkLîc àéúeôì,okynd agexl zerixid jxe` z` jlyd ±änk §§¨§¦§¨©¨

àéåä,zerixid jxe` did dnk ±éðîúå ïéøLòdpenye mixyr ± ¨§¨¤§¦§©§¥
,zen`àøbéàì øNò ìcmigpen eidy ,bbl zen` xyr jkn zigtz - ©¤¤§¦¨¨

,zen` xyr didy okynd llg agex lràñéb éàäì òLz eäì àLt©¨§¥©§©¦¨
àñéb éàäì òLúåcvl zen` ryze oetv cvl zen` ryz ex`yp ± §¥©§©¦¨

,uegan milzkd ieqikl mexcäãeäé éaøìmiyxwd eidy xaeqd §©¦§¨
z` eqxtyk ok m` ,rav` agex my`xa didy cr miklede milk
,zerixid jxe`n hrnn did `l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid

e ,uegan zen` ryz miqkne miltep zerixid eideänà àéìbéî¦©§¨©¨
íéðãàcly dn`d `l` ,miyxwd daebn dlebn x`yp `le ± ©£¨¦

e .[f xeiv] cala mipc`däéîçð éaøìdid miyxwd iaery xaeqd §©¦§¤§¨
lkl dn` drixidn hrnn miyxwd iaer didy `vnp ,dn` agexa

e ,zen` dpeny wx miyxwd jxe` ieqikl ex`ype ,cvänà àéìbéî¦©§¨©¨
íéLø÷cdn`d lr sqepa miyxwdn zg` dn` mb dlebn x`ype ± ¦§¨¦

.[g xeiv] mipc`d ly
,okynd jxe`l zerixid zgpd ote` z` aygzykeeäééúet éãL§¦©§

ïkLîc àkøeàì,okynd jxe`l zerixid agex z` jlyd ±änk §§¨§¦§¨©¨
àéåä,dfl df mixaegn eidyk zerixid lk ly oagex did dnk ± ¨§¨

ïéòaøà,zen`àøbéàì ïéúìz ìc,bbl zen` miyly jkn zigtz - ©§¨¦©§¨¦§¦¨¨
,dn` miyly didy okynd llg jxe` lr migpen eidyeäì àLt©¨§

øNò,uegan iaxrn lzek ieqikl zen` xyr ex`yp -äãeäé éaøì ¤¤§©¦§¨
,rav` agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd eidy xaeqd
hrnn did `l miyxwd iaer ,okynd lr zerixid z` eqxtyk

e ,llk zerixid jxe`níéðãàc änà àéñkîly dn`d s` ok m`e ± ¦©§¨©¨©£¨¦
lk z` miqkn eid mixzepd zen` xyrd oky ,dqekn dzid mipc`d

e .[h xeiv] yxwd jxe`äéîçð éaøìiaer did dlrnl mby xaeqd §©¦§¤§¨
,dn` drixidn hrnn miyxwd iaer didy `vnp ,dn` miyxwd
,miyxwd jxe` z` zeqkl icka drixidn zen` ryz wx ex`ype

eíéðãàc änà àéìbéîdlebn mipc`d ly dn`d dzidy `vnpe ± ¦©§¨©¨©£¨¦
.[i xeiv]

iaxl okynd lr 'mifr zerixi'd zgpd xcq z` zx`an `xnbd
xn`p :dingp iaxe dcedi(g-f ek my)'åâå 'ìäàì íéfò úBòéøé úéNòå'§¨¦¨§¦¦¦§Ÿ¤

ìL úçàä äòéøéä CøBà'änàa íéL'dO`A rAx` agxe'åâå- ¤©§¦¨¨©©§Ÿ¦¨©¨§Ÿ©©§©¨©¨
dxyr zg`n dze` eyrie ,mifr ly dvepn drixi cer eyriy
,zen` rax` dagxe ,zen` miyly dkxe` mdn zg` lky ,zerixi
zen` miyly drixid zcn `vnp cgi mxagzyke ,cgi mze` exagie
zgpd ote` z` aygzyke .agex zen` rax`e mirax` lr jxe`

,okynd lr zerixidïkLîc àéúeôì eäéékøeà éãLz` jlyd ± §¦§©§§§¨§¦§¨
,okynd agexl zerixid jxe`àéåä änk,zerixid jxe` did dnk ± ©¨¨§¨

ïéúìz,zen` miyly ±àøbéàì øNò ìczen` xyr jkn zigtz ± §¨¦©¤¤§¦¨¨
lg agex lr eidy ,bbl,zen` xyr didy okynd løNò eäì àLt©¨§¤¤

àñéb éàäì øNòå àñéb éàäìxyre oetv cvl zen` xyr ex`yp ± §©¦¨§¤¤§©¦¨
e ,uegan milzkd ieqikl mexc cvl zen`äãeäé éaøìeidy xaeqd §©¦§¨

ok m` ,rav` agex my`xa didy cr miklede milk miyxwd
jxe`n mihrnn miyxwd eid `l okynd lr zerixid z` eqxtyk

e ,uegan zen` xyr miqkne miltep zerixid eide ,zerixidàéñkéî¦©§¨
íéðãàc änà.[`i xeiv] dqekn dzid mipc`d ly dn`d s`e ± ©¨©£¨¦

eli`eäéîçð éaøì,dn` miyxwd iaer did dlrnl mby xaeqd §©¦§¤§¨
ex`ype ,cv lkl dn` drixidn hrnn miyxwd iaer didy `vnp

e ,uegan okynd z` zeqkl icka zen` ryz drixidnänà àéìbéî¦©§¨©¨
íéðãàc.[ai xeiv] mipc`d ly dn`d dlebn dzidy `vnpe ± ©£¨¦

:df xac da x`eany `ziixa d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦
ld`d zerixia xn`p ,`ziixaa ok(bi ek my)änàäå äfî änàäå'§¨©¨¦¤§¨©¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hv sc zay(iying meil)

:xg` oipra `ziixad dkiynnúBàìela ïéñø÷ ïéàøðåmiqxwd ± §¦§¦§¨¦©¨
eidyk ,efl ef okynd zerixi ly zexagnd izy z` mixagn eidy

mi`xp eid ,zexagnd ztyay ze`leld jeza mipezpíéáëBkk©¨¦
.òé÷øä¨¦©

:okynd zerixi oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
úBðBzçzä úBòéøéeid okynd lryìLa reavd xnvìLå úìëz §¦©©§¤§¥¤§¤

reavd xnvìLå ïîbøàreavd xnvLL ìLå ,éðL úòìBz,ozyt ± ©§¨¨§¤©©¨¦§¤¥
åzerixiúBðBéìòeidíéfò äNòî ìL,[mifrd xriyn zeieyr-] §¤§¤©£¥¦¦

a äøîàpL äîëç äìBãâed zerixid iheg ziehänî øúBé úBðBéìò §¨¨§¨¤¤¤§¨©¤§¥¦©
áéúk úBðBzçza eléàc ,úBðBzçza äøîàpMxn`p -(dk dl zeny) ¤¤¤§¨©©§§¦©©§§¦

,eåè äéãéa áì úîëç äMà ìëå'z`e zlkYd z` dehn E`iaIe §¨¦¨©§©¥§¨¤¨¨©¨¦©§¤¤©§¥¤§¤
,'WXd z`e ipXd zrlFY z` onBx`dáéúk úBðBéìòa eléàådl my) ¨©§¨¨¤©©©¨¦§¤©¥§¦¨¤§§¦

(ek,'íéfòä úà eåè äîëça äðúBà ïaì àNð øLà íéLpä ìëå'§¨©¨¦£¤¨¨¦¨¨¨§¨§¨¨¤¨¦¦
x`yn xzei ,dnkg zelra eidy rnyn 'oal `yp' xn`py dnne

.zepezgzd zerixid z` eehy al zenkg miypdéaø íeMî ,àéðúå§©§¨¦©¦
äéîçðzerixia dxn`py dxizi dnkg dze` `id dn ,exn` §¤§¨

,zepeilrd,íéfòä ïî éeåèå íéfòa óeèLmifird z` ethyy xnelk ¨¨¦¦§¨¦¨¦¦
.mifirl xaegn oiicr didyk mxry z` eehe

:dpyna epipy,'åë úBàøèæeæâ ézLcva ze`xhfefbd izy eid m` §¥§§§¨
efn hiyend ,mdipia miaxd zeyx wqtd yie miaxd zeyx ly cg`
eidy ,okynd z` ewxityk mield zcear dzid jky ,aiig efl
eid okynd iwxete ,miaxd zeyx jxe`a ef xg` ef zelbrd zecner
,okynd gztl zekenqd zelbrd lry el`l miyxwd z` mihiyen
el`l mze` mihiyen eid el` zelbr lr micner eidy mze`e

.mdiptly dlbrayïäézçz ,úBìâò ,àéiç éaø íeMî áø øîà± ¨©©¦©¦¦¨£¨©§¥¤
,zelbrd zgzy mewndïäéðéáe,zelbrd oiay mewnd ±ïäécéöå± ¥¥¤§¦¥¤

iaer mewne ,lblbl odipiay geixd epiidc zelbrd icivay mewnde
miaeyg el` lk ,[xeiv d`x] lblbd.íéaøä úeLø§¨©¦

:miyxwd z` mda mi`yep eidy zelbrd zecn z` zx`an `xnbd
ééaà øîày geixdäìâòì äìâò ïéadid ,dcvayCøà àìîk ¨©©©¥¥£¨¨©£¨¨¦§ŸŸ¤

.úBnà Lîç ,äìâò Cøà änëå ,äìâò:`xnbd dywnéì änì± £¨¨§©¨Ÿ¤£¨¨¨¥©¨¨¦
,zen` yng dlbrd jxe` didiy jixv recnéâñ àbìôe òaøàa± §©§©©§¨¨¦

lr miyxwd z` cinrn did m` oky ,zen` ivge rax`a epl ic `ld
ylyn xzei zen` yng lr xcql leki epi` ,ivge dn` `edy magx
z` cinrn did m`e ,zen` ivge rax`a ic zexey ylyle ,zexey
zen` yng lr xcql leki epi` ,dn` didy miiaer lr miyxwd
,miyxwd agexa mihlea eidy zerahd iptn zexey rax`n xzei
.zen` ivge rax`a ic ok m`e ,geix dn` ivg witqn zerahle
,`ed zen` yng jxe`a zelbrd z` eyry mrhd :`xnbd zvxzn

íéLø÷ e÷çãéì àìc éëéä éklr miyxwd z` excqi m`y ick ± ¦¥¦§Ÿ¦§£§¨¦
z` miyer eid m`y ,xnelk ,dfl df miwegc miyxwd eidi `l ,magx
yly da gipdl xyt` did `l zen` ivge rax` jxe`a dlbrd
mvnvl xyt` i`y ,zen` ivge rax` miqtezd miyxw zexey

.zen` ivge rax`a zen` ivge rax` xcqle
,àáø øîàagex,äìâò écéöcgi mipte`l dlbrd oiay geixd epiidc ¨©¨¨¦¥£¨¨

did ,dlbrd otec iaere mnvr mipte`d iaer mráçø àìîkllg ¦§ŸŸ©
dänëå ,äìâòdidáçød llgBnà ézL ,äìâò.äöçîe úicv s`e £¨¨§©¨Ÿ©£¨¨§¥©¤¡¨

.cv lkl riaxe dn` epiidc dvgne zen` izy miagx eid dlbrd
:`xnbd dywnéì änìivge mizy dlbrd agex didiy jixv recn ± ¨¨¦

jezl miyxwd z` ozil lkei jxhvi m`y ick `ed m` ,zen`

,dlbrdàébñ àbìôe àúnàa:`xnbd zvxzn .witqn ivge dn`a ± §©§¨©§¨©§¨
,`ed zen` ivge mizy agexa zelbrd z` eyry mrhdéëéä ék¦¥¦

íéLø÷ eccéì àìcagex lr mkx`l migpen miyxwd eidy oeiky ± §Ÿ¦©§¨¦
dpd zehpl miyxwd mileki ,icn xv dlbrd agex didi m` ,dlbrd
dlbrd z` zeyrl jxvp jkitle ,mzkild ick jeza letile dpde

.dvgne mizy dagx
,dyw ,dlbrd zecin eid el`y x`azdy xg`n :`xnbd dywn

ïì àîéé÷c àlày epicia laewny dn ±íéaøä úeLø Cøcjixv ¤¨§¨§¨¨¤¤§¨©¦
dagx didzyïkLnî dì ïðéøîâc ïðà ,änà äøNò ùLxg`n ± ¥¤§¥©¨£©§¨§¦©¨¦¦§¨

ixd ,okyna eidy zek`lnn zay zek`ln lk z` micnl ep`e
miaxd zeyxéàåä éøñéîç ïkLîcoky ,did zen` dxyr yng ± §¦§¨£¥§¥£©

zelbrd izyy ,zen` dxyr yng did zelbrd ea ecnry mewnd
zen` ynge ,zg` lk zen` yng agexa eid ef cva ef ekldy

:`xnbd zvxzn .zen` dxyr yng ixd ,mdipianàéàåä àøéúé àú ©§¨§¥¨£©
,cv lkn dn` ivg ,zelbrd erqp day jxca dzid ztqep dn` ±

éåì ïa éà÷ äåäc,zelbrd ixg` jldn miield cg` didy ±éëc ©£¨¨¥¤¥¦§¦
eäì èé÷ð äåä íéLø÷ éôlzLî,dfn df miyxwd etlyiyky ± ¦§©§¦§¨¦£¨¨¦§

miyxwd zgz ield uexi ,mdipiay xie`d jezl letil ecnrie
wgcie ,miyxwd ixcq oiay geixd mewn cr ,dlbrd icva mihlead

.dlbrd icvay dn` ivg dze`a cenrie

äðùî
:zeyxl zeyxn `ivend ipic z` x`al dkiynn dpyndúéìeç§©

øBaä,dnegl xead aiaq dgpede xead zxitga d`vedy dnc`d ± ©
,òìqäå,miaxd zeyxa micnerdäøNò ïéäBáb ïäLmigthïaçøå §©¤©¤¥§¦£¨¨§¨§¨
äòaøà,migth drax` lr migthïäî ìèBpäzeyxa epzepe utg ©§¨¨©¥¥¤
,miaxdïab ìò ïúBpäå,miaxd zeyxn lhpy utg,áéiçitl §©¥©©¨©¨

eid m` la` ,cigid zeyx miaeygy,ïkî úBçtzegt ,xnelk ¨¦¥
,migth drax` agexn e` migth dxyr daebn,øeètmpi`y itl ¨

.cigid zeyx miaeyg

àøîâ
zileg ly `nbecd z` dpynd dhwp jxev dfi`l zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .xeadéðúéîì éì änì`pzd dpy jxev dfi`l ± ¨¨¦§¦§¥
éðúéì ,òìqäå øBaä úéìeç`pzd dpyi ±,òìqäå øBaäixdy §©©§©¤©¦§¥©§©¤©

qipknde xead jezn `ivendy eprinydl `pzd zpeek i`ce
:`xnbd daiyn .xead zileg z` xikfd recn ok m`e ,aiig ekezl

ïðçBé éaøì déì òéiñîyi xead zileg z` `pzd xikfdy jkn ± §©©¥§©¦¨¨
,opgei iax ixacl reiq,ïðçBé éaø øîàcd wnerå øBadaeb §¨©©¦¨¨§

ïéôøèöî dúéìeçcgiäøNòìdxyr xeaa oi` m` s`y ,migth §¨¨¦§¨§¦©£¨¨
yexite ,cigid zeyx xead ixd ,dilegd sexiva `l` migth
sexiva `l` ,migth dxyr wenr xead oi`y ,`ed epizpyn
dxyr daebl ztxhvn dilegd s`y `pzd eprinyde ,dilegd

.migth

:opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy oke ± ©§¨©¦¨¦
,`ziixaa epipyy ,opgei iax ixack `ziixaaíéaøä úeLøa øBa¦§¨©¦

`idyäøNò äweîòmigthäòaøà äáçøedrax` lr migth £¨£¨¨§¨¨©§¨¨
,migthäpîéä ïéàlîî ïéàmin,úaMa,`ed cigid zeyx xeady ¥§©§¦¥¤¨©©¨

,miaxd zeyxl cigid zeyxn `iven epnn `ivende
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קלי ezny in` cenr hv sc ± iyily wxtzekxa

ïéàøðåïéñø÷úBàìela.iYW ;`id izixg` `zNinzFxAgnzg` lM ,zFrixid Eid §¦§¦§¨¦©¨¦§¨©£¦¦¦§¥©§¨¨©§¦¨©©
d zg`ezFxEtY zFrixi 'xAgn did rvn`aE ,oMx` lM ipR lr hgnA Ff mr Ff §©©§¦§¦§©©©§¥¨¨§¨¨¤§©¨¨§©¥
miqxwAzxAgnmr,zxAgnEidWzF`lEllM lW dpFvig ztUAzxAgnrvn`A ¦§¨¦©§¤¤¦©§¤¤¤¨¨¦§©¦¨¤¨©§¤¤§¤§©

" aizkcM ,EN` cbpM EN` oMWOdzFliAwn'ebe "zF`lENd)zenyek(:ïaì àNð. ©¦§¨¥§¤¤¥§¦§¦©§¦©¨¨¨¦¨
rnWn dnkg zFxizi:äìâòì äìâò ïéa. §¥¨§¨©§©¥£¨¨©£¨¨

d ,DCvAWdlbrd KxF` `lnM ,zFO` ':änì ¤§¦¨©¦§Ÿ¤¨£¨¨¨¨
éì.d dlbrd KxF`zFO` ':àbìôe òaøàa ¦¤¨£¨¨©§©§©©§¨

éâñ.m`WoxCqnd lr xCqn Fpi` oAgx lr' ©¦¤¦§©§¨©¨§¨¥§©¥©
xzFi zFO`bnlFki dvgnE rAx`A ixde ,' ©¥¦©£¥§©§©¤¡¨¨

oCEgA oxCqn i`e .oxCqlxzFi -cn`l ' §©§¨§¦§©§¨§¨¥¦Ÿ
rvn`AW migixAd mFwn zwqtd ipRn ,xCqi§©¥¦§¥©§¨©§©§¦¦¤§¤§¨

,mixcQd`BltaEDil iBqY inp dO`:àìc ©§¨¦§©§¨©¨©¦¦§¥¥§¨
e÷çãéì.oAgx lr oxCql `A m`:äìâò écö. ¦©£¦¨§©§¨©¨§¨¦¥£¨¨

zFptC oiAW llg,miPtF`liaFre,otFCd ¨¨¤¥§¨¨©¦§¦©¤
iaFreotF`d:äìâò áçø àìîk.ipWmiccSd §¦¨©¦§ŸŸ©£¨¨§¥©§¨¦

riaxE dO` EpiidC ,Dllg agx `lnMlkl ¦§ŸŸ©£¨¨§©§©¨§¦©§¨
cv:éì änì.ipRn m` .`BltE iYxY dagx ©¨¨¦§¨¨©§¥©§¨¦¦§¥

DkFzl miWxTd on aiWFdl Kxhvi m`W¤¦¦§¨¥§¦¦©§¨¦§¨
qipki:éâñ àbìôe àzîàa.maiMWielr DA ©§¦§©§¨©§¨©¦§©§¦¥¨©
oCEg:àìc éëéä ékeãcéìíéLø÷.Eidi `NW ¨¦¥¦§¨¦©§¨¦¤Ÿ¦§

miWxTdmilHEOddizFptFC lr oMxF`l ©§¨¦©¨¦§§¨©§¤¨
oAgxloiCcnm`W .o`klE o`kl oihFpe §¨§¨§©¦§¦§¨§¨¤¦

zFMEx` odW KFYn ,xvw miWxTd zFaWFn§©§¨¦¨¨¦¤¥£
zF`vFieoiW`xd on cg` cAki - dAxd uEgl §§©©§¥¦§©¤¨¦¨¨¦

ElRie ozkildA oiCcn odWM:éøñéîçïééåä. §¤¥§©¦©£¦¨¨§¦§£¦§¥¨§¨
zFlbrd iYWzFklFddzg` lM agx Ff cvA Ff §¥¨£¨©§§©Ÿ©¨©©

dzFO` '-i ixddlbr oiAW geix zFO` 'de ,' ©£¥§©¤©¤¥£¨¨
dlbrl-mixUrn xzFi :xn`Y m`e .e"h ixd ©£¨¨£¥§¦Ÿ©¥¥¤§¦

i oMxF` miWxTd ixdW ,odode zFO` 'zFlHEn ¥¤£¥©§¨¦§¨©§¥¨
KxF` `vnp ,DAgxl dlbr iptFC iAB lr©©¥§¥£¨¨§¨§¨¦§¨¤

k ixd miWxTdKFWnl KixSX dn cal ,dO` ' ©§¨¦£¥©¨§©©¤¨¦¦§
,dlbr lW oFvigd cvl dlbre dlbr lM iWxw©§¥¨£¨¨©£¨¨§©©¦¤£¨¨
z` oiaMrnE FfA Ff miWxTd iW`x EriBi `NW¤Ÿ©¦¨¥©§¨¦§§©§¦¤

zFlbrd KENid-miWxTdW ,daEWY df oi` ¦¨£¨¥¤§¨¤©§¨¦
dlbrdW ,od dxUrn dlrnli DFaBiAblE ,' §©§¨¥£¨¨¥¤¨£¨¨¨©§©¥

zFlbrd mFwn `N` aWginl ol zil x"dxgeixedlrnl lkC .'in dHnl `EdW odipiAW ¥¨§¦£©¤¨§¨£¨§¤©¤¥¥¤¤§©¨¦§¨§©§¨
'in-Dil aiWg `l KMld ,`id x"dx e`l:éàåä àzøéúé àzîà.zFidl Kixv cFr ¦¨¦¦§¨¨¨¥¥©§¨§¥§¨£©¨¦¦§

KxCd agxAscFrzFpFvigd oiccv ipWl o`kl dO` ivge o`kl dO` ivg oYYW ,dO` §Ÿ©©¤¤¥©¨¤¦¥£¦©¨§¨©£¦©¨§¨¦§¥§¨¦©¦
zFlbr 'a lW:éàc éåì ïa éà÷céôlzLî.mdipiAW xie` KFzl lFRil FGn Ff:èé÷ð äåä ¤£¨§¨¥¤¥¦§¦¦§©§¦¦¦§£¦¤¥¥¤£¨¨¥

eäì.,oiccSl dlbrd oiA WIW dO` ivgA cnFre ,mdipiAW dO` xie`d oial qpkp §¦§¨§¥¨£¦©¨¤¥¥¤§¥©£¦©¨¤¥¥¨£¨¨©§¨¦
oTznE,dlbrd ixFg` KNdn `Ed KxCd lke .dpFilrd lFRY `NW Ff lr Ff xcQd z` §©¥¤©¥¤©¤Ÿ¦¨¤§¨§¨©¤¤§©¥£¥¨£¨¨

d`FxWkEozF`zFtNYWnxie`d KFY l`-KFzl ux)`(,oiccSAW 'iWxTd zhilA §¤¤¨¦§©§¤¨£¦¨§§¦©©§¨¦¤©§¨¦
,mdipiAW xie`d zO`l riBOW crwgFcexifgIW cr dO` ivgA cFnrl FnvrztlWPd ©¤©¦©§©©¨£¦¤¥¥¤§¥©§©£©£¦©¨©¤©£¦©¦§¤¤

lre DnFwnlDxcq:'éðúîúéìeçøBaä.rwxwsiTdl eizFaiaq oipzFp xFAd zxitg ¦§¨§©¦§¨§©©©§©£¦©©§¦§¦¨§©¦
xFAd iR aiaq oa` F` mivr sTid oipzFp Ep`W FnM ,dnFg oinM:'îâéðúîì éì änì §¦¨§¤¨§¦¤¥¥¦¤¤§¦¦©¨¨¦§¦§¥

úéìeçøBaäòìqäå.lhFPW wnFr oiprl xFaE ,DdaFB oiprl hwp rlqC ol `hiWR §©©§©¤©§¦¨¨§¤©§©§¦§©§¨§¦§©¤¤¥
oFbM ,DdaFB oiprl i`C .miAxd zEWxl `ivFnE FkFYncixFnl`ilEgnoFbkE ,dHnl ¦¦¦§¨©¦§¦§¦§©§¨§§¦¥§¨§©¨§

dagxCrAx`-il dOl`ipzinlKFYn `ivFnl i`Ce `N` .rlq Dil `pY `d ?llM ¦§¨¨©§©¨¨¦§¦©§¨§¨¨¨¨¥¤©¤¨©©§¦¦
ipbF`xFAd ipzil ?il dOl `ilEg ,`Ed ikdC oeike .Dl hwp xFawnFrlrlQdeDaFbl: §¥§©¨§¥¨§¨¦§¨¨¨¦¦§¥©§¤§©¤©§©

äøNòì ïéôøèöî.`ilEg obF` KFYn `ivFd m`e ,i"dx xFAd DieWl-aiIg: ¦§¨§¦©£¨¨§©§¥©§¦¦¦¤§¨©¨
äöéçî
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éøä :ïðéøîà éî ?eäî åéab ìò çðå ÷øæå ,'ã áçøå 'é dBáb̈©§¨¨§¨©§¨©©¨©¦¨§¦©£¥
íB÷nîc ïåék :àîìéc Bà øeqéàa äçpä éøä ,øeqéàa äøé÷ò£¦¨§¦£¥©¨¨§¦¦§¨¥¨§¦§

àéúà÷ øeètYáøì déìéiL àúà .àéä ïéúéðúî :ì"à ?àì §¨¨§¨¨©§¦¦¦£¨©§¥§©
'éðúî :ì"à ,ééaàì déìéiL àúà .àéä ïéúéðúî :ì"à ,óñBé¥©§¦¦¦£¨©§¥§©©¥©§¦
àì zàå :ì"à !eúétz éããäc à÷eøa eëlek :eäì øîà .àéä¦£©§§§¨©£¨¥©¦§©§¨

ïab ìò ïúBðå ïäî ìèBpä :ïðúäå ?àøañzY:ì"à !áéiç ¦§§¨§¨§©©¥¥¤§¥©©¨©¨
!àzøet àéìcî àìc à"à ,éîð èçî .èçîa 'éðúî àîìéc¦§¨©§¦§©©©©©¦§¨¦©§¨§¨
,àLéî áø øîà .äöéøça àéîøc :ð"à ,àLøBî déì úéàc§¦¥§¨§©§¨©£¦¨£©©§¨¨
,òaøà áçø Bðéàå 'é dBáb ø"äøa ìúBk :ïðçBé éaø éòä¥©¦¨¨¤§¨©§¥¨¨©§©
éî ?eäî ,åéab ìò çðå ÷øæå .é"äø BàNòå ,úéìîøëì óweîe¨§©§§¦©£¨§¨©§¨©©¨©¦

:ïðéøîà'ã áçø Bðéàc ïåékY:àîìéc Bà ,àeä øeèt íB÷î ¨§¦©¥¨§¥¨¨§§¦§¨
é"äø BàNòc ïåékYì÷ :àleò øîà .àéîc éìîc ïàîk ¥¨©£¨§©¦§¥¨§¨¨©¨©

ävéçî äNBò íéøçàì ,øîBçåYøîúéà ?ù"ë àì Bîöòì ¨¤©£¥¦¤§¦¨§©§Ÿ¦§©
.ïðçBé ø"à ÷çöé ø"à ïëå ,áø øîà éLà øa àéiç ø"à ,éîð©¦¦¨©©¦¨©©§¥¦§¨¨¨
úéìîøëì óweîe òaøà áçø Bðéàå 'é dBáb ø"äøa ìúBk¤¦¨©§¥¨¨©§©¨§©§§¦

åéab ìò çðå ÷øBfä ,é"äø BàNòåYäNBò íéøçàì ,áéiç ©£¨©¥§¨©©¨©¨©£¥¦¤
ävéçîY,äòLz øBa :ïðçBé éaø éòa !?ù"ë àì Bîöòì §¦¨§©§Ÿ¨¥©¦¨¨¦§¨

õôç úøé÷ò ?eäî ,äøNòì dîéìLäå àéìeç epnî ø÷òå§¨©¦¤§¨§¦§¦¨©£¨¨©£¦©¥¤
eúà÷ éããä éãäa ävéçî úéiNòåY.áéiçéî àì Bà ,áéiçéîe ©£¦©§¦¨©£¥£¨¥¨¨¦©©¨¦©©

àøwéòî äøNò ävéçî éåä àìc ïåék :øîBì éöîéz íàå§¦¦§¥©¥¨§¨¨¥§¦¨£¨¨¥¦¨¨
Y?eäî dèòéîe àéìeç dëBúì ïúðå 'é øBa ,áéiçéî àì̈¦©©§¨©§¨§¨¦£¨©

eúà÷ éããä éãäa ävéçî ÷eléñå õôç úçpäY,áéiçéî ©¨©¥¤§¦§¦¨©£¥£¨¥¨¨¦©©
òaøà ÷øBfä :ïðúc ,déãécî déì èBLôéz ?áéiçéî àì Bà¨¦©©¦§¥¦¦¥¦§©©¥©§©

íéçôè äøNòî äìòîì ,ìúBka úBnàY,øéåàa ÷øBæk ©©¤§©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦
äøNòî ähîìYúBnà òaøà õøàa ÷øBfäå .õøàa ÷øBæk §©¨¥£¨¨§¥¨¨¤§©¥¨¨¤©§©©

Yäìéáãa :ïðçBé éaø øîàå !çð àì àäå :da ïðéåäå .áéiç©¨§¨¥©¨§¨¨¨§¨©©¦¨¨¦§¥¨
íúä !úBnà òaøàî èòîî à÷ àä ?éànàå .eðéðL äðéîL§¥¨¨¦§©©¨¨§©¥¥©§©©¨¨

Yàëä ,déì ìháî àìYóc ÷øæ :àáø éòa .déì ìháî ¨§©¥¥¨¨§©¥¥¨¥¨¨¨©©
déì àéòaéî÷ éàî ?eäî ,úBãéúé éab ìò çðåYúçpä §¨©©¥§¥©©¨¦¨£¨¥©¨©

!ïðçBé éaøc eðééä ?eúà÷ éããä éãäa ävéçî úéiNòå õôç¥¤©£¦©§¦¨©£¥£¨¥¨¨©§§©¦¨¨
àáøì déì àéòaéî÷ ékY,åéab ìò õôçå óc ÷øæc ïBâk ¦¨¦¨£¨¥§¨¨§§¨©©§¥¤©©¨

eúà÷ éããä éãäác ïåék ?éàîYúéiNòå õôç úçpäk ©¥¨§©£¥£¨¥¨¨§©¨©¥¤©£¦©
çééð øãäå àzøet àìãéî àìc øLôà àìc ïåék :àîìéc Bà ,éîc ävéçîYúçpäå ävéçî úéiNòk §¦¨¨¥¦§¨¥¨§¨¤§¨§¨¦§¨§¨©£©¨¥©£¦©§¦¨§©¨©

íéî éab ìò íéî :éì àèéLt :àáø øîà .e÷éz ?éîc õôçYíéî éab ìò æBâà ,ïúçpä eðééä ¥¤¨¥¥¨©¨¨§¦¨¦©¦©©¥©¦©§©¨¨¨¡©©¥©¦
åàì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zay(iying meil)

dì eNò ïk íà àlà,xeal ±,íéçôè äøNò dBáb ävéçîicka ¤¨¦¥¨¨§¦¨¨©£¨¨§¨¦
miptl cenri `lnnde ,cigid zeyx xead aiaqy mewnd z` zeyrl

`lnie dvignd on.úaMa äpîéä ïéúBL ïéàåeyr `l m` ilka §¥¦¥¤¨©©¨
z` `iven epi`e dzeye xead llgl ey`x qipkny s` ,dvign xeal

,cner `edy mewnl ilkd jeyni `ny dxifb ,ilkdïk íà àlà¤¨¦¥
dì ñéðëäepnn dzey `edy xeal ±.Baeøå BLàødrinyn oic cer ¦§¦¨Ÿ§
:`ziixadåd wnerå øBadaebäøNòì ïéôøèöî dúéìeçmigth §§§¨¨¦§¨§¦©£¨¨

xeay ,opgei iax ixack `ziixaa x`eane .cigid zeyx aygidl
.dxyrl oitxhvn dziilege

mewn jxc cigid zeyxl miaxd zeyxn wxefd oic dn dpc `xnbd
:dpyndn di`x jkl d`iane ,xeht,àáøî éëcøî áø dépéî àòa§¨¦¥©¨§§©¥¨¨
äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ãenòmigthäòaøà áçøå,migth ©¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¨©§¨¨

÷øæåmiaxd zeyxn utgïðéøîà éî ,eäî ,åéab ìò çðåyi m`d ± §¨©§¨©©¨©¦¨§¦©
,xnel epléøädøeqéàa äøé÷òe ,miaxd zeyxn xwry ,dzyrpéøä £¥£¦¨§¦£¥

døeqéàa äçpä,aiige ,cigid zeyxa gpy ,dzyrpàîìéc Bàe` ± ©¨¨§¦¦§¨
,xnel yi `nyàéúà÷ øeèt íB÷nîc ïåékutgd `ay oeiky ± ¥¨§¦§§¨¨§¨

`l ,migth dxyr deab cenrdy oeiky] xeht mewnn cigid zeyxl
zeyx xie`l okl mcew ribdy `la ,cenrd lr utgd gpy okzi

,[xeht mewn `edy migth dxyrn dlrnl miaxdàì.aiig epi` ± Ÿ
déì øîà,ikcxn axl `ax el aiyd ±àéä ïéúéðúîyi epzpynn ± ¨©¥©§¦¦¦

.aiig `edy cenlldéìéiL àúàl`ye ikcxn ax `a ±óñBé áøì £¨©§¥§©¥
,ef dl`ydéì øîà,sqei ax el aiyd ±àéä ïéúéðúîyi df oic ± ¨©¥©§¦¦¦

.epzpynn cenlldéìéiL àúàl`ye ikcxn ax `a ±ééaàìdl`y £¨©§¥§©©¥
,efdéì øîà,iia` el aiyd ±àéä ïéúéðúîcenll yi df oic ± ¨©¥©§¦¦¦

.epzpynneäì øîà,ikcxn axeúéôz éããäc àweøa eëìek± ¨©§§§¨©£¨¥¨¦
.di`x dze` mi`ian mklek xnelk ,miwwex mz` cg` wex mklek

déì eøîà,ikcxn ax z` iia`e sqei axe `ax el`y ±àì zàå ¨§¥§©§Ÿ
àøañz,dpyndn jzl`y heytl yiy xaeq jpi` dz`e ±ïðúäå± ¦§§¨§¨§©

epzpyna epipy ixde(`"r lirl)oideab ody rlqde xead zileg ,
,drax` oagxe dxyrïäî ìèBpä,miaxd zeyxa epzepe utgåok ©¥¥¤§

dïab ìò ïúBð,miaxd zeyxn lhpy utg,áéiçgipdl icky s` ¥©©¨©¨
jixv miaxd zeyxa egipdle mdn elhil ick e` mdilr utgd

.miaxd zeyx rwxwn migth dxyrn xzei ediabdleäì øîà± ¨©§
,ikcxn ax mdl aiydïéúéðúî àîìéczxacn epzpyn `ny ± ¦§¨©§¦¦

,èçîamcew xearl `la ,rlqd lr gepl `id dlekie ,ddeab dpi`y §©©
:`xnbd dywn .migth dxyrn dlrnl xie`a okléà énð èçî©©©¦¦

àzøet àéìcî àìc øLôàleki epi` hgna xaecn m` mb ixd ± ¤§¨§Ÿ¦©§¨§¨
migth dxyr deab `edy ote`a epnn dlhil e` rlqd lr dgipdl
yi :`xnbd dgec .migth dxyrn xzei hrn hgnd z` diabiy `la

rlqa zwqer epzpyny ,xnelàLøeî déì úéàcdhila el yiy ± §¦¥§¨
zeyx `ed rlqdy oeike ,rwxwdn migth dxyrn dhnl ecva
,cigid zeyx ixegk `id ixd ,aeyg mewn dpi` dhila dze`e ,cigid
dze` lr hgnd z` gipde lhp `ede ,cigid zeyxl milha mdy

.migth dxyrn dlrnl jxc hgnd dxar `le ,dhilaénð éà± ¦©¦
ote`a zxacn dpyndy ,xnel yi xg` ote`aäöéøça àéîøc± §©§¨©£¦¨

dlrnl jxc myl d`a `le ,rlqd y`xay uixga dpezp hgndy
.dxyr jezn `l` ,dxyrn

:zaya d`ved ipica zewitq cer d`ian `xnbd,àLéî áø øîà̈©©§¨¨
éòawtzqd -ìúBk ,ïðçBé éaøcnerd,íéaøä úeLøaeäøNò dBáâ ¨¥©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©£¨¨

migthäòaøà áçø Bðéàå,migthúéìîøëì óweîedf lzekae - §¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwdBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øæå ,ãéçiämiaxd zeyxn utgåéab ìò çðå,lzekd y`x lr ± ©¨¦§¨©§¨©©¨
ïðéøîà éî ,eäîy ,xnel epl yi m`d ±c ïåéklzekdáçø Bðéà ©¦¨§¦©¥¨§¥¨¨

äòaøà,migth,àeä øeèt íB÷îaiig epi` lzekd y`x lr wxefde ©§¨¨§§
,d`ved meynàîìéc Bày ,xnel yi `ny e` ±c ïåéklzekdBàNò ¦§¨¥¨§£¨

zilnxkl,ãéçiä úeLøzevignd swid jezay llgd lk ok m` §©¨¦
àéîc éìîc ïàîklzekd y`xe ,`ln `ed eli`k eaiygdl epl yi ± §©§¨¥¨§¨

drax` lr migth drax` da yiy cigid zeyxn wlgk aygp

z` hyet `ler .d`ved meyn aiig lzekd y`x lr wxefde ,migth
:opgei iax ly wtqd,àleò øîàlzekd y`xy cenll yiaeyg ¨©¨

a cigid zeyx,øîBçå ì÷m`ävéçî äNBò íéøçàìdf lzek m` ± ©¨¤©£¥¦¤§¦¨
aeyg didiy [zevignd oiay llgd lk epiidc] xg` mewn dyer

,cigid zeyxïkL ìk àì Bîöòì.cigid zeyx zeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
:`ler ixack exn`y mi`xen` cer `xnbd d`ianeénð øîzéà± ¦§©©¦

,yxcnd ziaa xn`p okeøîà ïëå ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©©§¥¨©
äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ìúBk ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø©¦¦§¨¨©©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©£¨¨

migthäòaøà áçø Bðéàåmigthúéìîøëì óweîedf lzekae - §¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwdBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øBfä ,ãéçiämiaxd zeyxn utg,áéiç ,åéab ìò çðåm`yíéøçàì ©¨¦©¥§¨©©¨©¨©£¥¦
ävéçî äNBò,cigid zeyx aeyg didiy xg` mewn dyer m` ± ¤§¦¨

ïkL ìk àì Bîöòì.cigid zeyx zeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
éòawtzqd ±øBa ,ïðçBé éaøwenr didyäòLz,migthø÷òå ¨¥©¦¨¨¦§¨§¨©

àéìeç äpnî,dnc` yeb ±dîéìLäåjk ici lräøNòì,migth ¦¤¨§¨§¦§¦¨©£¨¨
,miaxd zeyxa dnc`d z` gipdeeäîmixne` m`d ,dfa oicd ©

yúøé÷òdõôçxeadnúéiNòådävéçîxead z` daiygnd £¦©¥¤©£¦©§¦¨
cigid zeyxleúà÷ éããä éãäa,mi`a md cgia ±áéiçéîelr ©£¥£¨¥¨¨¦©©

xead dyrp xwry xg`ly oeik ,miaxd zeyxl xeadn d`vedd
,cigid zeyx,áéiçéî àì Bàxead did `l dxiwrd iptly oeiky Ÿ¦©©

`xnbd dtiqene .cigid zeyxn xwry aygp df oi`e cigid zeyx
:sqep wtqéöîéz íàå[dvxz-]äøNò ävéçî éåä àìc ïåék ,øîBì §¦¦§¥©¥¨§Ÿ¨¥§¦¨£¨¨

áéiçéî àì ,àøwéòîdxyr ly dvign xeal did `ly oeiky ± ¥¦¨¨Ÿ¦©©
a oicd dn wtzqdl yi ,aiig epi` dxiwrd mcew migthøBáwenr

äøNò,migthàéìeç dëBúì ïúðå,miaxd zeyxn dnc` yeb ± £¨¨§¨©§¨§¨
dèòéîe,cigid zeyx my xeadn lhiae migth dxyrn jka,eäî ¦£¨©

,df ote`ayúçpädõôçcigid zeyx `edy xeaa÷eléñådävéçî ©¨©¥¤§¦§¦¨
cigid zeyxl xead z` daiygndeúà÷ éããä éãäamd cgia ± ©£¥£¨¥¨¨

m`d ,wtzqdl yie ,mi`aáéiçéîiptly oeik ef dqpkd lr `ed ¦©©
,cigid zeyx aeyg did oiicr xeaa dnc`d z` gipdyàì BàŸ

áéiçéî.cigid zeyx my epnn lha xeaa dnc`d zgpd mry oeik ¦©©
:`xnbd dywn .df wtq heytl dvex `xnbddéãécî déì èBLôéz¦§¥¦¦¥

,envr ixacn opgei iax ly ewitq z` heytz ±ïðúc(.w onwl),÷øBfä ¦§©©¥
wgxnl utgúBnà òaøàrbte miaxd zeyxa,ìúBkarbt m` ©§©©©¤

íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦
,xeht mewn `ed migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`e ,miaxd

ewxf m`e ,xehteäøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdnõøàa ÷øBæk §©¨¥£¨¨§¥¨¨¤
,miaxd zeyxaúBnà òaøà õøàa ÷øBfäåmiaxd zeyxa.áéiç §©¥¨¨¤©§©©©¨

da ïðéåäå,ef dpyn ixaca epzpe ep`ype -àäåixde -çð àìutgd ©£¦©¨§¨Ÿ¨
uegn dgpd dyr `ly `vnpe ,eixeg`l xfg `l` lzekd iab lr
dxyrn dhnl wxefd aiig recne ,dxiwrd mewnn zen` rax`l

,migthïðçBé éaø øîàå,ef `iyew ayiileðéðL äðéîL äìéáãa± §¨©©¦¨¨¦§¥¨§¥¨¨¦
zeipepnyd zngn lzekl zwacpy ,dpny dp`za zxacn dpynd
epipyy jkne .zen` rax` jezl dixeg`l zxfeg dpi`e day
zen` rax`a elit` xaecny rnyn 'zen` rax` wxefd' dpyna

,zenvnevnåle`yl yi ok m`éànà,ef dwixf lr aiig `ed recn ± §©©
úBnà òaøàî èòîî à÷ àä,lzeka dp`zd dwacpyk ixd ± ¨¨§©¥¥©§©©

dwacpy dp`zd mewn xeriyk zen` rax`n dwixfd mewn hrnzp
rax` did dwixfd zryay oeik dwixfd lr aiig mewn lkne ,lzekl
,zen` rax` xeriyn hrnzp dwixfd ici lry s` lzekd cr zen`
migth dxyr wenr xea jeza `ileg gipnd z` mb aiigl yi ok m`e
:`xnbd dgec .migth dxyrn xead hrnzn ef dgpd ici lry s`

c ,lzeka dp`z wxefn xead jeza `ileg gipn cenll oi`àì íúä̈¨Ÿ
déì ìháî àëä déì ìháîdlhan epi` ,dp`z wxefa my ± §©¥¥¨¨§©¥¥

rax`n zhrnn dpi` okle ,lzekdn wlgk daeyg `le ,dnewna
yi okle ,my dlhan `ed ixd xeaa `ileg gipna o`k la` ,zen`
xead hrnzn dci lry ef dgpd lr aiig epi` `ny wtzqdl

.migth dxyrn
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hv sc zay(iying meil)

dì eNò ïk íà àlà,xeal ±,íéçôè äøNò dBáb ävéçîicka ¤¨¦¥¨¨§¦¨¨©£¨¨§¨¦
miptl cenri `lnnde ,cigid zeyx xead aiaqy mewnd z` zeyrl

`lnie dvignd on.úaMa äpîéä ïéúBL ïéàåeyr `l m` ilka §¥¦¥¤¨©©¨
z` `iven epi`e dzeye xead llgl ey`x qipkny s` ,dvign xeal

,cner `edy mewnl ilkd jeyni `ny dxifb ,ilkdïk íà àlà¤¨¦¥
dì ñéðëäepnn dzey `edy xeal ±.Baeøå BLàødrinyn oic cer ¦§¦¨Ÿ§
:`ziixadåd wnerå øBadaebäøNòì ïéôøèöî dúéìeçmigth §§§¨¨¦§¨§¦©£¨¨

xeay ,opgei iax ixack `ziixaa x`eane .cigid zeyx aygidl
.dxyrl oitxhvn dziilege

mewn jxc cigid zeyxl miaxd zeyxn wxefd oic dn dpc `xnbd
:dpyndn di`x jkl d`iane ,xeht,àáøî éëcøî áø dépéî àòa§¨¦¥©¨§§©¥¨¨
äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ãenòmigthäòaøà áçøå,migth ©¦§¨©¦¨©£¨¨§¨¨©§¨¨

÷øæåmiaxd zeyxn utgïðéøîà éî ,eäî ,åéab ìò çðåyi m`d ± §¨©§¨©©¨©¦¨§¦©
,xnel epléøädøeqéàa äøé÷òe ,miaxd zeyxn xwry ,dzyrpéøä £¥£¦¨§¦£¥

døeqéàa äçpä,aiige ,cigid zeyxa gpy ,dzyrpàîìéc Bàe` ± ©¨¨§¦¦§¨
,xnel yi `nyàéúà÷ øeèt íB÷nîc ïåékutgd `ay oeiky ± ¥¨§¦§§¨¨§¨

`l ,migth dxyr deab cenrdy oeiky] xeht mewnn cigid zeyxl
zeyx xie`l okl mcew ribdy `la ,cenrd lr utgd gpy okzi

,[xeht mewn `edy migth dxyrn dlrnl miaxdàì.aiig epi` ± Ÿ
déì øîà,ikcxn axl `ax el aiyd ±àéä ïéúéðúîyi epzpynn ± ¨©¥©§¦¦¦

.aiig `edy cenlldéìéiL àúàl`ye ikcxn ax `a ±óñBé áøì £¨©§¥§©¥
,ef dl`ydéì øîà,sqei ax el aiyd ±àéä ïéúéðúîyi df oic ± ¨©¥©§¦¦¦

.epzpynn cenlldéìéiL àúàl`ye ikcxn ax `a ±ééaàìdl`y £¨©§¥§©©¥
,efdéì øîà,iia` el aiyd ±àéä ïéúéðúîcenll yi df oic ± ¨©¥©§¦¦¦

.epzpynneäì øîà,ikcxn axeúéôz éããäc àweøa eëìek± ¨©§§§¨©£¨¥¨¦
.di`x dze` mi`ian mklek xnelk ,miwwex mz` cg` wex mklek

déì eøîà,ikcxn ax z` iia`e sqei axe `ax el`y ±àì zàå ¨§¥§©§Ÿ
àøañz,dpyndn jzl`y heytl yiy xaeq jpi` dz`e ±ïðúäå± ¦§§¨§¨§©

epzpyna epipy ixde(`"r lirl)oideab ody rlqde xead zileg ,
,drax` oagxe dxyrïäî ìèBpä,miaxd zeyxa epzepe utgåok ©¥¥¤§

dïab ìò ïúBð,miaxd zeyxn lhpy utg,áéiçgipdl icky s` ¥©©¨©¨
jixv miaxd zeyxa egipdle mdn elhil ick e` mdilr utgd

.miaxd zeyx rwxwn migth dxyrn xzei ediabdleäì øîà± ¨©§
,ikcxn ax mdl aiydïéúéðúî àîìéczxacn epzpyn `ny ± ¦§¨©§¦¦

,èçîamcew xearl `la ,rlqd lr gepl `id dlekie ,ddeab dpi`y §©©
:`xnbd dywn .migth dxyrn dlrnl xie`a okléà énð èçî©©©¦¦

àzøet àéìcî àìc øLôàleki epi` hgna xaecn m` mb ixd ± ¤§¨§Ÿ¦©§¨§¨
migth dxyr deab `edy ote`a epnn dlhil e` rlqd lr dgipdl
yi :`xnbd dgec .migth dxyrn xzei hrn hgnd z` diabiy `la

rlqa zwqer epzpyny ,xnelàLøeî déì úéàcdhila el yiy ± §¦¥§¨
zeyx `ed rlqdy oeike ,rwxwdn migth dxyrn dhnl ecva
,cigid zeyx ixegk `id ixd ,aeyg mewn dpi` dhila dze`e ,cigid
dze` lr hgnd z` gipde lhp `ede ,cigid zeyxl milha mdy

.migth dxyrn dlrnl jxc hgnd dxar `le ,dhilaénð éà± ¦©¦
ote`a zxacn dpyndy ,xnel yi xg` ote`aäöéøça àéîøc± §©§¨©£¦¨

dlrnl jxc myl d`a `le ,rlqd y`xay uixga dpezp hgndy
.dxyr jezn `l` ,dxyrn

:zaya d`ved ipica zewitq cer d`ian `xnbd,àLéî áø øîà̈©©§¨¨
éòawtzqd -ìúBk ,ïðçBé éaøcnerd,íéaøä úeLøaeäøNò dBáâ ¨¥©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©£¨¨

migthäòaøà áçø Bðéàå,migthúéìîøëì óweîedf lzekae - §¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwdBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øæå ,ãéçiämiaxd zeyxn utgåéab ìò çðå,lzekd y`x lr ± ©¨¦§¨©§¨©©¨
ïðéøîà éî ,eäîy ,xnel epl yi m`d ±c ïåéklzekdáçø Bðéà ©¦¨§¦©¥¨§¥¨¨

äòaøà,migth,àeä øeèt íB÷îaiig epi` lzekd y`x lr wxefde ©§¨¨§§
,d`ved meynàîìéc Bày ,xnel yi `ny e` ±c ïåéklzekdBàNò ¦§¨¥¨§£¨

zilnxkl,ãéçiä úeLøzevignd swid jezay llgd lk ok m` §©¨¦
àéîc éìîc ïàîklzekd y`xe ,`ln `ed eli`k eaiygdl epl yi ± §©§¨¥¨§¨

drax` lr migth drax` da yiy cigid zeyxn wlgk aygp

z` hyet `ler .d`ved meyn aiig lzekd y`x lr wxefde ,migth
:opgei iax ly wtqd,àleò øîàlzekd y`xy cenll yiaeyg ¨©¨

a cigid zeyx,øîBçå ì÷m`ävéçî äNBò íéøçàìdf lzek m` ± ©¨¤©£¥¦¤§¦¨
aeyg didiy [zevignd oiay llgd lk epiidc] xg` mewn dyer

,cigid zeyxïkL ìk àì Bîöòì.cigid zeyx zeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
:`ler ixack exn`y mi`xen` cer `xnbd d`ianeénð øîzéà± ¦§©©¦

,yxcnd ziaa xn`p okeøîà ïëå ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©©§¥¨©
äøNò dBáb ,íéaøä úeLøa ìúBk ,ïðçBé éaø øîà ÷çöé éaø©¦¦§¨¨©©¦¨¨¤¦§¨©¦¨©£¨¨

migthäòaøà áçø Bðéàåmigthúéìîøëì óweîedf lzekae - §¥¨¨©§¨¨¨§©§§¦
,zilnxk dzidy drwa etiwdBàNòåzilnxkl lzekdúeLø ©£¨§

÷øBfä ,ãéçiämiaxd zeyxn utg,áéiç ,åéab ìò çðåm`yíéøçàì ©¨¦©¥§¨©©¨©¨©£¥¦
ävéçî äNBò,cigid zeyx aeyg didiy xg` mewn dyer m` ± ¤§¦¨

ïkL ìk àì Bîöòì.cigid zeyx zeidl lireiy §©§Ÿ¨¤¥
éòawtzqd ±øBa ,ïðçBé éaøwenr didyäòLz,migthø÷òå ¨¥©¦¨¨¦§¨§¨©

àéìeç äpnî,dnc` yeb ±dîéìLäåjk ici lräøNòì,migth ¦¤¨§¨§¦§¦¨©£¨¨
,miaxd zeyxa dnc`d z` gipdeeäîmixne` m`d ,dfa oicd ©

yúøé÷òdõôçxeadnúéiNòådävéçîxead z` daiygnd £¦©¥¤©£¦©§¦¨
cigid zeyxleúà÷ éããä éãäa,mi`a md cgia ±áéiçéîelr ©£¥£¨¥¨¨¦©©

xead dyrp xwry xg`ly oeik ,miaxd zeyxl xeadn d`vedd
,cigid zeyx,áéiçéî àì Bàxead did `l dxiwrd iptly oeiky Ÿ¦©©

`xnbd dtiqene .cigid zeyxn xwry aygp df oi`e cigid zeyx
:sqep wtqéöîéz íàå[dvxz-]äøNò ävéçî éåä àìc ïåék ,øîBì §¦¦§¥©¥¨§Ÿ¨¥§¦¨£¨¨

áéiçéî àì ,àøwéòîdxyr ly dvign xeal did `ly oeiky ± ¥¦¨¨Ÿ¦©©
a oicd dn wtzqdl yi ,aiig epi` dxiwrd mcew migthøBáwenr

äøNò,migthàéìeç dëBúì ïúðå,miaxd zeyxn dnc` yeb ± £¨¨§¨©§¨§¨
dèòéîe,cigid zeyx my xeadn lhiae migth dxyrn jka,eäî ¦£¨©

,df ote`ayúçpädõôçcigid zeyx `edy xeaa÷eléñådävéçî ©¨©¥¤§¦§¦¨
cigid zeyxl xead z` daiygndeúà÷ éããä éãäamd cgia ± ©£¥£¨¥¨¨

m`d ,wtzqdl yie ,mi`aáéiçéîiptly oeik ef dqpkd lr `ed ¦©©
,cigid zeyx aeyg did oiicr xeaa dnc`d z` gipdyàì BàŸ

áéiçéî.cigid zeyx my epnn lha xeaa dnc`d zgpd mry oeik ¦©©
:`xnbd dywn .df wtq heytl dvex `xnbddéãécî déì èBLôéz¦§¥¦¦¥

,envr ixacn opgei iax ly ewitq z` heytz ±ïðúc(.w onwl),÷øBfä ¦§©©¥
wgxnl utgúBnà òaøàrbte miaxd zeyxa,ìúBkarbt m` ©§©©©¤

íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦
,xeht mewn `ed migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`e ,miaxd

ewxf m`e ,xehteäøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdnõøàa ÷øBæk §©¨¥£¨¨§¥¨¨¤
,miaxd zeyxaúBnà òaøà õøàa ÷øBfäåmiaxd zeyxa.áéiç §©¥¨¨¤©§©©©¨

da ïðéåäå,ef dpyn ixaca epzpe ep`ype -àäåixde -çð àìutgd ©£¦©¨§¨Ÿ¨
uegn dgpd dyr `ly `vnpe ,eixeg`l xfg `l` lzekd iab lr
dxyrn dhnl wxefd aiig recne ,dxiwrd mewnn zen` rax`l

,migthïðçBé éaø øîàå,ef `iyew ayiileðéðL äðéîL äìéáãa± §¨©©¦¨¨¦§¥¨§¥¨¨¦
zeipepnyd zngn lzekl zwacpy ,dpny dp`za zxacn dpynd
epipyy jkne .zen` rax` jezl dixeg`l zxfeg dpi`e day
zen` rax`a elit` xaecny rnyn 'zen` rax` wxefd' dpyna

,zenvnevnåle`yl yi ok m`éànà,ef dwixf lr aiig `ed recn ± §©©
úBnà òaøàî èòîî à÷ àä,lzeka dp`zd dwacpyk ixd ± ¨¨§©¥¥©§©©

dwacpy dp`zd mewn xeriyk zen` rax`n dwixfd mewn hrnzp
rax` did dwixfd zryay oeik dwixfd lr aiig mewn lkne ,lzekl
,zen` rax` xeriyn hrnzp dwixfd ici lry s` lzekd cr zen`
migth dxyr wenr xea jeza `ileg gipnd z` mb aiigl yi ok m`e
:`xnbd dgec .migth dxyrn xead hrnzn ef dgpd ici lry s`

c ,lzeka dp`z wxefn xead jeza `ileg gipn cenll oi`àì íúä̈¨Ÿ
déì ìháî àëä déì ìháîdlhan epi` ,dp`z wxefa my ± §©¥¥¨¨§©¥¥

rax`n zhrnn dpi` okle ,lzekdn wlgk daeyg `le ,dnewna
yi okle ,my dlhan `ed ixd xeaa `ileg gipna o`k la` ,zen`
xead hrnzn dci lry ef dgpd lr aiig epi` `ny wtzqdl
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc zay(iyiy meil)

ïúçpä eðééä åàìmiffe mirprpzn mindy oeik ,gpenk aeyg epi` ± ¨©§©¨¨¨
dyry aygp `l feb`d z` lhp m`e ,gpen feb`d oi`e ,onfd lk

.dxiwràáø éòaa ,`ax wtzqd la` ±æBâàgpendóö éìëe ,éìëa ¨¥¨¨¡¦§¦§¦¨
eäî ,íéî éab ìòegipde ilkdn feb`d z` lhp m` oicd dn ± ©©¥©¦©

,zxg` zeyxaïðéøîà éîc ,xnel epl yi m`d -ïðéìæà æBâà øúa ¦¨§¦©¨©¡¨§¦©
,feb`d xg` mikledy ±çééð àäåaeyge ,ilka gpen `ed ixde ± §¨¨¥©

,dxiwr dyryàîìéc Bà`ny e` ±ïðéìæà éìk øúaxg` mikled ± ¦§¨¨©§¦¨§¦©
,ilkdçééð àì àäårprpzne sv `ed `l` gpen epi` ixd ilkde ± §¨Ÿ¨¥©

:`xnbd zxne` .mind iab lre÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp

:dnec oic `xnbd d`ianïîLsvdïéé éab ìòzeyxa egipde elhpy ¤¤©©¥©¦
a `ed ielz ,onya dxiwr dyry aygp m` ,zxg`éaø ú÷Bìçî©£¤©¦

,ïðaøå éøeð ïa ïðçBé,oii lr gpend ony oiprl xg` mewna ewlgpy ¨¨¤¦§©¨¨
ïðúc(d"n a"t mei leah),ïîLdnexz lyïéé éab ìò óvL,dnexz ly ¦§©¤¤¤¨©©¥©¦

íBé ìeáè òâðåaixrd `l oiicre ez`nehn xdhidl lahy `nh-] §¨©§
[eynyàlà ìñt àì ,ïîMad z`,ïîLoi`y ,lqtp `l oiid la` ©¤¤Ÿ¨©¤¨¤¤

miaygp oiide onyd oi`y oeik ,oiia mb dribpk zaygp onya ezribp
,mixaegnkäæì äæ øeaéç íäéðL øîBà éøeð ïa ïðçBé éaøxacke ©¦¨¨¤¦¥§¥¤¦¤¨¤

enke .lqtp oiid s`e ,oiia mb mei leahd rbpy enk df ixde ,md cg`
mixaeqd minkgl ,zaya oiid lrn ony xwerd ,zay oiprl ok
aeyg epi`y min lr svd feb`k `ed ixd ,mixaegn miaeyg mpi`y
xaeqd ixep oa opgei iaxle ,onyd zxiwr lr aiig epi`e ,gpenk
miaygpy min iab lr mink `ed ixd ,dfl df mixaegn miaygpy

.onyd zxiwr lr aiige ,migpenk
lirl opgei iax ly wtqd oirn ,sqep oic d`ian `xnbd(:hv)gipna

:migth dxyrn ehrine xeaa utg,íéaøä úeLøa øBa ,ééaà øîà̈©©©¥¦§¨©¦
äøNò äweîòmigthäðîL äáçøe,migth drax` lr migth÷øæå £¨£¨¨§¨¨§Ÿ¨§¨©

úìöçî dëBúì,miaxd zeyxa zgpen dzidyáéiçm` la` . §¨©§¤¤©¨
d÷léçxealúìöçna,xead rvn`a zlvgnd z` cinrdy ,ef ¦§¨©©§¤¤
,øeèt,cigid zeyx my xeadn lha zlvgnd zgpd ici lry oeik ¨

xead jxe` xqgp dzre ,migth dpeny xead jxe` did dligzny
rvn`a zlvgnd z` cinrdy oeike ,zlvgnd iaer xeriy z`
drax` lr migth drax` xead iwlgn cg` s`a oi` eiykr ,xead
zeyx my xeadn lha ezgpday oeiky iia`l heyt dide ,migth
.jka wteqn didy opgei iaxk `le ,ef dgpd lr aiig epi` ,cigid

:`xnbd zxne`ävéçî àìháî úìöçîc déì àèéLôc ,ééaàì± §©©¥¦§¦¨¥§©§¤¤§©§¨§¦¨
aiig epi`e ,cigid zeyx my xeadn zlhan zlvgndy el heyty

,dzgpd lrïkL ìkgipna xaeq `edyàéìeçxeaa dnc` yeb ± ¨¤¥§¨
,my elhane migth dxyr wenrävéçî àìháîcz` hrnny ± ¦§©§¨§¦¨

m` ixdy ,ef dgpd lr aiig epi`e cigid zeyx my epnn lhane xead
lk ,dvignd z` zlhan ok it lr s` xeaa dlhan epi`y zlvgn

la` .dvignd z` lhaz xeaa dlhan `edy `ileg okyïðçBé éaøì§©¦¨¨
àéìeç déì àéòaéîcz` lhan `edy xeaa `ileg gipna wtzqdy ± §¦©§¨¥§¨

ndy xnel yi f`y ,xeaa `ilegdzaygp ezgpd oi`e zlhazn dvig
gipna ok m` ,dgpdúìöçî,xead rvn`aàèéLtxaeq `ed i`ce ± ©§¤¤§¦¨

zeyx oic dgpdd mewnn lhayky xn`p m` s`y ,aiig `edy
,aiig `ed o`k ,xeht `ed ,dgpdd ici lr cigidclhan epi`y oeik §

,xeaa zlvgnd z`àzöéçî àìháî àìzlhan zlvgnd oi` ± Ÿ§©§¨§¦§¨
cigid zeyx xead oiicr ,dvignd zgpd xg` s`e ,xead zevign z`
did ,xeaa zlvgn gipna mb wtzqn opgei iax did eli`y .`ed

.`ilega `le zlvgna wtzqn
m` ,xeaa mipezpd mixac iabl iia` xn`y sqep oic d`ian `xnbd

:xead zevign z` milhan mdíéaøä úeLøa øBa ,ééaà øîàå§¨©©©¥¦§¨©¦
äøNò äweîòmigthäòaøà äáçøexead m` ,migth,íéî äàìî £¨£¨¨§¨¨©§¨¨§¥¨©¦

÷øæåmiaxd zeyxn oa` e` min,áéiç ,dëBúìdzid m` la`äàìî §¨©§¨©¨§¥¨
÷øæå úBøétmiaxd zeyxn utg.øeèt ,dëBúì:`xnbd zxxan ¥§¨©§¨¨

àîòè éàî.zexit `ln xeal min `ln xea oia weligd mrh dn ± ©©£¨
:`xnbd daiynàzöéçî éìháî àì íéîz` mihrnn mpi` min ± ©¦Ÿ§©§¦§¦§¨

la` ,cigid zeyx my epnn milhan mpi`e xeadéìháî úBøét¥§©§¦
àzöéçîmy epnn milhane xtr ede`lny enk xead z` mihrnn ± §¦§¨

cigid zeyx.
:`xnbd zxne`éëä énð àéðzxn`y enk] `ziixaa ok epipy ± ©§¨©¦¨¦

,[iia`÷øBfäutgíiä ïîzilnxk `edyàéèøñéàìdlelq jxc-] ©¥¦©¨¨¦§©§¨
,miaxd zeyx `idy [xirl xirn dkilendåwxefd okàéèøñéàä ïî §¦¨¦§©§¨

,øeèt ,íiìzeyxl zilnxkn utg xiardl xeqi` oi` dxezdny ©¨¨
.zilnxkl miaxd zeyxne miaxdíà ,øîBà ïBòîL éaøzeyxn wxf ©¦¦§¥¦

e ,mil miaxdLémia÷øfL íB÷naxeaäøNò ÷Bîòmigtháçøå ¥©¨¤¨©¨£¨¨§¨¨
äòaøà,migth,áéiç,migth dxyr wenr ok mb `ed mid lky s`y ©§¨¨©¨

lcap `edy oeik xead eze` mewn lkn ,zilnxkk epic ok it lr s`e
wxefd z` oerny iax aiigy ixd .cigid zeyx `ed ixd ,mid x`yn
,min `ln xeady s` ,cigid zeyx `edy xeal miaxd zeyxn
zeyx my epnn milhan mpi`e eze` mihrnn mind oi`y gkene

.cigid

äðùî
:miaxd zeyxa zen` rax` utg wxefd ipic z` zx`an dpynd

÷øBfämiaxd zeyxa utgúBnà òaøàrbte,ìúBkaewxf m` ©¥©§©©©¤
íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦

,miaxd zeyxa utgd gp `l ,lzeka wxfy df s`y ,xehte ,miaxd
m`e ,xeht mewn `ed migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`y

rbtíéçôè äøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdn÷øBækgpeõøàa §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
y ,aiige ,miaxd zeyxa÷øBfäutgd gpe miaxd zeyxa utgõøàa ©¥¨¨¤

ly wgxna.áéiç ,úBnà òaøà©§©©©¨

àøîâ
lzeka rbte miaxd zeyxa zen` rax` utg wxefdy ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .aiig dxyrn dhnlàäåixde -çð àìlr utgd §¨Ÿ¨
zen` rax` jeza gpy `vnpe ,eixeg`l xfeg `l` lzekd iab

:`xnbd zvxzn .dxiwrd mewnnäðéîL äìéáãa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¥¨§¥¨
eðéðLzngny ,dpny dp`z wxfy ote`a zxacn dpynd ± ¨¦

.dixeg`l zxfeg dpi`e ,lzeka `id zwacp day zeipepnyd
oiprl ,lzeka utg wxefd oipra cer dpc `xnbdmeyn aiig didiy

:cigid zeyxl miaxd zeyxn `ivenøîà áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©
÷øæ ,àéiç éaømiaxd zeyxa utgäøNòî äìòîì,migthäëìäå ©¦¦¨¨©§©§¨¥£¨¨§¨§¨

àeäL ìk øBça äçðåea oi`y migth dxyr deabd lzekay §¨¨§¨¤
,migth drax` lr migth drax`ú÷Bìçîì eðàaielz df xac ± ¨§©£¤

zwelgnaïðaøå øéàî éaø(:`i `nei)xrya dfefn aeig oiprl ewlgpy , ©¦¥¦§©¨¨
agx `ed dhnl wxe migth dxyr deab `edy dtikk ieyrd lebr

,migth drax`øîàc øéàî éaøìy oeik dfefna aiig `edyïé÷÷Bç §©¦¥¦§¨©§¦
íéìLäìaiigd xeriy gzta yie wewg lzekd eli`k mi`exy ± §©§¦

o`k mb ,dfefnaáéiçéî,cigid zeyxl miaxd zeyxn qipkn meyn ¦©©
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wx my mikldn miaxdy lr s` miaxd zeyxl aygp wwxdy
ea zkldn miaxd zeyxy mewny df oic dpye xfg `pzde .wgeca
ick ,wgeca wx my zkll mileki miaxd m` mb miaxd zeyxl aygp
la` ,dkildl zaygp wgeca dkild `weecy ,sqep oic eprinydl

LéîLzmiynzyn miaxdydéîL àì ÷çcä éãé ìò[aygp epi`-] ©§¦©§¥©§©Ÿ§¥
,LéîLzzeyxl aygp epi` wgeca ea miynzyn miaxy mewne ©§¦

,miaxd zeyxa z`vnpy `neb okle ,df yinyz zngn miaxd
lr s`e ,miaxd zeyxl zaygp dpi` ,migth dxyrn zegt dwnere
e` ,miraek da ripvdl milekiy ,yinyzl miaxl die`x `idy it
zaygp dpi` ,wgeca wx `ed df yinyze li`ed mewn lkn ,mixceq

.ezngn miaxd zeyxl
:dziiyew z` zniiqn `xnbdéì änì éðîéæ éøz '÷÷ø' '÷÷ø' àlà¤¨§¨§¨§¥¦§¥¨¨¦

`weec wgcd ici lr jelid oic z` minrt izy azk `pzd recn -
.wgcd ici lr jelid ly xg` ote` eprinydl el did ixde ,wwxa

:`ax uxznãçeprinydl ick df oic dpy `pzd zg` mrt - ©

miaxd zeyxl aygp wwxdyãçå ,änçä úBîéaztqep mrte - ¦©©¨§©
mb miaxd zeyxl aygp wwxdy eprinydl ick df oic dpy `pzd

éëéøöe .íéîLbä úBîéamipte` ipyay eprinydl `pzd jxvede - ¦©§¨¦§¦¦
,miaxd zeyxl aygp wwxd el`àðéîà äåä ,àãç àðz éàcm`y - §¦¨¨£¨£¨¨¦¨

c ,xnel leki iziid ,zg` mrt wx wwxd oic z` dpey didéléî éðä̈¥¦¥
`l` mpi` el` mixac -ébñîc éLðéà éãéáòc ,änçä úBîéa¦©©¨©£¦¦¦§¥¦§©¥

eäééLôð éøewàìick min ea yiy wwxa zkll miieyr miyp`y - §©¥©§©§
,mnvr xxwlíéîLbä úBîéa ìáà,jka mkxc oi`yàìwwxd aygp £¨¦©§¨¦Ÿ

.miaxd zeyxlïðéòîLà éàåwwxdy eprinyn `pzd did m`e - §¦©§§¦©
miaxd zeyxl aygp,íéîLbä úBîéazenia `weecy mixeaq epiid ¦©§¨¦

,ok epic minybdphéîc ïåéëcéôicba minybd zeniay oeikny - §¥¨§¦©§¦
,miaxd zeyxay hihde ytxd zngn miklkeln miyp`dàìŸ

eäì útëéà,wwxa miklede ,xzei etphi mdicbayúBîéa ìáà ¦§©§£¨¦
änçä`ly ick wwxa mixaer mpi`e miklkeln mpi` mdicbay ©©¨

,mdicba etphiàì`pzd ltk okle .miaxd zeyxl aygp wwxd oi` - Ÿ
minybd zenia oiae dngd zenia oiay eprinydl ick ,wwxd oic z`

.miaxd zeyxl aygp wwxd
:xg` ote`a uxzn iia`éøèöéà ,øîà ééaàCletkl `pzd jxved - ©©¥¨©¦§§¦

c ,wwxd oic z`àðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
cúBnà òaøà éåä àìc àëéä éléî éðä`l` mpi` el` mixacy - ¨¥¦¥¥¨§Ÿ¨¥©§©©

meyn ,ea mikldn miaxd zeyx ipay ,zen` rax` agx epi`y wwxa
,etiwdl xy`n xzei ea xearl gepyúBnà òaøà éåäc àëéä ìáà£¨¥¨§¨¥©§©©

déì éôwî éôewàepi`y oeik ,zen` rax` agx `edy wwxa la` - ©¥©§¦¥
xy`n xzei etiwdl miticrn mde ,miaxd zeyx ipa jelidl gep
`pzd xfg okle ,[zilnxkk `l`] miaxd zeyx aygp epi` ,ea xearl
zen` rax` agx wwx mby eprinydl ick ,wwxd oic z` dpye
,wgeca ea mikldn miaxd zeyx ipay meyn ,miaxd zeyx aygp

.jelidl aygp wgcd ici lr jelide
:xg` ote`a uxzn iy` axéøèöéà ,øîà éMà áøC`pzd jxved - ©©¦¨©¦§§¦

c ,wwxd oic z` letklàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
c xnelàëéä éléî éðäote`a `l` mpi` el` mixacy -äåäcwwxd ¨¥¦¥¥¨©£¨
äòaøàxearl xzei gepy itl ,ekeza xearl miyp`d jxcy ,migth ©§¨¨

,miaxd zeyxl aygp `ed okle ,eilr blcl xy`n ekezaàëéä ìáà£¨¥¨
éàåä àìcagx epi`y wwxa la` -äòaøà,migthéòñt éòñôéî §Ÿ£©©§¨¨¦§§¦¨§¦

déì,miaxd zeyxl aygp epi`e ,eilrn blcle reqtl miyp`d jxc - ¥
agx epi`y wwx mby eprinydl ick df oic dpye `pzd xfg okle
mb mixaer miax miyp`y iptn ,miaxd zeyxl aygp migth drax`

.dfk wwx jeza
:`xnbd zxne`déîòèì éMà áø àãæàåiy` ax xn`y df xace - §¨§¨©©¦§©§¥

,eilrn miblcn miax miyp` m` mb miaxd zeyxl aygp wwxdy
,exn` ezhiyl÷éøæc ïàî éàä ,éMà áø øîàcutg wxfy in - §¨©©©¦©©§¨¦

utgd jlde ,zen` rax` wgxnl miaxd zeyxaàìîâc àãebà çðå§¨©¨§©§¨
,migth drax`n zegt eagexe ,xybd agexl gpeny ur gel lr -

,xybay zegeld x`yl df gel oia hren geex yie,áéiçéîwxef oick ¦©©
migth drax`n zegt eagexy oeiky it lr s`e ,miaxd zeyxa utg

,eilr mdilbx z` migipn mpi`e eilrn miblcny miyp` yiéøäL¤£¥
aøBa ïéò÷Ba íézeyxl aygp okle ,eilr mikled miax miyp` - ©¦§¦

.miaxd

äðùî
:mia lehlhd ipic z` x`al dtiqen epzpyn÷øBfäutgíiä ïî ©¥¦©¨

zilnxk `edyäLaiì,miaxd zeyx `idyåwxefd okäLaiä ïî ©©¨¨§¦©©¨¨
miaxd zeyx `idyíiì,zilnxk `edyåutg wxefd okíiä ïî ©¨§¦©¨

zilnxk `edyäðéôqì,cigid zeyx `idyåwxefd okäðéôqä ïî ©§¦¨§¦©§¦¨
cigid zeyx `idyíiì,zilnxk `edyåwxefd okäðéôqä ïî ©¨§¦©§¦¨

,øeèt ,dzøéáçìzeyxn e` miaxd zeyxn wxefdy meyncigid ©£¤§¨¨
.xeht ,jtidl e` zilnxkl
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,øîBà äãeäé éaødpitqd m`äøNò äweîòmigthääBáb ïéàå ©¦§¨¥£¨£¨¨§¥§¨
äøNòdxyr deab miptan dpitqd llg ,xnelk ,mindn migth £¨¨

deab epi` mid zty lrn hlead dpitqd ly oevigd wlgde ,migth
caekn mina zrwey dpitqdy oeik] migth dxyr mid ztyn

df ote`a ,[d`ynàì ìáà ,íiì dëBzî ïéìèìèîoilhlhníiä ïî §©§§¦¦¨©¨£¨Ÿ¦©¨
.dëBúì§¨

:`xnbd zxxanàðL éàîlehlh dpey dn -àìc ,dëBúì íiä ïî ©§¨¦©¨§¨§Ÿ
,dcedi iax xizdïéìèìèî à÷clhlhn `vnpy meyn -îmid §¨§©§§¦¥

`edyì úéìîøk`idy dpitq,ãéçiä úeLøok m`énð íiì dëBzî ©§§¦¦§©¨¦¦¨©¨©¦
c ,xeq`l el yi mb -ìèìèî÷lhlhn `vnpy -ãéçiä úeLøî ¨§©§¥¥§©¨¦

,úéìîøëì.dcedi iax xq` `l dfa recne §©§§¦
:`xnbd zx`andceçà åàì àlàiax xizd eay ote`d i`ce `l` - ¤¨¨©¨

otec iaer lr mind z` jteyyk `ed ,mil dpitqdn lhlhl dcedi
.egkn dizeptc jxc mil micxei minde ,cigid zeyx `edy dpitqd

dpéî òîLeici lr d`ved lry o`kn gikedl yie -úéìîøëa Bçk §©¦¨Ÿ§©§§¦
eøæb àì,`xnbd dwiqn .minkgdpéî òîL.ok gikedl yi ok` - Ÿ¨§§©¦¨

ze`xwpd zephw zepitqa lehlhd ipic z` zx`an `xnbd
:'`z`via'ïLéîc àúàöéa éðä ,àðeä áø øîàzephw zepitq - ¨©©¨¨¥¦¦¨¨§¥¨

zeklede dlrnln zeagx el` zepitqe ,oyin enyy mewna eidy
,oikq ly ecegk zexv od ozizgzay cr ,dhnln zexvwzne
daeb oda yi m` elit` ,[` xeiv] migth dxyr zedeab odizeptce

xvwzdl zeligzny mewnd cr drax` agex lr dxyrïéà¥
a] (äòáøàá) àlà ïäa ïéìèìèîjez,[úBnà òaøàoi`y iptn §©§§¦¨¤¤¨§©§©©

ly oezgzd wlgde li`ed ,zilnxk zeaygpe ,cigid zeyx oic odl
siwn epi`y itl ,lehlha dxizny dvignl aygp epi` zevignd
,xie`a ielz eli`k zevignd ly oeilrd wlgde ,aeyg mewn

.lehlha dxizny dvign dpi` dielz dvigne
:`ped ax siqenïøîà àìå,df oic epxn` `le -àlàkúBçôa ïéàL §Ÿ£¨¨¤¨¤¥§¨

ìMîäLagex dpitqd zirwxwl mikenqd migthäòaøàoia migth ¦§Ÿ¨©§¨¨
dlrnl wx zeptcd oia migth drax` geex yiy xnelk ,dizeptc
dvignl zaygp dvignd okle ,dpitqd zirwxwn migth dylyn

,xen`k ,dielzìáàm`ìMî úBçôa LéäLmikenqd migth £¨¥§¨¦§Ÿ¨
agex dpitqd zirwxwläòaøà,dizeptc oia migthda ïì úéì- ©§¨¨¥¨¨

migth dylyn zegtay ,dkeza lhlhl xzene ,df oic xn`p `l
eli`k aygpe ,'ceal' oicn dnezqk zaygp dpitqd zirwxw
,migth drax` agex ea yiy mewnl cr dler dpitqd zirwxw
agex yiy mewna dpnn dlrnly zevignl zxaegn `idy `vnpe
ea yiy aeyg mewn zetiwn zevignde ,dizeptc oia migth drax`
dpitqd jezay mewnd dyrpe ,zeielz zevign opi`e migth drax`

.zen` rax`n xzei mb ea lhlhl xzene ,cigid zeyxåokéà §¦
éðaøeàå éð÷ eäðélîxvd mewnd z` `lin m` -zirwxway ©¦§¨¥§§¨¥

drax` agex dizeptc oia yiy mewnd cr zeaxre mipwa dpitqd
,migthda ïì úéìzeaxrde mipwdy meyn ,df oic xn`p `l - ¥¨¨

mewn zetiwn zevigndy `vnpe ,dpitqd zirwxwn wlgk miaygp
lhlhl xzene ,zeielz zevign opi`e migth drax` ea yiy aeyg

.mewn eze`n migth dxyr zedeab zeptcd m` dkeza
é÷úîdì ódywd -ïîçð áø,`ped ax lràîéìåxn`pe -ãeb ©§¦¨©©§¨§¥¨

àúvéçî úéçàzevign z` aiygpe ,[dvignd z` cxede jeyn-] ©¥§¦¨¨
`vnpe ,mid zirwxw cr zecxei od eli`k oeilrd owlga dpitqd

,migth drax` mewn zetiwn od oezgzd owlga s`yàéðz àì éî¦Ÿ©§¨
,`ziixaa epipy `l m`d -äð÷ õòð ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥¨©¨¤

migth dxyr deab,íéaøä úeLøamigth drax` agex oi` dpwae ¦§¨©¦
,migth drax` lrBLàøáegipd dpwd lyì÷ñøèea yiy [lq-] §Ÿ§©§©

,migth drax` lr migth drax` agex÷øæåzeyxn utg mc` §¨©
miaxdåéab ìò çðå,lwqxhd ly,áéiçmiaxd zeyxn wxef oick §¨©©¨©¨

.migth dxyr wenr lwqxhd oi` m` elit`e ,cigid zeyxlàîìà©§¨

ïðéøîàmixne`y gken -,àúvéçî úéçà ãebit lr s` okle ¨§¦©©¥§¦¨¨
od eli`k mi`ex ep` ,migth dxyr zedeab opi` lwqxhd zevigny
y`xay oeike ,dpwd daeb lk z` zetiwne rwxwd cr zecxei
daeba zevign el yiy `vnp ,migth drax` agex yi lwqxhd
drax` lr migth drax` eagexy mewn zetiwnd migth dxyr

,dziiyew z` `xnbd zniiqn .migthàîéð énð àëäiabl o`k mb - ¨¨©¦¥¨
xn`p dpitqd,àúvéçî úéçà ãebdpitqd zevign z` aiygpe ©¥§¦¨¨

s`y `vnpe mid zirwxw cr zecxei od eli`k oeilrd owlgay
.migth drax` mewn zetiwn od oezgzd owlga

é÷úîdì ódywd -óñBé áø,ongp ax lràäì eäì àòéîL àìå- ©§¦¨©¥§Ÿ§¦¨§§¨
dn erny `l m`dda eèîe ,áø øîà äãeäé áø øîàcyie - §¨©©§¨¨©©¨¨

dxn`p ef drenyy xnel mihepyíeMî[mya-]éðúå ,àéiç éaø ¦©¦¦¨§¨¥
dìòutg wxefdy dcedi iaxa iqei iax ixac lr `ziixaa epipye - £¨

,aiig cenrd y`xay lwqxhlïéøèBt íéîëçålwqxhl wxefd z` ©£¨¦§¦
gkene .cigid zeyx aygp lwqxhd oi`y itl ,dpwd y`xay
cr zecxei lwqxhd zevign eli`k mi`ex oi` minkg zrcly
zeyxl aygp lwqxhd oi`e ,dpwd daeb lk z` zetiwne rwxwd
dpitqd zevign z` aiygdl epl oi` dpitqd iabl mb ok m`e ,cigid

.mid zirwxw cr zecxei od eli`k
ééaà déì øîà,sqei axlàøañz àì zàåxeaq jpi` dz` ike - ¨©¥©©¥§©§Ÿ¦§§¨

,df ote`a `zvign zig` ceb mixne`yàéðúäåepipy `lde - §¨©§¨
,`ziixaaãenò`vnpd,íéaøä úeLøa`edeäøNò dBábmigth ©¦§¨©¦¨©£¨¨

äòaøà áçøå,migth drax` lr migthBøwéòa ïéàåewlga-] §¨¨©§¨¨§¥§¦¨
agex [oezgzdäòaøà,migthBìL øöwa Léåxv wlg eze`a-] ©§¨¨§¥©¨¨¤

daeb [rwxwl jenqdìLäL,[xeiv d`x] migth÷øæåzeyxn utg §Ÿ¨§¨©
miaxd,áéiç ,åéab ìò çðå,cigid zeyxl miaxd zeyxn wxef oick §¨©©¨©¨

agx epi` rwxwl jenqy cenrd ly oezgzd ewlgy it lr s`
.migth drax` lr migth drax`ïðéøîà àîìà[mixne`y gken-] ©§¨¨§¦©

,àúvéçî úéçà ãebcr zecxei zepeilrd zevignd eli`k mi`exe ©¥§¦¨¨
,migth drax` agx epi`y xvd wlgd z` zetiwne rwxwdàëä̈¨

énðxnel yi dpitqd iabl o`k mb -,àúvéçî úéçà ãebz` aiygpe ©¦©¥§¦¨¨
mid zirwxw cr zecxei od eli`k oeilrd owlgay dpitqd zevign
sqei ax gikedy dne .migth drax` mewn ozizgza s` zetiwne
minkgy epipyy `ziixadn `zvign zig` ceb mixne` oi`y

eab dpw iab lr gpend lwqxhl utg wxefd z` mixhetdxyr d
,zegcl yi ,migthàéøéà éãéî,o`kl `id di`x melk -íúä ¦¦¦§¨¨¨

,lwqxhl utg wxefa ,[my-]da ïéò÷Ba íééãbäL ävéçî déì àéåä̈§¨¥§¦¨¤©§¨¦§¦¨
,dizgz mixaer miicbdy dvign `id ixd lwqxhd zvign -
da mixne` oi` efk dvigne ,dpwl uegn daxd zehlea zevigndy
la` ,dvignd milhane dizgz mixaer miicbd ixdy ,'zig` ceb'

àëä,miay dpitqa ,[o`k-]ïéò÷Ba íééãbä ïéàL ävéçî dì àéåä ¨¨¨§¨¨§¦¨¤¥©§¨¦§¦
dain oi` ixdy ,dizgz mixaer miicb oi`y dvign `id ixd - ¨

agx cenra oke .`zvign zig` ceb xnel epl yie ,dizgz xaery
,zig` ceb mixne` xv rwxwl jenqd ewlgy drax` lr drax`
miicbd jxc oi`e ,cenrl uegn jk lk zehlea opi` zevigndy oeik

.agxd ewlg zgz xearle lzeka jkgzdl
:iia` ly evexiz lr dywn `g` axc dixa `g` axáø déì øîà̈©¥©

,éMà áøì àçà áøc déøa àçàlàkéà àä énð äðéôñ éaâmb - £¨§¥§©£¨§©©¦©¥§¦¨©¦¨¦¨
yi ixd okíéâc úòé÷aok m`e ,dpitqd ly dizeptc zgz mixaerd §¦©¨¦

da mixne` oi`y ,dizgz mixaer miicbdy dvignl dnec `id ixd
.zig` ceb
déì øîà,`g` axl iy` axíéâc úòé÷adpitqd zeptc zgzàì ¨©¥§¦©¨¦Ÿ

déîL[zaygp dpi`-]äòé÷aitl ,zig` ceb xnel oi` dzngny §¥§¦¨
.mi`xp mibcd oi`yàøîéz àðîe,ok xnel il oipne -dépéî àòác §¨¥§¨¦§¨¦¥

[l`yy-]øézzL eäî äéeìz ävéçî ,ïéáøî àìáè éaølhlhl ©¦©§¨¥¨¦§¦¨§¨©¤©¦
déì øîàå .äáøeça,oiaxúøzî äéeìz ävéçî ïéàlhlhl §§¨§¨©¥¥§¦¨§¨©¤¤
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äweîò.dpitQd:äøNò.cigId zEWx dedC ,DkFzl:dBáb ïéàå.i DztU,miOd on ' £¨©§¦¨£¨¨§¨§¨¥§©¨¦§¥¨©§¨¨¦©©¦
zrTEWOW oFbMcaFMn miOAD`Vn:íiì dëBzî íéìèìèî.oFbM ,dizFptFC KxC §¤§©©©©¦¦¤©¨¨§©§§¦¦¨©¨¤¤§¤¨§

`l zilnxkA FgkC .lif`e WxtncM ,oiktFWExfB:dëBúì íiä ïî àì ìáà.oi`C ¨¦§¦§¨¥§¨¥§Ÿ§©§§¦Ÿ¨§£¨Ÿ¦©¨§¨§¥
zFptCd lr KilWie `Nni m`W ,zFptC KxC DkFzl mId on WinWY-Ecxizirwxwl ©§¦¦©¨§¨¤¤§¨¤¦§©¥§©§¦©©§¨¥§§©§¨¦

Dpi` i`C ,'i dTEnr hwp ikdlE .dpitQd©§¦¨§¨¦¨©£¨§¦¥¨
'i dTEnr-lhlhnE ,zilnxM DtEB `id £¨¦¨©§§¦§©§¥

inp ddFaB oi`e .DkFzl mId on s` `icdl)(` §¤§¨©¦©¨§¨§¥§¨©¦
'i ddFaB i`C ,hwp `weC 'i-on lhlhl xYEn ©§¨¨©§¦§¨¨§©§¥¦

i"dxl zilnxMnC ,DkFzl mIdmFwn KxC ©¨§¨§¦©§§¦¦¤¤§
Fci z` DiAbdl KixvC .lhlhn `w xEhR§¨§©§¥§¨¦§©§¦©¤¨
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éáømil dkezn oilhlhn 'i ddeab oi`e 'i dwenr xne` dcedi.iziin ikid :z"`e

dwenra `l` ,ibilt `l `dac :i"xe`e ?dilr ibilt opaxc oeik ,dcedi iaxcn `zriiq

,opaxc zeieyxc b"r` ,xeq` ± xeht mewn jxc i"dxl zilnxknc ixaq opaxc .'i deabe 'i

.opax dilr ibilt `l ± mil dkezn lhlhl ,'i ddeab dpi`e 'i dwenra la` .ixy dcedi 'xe

,miay dpitqc ,[`"it] `ztqeza `zi` ikde

,mil dkezn oilhlhn oi` ± 'i dwenre 'i ddeab

dwenr m` :xne` dcedi 'x .dkezl mid on `le

'i dwenra :dcedi 'x w"de .'ek 'i ddeab oi`e 'i

lehlh lhlhl xzenc 'iran `l ± 'i ddeabe

`l` .lhlhn `w xeht mewn jxce li`ed ,xenb

i"r oebk ,lhlhl dpwz yi ± 'i ddeab dpi`a mb

iaxl `zydc :i"xl dywe .q"yd yxtnck ,egk

zeieyxa xeht mewn jxc lehlh ixy dcedi

dyer epi`ya `l` ibilt `l opax elit`e ,opaxc

"oitzzyn cvik" wxtae .xeht mewna dgpd

):ft sc oiaexir(xeq` :xn`c ,ixirfl jixt

.i"dxl zilnxkn xeht mewn jxc silgdl

ibiltc opaxe b"ayxc `zbelt `iyw ixirfle

`lc `kdc i`pz `d ,`zyde .dl ipyne ,`da

ivnc oeik ,mzdc i`pz ipd n"nc :l"ie !dizeek

edl miwen ± 'izeek inwe`l:ä÷åîòoi`e 'i

'i ddeab.lirl c"nl zeywdl oi` `kdn

lk fif `kilca ixiin `kdc ,opigyn `rx`n

`xikidl `edy:

éðäoyinc `zivia.ody yxtnc i"yxitl

lihac ikid ikc :dyw ± dhnln zexvw

oicn lihail p"d ± 'c eda zilc meyn ,i"dx oicn

w"ta xn`ck ,zilnxk).f sc(zilnxk oi`c

ied i`c .i"dx ilewn opax da eliw`e ,'cn dzegt

'c mewn.xeht mewn ± `l i`e .zilnxk ±

dn ,dvign zig` ceb `nil jixt i`n :cere

miptany oeik ,uegan zevignd `diy liren

otece ,myinyz `gip `le ?'c mewn geix my oi`

dwelg enk ,zig` ceb lhan xvway dpitqd

ipw edpiln il dnl :cere .lirlc zlvgna

± ze`lnl lekic oeik ,o`ln `lc b"r` ?ipaxe`e

"oelg" wxta xn`ck ,i"dx aiyg)sc oiaexir

.gr:(:g"xtk d`xpe .zecizia elek e`ln iab ,ynzyne icin dilr gpn ira i`c meyn

mind irva lr zekldny my lre ,minb`a jldl zeieyrd zephw zepitq md `ziviac

mixqpd oia llg yie ,mixqp mixqp zeieyrd zirwxwe zeptc mdl yie .`zivia edl ixw

zrahp dpi` jtdzz elit`y jk dieyr `ide ,mina enk da oiayeie ,my oiqpkp minde

.'ca `l` da oilhlhn oi`e ,zilnxkk dpic ± dvext `idy oeik :`ped ax xn`we .mlerl

llg xqpl xqp oia yi m` la` ,'bn zegt llg xqpl xqp oia oi`y onfa `l` exn` `le

'bn zegta oi`y b"lc d`xpe .opiyiig `l da oiqpkp mindy b"r`e ,inc cealk ± 'bn zegt

dleka lhlhl xzen ± ipaxe`e ipw llgd lk `lin i`e ,'c:

é÷úîóongp ax dl.iqei iax `ipz `l in `zvign zig` ceb `nil i`d ilek jl dnl

ly exwir cr oicxei lwqxhd iptec eli`k oi`ex :`nl` .'eke xne` dcedi iaxa

oixaegn mixqpd e`vnpe ,mixqpd oiaaqne ,oinewr dpitqd iptec eli`k oi`ex ± p"d ,dpw:

÷øæåaiig eiab lr gpe.;zevign x`yl minc dvign oia welig oi`c ,`zyd c"qc i`nl

opz `d ,i`n` iieyw`l ivn `l ± dcedi iaxa iqei iaxc dilr opax ibilt `lc inp c"qe

"oitzzyn cvik" 'ta):ft sc oiaexir:(oi`lnn oi` ± mind on dlrnl `idy `xhfefb

.zig` ceb ipd` `l ikdlc ,`l ± dhnl la` ,i"dx dcedi iaxa iqei 'x dil aiyg eiab lr `wecc !lwqxha enk ibqz 'i dvign `la ?'i dvign jixv dn 'i dvign dl eyr k"`` ,dpnid

epiid ± 'i dvign `xhfefb iab opirac `d :inp i`oi`yk zig` ceb dcedi 'xa iqei x"`c ikid ikc ,zig` ceb `nil :jixt ikd `kde .lwqxha enk ,'i dvign ira `l ± wexfl la` .lhlhl

lhlhl s` zig` ceb xninl ol zi` ± 'i dvign my yiy dpitqa p"d ,aiigzdl i"dx iedinl 'i dvign my:ùéå'b ely xvwa.daxd wc `ed m`c :dywe .ux`d on 'b deab :'hpewa 'it

zig` ceb dia jiiy 'c agx dlrnle 'b xvwd iaera yiy oeikc 'b xvwd iaera yiy epiid 'b ely xvwa i`dc i"xl d`xpe .zig` ceb miicb zriwa ilhane ,lwqxh enk ied ± dpw enk:

àðîå'ek `lah 'x dipin `rac `xniz."oitzzyn cvik"c 'ipznn ith hiyt `l i`n` :z"`e):ft my(i`c :i"xe`e ?dlrnlc dvigna ixzync 'eke mind on dlrnl `idy `xhfefb

mina minkg eliwdy `ed lw :mrhd yxtnc ,`lah iaxn iziin ikdle .dielz dvign zxzn ,min ly opi`y zevign x`ya s` d"dc `"d ± oizipznn:
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éáømil dkezn oilhlhn 'i ddeab oi`e 'i dwenr xne` dcedi.iziin ikid :z"`e

dwenra `l` ,ibilt `l `dac :i"xe`e ?dilr ibilt opaxc oeik ,dcedi iaxcn `zriiq

,opaxc zeieyxc b"r` ,xeq` ± xeht mewn jxc i"dxl zilnxknc ixaq opaxc .'i deabe 'i

.opax dilr ibilt `l ± mil dkezn lhlhl ,'i ddeab dpi`e 'i dwenra la` .ixy dcedi 'xe

,miay dpitqc ,[`"it] `ztqeza `zi` ikde

,mil dkezn oilhlhn oi` ± 'i dwenre 'i ddeab

dwenr m` :xne` dcedi 'x .dkezl mid on `le

'i dwenra :dcedi 'x w"de .'ek 'i ddeab oi`e 'i

lehlh lhlhl xzenc 'iran `l ± 'i ddeabe

`l` .lhlhn `w xeht mewn jxce li`ed ,xenb

i"r oebk ,lhlhl dpwz yi ± 'i ddeab dpi`a mb

iaxl `zydc :i"xl dywe .q"yd yxtnck ,egk

zeieyxa xeht mewn jxc lehlh ixy dcedi

dyer epi`ya `l` ibilt `l opax elit`e ,opaxc

"oitzzyn cvik" wxtae .xeht mewna dgpd

):ft sc oiaexir(xeq` :xn`c ,ixirfl jixt

.i"dxl zilnxkn xeht mewn jxc silgdl

ibiltc opaxe b"ayxc `zbelt `iyw ixirfle

`lc `kdc i`pz `d ,`zyde .dl ipyne ,`da

ivnc oeik ,mzdc i`pz ipd n"nc :l"ie !dizeek

edl miwen ± 'izeek inwe`l:ä÷åîòoi`e 'i

'i ddeab.lirl c"nl zeywdl oi` `kdn

lk fif `kilca ixiin `kdc ,opigyn `rx`n

`xikidl `edy:

éðäoyinc `zivia.ody yxtnc i"yxitl

lihac ikid ikc :dyw ± dhnln zexvw

oicn lihail p"d ± 'c eda zilc meyn ,i"dx oicn

w"ta xn`ck ,zilnxk).f sc(zilnxk oi`c

ied i`c .i"dx ilewn opax da eliw`e ,'cn dzegt

'c mewn.xeht mewn ± `l i`e .zilnxk ±

dn ,dvign zig` ceb `nil jixt i`n :cere

miptany oeik ,uegan zevignd `diy liren

otece ,myinyz `gip `le ?'c mewn geix my oi`

dwelg enk ,zig` ceb lhan xvway dpitqd

ipw edpiln il dnl :cere .lirlc zlvgna

± ze`lnl lekic oeik ,o`ln `lc b"r` ?ipaxe`e

"oelg" wxta xn`ck ,i"dx aiyg)sc oiaexir

.gr:(:g"xtk d`xpe .zecizia elek e`ln iab ,ynzyne icin dilr gpn ira i`c meyn

mind irva lr zekldny my lre ,minb`a jldl zeieyrd zephw zepitq md `ziviac

mixqpd oia llg yie ,mixqp mixqp zeieyrd zirwxwe zeptc mdl yie .`zivia edl ixw

zrahp dpi` jtdzz elit`y jk dieyr `ide ,mina enk da oiayeie ,my oiqpkp minde

.'ca `l` da oilhlhn oi`e ,zilnxkk dpic ± dvext `idy oeik :`ped ax xn`we .mlerl

llg xqpl xqp oia yi m` la` ,'bn zegt llg xqpl xqp oia oi`y onfa `l` exn` `le

'bn zegta oi`y b"lc d`xpe .opiyiig `l da oiqpkp mindy b"r`e ,inc cealk ± 'bn zegt

dleka lhlhl xzen ± ipaxe`e ipw llgd lk `lin i`e ,'c:

é÷úîóongp ax dl.iqei iax `ipz `l in `zvign zig` ceb `nil i`d ilek jl dnl

ly exwir cr oicxei lwqxhd iptec eli`k oi`ex :`nl` .'eke xne` dcedi iaxa

oixaegn mixqpd e`vnpe ,mixqpd oiaaqne ,oinewr dpitqd iptec eli`k oi`ex ± p"d ,dpw:

÷øæåaiig eiab lr gpe.;zevign x`yl minc dvign oia welig oi`c ,`zyd c"qc i`nl

opz `d ,i`n` iieyw`l ivn `l ± dcedi iaxa iqei iaxc dilr opax ibilt `lc inp c"qe

"oitzzyn cvik" 'ta):ft sc oiaexir:(oi`lnn oi` ± mind on dlrnl `idy `xhfefb

.zig` ceb ipd` `l ikdlc ,`l ± dhnl la` ,i"dx dcedi iaxa iqei 'x dil aiyg eiab lr `wecc !lwqxha enk ibqz 'i dvign `la ?'i dvign jixv dn 'i dvign dl eyr k"`` ,dpnid

epiid ± 'i dvign `xhfefb iab opirac `d :inp i`oi`yk zig` ceb dcedi 'xa iqei x"`c ikid ikc ,zig` ceb `nil :jixt ikd `kde .lwqxha enk ,'i dvign ira `l ± wexfl la` .lhlhl

lhlhl s` zig` ceb xninl ol zi` ± 'i dvign my yiy dpitqa p"d ,aiigzdl i"dx iedinl 'i dvign my:ùéå'b ely xvwa.daxd wc `ed m`c :dywe .ux`d on 'b deab :'hpewa 'it

zig` ceb dia jiiy 'c agx dlrnle 'b xvwd iaera yiy oeikc 'b xvwd iaera yiy epiid 'b ely xvwa i`dc i"xl d`xpe .zig` ceb miicb zriwa ilhane ,lwqxh enk ied ± dpw enk:

àðîå'ek `lah 'x dipin `rac `xniz."oitzzyn cvik"c 'ipznn ith hiyt `l i`n` :z"`e):ft my(i`c :i"xe`e ?dlrnlc dvigna ixzync 'eke mind on dlrnl `idy `xhfefb

mina minkg eliwdy `ed lw :mrhd yxtnc ,`lah iaxn iziin ikdle .dielz dvign zxzn ,min ly opi`y zevign x`ya s` d"dc `"d ± oizipznn:
`hiyt
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dpdi `l my zeidl zecizr oi`y oeik ,c"qc

`xwirnc :i"x yxtn cere .ipdnc l"nw ,aexir

i"re ,mc` ipa ipy ly zepitqa ixii` ded inp

:jixt d"t`e .efl efn oilhlhnc xn`w aexir

± zexeyw oi`yk ,ikdle .aexir ipdnc `hiyt

`l :wiqne .aexir mzd ipdn `lc ,oilhlhn oi`

oeik ,ewqtp elit`e lhlhle axrl `l` `kxvp

'ek `ipzcke ,exywzpe exfgc:å÷ñôðexq`p.

ax xn`c ,mzqpe gztd jxc axirl inc `le

oiaexirc w"tqa dcedi axe `ped).fi sc(zayc

ied ± ewqtpc oeik ,`kdc .dxzed dxzede li`ed

miza 'b eaxir m`e ,mdipia x"dx ied eli`k

)mdipia(`hiyt ± x"dx dyrpe irvn`d ltpe

dxzed dxzede li`ed opixn` `lc:éëxnzi`

` cifn` ongp axcxnzi.exfg" ipzwc `de

exfg ixnbl `l ,cifna s` "oey`xd oxzidl

i"dx eedc `l` ,lhlhl oey`xd oxzidl

exfg `lac ,y"` `l zepitq` ,edine .`ziixe`c

exfgc :yxtn z"xe .`ziixe`c i"dx ied exywzpe

xn`c p"xe .oicifn` elit` ± oey`xd oxzidl

lhlhl `le wexfl `l` ,dvign ied `l cifnac

,zepitq la` .i"dx dyrp dvignd i"ry epiid ±

ixy cifn elit` ± exyw ik ,i"dx eed ikd e`lac

yiy ixii` ± i"dxa zeqextd zelvgne .lhlhl

± elblbzp ,zexvg izy oia zewiqtn zelvgn

.mipy eaxir mde ,zg` xvgk od ixdy ,exq`p

ilhlhne ,oey`xd oxizidl exfg ± eyxtpe exfg

dvign lky xn`wc `de .o`kl el`e o`kl el`

aidi `w `nrh ± dvign dny zaya dyrpd

,lhlhl e` wexfl e` dvign `ied ± i"dx dyrp dvignd i"rc `kid elit`c .dizlinl

ipzwc `tiqne .dvign `iedc dlgzak aexir xizdl `l` dieyr dpi`y ef dvign y"k

"zebb lk"c `idde .p"xl jixt 'ek zaya ziyrpd dvign lky):bv sc oiaexir:(oiay lzek

mzdc .`kdl inc `l ± dvign xwir cr lhlhl mzd ixyc `ki`e ,ltpy zexvg izy

o`ke o`k miax yiyk ,`kd la` .df xvga cg`e df xvga cg` zia `l` did `ly ixii`

zaya oi`ad oixeicc `zrnya r"ve .exq`p elblbzp opixn` ±)my oiaexir,(:xn`c

dxzed dxzede li`ed zay:

äøù÷d`neh dl `ian dcinrnd xaca.ld`a cg` ey`xy oebk :qxhpewa 'it

`d `kiiy dn ,"l`enycn iwet`l" xn`w i`nc :`cg ,okzi `le .znd

ipzw i`n` :cere .dxiyw meyn `le ,llgk `ed ixd axg meyn `ed mzdc ?l`enycl

`icda opirnyilc :cere !d`nh dxiyw `la dpitqd lr zgpen zlylyd elit` ?"dxyw"

:l`eny epiaxl d`xpe .b"dka jiiy `l inp d`neh z`ad oeyle .llgk `ed ixd axgc

g"ta `id dpyne ."d`nehd z` d`ian" `l` "d`nehd z` dl `ian" opiqxb `lc

zeld`c)d dpyn.(serde ,mirxfd :oivveg `le oi`ian `l el` :ipzw `aa jdc `yixe

zn dizgzn yi m`y :yexit .mind ipt lr dhy `idy dpitqe ,ztptpnd zilhe ,gxetd

,ld` iaiyg `lc ,xg` cvl df cvn d`neh d`ian dpi` ± xg` cvn dxdhe ,cg` cvn

ikyxtne .d`nehd z` d`ian ± dcinrnd xaca dxyw m`c :ipzwe .cinz mirprpny oe

:xnelk `l` ,lfxa ly hwp `wec e`le .lfxa ly ze`lylya dxywy `ede :l`eny

wfg xac xikfdl dvexyk ,jxc oke .dnewnn dffe zrprpzn dpi`y cr wfega dxeywy

"zwqtn dpi` lfxa ly dvign elit`" :enk .lfxa xikfn):gl sc dheq(o`v iqkp" enke

"lfxa).ht sc w"a(xnel erh lfxa ly ze`lyly hwpc meyn `l` ,`ed yeaiye .llgk `ed ixd axg ,"axg llga" aizkc `ed d`neh oiprl b"le .lfxak miywe ezeixg`a ody itl

ibq laxqd hega ± zg` zeyx meyn `ed mrhdy ,zay iab la` .ixnbl gp `diy ld` opirac ,d`neh oiprl n"d :opiqxb `l` .llgk `ed ixd axgc meyn `nrhc:
`tiq
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:àéðúãëå .Bæì Bfî ìèìèìe áøòì àlà äëøöð àì :àøôñ̈§¨Ÿ¦§§¨¤¨§¨¥§©§¥¦¨§¦§©§¨
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.ïBLàøä ïøzéäì eøæçïéa ,úaMa äNòpL ävéçî ìkL ¨§§¤¥¨¨¦¤¨§¦¨¤©£¨©©¨¥
:ïîçð áø øîàäå !?éðéà .ävéçî dîL Y ãéæîa ïéa ââBLa§¥¥§¥¦§¨§¦¨¦¦§¨¨©©©§¨
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ìLaìLììça" áéúëc ,àeä äàîeè ïéðòì .ìæøa ìL ú §©§¤¤¤©§¤§¦§©§¨¦§¦©£©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc zay(ycew zay meil)

íéna àlàc ,dci lr min ze`lnl elkeiy oiprl -àeä ì÷`lew - ¤¨©©¦©
`idíéna íéîëç elé÷äL.dielz dvigna 'zig` ceb' mixne`y ¤¥¥£¨¦©©¦

å,dyw dxe`kléànàoiprl dvignl zaygp dielz dvign recn - §©©
,min ielinàkéà àäyi ixd -íéâc úòé÷a,dvignd zgzàlà ¨¦¨§¦©¨¦¤¨
dpéî òîLy mina minkg eliwdy o`kn gken -àì íéâc úòé÷a §©¦¨§¦©¨¦Ÿ

dîL[zaygp dpi`-]äòé÷ao`kne ,zig` ceb xneln zakrnd §¨§¦¨
ceb dpitqa xneln zakrn dpi` mibc zriway iia` uexizl di`x

.zig`
:dpyna epipy(:w lirl)zetweny it lr s` ,zexeyw opi` m`e

yecigd dn zx`an `xnbd .efl efn oilhlhn oi` ,efl ef [zekenq]
,df oicaúBøeL÷ úBðéôñefa ef,'åë:`xnbd dywn .efl efn oilhlhn §¦§
àèéLtxzen efl ef zexeyw zepitqd m`y df oic `ed heyt `ld - §¦¨

.erinydl dpynd dkxved recne ,efl efn lhlhl
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,àáø øîàxnel dpynd dkxved `l - ¨©¨¨Ÿ¦§§¨

df oicàlàickøézäìjxc efl efn lhlhlúéöéa[dphw dpitq-] ¤¨§©¦¦¦
,ïäéðéaL,dkxc lhlhl xzen ,oda dxeyw ziviad oi`y it lr s`y ¤¥¥¤

qd izye li`ed`ny miyyeg oi`e ,efl ef zexeyw zelecbd zepit
`edy mid xie` jxc lhlhn `vnpe odipian dphwd dpitqd lhpiz

.zilnxk
:`xnbd dywnàøôñ áø déì øîà,`axl,äLîjpid ixd ,xnelk ¨©¥©©§¨Ÿ¤

,execay lecbd did epiax dyny myk ,xecd lecbúøîà÷ øétL- ©¦¨¨§©
ixd ,xne` dz` dti ikeïðz 'Bæì Bfî ïéìèìèî',dpyna [epipy-] §©§§¦¦¨§©

odipia oi`e ,dzxagl zexiyi zg` dpitqn milhlhny rnyne
dpyndy yxtl oi` ok m`e ,dkezl qpkp lhlhndy ztqep dpitq

.dphw dpitq jxc lehlha zxacn
:dpynd ixac z` xg` ote`a x`an `xtq ax,àøôñ áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨

äëøöð àìdf oic xnel dpynd dkxved `l -àlàeprinydl ick Ÿ¦§§¨¤¨
dipyl zg`n lhlhl icky ,mc` ipa ipy ly zepitq izya elit`y

mileki ,odipia zexvg aexir axrl mikixváøòìzexvg aexirålr §¨¥§
df iciàéðúãëå .Bæì Bfî ìèìèì`ziixaa yexita epipyy enke - §©§¥¦¨§¦§©§¨

izy ,zepitqd izy oia aexir lirenyúBðéôñmc` ipa ipy ly §¦
yïéáøòî ,Bæa Bæ úBøeL÷,odipia zexvg aexir.Bæì Bfî ïéìèìèîe §¨§¨§¦§©§§¦¦¨

m`ee÷ñôð,efl ef zexeyw opi`eeøñàðoeiky ,efl efn lehlha ¦§§¤¤§
`edy mide efn ef zecxtpe li`ed ,odipiay aexird lha ewqtpy

m`e .odipia wiqtn zilnxkeøL÷ðå eøæç,efl efïéaeid m` ¨§§¦§§¥
mixyewd,ïéââBLef dk`lny erci `ly e` zay meidy erci `ly §¦

,dxeq`ïéáemixyewd eid m`ïéa ,ïéãéæîeid m`,ïéñeðàeïéám` ¥§¦¦¥£¦¥
eid,ïéòèeî,zepitqd z` zerha exywe xg` xac zxiywa ewqry §¦

,xeqi`a exywp zepitqdy it lr s`,ïBLàøä ïøzéäì eøæçxzene ¨§§¤¥¨¨¦
.efl efn lhlhl,(íéaøä úeLøì) úBñeøtä úBìöçî ïëåzeyrpe §¥©§¨©§¦§¨©¦

ote`a ,mc` ipa dnk yinyzl miaxd zeyx z` wlgl ick zevign
lk ,mewn eze`a mc` ipa ezaye ,envr ipta zeyx yi cg` lkly

,ezeyxa cg`ïéáøòî,mdipia zexvg aexirBæì Bfî ïéìèìèîe- §¨§¦§©§§¦¦¨
m`e .ef zeyxl ef zeyxneììâð,zelvgndeøñàðeze`a lhlhl ¦§§¤¤§

.miaxd zeyx dyrpe xfgy itl ,mewneøæçzelvgndïéa ,eNøôðå ¨§§¦§§¥
miqxetd eid m`ïéa ,ïéââBLeid m`ïéa ,ïéãéæîeid m`ïéáe ,ïéñeðà §¦¥§¦¦¥£¦¥

eid m`,ïéòèeî,xeqi`a eqxtp zelvgndy it lr s`eøæçoze` §¦¨§
zeieyx,ïBLàøä ïøzéäì,efl efn lhlhl xzeneävéçî ìkL §¤¥¨¨¦¤¨§¦¨

dîL ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,úaMa äNòpL[zaygp-].ävéçî ¤©£¨©©¨¥§¥¥§¥¦§¨§¦¨
efl efn lhlhl xzen efl ef zexeyw zepitqd m`y `ziixad ixacne
izy oia aexir lireny `xtq ax uexizk gken ,aexir ici lr

.zepitqd
iabl mb zevign opi` zaya zeyrpd zevigny x`azp `ziixaa
dywn .ongp ax ixac lr df oicn dywn `xnbd ,odipia lehlh

:`xnbdéðéàexfg zaya efl ef exywp zepitqd m`y] `ed jk m`d - ¥¦
,[odipia lhlhl xzene oey`xd oxzidløîàäåxn` ixde -ïîçð áø §¨¨©©©§¨

,ef `ziixa lreðL àìdvign zaygp zaya ziyrpd dvignyàlà Ÿ¨¤¨
oiprl,÷Bøæìcigid zeyxl aygp dvigna zaya edetiwdy mewny ¦§

,aiig jtidl e` miaxd zeyxl myn wxefdeìèìèì ìáàrax` £¨§©§¥

aya swedy mewn jeza zen`dvigna zøeñà`ed ok m`e ,opaxcn ¨
xizdl dliren dxiywd oi` zaya exywp m`y ,zepitq oiprl oicd

.odipia lhlhl
:`xnbd zvxznïîçð áøc øîzéà ék,ongp ax ly epic xn`pyk - ¦¦§©§©©§¨

øîzéà ãéænàedeqpwy ,xn`p cifna zaya ziyrpy dvign lr - ©¥¦¦§©
zevigny dcen ongp ax mb la` ,zay zk`lnn dpdi `ly minkg
m`y `ziixad ixace .zaya lhlhl zexizn bbeya zaya eyrpy
ote`a wx exn`p ,'oey`xd oxzidl exfg' zaya eqxtp zelvgnd
eidy ote`a `le ,mirhen e` miqep` e` mibbey eid miqxetdy
,zeliren zelvgnd micifn eid m`y `ziixaa epipyy dne ,micifn
zaya ziyrpy dvigny `ziixad ly `tiqa xen`d oiprl wx `ed
z` aiigl dlireny epiide ,dvign zaygp cifna ziyrp m` mb
mze`a lehlh xizdl `l la` ,jtidl e` myl miaxd zeyxn wxefd

.zenewn
dpc `xnbd .efl efn oilhlhn ,efl ef zexeyw zepitqy ,dpyna epipy

:efl ef zexeyw zeidl zekixv zepitqd cvikeléôàå ,ìàeîL øîà̈©§¥©£¦
m`èeça úBøeL÷ly x`evd zia z` ea mixyewyìaøqä §§©©§¨

.efl efn lhlhl xzen ,wc heg `edy ,[dnilb-]
:`xnbd zl`eyéîc éëéä,xaecn dna -ïãéîòäì ìBëéc éàm` - ¥¦¨¥¦§¨§©£¦¨

,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdl lekie eic wfg df heg
àèéLt,efl efn lhlhl xizdl liren hegdy df oic `ed heyt - §¦¨

e ,erinydl l`eny jxved dnleéànà ïãéîòäì ìBëé ïéàc éà- ¦§¥¨§©£¦¨©©
recn ,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdl leki epi` df heg m`e

.efl efn lhlhl xizdl liren `ed
:`xnbd daiyníìBòìhega xaecnïãéîòäì ìBëéclekiy - §¨§¨§©£¦¨

,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdldéLôðcî é÷etàì ìàeîLe§¥§©¥¦§©§¥
éúà÷xn` envr `edy enk o`k xn`p `ly hrnl `a l`enye - ¨¨¥

,lfxa ly ze`lylya dxiyw jixvy xg` oipr lrïðúcdpyna ¦§©
(d"n g"t zeld`),døL÷dpitqldãéîònä øáãao`kl cepz `ly ick §¨¨§¨¨©©£¦¨

ea dxywy xac eze` ,o`kle,äàîeè dì àéáîy`x did m`y ¥¦¨§¨
zlylyd ziyrp ,znd ld`a xeyw dpitqd z` zxyewd zlylyd
a` ziyrp da zrbepd dpitqde ,envr znk d`nehd zea` ia`

dxyw m`e .dkezay milkd z` z`nhne d`nehdïéàL øáãa§¨¨¤¥
,äàîeè dì àéáî ïéà ,dãéîòîwx ziyrp zlylyd df ote`ay ©£¦¨¥¥¦¨§¨

dpi`e d`nehl oey`x ziyrp da zrbepd dpitqde ,d`nehd a`
.milk `nhn epi` d`nehl oey`xy ,dkezay milkd z` z`nhn

ìàeîL øîàå,dpynd xe`iaaàeäådxyw' ,epipyy df ote` - §¨©§¥§
epiid ,'dcinrnd xacaLdpitqdìLa äøeL÷ìæøa ìL úìL ¤§¨§©§¤¤¤©§¤

ld`a dxeywd zlylyd okle ,dpitqd z` da cinrdl milibxy
dpitqd z` z`nhne ,envr znk d`nehd zea` ia` ziyrp znd
`id 'dcinrnd xaca' dxywy dpynd zpeeke ,dkezay milkde
,lfxa ly zlylya xnelk ,ea dcinrdl milibxy xaca dxywy
milibx oi`y xaca dxywy epiid 'dcinrn oi`y xac'a dxywe
epi` ea dxywy dny oeike ,zkznn epi`y xaca oebk ,ea dcinrdl
jezay milkl d`nehd z` `ian epi` ,d`nehd zea` ia` dyrp
ziyrp dpitqde ,d`nehd a` `ed ea dxywy xacdy ,dpitqd
l`eny `ae .dkezay milkd z` d`nhn dpi`e ,d`nehl oey`x

`weecy o`k eprinydlàeä äàîeè ïéðòìxaecny izxn`y §¦§©§¨
,lfxa ly zlylya dxeyw dpitqdyáéúëczn z`neh oiprl ¦§¦

(fh hi xacna)dcVd ipR lr rBi xW` lke'áøç ììçamvra F` zna F` §Ÿ£¤¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥§¤¤
,[znl-] llgl axg aezkd yiwd ,'mini zraW `nhi xawa F` mc`̈¨§¨¤¦§¨¦§©¨¦

y eprinydl ickáøçzna drbpyàeä éøäzea` ia` dyrp ¤¤£¥
d`nehdììçkd`neh oiprl `weec okle ,envrïéàjixv ok` - ¤¨¨¦

,xg` oinn zlylya `le lfxa ly zlylya xaecny xnelìáà£¨
o`kïéðòìa zepitqd zxiyw,úaLdidz dpitqdy jixvy it lr s` §¦§©©¨

dxeyw didzy jixv oi` mewn lkn ,dcinrnd xaca dxeyw
`l` ,lfxa ly zlylyaïåékxaca dxywydãéîòäì ìBëéc`ly ¥¨§¨§©£¦¨

efl efn lhlhl xzen dzxagn cxtz,(àeä àîìòa økéä)okle ¤¥§¨§¨
eléôàdxyw m`,ìaøqä èeça.efl efn lhlhl xzen £¦§©©§¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc zay(ycew zay meil)

íéna àlàc ,dci lr min ze`lnl elkeiy oiprl -àeä ì÷`lew - ¤¨©©¦©
`idíéna íéîëç elé÷äL.dielz dvigna 'zig` ceb' mixne`y ¤¥¥£¨¦©©¦

å,dyw dxe`kléànàoiprl dvignl zaygp dielz dvign recn - §©©
,min ielinàkéà àäyi ixd -íéâc úòé÷a,dvignd zgzàlà ¨¦¨§¦©¨¦¤¨
dpéî òîLy mina minkg eliwdy o`kn gken -àì íéâc úòé÷a §©¦¨§¦©¨¦Ÿ

dîL[zaygp dpi`-]äòé÷ao`kne ,zig` ceb xneln zakrnd §¨§¦¨
ceb dpitqa xneln zakrn dpi` mibc zriway iia` uexizl di`x

.zig`
:dpyna epipy(:w lirl)zetweny it lr s` ,zexeyw opi` m`e

yecigd dn zx`an `xnbd .efl efn oilhlhn oi` ,efl ef [zekenq]
,df oicaúBøeL÷ úBðéôñefa ef,'åë:`xnbd dywn .efl efn oilhlhn §¦§
àèéLtxzen efl ef zexeyw zepitqd m`y df oic `ed heyt `ld - §¦¨

.erinydl dpynd dkxved recne ,efl efn lhlhl
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,àáø øîàxnel dpynd dkxved `l - ¨©¨¨Ÿ¦§§¨

df oicàlàickøézäìjxc efl efn lhlhlúéöéa[dphw dpitq-] ¤¨§©¦¦¦
,ïäéðéaL,dkxc lhlhl xzen ,oda dxeyw ziviad oi`y it lr s`y ¤¥¥¤

qd izye li`ed`ny miyyeg oi`e ,efl ef zexeyw zelecbd zepit
`edy mid xie` jxc lhlhn `vnpe odipian dphwd dpitqd lhpiz

.zilnxk
:`xnbd dywnàøôñ áø déì øîà,`axl,äLîjpid ixd ,xnelk ¨©¥©©§¨Ÿ¤

,execay lecbd did epiax dyny myk ,xecd lecbúøîà÷ øétL- ©¦¨¨§©
ixd ,xne` dz` dti ikeïðz 'Bæì Bfî ïéìèìèî',dpyna [epipy-] §©§§¦¦¨§©

odipia oi`e ,dzxagl zexiyi zg` dpitqn milhlhny rnyne
dpyndy yxtl oi` ok m`e ,dkezl qpkp lhlhndy ztqep dpitq

.dphw dpitq jxc lehlha zxacn
:dpynd ixac z` xg` ote`a x`an `xtq ax,àøôñ áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨

äëøöð àìdf oic xnel dpynd dkxved `l -àlàeprinydl ick Ÿ¦§§¨¤¨
dipyl zg`n lhlhl icky ,mc` ipa ipy ly zepitq izya elit`y

mileki ,odipia zexvg aexir axrl mikixváøòìzexvg aexirålr §¨¥§
df iciàéðúãëå .Bæì Bfî ìèìèì`ziixaa yexita epipyy enke - §©§¥¦¨§¦§©§¨

izy ,zepitqd izy oia aexir lirenyúBðéôñmc` ipa ipy ly §¦
yïéáøòî ,Bæa Bæ úBøeL÷,odipia zexvg aexir.Bæì Bfî ïéìèìèîe §¨§¨§¦§©§§¦¦¨

m`ee÷ñôð,efl ef zexeyw opi`eeøñàðoeiky ,efl efn lehlha ¦§§¤¤§
`edy mide efn ef zecxtpe li`ed ,odipiay aexird lha ewqtpy

m`e .odipia wiqtn zilnxkeøL÷ðå eøæç,efl efïéaeid m` ¨§§¦§§¥
mixyewd,ïéââBLef dk`lny erci `ly e` zay meidy erci `ly §¦

,dxeq`ïéáemixyewd eid m`ïéa ,ïéãéæîeid m`,ïéñeðàeïéám` ¥§¦¦¥£¦¥
eid,ïéòèeî,zepitqd z` zerha exywe xg` xac zxiywa ewqry §¦

,xeqi`a exywp zepitqdy it lr s`,ïBLàøä ïøzéäì eøæçxzene ¨§§¤¥¨¨¦
.efl efn lhlhl,(íéaøä úeLøì) úBñeøtä úBìöçî ïëåzeyrpe §¥©§¨©§¦§¨©¦

ote`a ,mc` ipa dnk yinyzl miaxd zeyx z` wlgl ick zevign
lk ,mewn eze`a mc` ipa ezaye ,envr ipta zeyx yi cg` lkly

,ezeyxa cg`ïéáøòî,mdipia zexvg aexirBæì Bfî ïéìèìèîe- §¨§¦§©§§¦¦¨
m`e .ef zeyxl ef zeyxneììâð,zelvgndeøñàðeze`a lhlhl ¦§§¤¤§

.miaxd zeyx dyrpe xfgy itl ,mewneøæçzelvgndïéa ,eNøôðå ¨§§¦§§¥
miqxetd eid m`ïéa ,ïéââBLeid m`ïéa ,ïéãéæîeid m`ïéáe ,ïéñeðà §¦¥§¦¦¥£¦¥

eid m`,ïéòèeî,xeqi`a eqxtp zelvgndy it lr s`eøæçoze` §¦¨§
zeieyx,ïBLàøä ïøzéäì,efl efn lhlhl xzeneävéçî ìkL §¤¥¨¨¦¤¨§¦¨

dîL ãéæîa ïéa ââBLa ïéa ,úaMa äNòpL[zaygp-].ävéçî ¤©£¨©©¨¥§¥¥§¥¦§¨§¦¨
efl efn lhlhl xzen efl ef zexeyw zepitqd m`y `ziixad ixacne
izy oia aexir lireny `xtq ax uexizk gken ,aexir ici lr

.zepitqd
iabl mb zevign opi` zaya zeyrpd zevigny x`azp `ziixaa
dywn .ongp ax ixac lr df oicn dywn `xnbd ,odipia lehlh

:`xnbdéðéàexfg zaya efl ef exywp zepitqd m`y] `ed jk m`d - ¥¦
,[odipia lhlhl xzene oey`xd oxzidløîàäåxn` ixde -ïîçð áø §¨¨©©©§¨

,ef `ziixa lreðL àìdvign zaygp zaya ziyrpd dvignyàlà Ÿ¨¤¨
oiprl,÷Bøæìcigid zeyxl aygp dvigna zaya edetiwdy mewny ¦§

,aiig jtidl e` miaxd zeyxl myn wxefdeìèìèì ìáàrax` £¨§©§¥

aya swedy mewn jeza zen`dvigna zøeñà`ed ok m`e ,opaxcn ¨
xizdl dliren dxiywd oi` zaya exywp m`y ,zepitq oiprl oicd

.odipia lhlhl
:`xnbd zvxznïîçð áøc øîzéà ék,ongp ax ly epic xn`pyk - ¦¦§©§©©§¨

øîzéà ãéænàedeqpwy ,xn`p cifna zaya ziyrpy dvign lr - ©¥¦¦§©
zevigny dcen ongp ax mb la` ,zay zk`lnn dpdi `ly minkg
m`y `ziixad ixace .zaya lhlhl zexizn bbeya zaya eyrpy
ote`a wx exn`p ,'oey`xd oxzidl exfg' zaya eqxtp zelvgnd
eidy ote`a `le ,mirhen e` miqep` e` mibbey eid miqxetdy
,zeliren zelvgnd micifn eid m`y `ziixaa epipyy dne ,micifn
zaya ziyrpy dvigny `ziixad ly `tiqa xen`d oiprl wx `ed
z` aiigl dlireny epiide ,dvign zaygp cifna ziyrp m` mb
mze`a lehlh xizdl `l la` ,jtidl e` myl miaxd zeyxn wxefd

.zenewn
dpc `xnbd .efl efn oilhlhn ,efl ef zexeyw zepitqy ,dpyna epipy

:efl ef zexeyw zeidl zekixv zepitqd cvikeléôàå ,ìàeîL øîà̈©§¥©£¦
m`èeça úBøeL÷ly x`evd zia z` ea mixyewyìaøqä §§©©§¨

.efl efn lhlhl xzen ,wc heg `edy ,[dnilb-]
:`xnbd zl`eyéîc éëéä,xaecn dna -ïãéîòäì ìBëéc éàm` - ¥¦¨¥¦§¨§©£¦¨

,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdl lekie eic wfg df heg
àèéLt,efl efn lhlhl xizdl liren hegdy df oic `ed heyt - §¦¨

e ,erinydl l`eny jxved dnleéànà ïãéîòäì ìBëé ïéàc éà- ¦§¥¨§©£¦¨©©
recn ,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdl leki epi` df heg m`e

.efl efn lhlhl xizdl liren `ed
:`xnbd daiyníìBòìhega xaecnïãéîòäì ìBëéclekiy - §¨§¨§©£¦¨

,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdldéLôðcî é÷etàì ìàeîLe§¥§©¥¦§©§¥
éúà÷xn` envr `edy enk o`k xn`p `ly hrnl `a l`enye - ¨¨¥

,lfxa ly ze`lylya dxiyw jixvy xg` oipr lrïðúcdpyna ¦§©
(d"n g"t zeld`),døL÷dpitqldãéîònä øáãao`kl cepz `ly ick §¨¨§¨¨©©£¦¨

ea dxywy xac eze` ,o`kle,äàîeè dì àéáîy`x did m`y ¥¦¨§¨
zlylyd ziyrp ,znd ld`a xeyw dpitqd z` zxyewd zlylyd
a` ziyrp da zrbepd dpitqde ,envr znk d`nehd zea` ia`

dxyw m`e .dkezay milkd z` z`nhne d`nehdïéàL øáãa§¨¨¤¥
,äàîeè dì àéáî ïéà ,dãéîòîwx ziyrp zlylyd df ote`ay ©£¦¨¥¥¦¨§¨

dpi`e d`nehl oey`x ziyrp da zrbepd dpitqde ,d`nehd a`
.milk `nhn epi` d`nehl oey`xy ,dkezay milkd z` z`nhn

ìàeîL øîàå,dpynd xe`iaaàeäådxyw' ,epipyy df ote` - §¨©§¥§
epiid ,'dcinrnd xacaLdpitqdìLa äøeL÷ìæøa ìL úìL ¤§¨§©§¤¤¤©§¤

ld`a dxeywd zlylyd okle ,dpitqd z` da cinrdl milibxy
dpitqd z` z`nhne ,envr znk d`nehd zea` ia` ziyrp znd
`id 'dcinrnd xaca' dxywy dpynd zpeeke ,dkezay milkde
,lfxa ly zlylya xnelk ,ea dcinrdl milibxy xaca dxywy
milibx oi`y xaca dxywy epiid 'dcinrn oi`y xac'a dxywe
epi` ea dxywy dny oeike ,zkznn epi`y xaca oebk ,ea dcinrdl
jezay milkl d`nehd z` `ian epi` ,d`nehd zea` ia` dyrp
ziyrp dpitqde ,d`nehd a` `ed ea dxywy xacdy ,dpitqd
l`eny `ae .dkezay milkd z` d`nhn dpi`e ,d`nehl oey`x

`weecy o`k eprinydlàeä äàîeè ïéðòìxaecny izxn`y §¦§©§¨
,lfxa ly zlylya dxeyw dpitqdyáéúëczn z`neh oiprl ¦§¦

(fh hi xacna)dcVd ipR lr rBi xW` lke'áøç ììçamvra F` zna F` §Ÿ£¤¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥§¤¤
,[znl-] llgl axg aezkd yiwd ,'mini zraW `nhi xawa F` mc`̈¨§¨¤¦§¨¦§©¨¦

y eprinydl ickáøçzna drbpyàeä éøäzea` ia` dyrp ¤¤£¥
d`nehdììçkd`neh oiprl `weec okle ,envrïéàjixv ok` - ¤¨¨¦

,xg` oinn zlylya `le lfxa ly zlylya xaecny xnelìáà£¨
o`kïéðòìa zepitqd zxiyw,úaLdidz dpitqdy jixvy it lr s` §¦§©©¨

dxeyw didzy jixv oi` mewn lkn ,dcinrnd xaca dxeyw
`l` ,lfxa ly zlylyaïåékxaca dxywydãéîòäì ìBëéc`ly ¥¨§¨§©£¦¨

efl efn lhlhl xzen dzxagn cxtz,(àeä àîìòa økéä)okle ¤¥§¨§¨
eléôàdxyw m`,ìaøqä èeça.efl efn lhlhl xzen £¦§©©§¨
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ääaøä ïéìéLáz éðéîe íépãòî éðéî ìk íãà ìëà eìéôà[hiúáBç éãé àöBé Bðéà íéðénä úLîçî íäL ét ìò óà £¦¨©¨¨¨¦¥©£©¦¦¥©§¦¦©§¥©©¦¤¥¥£¥¤©¦¦¥¥§¥©
ïBæîä úëøáe àéöBnä åéìò ïéëøáîL íçì ìëàiL ãò úaMa ãòñì íãà áiçL úBcòñ 'â14[kãBòå)[`kø÷éòL §ª¤©¨¨¨¦§Ÿ§©¨©¤Ÿ©¤¤¤§¨§¦¨¨©¦¦§©©¨§¤¦¨

1

2

`zax `zkld
÷"ù ìéì úãåòñá äìéëàä éðéðòî ¯ äáøä ïéìéùáú [èé

רמב) בסימן למבואר קודם (בנוסף הדג לאכול ישראל מנהג :
הפה 37הבשר  לשטוף בכדי ביניהם ולשתות ,38.

לחיים  ולומר ביניהם, משהו לאכול שנהגו שאף 39יש ויש ,
מים  במעט הידיים .40מדיחים

ïåæîä úëøáå [ë ידי לצאת יכול פת לו שאין במקום -

עליהם  קובעין שאין מזונות במיני שבת סעודת חובת
שאם  (היינו סעודה עליהם לקבוע שראויים אבל סעודה,

ברכת-המזון) יברך מהם הרבה .42יאכל
ãåòå [àë המוסגר צ"ל שלכאורה העיר וציונים במ"מ -

הסעיף. בסוף

zetqede mipeiv
הרפואה 37) פי על שהוא כתב לח ס"ק קנז סימן בכףֿהחיים

בהעלותך  פ' ובלקוטיֿתורה תחלה, הקל מאכל להקדים שיש
פב, ע' הר"פ הנחות תרצ, ע' (תקס"ג המאמרים וספר ב) (לג,
ולהעלותו  הבשר לברר שיוכלו שכדי כתב קצא) ע' תקס"ז

יותר. קל שבירורם הדגים תחלה לברר יש לקדושה,
ס"ג.38) קטז סי' יו"ד שו"ע

ר' התארח פעם מסופר: 156 ע' ח"ב וסיפורים שמועות בס'
ולסעודה  פייגין, הגביר אצל בצ'ערניגוב (מהומיל) אייזיל
ישב  פייגין הגביר של בנו רבים. אורחים השתתפו עבורו שהכינו
לשתות  וצריכים הדגים , את לאכול גמרו כאשר אייזיל, ר' ליד
בן  שאל בשו"ע, שכתוב כפי לבשר, דגים בין הפה לשטוף כדי
נישט  מ'שוויינקט אז איז וואס און רבי, אייזיל, ר' את הגביר
קודם  הפה ידיחו לא אם (=ומה פלייש די פאר מויל דעם אויס
דעם  אויס נישט מ'שוויינקט אז אייזיל: ר' לו ענה הבשר)?
להשתמד) יכולים כן עושים (=כשלא שמד'ן זיך מען קען מויל,
דאס  און אייזיל ר' אמר ר"ל). השתמד שהוא הוה, (וכך ר"ל

קטן). מדבר מתחיל (=וזה קלייניקייט א פון אן זיך הייבט
'לחיים'39) ולומר משקה לשתות נהג מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק

.(189 ע' תרצ"וֿהש"ת השיחות (ספר ובשר דגים בין
אדמו"ר  כ"ק בדירת הסעודות בעת אדמו"ר כ"ק נהג וכן
משהו  ולאכול מים מעט ולשתות לחיים, לומר מוהריי"ץ,
של  היין שיורי אז לשתות נוהג רבינו הי' מסויימת (בתקופה
התקשרות  מקונטרס 20 ע' ש"ק ומנהגי הליכות (לקט הקידוש)

עו). גליון
בין 40) אמצעיים במים ידיו ליטול נהג מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק

ר' הרה"ח מפי 20 ע' ש"ק ומנהגי הליכות (לקט לבשר דגים
לאדמו"ר  בכלי המים להגיש שזכה לעוויטין שי' בנימין

מוהריי"ץ).
הליכות  לקט פ. ע' ח"א במסיבו (המלך אדמו"ר כ"ק נהג וכן

משב"ק). בשם 20 ע' ש"ק ומנהגי
¯˘·‰ Ì„Â˜ Ï‚Â˜ ˙ÏÈÎ‡ ע"ד) הזקן אדמו"ר כ"ק בשם מובא :

(אוצר  בראשֿהשנה שופר מצות כמו הוא בשבת שקוגל הצחות)
והעיר  ס"ה, תש"ל שלח ש"פ שיחת ,231 ע' חט"ו חב"ד סיפורי
הזקן, אדמו"ר אמרה והאם נכונה, זו אמרה אם יודע שאינו שם

לשבת). קוגל להכין יש - משמו אומרים שכך היות אך

אצל  מהמסובים לא' פעם העיר נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק
[קוגעל, טבעת (דוגמת הבשר לפני קוגל לאכול הק' שולחנו
נהג  וכן הנישואין), לפני בספרים] כמבואר "כעיגול" משרש

.(21 ע' ש"ק ומנהגי הליכות (לקט אדמו"ר כ"ק
È"Òעד"ז41) ÁÙ˜ ÔÓÈÒ· של טובים וימים בשבתות משא"כ :

המזון  ברכת עליו שמברכין פת לאכול חייב שהוא רגלים שלש
ושמחת  נאמר טוב וביום עונג לשבת וקראת נאמר שבשבת
עליו  (שקובעים לחם אכילת בלא ושמחה עונג ואין בחגך
שם  על נקרא סעודה שכל הסעודה עיקר הוא שהלחם סעודה)
לאכול  צריך סעודה עליהם קובעין שאין לחמים (ומיני הלחם
המזון. ברכת לברך חייב הוא ואז סעודה) קביעות כשיעור מהם

È"Ò ËÓ¯ ÔÓÈÒ·Â בלא אפילו דבר שום מלאכול להמנע מצוה :
עיקר  אכילת קודם הכוס על שקידש לאחר אפילו סעודה קביעות
עיקר  שהוא המוציא עליו שמברכים מלחם דהיינו שבת סעודת

סעודות. ג' חובת ידי יוצא אינו שמבלעדו שבת סעודת
Á"Ò „¯ ÔÓÈÒ·Â אבל בשבת תבשיל לאכול כך כל חיוב שאין :

בשבת. סעודות ג' מצות לקיים אפשר אי פת בלא
‚"Ò ‚Ò¯ ÔÓÈÒ·Â ליקח וצריך מעות מעט בידו שיש מי ואפילו :

קודם  הנר הרי נר לקנות במה לו יהיה ולא לשבת מאכלים בהם
שהיא  לנר קודמת שהפת מפת חוץ שבת של המאכלים לכל

הסעודה. מצות עיקר
Á"Ò ‡Ú¯ ÔÓÈÒ·Â הוא הלילה) (קידוש זה קידוש שעיקר כיון :

ולצרכי  היום (לקידוש לכל קודם שלו היין גם התורה מן
קודמת  היא משנה לחם פת לו אין שאם הפת מן חוץ הסעודה)
עיקר  הוא שהפת לפי הפת על ויקדש הלילה קידוש של ליין

פת. בלא כלל לקיימן אפשר שאי השבת סעודת מצות
È"Òלעיל42) ÁÙ˜ ÔÓÈÒ עליהם קובעין שאין לחמים ומיני :

שם  ובשוה"ג סעודה. קביעות כשיעור מהם לאכול צריך סעודה
כשיעור  לאכול הצריך ולא בו חזר שרבינו מהרי"ל, הגהת

וש"נ. סעודה, קביעות
(ספר  החורף בשבתות מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק למעשה נהג וכן

.(84 ע' חכ"א לקו"ש ,29 ע' ה'תש"ב השיחות
אבל  כתב: ירוחם) רבינו על (חדושים ג שנז, צ"צ בפס"ד אמנם
שאין  פשיטא שחרית וסעודת שבת דלילי הראשון סעודות שתי
אם  מסופק יוסף ברכי בשם ראיתי שוב . . תרגימא במיני יוצאין
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ה  סעיף בשבת הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק

1

2

zetqede mipeiv
. . ספק בזה אין ולפע"ד כו', שחרית בסעודת פת לאכול חייב
במ"מ  עליהם שמברכין תרגימא מיני שאוכל מי אפשר מ"מ רק
י"ל  היום חצות אחר אוכל שחרית וסעודת כנהוג. חצות קודם
ב' פת אכל עכ"פ דהא סעודות, ג' י"ח יוצא הדחק בשעת
זה  וגם כסדרן, מסודרין שאינן אף תרגימא, מיני ואחת סעודות

צ"ע.
הלחם 43) הוא הסעודה ועיקר ס"ד: תקכט סימן לקמן וכ"ה

יותר  פת סעודה בכל שיאכל להזהר צריך לפיכך אוכל הוא אשר

עראי. אכילת נקרא כביצה שעד מעט מכביצה
עונג  שהוא הוזכר ושם לעיל (הובא ס"י קפח בסימן הובא ועד"ז

שבת).
א.44) סעיף כדלעיל
מן 45) אחיו אל איׁש וּיאמרּו יׂשראל בני וּיראּו טו: טז, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹשמות

אׁשר  הּלחם הּוא אלהם מׁשה וּיאמר הּוא מה ידעּו לא ּכי ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּוא
לאכלה. לכם ה' ְְֶַָָָָנתן

•
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שרואה ‚ מיד האור על לברך צריך להבדיל כוס לו שאין מי
לו: יש אם הבשמים על וכן תקנ"ט) סי' (עיין

הרבה „ עצים בה שיש אבוקה על לברך המובחר מן מצוה
ריבוי  לשון האש מאורי בורא מברכים שהרי הרבה ומאורות
מאורי  בורא יברך הנר על כשמברך אף מקום ומכל מאורות

וירקרקת. לבנה אדומה שלהבת באור יש גוונין שהרבה האש

ואף  אבוקה זו הרי דולקות הרבה פתילות בה שיש שמן של ונר
אחד  בנר פתילות ב' וכן יחד דולקים עצים ב' אלא שם אין אם

אבוקה. זו הרי אחד) בפה אלא הנר פיות בשתי אינן (אם

לזה  זה מקורבים וחלב שעוה של או שמן של נרות (ב' אם וכן
ריבוי  כאן יש שהרי אבוקה זו הרי יחד מדובקים שאורותיהם עד
נר  כל הרי יחד מדובקים אורותיהם אין אם אבל ביחד מאורות
כן) אם אלא לזה זה מקורבים שהם אע"פ עצמו בפני נחשב
(שאז) אחד נר ועשאן זה גבי על זה שעוה של נרות ב' קלע
שעשאן  כיון יחד מדובקים אורותיהם אין אם (אף כאבוקה דינם

עצמו). בפני נחשב אחד כל אין אחד גוף כעין

רע  שריחן מעצים אבוקה להבדלה ליקח שלא ליזהר וטוב
אנו  שבת במוצאי שהרי אחר בענין אפשר אם קי"ן) (שקורין
להם  הידוע מטעם נוהגין ויש טוב בריח נפש להשיב צריכים
ולא  נרות משאר ולא שעוה של מנרות אבוקה על להבדיל

מעצים:

להדליק ‰ המובחר מן למצוה לו יש עכ"פ אבוקה לו אין אם
אי  (אם בבית להאיר המיוחד מהנר חוץ להבדלה אחד נר
מדובקים  אורותיהם שיהיו עד זה אצל זה כך כל לקרבם אפשר

יחד):

Â כל לו סמוך שיהיה עד שרואהו אע"פ האור על מברכים אין
שיוכל  עד לאורו להשתמש כך כל ממנו ליהנות שיכול כך

אחרת. מדינה למטבע זו מדינה מטבע בין לאורו להכיר

ולהכיר  לאורו להנות שיוכל לראות בצפרנים להסתכל ונוהגין
שהצפרנים  ועוד לבשר צפורן בין שמכיר כמו למטבע מטבע בין
יד  בצפרני לראות ויש לעולם ורבות פרות שהן ברכה סימן הן

רצ"ו. בסי' שנתבאר כמו בשמאלו הכוס ויאחוז ימין

להתברך  סימן היד בשרטוטי שיש הידים בכפות להסתכל ונוהגין

רואה  שאז היד כף לתוך האגודל על אצבעות הד' לכפוף ויש בו
(הצפרנים) פני אז רואה ואינו אחת בבת הכף עם הצפרנים
נוהגין  ויש הצפרנים ששם אחוריהם אלא שבפנים [האצבעות]

הצפרנים: על מאחוריהם ולראות אצבעות הד' אח"כ לפשוט

Êעבירה אין ממלאכת בשבת שבת שלא האור על מברכים
שבת  במוצאי עליו מברכים אין בשבת שהודלק  נר כגון
ואפילו  בעבירה זה באור בשבת הבערה מלאכת ונעשה הואיל
היה  מדליקו ישראל היה שאם כיון עצמו לצורך נכרי הדליקו
צריך  עליו ובירך עבר ואם עבירה מלאכת זו הרי עליו עובר
נכרי  הדליקו אם אבל לו יש אם ששבת אור על לברך לחזור
או  חיה לצורך ישראל אפילו או סכנה בו שאין חולה לצורך
עליה  ומברכים עבירה מלאכת זו אין סכנה בו שיש חולה שאר
שבת  מערב והולכת דולקת שהיתה עששית וכן שבת במוצאי
מלאכת  זו שאין שבת במוצאי עליה מברכים שבת מוצאי עד
שבת: מערב בהיתר והודלקה הואיל בשבת שדלקה מה עבירה

Á ליהנות שאסור זרה עבודה של אור על מברכים אין
ליהנות  אסור לפניה הדולק הנר ואף זרה עבודה מתשמישי
ממש  בה אין ושלהבת השלהבת על היא שהברכה ואע"פ לאורו
זמן  כל מקום מכל עצמה בפני עליה חל זרה עבודה איסור ואין
ממנה  ליהנות אסור זרה עבודה של בגחלת קשורה שהשלהבת
עליה  מברכים אין ולכן בה קשורה שהיא הגחלת איסור מחמת
שאין  לפי שבת במוצאי שהודלקה כגון בשבת שבתה אם אף
ואם  שנתבאר כמו ממנו ליהנות שיוכל אור על אלא מברכים

לו. יש אם אחר אור על לברך צריך ובירך עבר

עליו  מברכין [נכרי] של מנר שלו נר הדליק ישראל אם אבל
זרה  עבודה של משלהבת שהודלק אע"פ ממנו ליהנות שמותר
עבודה  של מנר שהדליק נכרי (אבל ממש בו אין שהשלהבת

שיתבאר): כמו גזירה משום עליו מברכין אין זרה

Ë דהיינו עבירה ממלאכת שבת שלא אור על לברך אסרו לא
הדליק  אם אבל עצמו נר אותו על אלא בשבת שהודלק נר
בנר  שיש שאף עליו מברכים שבת במוצאי אחר נר ממנו ישראל
של  תוספת בו יש מקום מכל שבת שלא הראשון מהנר אור זה
במוצאי  השני בהדלקת מאליו מתוסף שהאור מה דהיינו היתר

וה  היתר זמן שהוא היתר.שבת של התוספת על מברך הוא רי
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. . ספק בזה אין ולפע"ד כו', שחרית בסעודת פת לאכול חייב
במ"מ  עליהם שמברכין תרגימא מיני שאוכל מי אפשר מ"מ רק
י"ל  היום חצות אחר אוכל שחרית וסעודת כנהוג. חצות קודם
ב' פת אכל עכ"פ דהא סעודות, ג' י"ח יוצא הדחק בשעת
זה  וגם כסדרן, מסודרין שאינן אף תרגימא, מיני ואחת סעודות

צ"ע.
הלחם 43) הוא הסעודה ועיקר ס"ד: תקכט סימן לקמן וכ"ה

יותר  פת סעודה בכל שיאכל להזהר צריך לפיכך אוכל הוא אשר

עראי. אכילת נקרא כביצה שעד מעט מכביצה
עונג  שהוא הוזכר ושם לעיל (הובא ס"י קפח בסימן הובא ועד"ז

שבת).
א.44) סעיף כדלעיל
מן 45) אחיו אל איׁש וּיאמרּו יׂשראל בני וּיראּו טו: טז, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹשמות

אׁשר  הּלחם הּוא אלהם מׁשה וּיאמר הּוא מה ידעּו לא ּכי ְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּוא
לאכלה. לכם ה' ְְֶַָָָָנתן

•
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שרואה ‚ מיד האור על לברך צריך להבדיל כוס לו שאין מי
לו: יש אם הבשמים על וכן תקנ"ט) סי' (עיין

הרבה „ עצים בה שיש אבוקה על לברך המובחר מן מצוה
ריבוי  לשון האש מאורי בורא מברכים שהרי הרבה ומאורות
מאורי  בורא יברך הנר על כשמברך אף מקום ומכל מאורות

וירקרקת. לבנה אדומה שלהבת באור יש גוונין שהרבה האש

ואף  אבוקה זו הרי דולקות הרבה פתילות בה שיש שמן של ונר
אחד  בנר פתילות ב' וכן יחד דולקים עצים ב' אלא שם אין אם

אבוקה. זו הרי אחד) בפה אלא הנר פיות בשתי אינן (אם

לזה  זה מקורבים וחלב שעוה של או שמן של נרות (ב' אם וכן
ריבוי  כאן יש שהרי אבוקה זו הרי יחד מדובקים שאורותיהם עד
נר  כל הרי יחד מדובקים אורותיהם אין אם אבל ביחד מאורות
כן) אם אלא לזה זה מקורבים שהם אע"פ עצמו בפני נחשב
(שאז) אחד נר ועשאן זה גבי על זה שעוה של נרות ב' קלע
שעשאן  כיון יחד מדובקים אורותיהם אין אם (אף כאבוקה דינם

עצמו). בפני נחשב אחד כל אין אחד גוף כעין

רע  שריחן מעצים אבוקה להבדלה ליקח שלא ליזהר וטוב
אנו  שבת במוצאי שהרי אחר בענין אפשר אם קי"ן) (שקורין
להם  הידוע מטעם נוהגין ויש טוב בריח נפש להשיב צריכים
ולא  נרות משאר ולא שעוה של מנרות אבוקה על להבדיל

מעצים:

להדליק ‰ המובחר מן למצוה לו יש עכ"פ אבוקה לו אין אם
אי  (אם בבית להאיר המיוחד מהנר חוץ להבדלה אחד נר
מדובקים  אורותיהם שיהיו עד זה אצל זה כך כל לקרבם אפשר

יחד):

Â כל לו סמוך שיהיה עד שרואהו אע"פ האור על מברכים אין
שיוכל  עד לאורו להשתמש כך כל ממנו ליהנות שיכול כך

אחרת. מדינה למטבע זו מדינה מטבע בין לאורו להכיר

ולהכיר  לאורו להנות שיוכל לראות בצפרנים להסתכל ונוהגין
שהצפרנים  ועוד לבשר צפורן בין שמכיר כמו למטבע מטבע בין
יד  בצפרני לראות ויש לעולם ורבות פרות שהן ברכה סימן הן

רצ"ו. בסי' שנתבאר כמו בשמאלו הכוס ויאחוז ימין

להתברך  סימן היד בשרטוטי שיש הידים בכפות להסתכל ונוהגין

רואה  שאז היד כף לתוך האגודל על אצבעות הד' לכפוף ויש בו
(הצפרנים) פני אז רואה ואינו אחת בבת הכף עם הצפרנים
נוהגין  ויש הצפרנים ששם אחוריהם אלא שבפנים [האצבעות]

הצפרנים: על מאחוריהם ולראות אצבעות הד' אח"כ לפשוט

Êעבירה אין ממלאכת בשבת שבת שלא האור על מברכים
שבת  במוצאי עליו מברכים אין בשבת שהודלק  נר כגון
ואפילו  בעבירה זה באור בשבת הבערה מלאכת ונעשה הואיל
היה  מדליקו ישראל היה שאם כיון עצמו לצורך נכרי הדליקו
צריך  עליו ובירך עבר ואם עבירה מלאכת זו הרי עליו עובר
נכרי  הדליקו אם אבל לו יש אם ששבת אור על לברך לחזור
או  חיה לצורך ישראל אפילו או סכנה בו שאין חולה לצורך
עליה  ומברכים עבירה מלאכת זו אין סכנה בו שיש חולה שאר
שבת  מערב והולכת דולקת שהיתה עששית וכן שבת במוצאי
מלאכת  זו שאין שבת במוצאי עליה מברכים שבת מוצאי עד
שבת: מערב בהיתר והודלקה הואיל בשבת שדלקה מה עבירה

Á ליהנות שאסור זרה עבודה של אור על מברכים אין
ליהנות  אסור לפניה הדולק הנר ואף זרה עבודה מתשמישי
ממש  בה אין ושלהבת השלהבת על היא שהברכה ואע"פ לאורו
זמן  כל מקום מכל עצמה בפני עליה חל זרה עבודה איסור ואין
ממנה  ליהנות אסור זרה עבודה של בגחלת קשורה שהשלהבת
עליה  מברכים אין ולכן בה קשורה שהיא הגחלת איסור מחמת
שאין  לפי שבת במוצאי שהודלקה כגון בשבת שבתה אם אף
ואם  שנתבאר כמו ממנו ליהנות שיוכל אור על אלא מברכים

לו. יש אם אחר אור על לברך צריך ובירך עבר

עליו  מברכין [נכרי] של מנר שלו נר הדליק ישראל אם אבל
זרה  עבודה של משלהבת שהודלק אע"פ ממנו ליהנות שמותר
עבודה  של מנר שהדליק נכרי (אבל ממש בו אין שהשלהבת

שיתבאר): כמו גזירה משום עליו מברכין אין זרה

Ë דהיינו עבירה ממלאכת שבת שלא אור על לברך אסרו לא
הדליק  אם אבל עצמו נר אותו על אלא בשבת שהודלק נר
בנר  שיש שאף עליו מברכים שבת במוצאי אחר נר ממנו ישראל
של  תוספת בו יש מקום מכל שבת שלא הראשון מהנר אור זה
במוצאי  השני בהדלקת מאליו מתוסף שהאור מה דהיינו היתר

וה  היתר זמן שהוא היתר.שבת של התוספת על מברך הוא רי
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שבת  במוצאי עליו מברכין אין בשבת שהודלק עצמו נר אותו אבל
היתר  בזמן אור הרבה בו ניתוסף שכבר מרובה זמן לאחר אפילו
שלא  האור של ראשון עמוד על לברך יבאו שמא גזירה משום
עמוד  על כלום ניתוסף לא שעדיין מיד השבת ביציאת דהיינו שבת
ממנו  שהדליק בנר אבל השבת יציאת שלפני ברגע שדלק הראשון
לגזור  אין מיד שבת במוצאי הדליקו אפילו שבת במוצאי ישראל
שבת  שלא הראשון נר על לברך יטעו שמא עליו לברך נתיר אם
ע"י  אלא ישראל ע"י בשבת הודלק לא שבת שלא נר שסתם לפי
על  לברך יטעו לא ישראל שהדליק נר על לברך שנתיר ומפני נכרי

מתחלף. אינו בנכרי שישראל נכרי שהדליק נר

אם  אלא עליו מברכים אין שבת במוצאי נר שהדליק נכרי אבל
מברכים  אין אחר מנכרי הדליקו אם אבל מישראל הדליקו כן
ויברכו  בשבת נכרי שהדליק נר על לברך יבאו שמא גזירה עליו
אבל  היתר של האור שיתוסף קודם מיד שבת במוצאי עליו
שגם  אע"פ מישראל בא עליו שמברך נכרי של זה כשאור
משום  לגזור אין באמצע הישראל שיד כל מנכרי הדליק הישראל
ישראל  יד אם שכן וכל בשבת שהודלק נר של הראשון עמוד
במוצאי  ואבנים מעצים האור שהוציא הוא שהישראל בתחלתו
מגחלים  או שבת מערב הדולק מאור שהדליקו או שבת

ממנו: הנכרי שהדליק נר על שמברכים שבת מערב שהובערו

גֿט  סעיפים הבדלה נר דין רחצ סימן ב חלק
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,äîëç úðéçá àéä ïúéùàøù ,úåøéôñ øùòä ìëå
.àùéã÷ àîùã àæø øäæá '÷ð

"רזא  בשם בזהר הספירות עשר נקראות זה מטעם
עשר  דכל היינו הקדוש), השם (סוד קדישא" דשמא
העולמות  כל את ברא שבהם הקב"ה של כוחותיו
[עשר  חכמה שהיא ראשיתם ואפילו אותם, ומנהיג
תפארת  גבורה חסד דעת בינה חכמה הן: הספירות

"שם". בגדר רק הם כולם - מלכות] יסוד הוד נצח

åúåîöòì òâåð åðéàù íãàì íéàøå÷ù íùä åîë
.ììë åúåäîå

החשיבות  ב"ה, סוף האין ופשיטות רוממות מצד
כשם  אלא אינה עצמו הקב"ה לגבי ה"ספירות" של
תועלת  כל שהרי לגמרי, חיצוני ענין שהוא האדם,
שהזולת  כדי הזולת, בשביל רק היא ונחיצותו השם
לשם, זקוק אינו לעצמו האדם אבל לקרותו, יוכל
לעצמותו  הנוגע ענין אינו השם גדר שכל ונמצא
כפי  רק אלא לעצמו), שהוא (כפי אדם של ומהותו

זולת. עם שמתייחס

יתברך  שהוא כפי רק הוא הספירות גדר כל וכך
ולא  ולהנהיגם, העולמות את לברוא עצמו את השפיל

יתברך. ועצמותו במהותו

(רק) נק' נפקת) (דמחכמה התורה גם ולכן
בחינת  בין הערך ריחוק מחמת הקב"ה", של "שמותיו

ית'. לעצמותו החכמה

שהקב  מגדר "[ומאחר לגמרי מרומם ובעצמו בכבודו ה

הקב  את לתפוס אפשר איך - ("החכמה של "ה קדמונו

ע "עולם  ד ") התורה נפקת "י ?"מחכמה

ממשיך:] זה על הנה

äîëçá ùáìúîå äøåù ä"á óåñ ïéà øåà î"î
.äîëçá ä"éåä ù"îë ,äàìò

ב"ה  סוף אין אור היות עם מקום, מכל אבל
הוא  הרי החכמה, מבחינת קץ אין רוממות מרומם
הכתוב  בלשון וכנרמז עילאה, בחכמה ומתלבש שורה

בחכמה. מתלבש יתברך שהוא בחכמה", "הוי'

לקמן  צדק הצמח בהגהת מבואר לזה [הטעם
לפי  דוקא בחכמה שורה ב"ה סוף אין ד"אור בהמאמר,
- מ"ה' כח אותיות] ["חכמה' ביטול, בחינת שהיא
הוא  וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, על מורה "מה'
הביטול  מצד כלומר: ביטול. של כח מ"ה", "כח
דאין  בה. להתלבש ב"ה סוף אין לאור אפשר שבחכמה,
מציאות  דכל מציאות, באיזו נתפס שיהי' א"א ב"ה סוף
בדבר  להתלבש מוגבל בלתי לדבר וא"א מוגבלת היא
והעדר  ביטול ענינה שחכמה היות אבל מוגבל,

ב"ה]. סוף אין שורה שבו כלי היא כן על המציאות,

ìùî úàø÷ð ,ú÷ôð äîëçîã ,äøåúä ïëìå
ìùîðä úåäîî åðéàù ô"òà ìùîä åîëã .éðåîã÷ä
åáå ,ìùîä êåúá ùáåìî ìùîðä äæ ìë íò ììë
äøåúäå äîëçä êë ,ìùîðä åâéùé à÷åã åãé ìòå

.ä"á óåñ ïéà øåàì ùåáì àéä
" נקראת שהתורה מה יובן הקדמוני",משל ובזה

משל  של כיחס הוא להקב"ה התורה בין שהיחס
הנמשל  ממהות ואינו זר דבר הוא שמשל דכמו ונמשל,
את  להשיג אפשר ידו ועל בו מקום שמכל אלא כלל
המשל, בתוך מלובש הנמשל של שהשכל לפי הנמשל
אחד  דמצד להקב"ה, התורה יחס בענין הוא גם ככה
(וכנ"ל  חכמה מגדר ומתנשא רם ב"ה סוף אין הרי
בעלמא), "שם" כמו הן ספירות העשר שכל בארוכה,
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אבל  ב"ה, סוף אין לגבי זר דבר כמו היא החכמה וא"כ
הנמשל  (כמו בחכמה מלובש ב"ה סוף אין מקום מכל

המשל). בתוך המלובש

.äîìùë øåà äèåò ù"îëå
על  קאי דאור כשלמה, אור עוטה שנאמר וזהו
לבוש  כמו היא והתורה אור, ותורה וכמ"ש תורה
וחכמה. בתורה מלובש יתברך שהוא להקב"ה, ושלמה

óåñ ïéà øåà åéæî úåðäéì ìëåé äøåúä ÷ñò é"ò ïëì
.íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáî ,ùîî ä"á

ובאורייתא  בחכמה מלובש ב"ה סוף שאין מאחר
האדם  יוכל התורה עסק ע"י כן, על נפקת), (דמחכמה
קדמונו  מבחינת ממש, ב"ה סוף אין אור מזיו ליהנות

עולם. של

a wxt yipi` aiig d''c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

המקור ‰Â‰(כג) הא' דברים שני הי' דזכרי' במנורה
המנורה  ושמאל שמימין הזתים שהוא הראשון
השמן  שנמשך השני המקור והב' לגולה השמן שמריקים
כו' המנורה לנרות המוצקות ומן המוצקות אל הגולה מן

בז  הוא זכרי' שראה זו דמנורה הענין הגלות וכללות מן
עד  למטה הירידה בתכלית וכנ"י כו' לשבת שמגביהי דוקא
להם  מגיע העליון דכה"ג רבה אהבה ואור דתורה אור שאין
עכ"ז  אך כנ"ל כו' ותשובה אוי"ר בהתעוררות לעוררם
אור  מבחי' שלמעלה אא"ס עצמות מצד אתדל"ע נמשך
וכ"כ  תורה מכתר שלמעלה ש"ט כתר (והיינו דחכמה
מאחר  כלל שם מעורר מ"ן העלאת שום שאין וכמ"ל)
ע"י  רק ממש העצמות עילוי בבחי' ומרומם מוגבה שהוא
כנ"ל  ורצון הבחירה מן (שלמעלה דוקא בע"כ רצון ביטול
במ"ת  קבלו ברצון שמלכותו מל' כתר בין ההפרש וזהו
לאדון  כעבד מלכות עול בין תורה וכתר מל' כתר שהוא

הגולה  שעל הזתים ענין והוא הנ"ל) מטעם ע"ג שעולה
מצד  ומקורי' עצמי' המשכה התעוררות בחי' שהוא
רצונם  מבטלים למעלה שמלמטה כמו לכנ"י עצמיותו
מצד  למטה מלמעלה כך רצון התעוררו' בלי גם בתמידות
התעוררו' גלוי עי"ז ממילא להיות לנש"י נמשך עצמותו
הרצון  התעוררות מבחי' למעלה שזהו כו' ובחירה רצון
ואור  אה"ר אור מבחי' למעלה והיינו לרצון וטעם והחכמה
דתורה  דחכמה אור יוכל שלא שאעפ"י דתורה החכמה
אבל  הגלות בזמן בנש"י להאיר עליון דכתר הרצון ואור
יכול  דוקא משם כו' דכו"ח וגילוי האור מבחי' מלמעלה
כלל  אור ולא בחשך בהיותם גם לנש"י ולהגיע להמשך
ביותר  מטה מטה לירד יוכל יותר יותר גבוה הגבוה דכל
כו' לראות משפילי ע"כ לשבת המגביהי בענין וכנ"ל
למעלה  ראשה שעל בגולה דזתים זו המשכה שבחי' ונמצא
וד"ל: כה"ג הדלקת שע"י בהמ"ק שבזמן המנורה פני מאור

dkepgd xry
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Â‰ÊÂ,לבתים השייך מצוה היא מזוזה הנה כי בימין מזוזה
מצות  כמו ללבושים השייך מצות בחי' יש הנה כי
מזוזה  פי' והנה לבתים, השייך מצוה היא ומזוזה ציצית,
יצרתי  זו עם וכמ"ש נש"י בחי' היא זו וזה, זו מל' היינו
שקיבל  יום מ' היינו ומ' אלי, זה בחי' הוא וזה כו', לי
נעשה  המצות שע"י והיינו כו', בהר התורה את משה
ימין  בחי' היינו מימין וזהו הקדב"ה, עם נש"י התחברות
בחי' שהיא תחבקני וימינו בבחי' הוא מצות שע"י מקרבת
המשכה  היא התורה אך כו', מצות שע"י מקיפי' המשכת

ושונה  יושב הקדב"ה ושונה היושב כל למטה, מלמעלה
רואין  שאנו וכמו פנימי' בבחי' המשכ' שהיא כנגדו
דהיינו  משמאל ונ"ח וזהו כו', פנימי' בבחי' נמשך שהתורה

שמאל. בחי' את גם ומעלה שמתקן
ÂÔÈÚ‰ הוא בזהר ואיתא הוא, הלוי ועבד כתי' דהנה הוא

השמאל, מקו הם לוים והנה דאתכסי', עלמא דא
דשמאלא, מסט' הם ולוים דימינא מסט' הם כהנים כי
דהנה  השמאל, קו את מתקנים עבודתם ע"י שהלוים והיינו
אינה  צפונית ורוח דומה הוא לאכסדרה עולם ארז"ל
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אבל  ב"ה, סוף אין לגבי זר דבר כמו היא החכמה וא"כ
הנמשל  (כמו בחכמה מלובש ב"ה סוף אין מקום מכל

המשל). בתוך המלובש

.äîìùë øåà äèåò ù"îëå
על  קאי דאור כשלמה, אור עוטה שנאמר וזהו
לבוש  כמו היא והתורה אור, ותורה וכמ"ש תורה
וחכמה. בתורה מלובש יתברך שהוא להקב"ה, ושלמה

óåñ ïéà øåà åéæî úåðäéì ìëåé äøåúä ÷ñò é"ò ïëì
.íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáî ,ùîî ä"á

ובאורייתא  בחכמה מלובש ב"ה סוף שאין מאחר
האדם  יוכל התורה עסק ע"י כן, על נפקת), (דמחכמה
קדמונו  מבחינת ממש, ב"ה סוף אין אור מזיו ליהנות
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המקור ‰Â‰(כג) הא' דברים שני הי' דזכרי' במנורה
המנורה  ושמאל שמימין הזתים שהוא הראשון
השמן  שנמשך השני המקור והב' לגולה השמן שמריקים
כו' המנורה לנרות המוצקות ומן המוצקות אל הגולה מן

בז  הוא זכרי' שראה זו דמנורה הענין הגלות וכללות מן
עד  למטה הירידה בתכלית וכנ"י כו' לשבת שמגביהי דוקא
להם  מגיע העליון דכה"ג רבה אהבה ואור דתורה אור שאין
עכ"ז  אך כנ"ל כו' ותשובה אוי"ר בהתעוררות לעוררם
אור  מבחי' שלמעלה אא"ס עצמות מצד אתדל"ע נמשך
וכ"כ  תורה מכתר שלמעלה ש"ט כתר (והיינו דחכמה
מאחר  כלל שם מעורר מ"ן העלאת שום שאין וכמ"ל)
ע"י  רק ממש העצמות עילוי בבחי' ומרומם מוגבה שהוא
כנ"ל  ורצון הבחירה מן (שלמעלה דוקא בע"כ רצון ביטול
במ"ת  קבלו ברצון שמלכותו מל' כתר בין ההפרש וזהו
לאדון  כעבד מלכות עול בין תורה וכתר מל' כתר שהוא

הגולה  שעל הזתים ענין והוא הנ"ל) מטעם ע"ג שעולה
מצד  ומקורי' עצמי' המשכה התעוררות בחי' שהוא
רצונם  מבטלים למעלה שמלמטה כמו לכנ"י עצמיותו
מצד  למטה מלמעלה כך רצון התעוררו' בלי גם בתמידות
התעוררו' גלוי עי"ז ממילא להיות לנש"י נמשך עצמותו
הרצון  התעוררות מבחי' למעלה שזהו כו' ובחירה רצון
ואור  אה"ר אור מבחי' למעלה והיינו לרצון וטעם והחכמה
דתורה  דחכמה אור יוכל שלא שאעפ"י דתורה החכמה
אבל  הגלות בזמן בנש"י להאיר עליון דכתר הרצון ואור
יכול  דוקא משם כו' דכו"ח וגילוי האור מבחי' מלמעלה
כלל  אור ולא בחשך בהיותם גם לנש"י ולהגיע להמשך
ביותר  מטה מטה לירד יוכל יותר יותר גבוה הגבוה דכל
כו' לראות משפילי ע"כ לשבת המגביהי בענין וכנ"ל
למעלה  ראשה שעל בגולה דזתים זו המשכה שבחי' ונמצא
וד"ל: כה"ג הדלקת שע"י בהמ"ק שבזמן המנורה פני מאור
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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

Â‰ÊÂ,לבתים השייך מצוה היא מזוזה הנה כי בימין מזוזה
מצות  כמו ללבושים השייך מצות בחי' יש הנה כי
מזוזה  פי' והנה לבתים, השייך מצוה היא ומזוזה ציצית,
יצרתי  זו עם וכמ"ש נש"י בחי' היא זו וזה, זו מל' היינו
שקיבל  יום מ' היינו ומ' אלי, זה בחי' הוא וזה כו', לי
נעשה  המצות שע"י והיינו כו', בהר התורה את משה
ימין  בחי' היינו מימין וזהו הקדב"ה, עם נש"י התחברות
בחי' שהיא תחבקני וימינו בבחי' הוא מצות שע"י מקרבת
המשכה  היא התורה אך כו', מצות שע"י מקיפי' המשכת

ושונה  יושב הקדב"ה ושונה היושב כל למטה, מלמעלה
רואין  שאנו וכמו פנימי' בבחי' המשכ' שהיא כנגדו
דהיינו  משמאל ונ"ח וזהו כו', פנימי' בבחי' נמשך שהתורה

שמאל. בחי' את גם ומעלה שמתקן
ÂÔÈÚ‰ הוא בזהר ואיתא הוא, הלוי ועבד כתי' דהנה הוא

השמאל, מקו הם לוים והנה דאתכסי', עלמא דא
דשמאלא, מסט' הם ולוים דימינא מסט' הם כהנים כי
דהנה  השמאל, קו את מתקנים עבודתם ע"י שהלוים והיינו
אינה  צפונית ורוח דומה הוא לאכסדרה עולם ארז"ל
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

דלכך  הוא והענין גמרו, ולא בראו צפון רוח כי מסובבת
מקו  הוא החיצוני' יניקת עיקר דהנה גמרו, ולא בראו
רוח  נגמר הי' אם והנה הצמצומים, ריבוי מחמת השמאל
עד  החיצונים יניקת ריבוי הי' השמאל קו בחי' שהוא צפון
אך  כו'. נגמר לא ולכך אותם, לברר באפשרי הי' שלא
קו  צריך ולכך יניקה תוס' השמאל מקו מקבלים אעפי"כ
בצפון, שחיטתן קדשים שקדשי וזהו תיקון. יותר השמאל
וכך  כו', צפון רוח את מתקנים קרבנות שע"י לפי והיינו
בהם  שנאמר לפי והיינו השמאל, קו את מתקנים הלוים
הוא  וכמ"ש דאתכסי' עלמא בחי' שהוא הוא הלוי ועבד
הוא, ובחי' אתה בחי' יש כי כו', אלקינו ה' הוא עשנו,
דהיינו  דאתכסי' עלמא הוא והוא דאתגלי', עלמא הוא אתה
אין  בינה בחי' שהיא דאתכסי' בעלמא והנה בינה, בחי'
להיות  יכול דשמאלא שמסט' מה כי החיצוני' יניקת שם
ענפין  בבחי' שהם  מדות בבחי' זהו החיצוני' יניקת
למעלה  אבל החיצוני' יניקת להיות יכול ועי"ז מתפרדין
להיות  יכול אינו אזי התכללות בבחי' שם שהם בינה בבחי'

ריעין  תרין בחי' הם חו"ב הנה כי כלל, החיצוני' יניקת
שם  הי' שלא בחכ' ולא ימותו וכתי' כו' מתפרשין דלא
החיצוני'. יניקת להיות יוכל לא עי"ז ע"כ כלל שבירה בחי'
את  ומעלים העלאה בבחי' עבודתם ע"י הלוים והנה
שאין  לפי השמאל קו את מתקני' עי"ז בינה לבחי' המדות
דינין  בבחי' אין שם שהם לפי בשרשן, אלא נמתקין הדינין
בבחי' שם שהם לפי החסדים ע"י נמתקין שהם לפי כלל
נעשה  ועי"ז גילוי בבחי' אא"ס מאיר ששם לפי התכללות
שלום  עושה עמו ופחד המשל וכמ"ש ביניהם, התכללות
בבחי' אא"ס שמאיר עמו ופחד שהמשל שע"י במרומיו
מים  של שר מיכאל במרומי' שלום נעשה עי"ז גילוי
שמאיר  שע"י לפי זא"ז, מכבים ואין אש של שר וגבריאל
ממש  במציאותן בטלים הם עי"ז גילוי בבחי' אא"ס עליהם
שהם  לפי הלוים וכך ביניהם, והתכללות יחוד ונעשה
היא  יומין עתיק והתגלות בינה, בחי' שהיא לשרשן מעלין

א  מתקנים הם עי"ז התכללות בבינה ונעשה השמאל, קו ת
בימינא. שמאלא לאכללא
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ סבלות מתחת אתכם והוצאתי כי גאולות, הד' ג"כ
מלשון  הוא סבלות כי מרע, סור כנגד הוא מצרים
כו' אתכם והוצאתי ולכן יכבדו כבד כמשא וכמ"ש עון כבד
והצלתי  בתיבת כי טוב ועשה כנגד הוא והצלתי סו"מ, הוא
ומקיף  צל מלשון והב' הצלה, מלשון הא' פירושים, שני יש
א"ס  נמשך מצות ע"י כי המצות ממעשה מקיפים והיינו
מצות  ע"י כי הגם תתאה שבתשובה בחי' הב' והם הסוכ"ע,
סובב  פי' כי בפנימי' עדיין מאיר אינו אבל סוכ"ע נמשך
ע"י  הוא בפנימי' מאיר שיהי' וכדי ומקיף, סובב שהוא היינו

כסיתיך  ידי ובצל תורה הוא בפיך דברי ואשים כמ"ש תורה
גאולה  כי תשו"ע הוא ולקחתי וגאלתי המצות. מעשה הוא
וגאלתיך  לאו ואם יגאל טוב יגאלך אם כמ"ש בבינה הוא

יגאלך  אם כדי אנכי, אבל לתפלה, גאולה סמיכת היינו טוב
הוא  שגאולה וזהו שאנכי מי אנכי ע"י היינו גאולה שיהי'
עילאה  תשובה וזהו בבינה הוא עתיק התגלות כי בבינה
היינו  לי לעם לי אתכם ולקחתי יו"ד. לגבי עילאה ה' תשוב
עילאה  ובחכמה נפקת מחכמה אורייתא כי א"ס עצמות

גאולות. הד' וזהו מ"ה כח הוא חכמה כי א"ס שורה

i"pal xen` okl
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úéîéðô úåùáìúä ¯ úåìéöàá
äæ ìëåהבלי ֿגבול לאור סותר לא  הגבול àåäשכח

åë íåöîöä íãå÷ù äâéøãîá.'íåöîöä øçàì äéäéù ìáà
íéìëá óåñ ïéàä øåàã éîéðô úåùáìúäהאצילות ïäùשל

õåçå úåìéöàá øåàäá äìáâää åìòôéùå ìåáâ úðéçáá

åë ïë äéäéù øùôà êéà úåìéöàì',של פנימית התלבשות
גבול? בתוך גבול בלי

בלי הוא דאצילות  האור שבאמת  לומר, אפשר היה ואולי
באופן  רק בכלים, כלל מתלבש שאינו אלא ממש, גבול
הרבי אומר זה על הנה - אותו  מגבילים אינם ולכן מקיף,
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úåùáìúäנ"ע úðéçáá ïä úåìéöàã úåøåàäù çøëäáå
ä íé÷øô ìéòì øàáúðù åîëå íéìëäá éîéðô'åכל שזה '

פנימי באופן  בכלים  מתלבש  שהאור אצילות, של ,המושג 
ùøùá åäæù úåîìåòá úåùáìúä úðéçá ùéù ïéàåø åðà éøäå

åë úåìéöàã úåøéôñ øùòîהיא שההתלבשות רואים אנו  - '
שיש יותר הנמוכים בעולמות זה של מהתוצאות גם  פנימית
מהעשר  שרשו זה  שכל וכדומה, בגוף נשמה של התלבשות

בכלים. בפנימיות מתלבש האור ששם שבאצילות ספירות
åîöòì ãò úîàä íâå37,וההוכחות הסברות כל מלבד -

האמת  היא שכך ומוחלט ברור באופן הוא זה ïäùענין
åëהאורות éîéðô úåùáìúä úðéçáá',

- השאלה  מתבקשת  óåâáùוממילא úåéäì øùôà êéàå
ìåáâ úðéçáá àåäùדאצילות הכלים כלומר -äéäé

åë ìåáâ éìáä øåà úåùáìúäá'àìà היא, הענין כל מסקנת

úåèéùôש úðéçáá åðéà úåìéöàã øåàä íâù øîåì çøëäá
åë ùîî ìåáâ éìá úðéçááåלהתלבש יכול הוא ולכן .'

בכלים.
.øåöé÷

úåøéôñ øùò úðéçáá ïä úåìéöàã úåøåàä íâ íðîà)åîëå
úåøåàá ïä úåøéôñ øùòäù íéãå÷òå ÷éúòá(éìá íä íàù ,

ïäù íâäå ,ìåáâ úðéçá ïäù íéìëäá íéùáìúî êéà ìåáâ
ãñç úðéçáá íéðô ìë ìò íéìéáâî íä éøä ,ìåáâä çë ÷ø

,úåìéöàá ÷ø úåéäì ïúåèùôúäá íéìéáâî íâå ,äøåáâå
éðôì åîéùøä úåéúåàá óåñ ïéà øåàä éåìéâì äîåã åðéàå
úîàá íâå ,ììë úåàéöîá åéä àì úåéúåàä éøäù ,íåöîöä
éìáä óåñ ïéà øåà íìòä êøòë íìòäá ìåáâä çë æà äéä

åë íåöîöä øçàì ìåáâ.'

a"xrz zereayd bgc 'a mei
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הראשונים.37. בספרי מקורו זה ביטוי

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

‰h‰" ּוראה עיני ּפקח ּוׁשמע, אזנ ׁשממתינּואלקי (את) «≈ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּתכן  להבין וצרי עליה". ׁשמ נקרא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָֹוהעיר
ׁשֹוממֹותינּו לראֹות עינים ּופקיחת אזן ּדהּטית זֹו ּבּקׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹענין
אּדלעיל  קאי ּדזה הּוא, הענין א הּקדׁש. עיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוׁשממת

ּתחנּוניו",א מּניּה ואל עבּד ּתפּלת אל אלקינּו ׁשמע "ועּתה , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
היא  והּבּקׁשה הּגלּות, ּתפּלת ׁשהיא ּדנּיאל ּתפּלת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּזֹוהי

ּוראה". עיני ּפקח ּוׁשמע, אזנ ְְְְְֵֵֶַַָָ"הט
ÔÈ·‰Ïe לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה 1ּכל ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יׁשמע  הלא אזן "הנטע הּׁשלֹום, עליו הּמל ּדוד ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּבהֹוכחת
על  ׂשכלי ּבמֹופת ּתֹוכחה ׁשּזהּו יּביט", הלא עין יצר ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאם
רק  היא ׁשּלמעלה ׁשהידיעה האֹומרים הּפילֹוסֹופים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָּדעת
ונׂשּגב  נעלה יתּבר הּוא ּכי מּוחׁשית, ולא ׂשכלית ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹידיעה
ב' יׁש ּכי ונתּבאר הּנבראים. ּבחּוׁשי החּוׁשים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֻמּמּׂשגי
מהׁשּתלׁשלּות. למעלה ב' הׁשּתלׁשלּות, א' ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָמדרגֹות,
וכל  עלּול, מחּיבת עּלה ּדכל ועלּול, עּלה הּוא ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּדהׁשּתלׁשלּות

מהעּלה. מּמילא ּבדר ּובא העּלה ּבער הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעלּול

C"vxz exzi 't ycew zay

ואילך.*) רעח עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר לו.1)נדפס המשך הוא הנוכחי המאמר הקודם. במאמר

זה.א. לפני שכתוב למה מכוון

•
mixeaic ihewl

היא 25כתוב  אלקות הוא". אוכלה אש אלקיך הוי' "כי
מתוך  צריכים ולהתפלל ללמוד שלהבת, אש בבחינת
בתורה  ה' דברי תאמרנה עצמותי שכל הלב , התלהבות

ובתפלה.
חקוק  להיות צריך תורה לומד שחסיד בשעה

יתברך  ורצונו חכמתו היא שהתורה הפנימית, במחשבתו
באימה  להלן מה כחדשים, בעיניך יהיו ויום יום ובכל
ברתת  וביראה באימה כאן אף ובזיעה, ברתת וביראה

נותן 26ובזיעה  כלפי האמיתית הכבוד יראת היתה לחסיד ,
בתורה. והרגיש שחש ב"ה, התורה
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קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

úåùáìúäנ"ע úðéçáá ïä úåìéöàã úåøåàäù çøëäáå
ä íé÷øô ìéòì øàáúðù åîëå íéìëäá éîéðô'åכל שזה '

פנימי באופן  בכלים  מתלבש  שהאור אצילות, של ,המושג 
ùøùá åäæù úåîìåòá úåùáìúä úðéçá ùéù ïéàåø åðà éøäå

åë úåìéöàã úåøéôñ øùòîהיא שההתלבשות רואים אנו  - '
שיש יותר הנמוכים בעולמות זה של מהתוצאות גם  פנימית
מהעשר  שרשו זה  שכל וכדומה, בגוף נשמה של התלבשות

בכלים. בפנימיות מתלבש האור ששם שבאצילות ספירות
åîöòì ãò úîàä íâå37,וההוכחות הסברות כל מלבד -

האמת  היא שכך ומוחלט ברור באופן הוא זה ïäùענין
åëהאורות éîéðô úåùáìúä úðéçáá',

- השאלה  מתבקשת  óåâáùוממילא úåéäì øùôà êéàå
ìåáâ úðéçáá àåäùדאצילות הכלים כלומר -äéäé

åë ìåáâ éìáä øåà úåùáìúäá'àìà היא, הענין כל מסקנת

úåèéùôש úðéçáá åðéà úåìéöàã øåàä íâù øîåì çøëäá
åë ùîî ìåáâ éìá úðéçááåלהתלבש יכול הוא ולכן .'

בכלים.
.øåöé÷

úåøéôñ øùò úðéçáá ïä úåìéöàã úåøåàä íâ íðîà)åîëå
úåøåàá ïä úåøéôñ øùòäù íéãå÷òå ÷éúòá(éìá íä íàù ,

ïäù íâäå ,ìåáâ úðéçá ïäù íéìëäá íéùáìúî êéà ìåáâ
ãñç úðéçáá íéðô ìë ìò íéìéáâî íä éøä ,ìåáâä çë ÷ø

,úåìéöàá ÷ø úåéäì ïúåèùôúäá íéìéáâî íâå ,äøåáâå
éðôì åîéùøä úåéúåàá óåñ ïéà øåàä éåìéâì äîåã åðéàå
úîàá íâå ,ììë úåàéöîá åéä àì úåéúåàä éøäù ,íåöîöä
éìáä óåñ ïéà øåà íìòä êøòë íìòäá ìåáâä çë æà äéä

åë íåöîöä øçàì ìåáâ.'
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הראשונים.37. בספרי מקורו זה ביטוי

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`nd xtq

‰h‰" ּוראה עיני ּפקח ּוׁשמע, אזנ ׁשממתינּואלקי (את) «≈ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
ּתכן  להבין וצרי עליה". ׁשמ נקרא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָֹוהעיר
ׁשֹוממֹותינּו לראֹות עינים ּופקיחת אזן ּדהּטית זֹו ּבּקׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹענין
אּדלעיל  קאי ּדזה הּוא, הענין א הּקדׁש. עיר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוׁשממת

ּתחנּוניו",א מּניּה ואל עבּד ּתפּלת אל אלקינּו ׁשמע "ועּתה , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
היא  והּבּקׁשה הּגלּות, ּתפּלת ׁשהיא ּדנּיאל ּתפּלת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּזֹוהי

ּוראה". עיני ּפקח ּוׁשמע, אזנ ְְְְְֵֵֶַַָָ"הט
ÔÈ·‰Ïe לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה 1ּכל ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יׁשמע  הלא אזן "הנטע הּׁשלֹום, עליו הּמל ּדוד ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹּבהֹוכחת
על  ׂשכלי ּבמֹופת ּתֹוכחה ׁשּזהּו יּביט", הלא עין יצר ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹאם
רק  היא ׁשּלמעלה ׁשהידיעה האֹומרים הּפילֹוסֹופים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָּדעת
ונׂשּגב  נעלה יתּבר הּוא ּכי מּוחׁשית, ולא ׂשכלית ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹידיעה
ב' יׁש ּכי ונתּבאר הּנבראים. ּבחּוׁשי החּוׁשים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֻמּמּׂשגי
מהׁשּתלׁשלּות. למעלה ב' הׁשּתלׁשלּות, א' ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַָמדרגֹות,
וכל  עלּול, מחּיבת עּלה ּדכל ועלּול, עּלה הּוא ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּדהׁשּתלׁשלּות

מהעּלה. מּמילא ּבדר ּובא העּלה ּבער הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָעלּול
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ואילך.*) רעח עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר לו.1)נדפס המשך הוא הנוכחי המאמר הקודם. במאמר

זה.א. לפני שכתוב למה מכוון

•
mixeaic ihewl

היא 25כתוב  אלקות הוא". אוכלה אש אלקיך הוי' "כי
מתוך  צריכים ולהתפלל ללמוד שלהבת, אש בבחינת
בתורה  ה' דברי תאמרנה עצמותי שכל הלב , התלהבות

ובתפלה.
חקוק  להיות צריך תורה לומד שחסיד בשעה

יתברך  ורצונו חכמתו היא שהתורה הפנימית, במחשבתו
באימה  להלן מה כחדשים, בעיניך יהיו ויום יום ובכל
ברתת  וביראה באימה כאן אף ובזיעה, ברתת וביראה

נותן 26ובזיעה  כלפי האמיתית הכבוד יראת היתה לחסיד ,
בתורה. והרגיש שחש ב"ה, התורה
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c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

מחשבתו  בפנימיות חקוק היה התפלל, כשחסיד
מסויימים  כנסת בבתי עומד". אתה מי לפני "דע המלים
עומד", אתה מי לפני "דע התפלה עמוד על רשום
חסידיים  כנסת בבתי עומד, הוא מי לפני ידע שהעמוד
במוח  חקוקות אם כי העמוד, על רשומות אינן אלו מלים

ובלב .
הוא  ברוך ואמירת רבא, שמיה יהא אמן אמן, עניין
על  ומלואו. עולם חסיד של בעיניו הן  שמו וברוך
מלך  ה"אל את מרגיש, הוא ואכן ולחוש להרגיש החסיד
להרגיש  החסיד על ה"אמן", של הנשמה שזה נאמן"
"ברוך  של המלים פירוש את מרגיש, הוא ואכן ולחוש,
שלפני  לבדך" הוי' הוא ה"אתה שזה שמו", וברוך הוא
זה  שמו" ו"ברוך הוא", "אתה זה הוא" ש"ברוך הצמצום,
ההשגה  שהיא זו ובהתבוננות הצמצום, שלפני הוי' שם
היתרון  את החסיד משיג  שמו" וברוך הוא "ברוך של
"אתה  של הענין לגבי שמו" וברוך הוא "ברוך שבענין

לבדך". הוי' הוא

הדעת  בהעמקת חסידות ולומדים שלמדו אלה כל
בתים  בעלי חסידים של כדרכם לא דנפשיה, אדעתא
מבט  וחוטפים בבוקר בשבת ציקוריה או קפה ששותים
מאמר  על ושוכחים תורה" ב"לקוטי או אור" ב"תורה

ע"ה  שמועה 27הרשב"י דבר שאומרים חכם תלמיד "כל
על  שוכחים וכן דובבות" שפתותיו הזה בעולם מפיו

הידוע  יראה 28המאמר אומרו בשם דבר האומר "כל
כנגדו". עומד השמועה בעל כאילו

הרי   תורה" "לקוטי או אור" "תורה כשלומדים
הסבא  ושל האמצעי הרבי של הזקן, רבנו של שפתותיו
"תורה  שלומדים בשעה בקבר. אז דובבות צדק" ה"צמח
הזקן, הרבי השמועה, בעלי הנה תורה" "לקוטי או אור"
על  עומדים צדק", ה"צמח הרבי והסבא האמצעי הרבי
תהיה  לא החסידים שבעדת שבפחותים לפחות ואף ידו.
קדושות  שנשמות בשעה קפה ולשתות לשבת כזו גסות

לידו. עומדות הקדושים הרביים של

a"yz'd ,fenz g"x axr
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ה"ה.27) פ"ב שקלים

•
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ÈÈÁ ÈÓÈ È¯·„][

שלהם  הרבי אצל לראיון להתקבל הבא כל להחסידים, להם יש מיוחדים ותוארים שונים נימוסים
ויותר. כשבוע עצמם שמכינים ויש ימים, משלשה פחות לא הכנה צריך

קודם  שעות איזה הנה לראיון כניסתם וביום המחשבה ובטהרת הנפש חשבון בעיקרה היא ההכנה
גדולה  במרירות חצות, תיקון בסדר והעיקר בתורה ועוסקים ביהכנ"ס מחדרי באחד יחד מתקבצים

הלב.ומתפללים מעמקי היוצאות ובאנחות בבכי' תהלים מזמורי ואומרים בכוונה

יחידות  אצלם הנקרא לראיון להתקבל שזכה מי בצאת אשר להחסידים להם יש מיוחד נימוס
היחידות  מחול אצלם הנקרא במחול הטהרה 190יוצאים מחול זה 191או למחול מיוחד ניגון להם ,192ויש

כף. אל כף ומכים מנגנים והשאר במחול יוצאים היחידות בעלי

לימוד,193החסידים  וניגוני תפלה ניגוני שונים, למקרים מיוחדים ניגונים ומנגנים המה נגינה אוהבי
על  רושם ועושים הענינים לאותם מתאימים הניגונים הנה הרוב ועל התועדות. וניגוני סעודה ניגוני
הניגון  בלשונם הנקרא ההתועדות, שיר והם: אדיר רושם עלי שעשו ניגונים השלשה וביחוד השומע,

אחים  התשובה 194דאהבת ניגון ונקרא ההתבוננות שיר המקדש.194, ניגון ונקרא היחידות שיר ,

מחבקות  כאלו כולן בבות, בחמש והוא וויטעבסק בעיר ראשונה שמעתי אחים, דאהבת הניגון את
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תש"ז  השיחות ספר .152 ע' .38 ע' תש"ב השיחות ספר ראה (190

וש"נ. .110 ע'

"קדשֿ  סכ"ד: תשס"ו) (קה"ת, החוזרים ימי דברי ראה (191

טענצל". הקדשים

.122 ע' תש"ג השיחות ספר תק. ע' ח"ח אגרותֿקודש ראה (192

וש"נ. שם. תש"ז

הועתק  – היחידות" "ניגון המתחיל קטע סוף עד מכאן (193

.2 הערה הנ"ל הניגונים בספר

שם. תש"ג השיחות ספר גם ראה (194

c"ag i`iyp epizeax zxezn

התרגשות  עמה ואתה הגילה מתרומם לבבא מבבא הנפש, ועליצות עליזה בנעימות ומלפפות מנשקות
הנפש.

והתרכזות  הגשמי' הפשטת מעורר קול הוא קמא בבא בבות. שלש של הוא התשובה ניגון
חרטה, מעורר קול – שלישית ובבא עצומה בהתמרמרות כליות במוסר מעורר קול שני', בבא המחשבה,

לבבית. בבקשה וקירוב ניחום געגועי רחמים, תחנוני

התבוננות  מעוררות ממושך, מתון בקול ראשונות בבות שתי בבות. חמש של הוא היחידות ניגון
אומץ  מבעת החמישית ובבא ובטוח, רך בקול ותקוה תודה מביעה ורביעית שלישית בבא והתעמקות.
הניגון. תנועת כפי הרגלים, דפיקות לפי הידים והגבהת רגל תנועת המעורר ומתרגש עליז בקול הרוח

בתורה, ועוסקים ומוצש"ק הששי ליום אור בשבוע, לילות שני נעורים להיות החסידים המה נוהגים
רעהו  את איש מברכים ריעים, בהתועדות עוסקים ולפעמים ופוסקים בגמרא עוסקים חצות עד הרוב על
זמן  עד חצות תיקון שמסדרים ולאחר ואבטיח, גבינה או במזונות וקינוח יי"ש כוס על לחיים בברכת

בחסידות. תורתם בלימוד עוסקים התפלה
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ycew zexb`

ב"ה 

שי' קלמן מו"ה אי"א הנכבד כבוד

וברכה, שלום

בנו  ע"י יחיו הנאהבים ידידינו כל מאת פ"ש קבלתי כהיום

וברכה  ותודה המענה מכתב גם שולח הנני ידו על ואשר שי'

בעזרו  יהי' הטוב והאל הענינים. כל לטובת התעסקותו על לכ'

בגו"ר. עניניו בכל להצליחו

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc zay(iyiy meil)

dxyr deab `ed ,zen` rax`l ribnyky cr ,hrn hrn diabnd
,ezirwxwn migth÷øæåmiaxd zeyxn utgåéab ìò çðåy`xa ± §¨©§¨©©¨

,lzd,áéiçz` siwne ,sewf elek rteynd mewnd eli`k aygpy ©¨
:`xnbd zxne` .cigid zeyxl lzd y`x aygpe ,lzd y`xàéðz©§¨

éëä énð,[ax xn`y enk] `ziixaa epipy oke ±BëBúì äåML éBáî ©¦¨¦¨¤¨¤§
rwxwn ddeab ieand rwxwe ,ieand rwxwl dey ieand gzty ±

,miaxd zeyxíéaøä úeLøì ïBøãî äNòðårwxwd ieand gztne - §©£¤¦§¦§¨©¦
,[` xeiv] miaxd zeyxl zcxeie zrteynBàieand gzt didyäåL̈¤

ìrwxw,íéaøä úeLø,miaxd zeyxn jenp ieand x`yeäNòðå §§¨©¦§©£¤
BëBúì ïBøãîcr zcxeie zrteyn rwxwd miptle ieand gztne ± ¦§§

,[a xeiv] ieand rwxwl deezyn `idyéøö Bðéà éBáî BúBààì C ¨¥¨¦Ÿ
äøB÷ àìå éçìieand gztay retiydy ,ea lhlhl xizdl ick ¤¦§Ÿ¨

.dvign aygpäøNò èwìúnä ìz ,øîBà ìàéìîb ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦¥¥¥©¦§©¥£¨¨
÷øæå ,òaøà CBzîmiaxd zeyxa utg,áéiç ,åéab ìò çðåy`xy ¦©§©§¨©§¨©©¨©¨

.cigid zeyx aeyg lzd

äðùî
zeyxa zen` rax` utg wxefd ipic z` x`al dkiynn dpynd

:miaxd÷øæmiaxd zeyxa utgúBnà òaøà CBúìcnery mewndn ¨©§©§©©
,ea,øeèt ,úBnà òaøàì õeç ìbìbúðådwixfl oiekzd `ly itl §¦§©§¥§©§©©¨

miaxd zeyxa utg wxf .xeqi` lyìbìbúðå ,úBnà òaøàì õeçlr §©§©©§¦§©§¥
gexd iciúBnà òaøà CBúì,ux`d lr ltpy mcew s`.áéiç §©§©©©¨

àøîâ
,dpyna epipyrax` jezl lblbzpe zen` rax`l ueg wxefdy

:`xnbd dywn .aiig `ed recn `xnbd zx`an dzr .aiig ,zen`
çð àì àäårax` jezl xfgy mcew ,zen` rax`l uegn utgd §¨Ÿ¨

zvxzn .zen` rax`l uegn ezxard lr aiig recn ok m`e ,zen`
:`xnbdàeäå ,ïðçBé éaø øîàote`a xaecn df oic ±çpLutgd ¨©©¦¨¨§¤¨

zen` rax`l uegeäMî éab ìòmikenqd migth dyly jeza ©©¥©¤
zxne` .gexd ici lr zen` rax` jezl lblbzpe xfgy iptl rwxwl

:`xnbdéëä énð àéðz,[opgei iax xn`y enk] `ziixaa epipy oke ± ©§¨©¦¨¦
÷øæmiaxd zeyxa utgçeøä Bzôçãe ,úBnà òaøàì õeç ¨©§©§©©§¨©¨©

Bzñéðëäå,zen` rax`l ueg llk gpy `la zen` rax` jezl §¦§¦©
BzàéöBäå äøæçL ét ìò óàå,zen` rax`l ueg,øeètm` la` §©©¦¤¨§¨§¦©¨

eäMî çeøä Bzæçàueg epiidc] enewna gexd eze` dakir ± £¨©¨©©¤
,hrn [zen` rax`lBzñéðëäå äøæçL ét ìò óàrax` jezl ©©¦¤¨§¨§¦§¦©

zen`.áéiç©¨
`xnbd zx`ane ,opgei iax ixac oirk xn` `ax s`y d`ian `xnbd

:eixaca yecigd dnìL CBz ,àáø øîàäLmikenqd migth ¨©¨¨§Ÿ¨
,rwxwlïðaøìmixaeqd(.fv lirl)xie`a xaerd utgy mixne` oi`y §©¨¨

my xaerd utg ,rwxwa gpen eli`k aygpéøöéab ìò äçpä C ¨¦©¨¨©©¥
eäMî:`xnbd zxne` .gpenk aygiy ickdì øîà÷å øîéøî áéúé ©¤¨¦§¥©§¨¨©¨

àzòîL àäì,`ax ly ef dreny xn`e xnixn ayi ±déì øîà §¨§©§¨¨©¥
[el`y-],øîéøîì àðéáø©¦¨¦§¥©
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קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

התרגשות  עמה ואתה הגילה מתרומם לבבא מבבא הנפש, ועליצות עליזה בנעימות ומלפפות מנשקות
הנפש.

והתרכזות  הגשמי' הפשטת מעורר קול הוא קמא בבא בבות. שלש של הוא התשובה ניגון
חרטה, מעורר קול – שלישית ובבא עצומה בהתמרמרות כליות במוסר מעורר קול שני', בבא המחשבה,

לבבית. בבקשה וקירוב ניחום געגועי רחמים, תחנוני

התבוננות  מעוררות ממושך, מתון בקול ראשונות בבות שתי בבות. חמש של הוא היחידות ניגון
אומץ  מבעת החמישית ובבא ובטוח, רך בקול ותקוה תודה מביעה ורביעית שלישית בבא והתעמקות.
הניגון. תנועת כפי הרגלים, דפיקות לפי הידים והגבהת רגל תנועת המעורר ומתרגש עליז בקול הרוח

בתורה, ועוסקים ומוצש"ק הששי ליום אור בשבוע, לילות שני נעורים להיות החסידים המה נוהגים
רעהו  את איש מברכים ריעים, בהתועדות עוסקים ולפעמים ופוסקים בגמרא עוסקים חצות עד הרוב על
זמן  עד חצות תיקון שמסדרים ולאחר ואבטיח, גבינה או במזונות וקינוח יי"ש כוס על לחיים בברכת

בחסידות. תורתם בלימוד עוסקים התפלה

∑
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ycew zexb`

ב"ה 

שי' קלמן מו"ה אי"א הנכבד כבוד

וברכה, שלום

בנו  ע"י יחיו הנאהבים ידידינו כל מאת פ"ש קבלתי כהיום

וברכה  ותודה המענה מכתב גם שולח הנני ידו על ואשר שי'

בעזרו  יהי' הטוב והאל הענינים. כל לטובת התעסקותו על לכ'

בגו"ר. עניניו בכל להצליחו

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2
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4
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6

7

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc zay(iyiy meil)

dxyr deab `ed ,zen` rax`l ribnyky cr ,hrn hrn diabnd
,ezirwxwn migth÷øæåmiaxd zeyxn utgåéab ìò çðåy`xa ± §¨©§¨©©¨

,lzd,áéiçz` siwne ,sewf elek rteynd mewnd eli`k aygpy ©¨
:`xnbd zxne` .cigid zeyxl lzd y`x aygpe ,lzd y`xàéðz©§¨

éëä énð,[ax xn`y enk] `ziixaa epipy oke ±BëBúì äåML éBáî ©¦¨¦¨¤¨¤§
rwxwn ddeab ieand rwxwe ,ieand rwxwl dey ieand gzty ±

,miaxd zeyxíéaøä úeLøì ïBøãî äNòðårwxwd ieand gztne - §©£¤¦§¦§¨©¦
,[` xeiv] miaxd zeyxl zcxeie zrteynBàieand gzt didyäåL̈¤

ìrwxw,íéaøä úeLø,miaxd zeyxn jenp ieand x`yeäNòðå §§¨©¦§©£¤
BëBúì ïBøãîcr zcxeie zrteyn rwxwd miptle ieand gztne ± ¦§§

,[a xeiv] ieand rwxwl deezyn `idyéøö Bðéà éBáî BúBààì C ¨¥¨¦Ÿ
äøB÷ àìå éçìieand gztay retiydy ,ea lhlhl xizdl ick ¤¦§Ÿ¨

.dvign aygpäøNò èwìúnä ìz ,øîBà ìàéìîb ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦¥¥¥©¦§©¥£¨¨
÷øæå ,òaøà CBzîmiaxd zeyxa utg,áéiç ,åéab ìò çðåy`xy ¦©§©§¨©§¨©©¨©¨

.cigid zeyx aeyg lzd

äðùî
zeyxa zen` rax` utg wxefd ipic z` x`al dkiynn dpynd

:miaxd÷øæmiaxd zeyxa utgúBnà òaøà CBúìcnery mewndn ¨©§©§©©
,ea,øeèt ,úBnà òaøàì õeç ìbìbúðådwixfl oiekzd `ly itl §¦§©§¥§©§©©¨

miaxd zeyxa utg wxf .xeqi` lyìbìbúðå ,úBnà òaøàì õeçlr §©§©©§¦§©§¥
gexd iciúBnà òaøà CBúì,ux`d lr ltpy mcew s`.áéiç §©§©©©¨

àøîâ
,dpyna epipyrax` jezl lblbzpe zen` rax`l ueg wxefdy

:`xnbd dywn .aiig `ed recn `xnbd zx`an dzr .aiig ,zen`
çð àì àäårax` jezl xfgy mcew ,zen` rax`l uegn utgd §¨Ÿ¨

zvxzn .zen` rax`l uegn ezxard lr aiig recn ok m`e ,zen`
:`xnbdàeäå ,ïðçBé éaø øîàote`a xaecn df oic ±çpLutgd ¨©©¦¨¨§¤¨

zen` rax`l uegeäMî éab ìòmikenqd migth dyly jeza ©©¥©¤
zxne` .gexd ici lr zen` rax` jezl lblbzpe xfgy iptl rwxwl

:`xnbdéëä énð àéðz,[opgei iax xn`y enk] `ziixaa epipy oke ± ©§¨©¦¨¦
÷øæmiaxd zeyxa utgçeøä Bzôçãe ,úBnà òaøàì õeç ¨©§©§©©§¨©¨©

Bzñéðëäå,zen` rax`l ueg llk gpy `la zen` rax` jezl §¦§¦©
BzàéöBäå äøæçL ét ìò óàå,zen` rax`l ueg,øeètm` la` §©©¦¤¨§¨§¦©¨

eäMî çeøä Bzæçàueg epiidc] enewna gexd eze` dakir ± £¨©¨©©¤
,hrn [zen` rax`lBzñéðëäå äøæçL ét ìò óàrax` jezl ©©¦¤¨§¨§¦§¦©

zen`.áéiç©¨
`xnbd zx`ane ,opgei iax ixac oirk xn` `ax s`y d`ian `xnbd

:eixaca yecigd dnìL CBz ,àáø øîàäLmikenqd migth ¨©¨¨§Ÿ¨
,rwxwlïðaøìmixaeqd(.fv lirl)xie`a xaerd utgy mixne` oi`y §©¨¨

my xaerd utg ,rwxwa gpen eli`k aygpéøöéab ìò äçpä C ¨¦©¨¨©©¥
eäMî:`xnbd zxne` .gpenk aygiy ickdì øîà÷å øîéøî áéúé ©¤¨¦§¥©§¨¨©¨

àzòîL àäì,`ax ly ef dreny xn`e xnixn ayi ±déì øîà §¨§©§¨¨©¥
[el`y-],øîéøîì àðéáø©¦¨¦§¥©
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המשך כיאור למס' שכת ליום שישי עמ' א



iyilyקנ ,ipy ,oey`x - f ,e - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àøàå úùøô
åáøaãéåïåùàø:ýåýé éðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬§Ÿ̈«
âécL ìûa á÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå̈«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ§¥´©®̈

:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLeãéúî÷ä íâå §¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧£¦³Ÿ¦
úà ïrðk õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤§®̈©¥²

:dá eøb-øLà íäéøâî õøàäézrîL éðà | íâå ¤¬¤§ª«¥¤−£¤¨¬¨«§©´£¦´¨©À§¦
íúà íéãárî íéøöî øLà ìàøNé éða ú÷àð-úà¤©«£©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¦§©−¦©«£¦¦´Ÿ®̈

:éúéøa-úà økæàå(éåì)åéðà ìàøNé-éðáì øîà ïëì ¨«¤§−Ÿ¤§¦¦«¨¥º¡¬Ÿ¦§¥«¦§¨¥»£¦´
íéøöî úìáñ úçzî íëúà éúàöBäå ýåýé§Ÿ̈¼§«¥¦´¤§¤À¦©̧©Æ¦§´Ÿ¦§©½¦
rBøæa íëúà ézìàâå íúãárî íëúà ézìväå§¦©§¦¬¤§¤−¥«£«Ÿ̈®̈§¨«©§¦³¤§¤Æ¦§´©

:íéìãb íéèôLáe äéeèðæírì éì íëúà ézç÷ìå §½̈¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«©§¦̧¤§¤¬¦Æ§½̈
ýåýé éðà ék ízrãéå íéýìûì íëì éúééäå§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦®¦«©§¤À¦´£¦³§Ÿ̈Æ
:íéøöî úBìáñ úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©¦§¬¦§¨«¦

çéãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà íëúà éúàáäå§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
dúà ézúðå á÷réìe ÷çöéì íäøáàì dúà úúì̈¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬

:ýåýé éðà äLøBî íëìèéða-ìà ïk äLî øaãéå ¨¤²«¨−̈£¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬¤²¥−¤§¥´
äãárîe çeø øöwî äLî-ìà eòîL àìå ìûøNé¦§¨¥®§³Ÿ¨«§Æ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−

:äL÷ô(ìàøùé)é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
àé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà øaã àáŸ©¥½¤©§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦¦«©©¬¤§¥«

:Böøàî ìûøNéáéøîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¦§¨¥−¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éða ïääòøô éðrîLé C ¥³§¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
Cìî äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ¤´¤

:íéøöî õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì 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 ׁשההת ּגּלּות לנּו לֹומר רׁש"י ׁשל רצֹונֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

מעלתם ּבגלל היתה לא ויעקב יצחק ּכל ‰ÈË¯t˙אברהם, ׁשל ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָֹֹ«¿»ƒֶָ

הּיּו ׁשהם מּׁשּום אם ּכי מהם, ואחד הם,‡·B˙אחד האּמה. ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ¬ֵָָֻ

אחריהם. לבניהם ּׁשּקּבלּו מה ּכל את מסרּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאבֹות,

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§¨¦´
:ïBrîL úçtLî älà úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå§½Ÿ©§¨−¤©§©«£¦®¥−¤¦§§¬Ÿ¦§«

æèúä÷e ïBLøb íúãìúì éåì-éða úBîL älàå§¥̧¤§³§¥«¥¦Æ§´Ÿ§Ÿ½̈¥«§¾§−̈
ìLe òáL éåì éiç éðLe éøøîe:äðL úàîe íéL §¨¦®§¥Æ©¥´¥¦½¤¯©§¦²§©−¨¨«

æé:íúçtLîì érîLå éðáì ïBLøâ éðaçéúä÷ éðáe §¥¬¥«§²¦§¦¬§¦§¦−§¦§§Ÿ¨«§¥´§½̈
ìL úä÷ éiç éðLe ìûéfrå ïBøáçå øäöéå íøîrL ©§¨´§¦§½̈§¤§−§ª¦¥®§¥Æ©¥´§½̈¨¯

ìLeúàîe íéL:äðLèééLeîe éìçî éøøî éðáe §¦²§©−¨¨«§¥¬§¨¦−©§¦´¦®
à:íúãìúì éålä úçtLî älë-úà íøîr çwiå ¥²¤¦§§¬Ÿ©¥¦−§«Ÿ§Ÿ¨«©¦©̧©§¹̈¤

-úàå ïøäà-úà Bì ãìzå äMàì Bì Búãc ãáëBé¤³¤«Ÿ̈Æ´§¦½̈©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤
ìLe òáL íøîr éiç éðLe äLî:äðL úàîe íéL ¤®§¥Æ©¥´©§½̈¤¯©§¦²§©−¨¨«

àë:éøëæå âôðå çø÷ øäöé éðáeáëìàLéî ìûéfr éðáe §¥−¦§¨®¬Ÿ©¨¤−¤§¦§¦«§¥−ª¦¥®¦«¨¥¬
:éøúñå ïôöìàåâë-úa òáLéìà-úà ïøäà çwiå §¤§¨−̈§¦§¦«©¦©̧©«£¹Ÿ¤¡¦¤¯©©

áãð-úà Bì ãìzå äMàì Bì ïBLçð úBçà áãðénr©¦«¨¨²£¬©§−´§¦¨®©¥´¤À¤¨¨Æ
:øîúéà-úàå øærìà-úà àeäéáà-úàåãëçø÷ éðáe §¤£¦½¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«§¥´½Ÿ©

:éçøwä úçtLî älà óñàéáàå äð÷ìàå øéqà©¦¬§¤§¨−̈©«£¦«¨¨®¥−¤¦§§¬Ÿ©¨§¦«
äëBì ìàéèet úBðaî Bì-ç÷ì ïøäà-ïa øærìàå§¤§¨¨̧¤©«£¹Ÿ¨«©¸¦§³«¦¥Æ´

úBáà éLàø älà ñçðét-úà Bì ãìzå äMàì§¦½̈©¥¬¤−¤¦«§¨®¥À¤¨¥²£¬
:íúçtLîì íiåìäåëøîà øLà äLîe ïøäà àeä ©«§¦¦−§¦§§Ÿ¨«¬©«£−Ÿ¤®£¤̧¨©³

íéøöî õøàî ìûøNé éða-úà eàéöBä íäì ýåýé§Ÿ̈Æ¨¤½¦¹¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦
:íúàáö-ìræë-Cìî äòøt-ìà íéøaãîä íä ©¦§Ÿ¨«¥À©«§©§¦Æ¤©§´Ÿ¤«¤

àeä íéøönî ìàøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî¦§©½¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¦¦§¨®¦¬
:ïøäàå äLîçëäLî-ìà ýåýé øac íBéa éäéå ¤−§©«£«Ÿ©§¦À§¸¦¤¯§Ÿ̈²¤¤−

:íéøöî õøàañ §¤¬¤¦§¨«¦
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

יחּודים  על מֹורים עריֹות ׁשאּסּורי ּבחסידּות, מבאר ּדהּנה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּביֹותר.

ולכן  ואחֹות), אח הּנקראים ּומלכּות, ז"א (ּכיחּוד ּביֹותר ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָנעלים

נזק, לגרם עלּול ּבעֹולם אּלּו נעלים אֹורֹות ּגּלּוי ּכי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנאסרּו,

לׁשוה, לכּלם הּוא (והאּסּור מגן ללא ּבּׁשמׁש הּמּביט ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻּוכדגמת

ׁשּנאסרּו לפני ּתֹורה, מּתן לפני א לכם"). יהיה אחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"ּתֹורה

אּלּו; נעלים אֹורֹות לקּבל ׁשּמסּגל למי ּפגם ּבהם אין אּלּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻיחּודים

עבּורֹו. מעלה זֹוהי ְְֲֲִַַַָָואדרּבה,

,éðù
éùéìùèëLî-ìà ýåýé øaãéåøac ýåýé éðà øîàl ä ©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬¥−Ÿ£¦´§Ÿ̈®©¥À

øác éðà øLà-ìk úà íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦¥²¨£¤¬£¦−Ÿ¥¬
éìà:Eììør éðà ïä ýåýé éðôì äLî øîàiå ¥¤«©¬Ÿ¤¤−¦§¥´§Ÿ̈®¥³£¦Æ£©´

éàå íéúôN:ärøt éìà òîLé Côæàøîàiå §¨©½¦§¥¾¦§©¬¥©−©§«Ÿ©³Ÿ¤
ézúð äàø äLî-ìà ýåýéïøäàå äòøôì íéýìû E §Ÿ̈Æ¤¤½§¥²§©¦¬¡Ÿ¦−§©§®Ÿ§©«£¬Ÿ

éçà:Eàéáð äéäé EáøLà-ìk úà øaãú äzà ¨¦−¦«§¤¬§¦¤«©¨´§©¥½¥−¨£¤´

iriax - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éçà ïøäàå jeöà-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé E £©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«
:Böøàî ìûøNéâäòøt áì-úà äL÷à éðàå ¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ

:íéøöî õøàa éúôBî-úàå éúúà-úà éúéaøäå§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦
ãíéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦

õøàî ìàøNé-éðá énr-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤
:íéìãb íéèôLa íéøöîäéðà-ék íéøöî eòãéå ¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´

-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà éúèða ýåýé§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«
:íëBzî ìûøNéåäeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦§¨¥−¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯

:eNr ïk íúà ýåýéæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe §Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬¨«¤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∆¿«ִַ

את  ("וגם הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁש

ּומּדּוע  אלקים; ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּגֹוי

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו נברא Ï‡¯NÈאֹומר העֹולם ּדהּנה לֹומר, ויׁש . ְֵֵֶֶַַָƒ¿»≈ְְְִִֵֵַָָָ

ּומארע  מארע ׁשּכל אפֹוא, ּומּובן יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּבׁשביל

ׁשל  העּקרית הּמּטרה ּכאן: ואף יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהּוא

מּטרה  ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל למצרים, ּביחס היתה אמנם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּמּכֹות

יׂשראל. לבני ּביחס ְְְִִֵֵֶֶַַָנֹוספת

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiåèék ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¦Á
øt íëìà øaãézøîàå úôBî íëì eðz øîàì äò §©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®§¨«©§¨´

éäé äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ§¦¬
:ïépúìéïë eNriå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½

éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøôàéäòøt-íb àø÷iå ©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«©¦§¨Æ©©§½Ÿ

íéøöî énèøç íä-íâ eNriå íéôMëîìå íéîëçì©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦
:ïk íäéèäìaáéíðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå §©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®

:íúhî-úà ïøäà-ähî òìáiåâéäòøt áì ÷æçiå ©¦§©¬©¥©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìåñãéøîàiå §¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤

ì ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé:írä çlL §Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«
åèzávðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬

Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈
:Eãéa çwzæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå ¦©¬§¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLøaãna éðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®

:äk-ãr zrîL-àì äpäåæéúàæa ýåýé øîà äk §¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§Ÿ́
ähna | äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´

íãì eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà: £¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬§¨«
çéeàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´

ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzLñèéýåýé øîàiå ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
-ìr Eãé-äèðe Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´§¥¨«§Á©
-ìrå íäéøàé-ìr | íúøäð-ìr íéøöî éîéî¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©§«Ÿ¥¤´§©
íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìrå íäéîâà©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ

:íéðáàáe íéöráe íéøöî õøà-ìëaëïë-eNriå §¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàk ïøäàå äLîC ¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³

åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà íénä-úà¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®
:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiåàë-øLà äâcäå ©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

ì íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéaúBzL ©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦¦§¬
:íéøöî õøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤¦§¨«¦

áë-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøtâëïôiå ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¦´¤

:úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ
ãëì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´

ì eìëé àì:øàéä éîénî úzLäëúráL àìniå ³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ©¦¨¥−¦§©´
:øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîéôåëýåýé øîàiå ¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìàøîà äk ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´
:éðãáréå énr-úà çlL ýåýéæëäzà ïàî-íàå §Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈

ìâð éëðà äpä çlL:íércøôöa Eìeáb-ìk-úà ó §©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−©«§©§§¦«
çëøãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö øàéä õøLå§¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬

éãár úéááe Eúhî-ìrå EákLîEnráe E ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½
éøepúáeéúBøàLîáe E:Eèë-ìëáe Enráe äëáe §©¤−§¦§£¤«§¨¬§©§−§¨

éãár:íércøôöä eìré Eçà-ìà ýåýé øîàiå £¨¤®©«£−©«§©§§¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤
-ìr Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©
-úà ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr úøäpä©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤

:íéøöî õøà-ìr íércøôöäáBãé-úà ïøäà èiå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ¤¨½
õøà-úà ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî éîéî ìr©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤

:íéøöîâ-úà eìriå íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìr íércøôöäãäLîì äòøô àø÷iå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´

íércøôöä øñéå ýåýé-ìà eøézrä øîàiå ïøäàìe§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½
:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàå énrîe épnî¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

äøézrà | éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´
éãárìå EìEnî íércøôöä úéøëäì Enrìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−



קני iriax - g - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éçà ïøäàå jeöà-éða-úà çlLå äòøt-ìà øaãé E £©¤®¨§©«£³Ÿ¨¦̧Æ§©¥´¤©§½Ÿ§¦©¬¤§¥«
:Böøàî ìûøNéâäòøt áì-úà äL÷à éðàå ¦§¨¥−¥«©§«©«£¦¬©§¤−¤¥´©§®Ÿ

:íéøöî õøàa éúôBî-úàå éúúà-úà éúéaøäå§¦§¥¦¯¤«ŸŸ©²§¤«§©−§¤¬¤¦§¨«¦
ãíéøöîa éãé-úà ézúðå äòøt íëìà òîLé-àìå§Ÿ¦§©³£¥¤Æ©§½Ÿ§¨«©¦¬¤¨¦−§¦§¨®¦

õøàî ìàøNé-éðá énr-úà éúàáö-úà éúàöBäå§«¥¦̧¤¦§Ÿ©¹¤©¦³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤
:íéìãb íéèôLa íéøöîäéðà-ék íéøöî eòãéå ¦§©½¦¦§¨¦−§Ÿ¦«§¨«§³¦§©¸¦Æ¦«£¦´

-éða-úà éúàöBäå íéøöî-ìr éãé-úà éúèða ýåýé§Ÿ̈½¦§Ÿ¦¬¤¨¦−©¦§¨®¦§«¥¦¬¤§¥«
:íëBzî ìûøNéåäeö øLàk ïøäàå äLî Nriå ¦§¨¥−¦¨«©©¬©¤−§©«£®Ÿ©«£¤̧¦¨¯

:eNr ïk íúà ýåýéæïøäàå äðL íéðîL-ïa äLîe §Ÿ̈²Ÿ−̈¥¬¨«¤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∆¿«ִַ

את  ("וגם הּמצרים את להעניׁש ּבאּו הּמּכֹות הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹיׁש

ּומּדּוע  אלקים; ׁשּיׁש ׁשּידעּו ּכדי וכן אנכי"), דן יעבדּו אׁשר ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּגֹוי

את ללּמד ּגם ׁשּבאּו נברא Ï‡¯NÈאֹומר העֹולם ּדהּנה לֹומר, ויׁש . ְֵֵֶֶַַָƒ¿»≈ְְְִִֵֵַָָָ

ּומארע  מארע ׁשּכל אפֹוא, ּומּובן יׂשראל, ּובׁשביל הּתֹורה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּבׁשביל

ׁשל  העּקרית הּמּטרה ּכאן: ואף יׂשראל". "ּבׁשביל ּבפנימּיּות ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהּוא

מּטרה  ּבהן ׁשּיׁש ּבהכרח אבל למצרים, ּביחס היתה אמנם ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּמּכֹות

יׂשראל. לבני ּביחס ְְְִִֵֵֶֶַַָנֹוספת

éòéáøç:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiåèék ©´Ÿ¤§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ¦Á
øt íëìà øaãézøîàå úôBî íëì eðz øîàì äò §©¥̧£¥¤³©§ŸÆ¥½Ÿ§¬¨¤−¥®§¨«©§¨´

éäé äòøô-éðôì CìLäå Ehî-úà ç÷ ïøäà-ìà¤©«£ÀŸ©¯¤©§²§©§¥¬¦§¥«©§−Ÿ§¦¬
:ïépúìéïë eNriå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §©¦«©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©©£́¥½

éðôì eähî-úà ïøäà CìLiå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©§¥̧©«£¹Ÿ¤©¥À¦§¥¬
:ïépúì éäéå åéãár éðôìå äòøôàéäòøt-íb àø÷iå ©§²Ÿ§¦§¥¬£¨−̈©§¦¬§©¦«©¦§¨Æ©©§½Ÿ

íéøöî énèøç íä-íâ eNriå íéôMëîìå íéîëçì©«£¨¦−§©«§©§¦®©©«£¸©¥¹©§ª¥¬¦§©²¦
:ïk íäéèäìaáéíðépúì eéäiå eähî Léà eëéìLiå §©«£¥¤−¥«©©§¦̧Æ¦´©¥½©¦«§−§©¦¦®

:íúhî-úà ïøäà-ähî òìáiåâéäòøt áì ÷æçiå ©¦§©¬©¥©«£−Ÿ¤©Ÿ¨«©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìåñãéøîàiå §¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©³Ÿ¤

ì ïàî äòøt áì ãák äLî-ìà ýåýé:írä çlL §Ÿ̈Æ¤¤½¨¥−¥´©§®Ÿ¥¥−§©©¬¨¨«
åèzávðå äîénä àöé äpä ø÷aa äòøt-ìà Cì¥´¤©§ºŸ©ÀŸ¤¦¥ÆŸ¥´©©½§¨§¦©§¨¬

Lçðì Ctäð-øLà ähnäå øàéä úôN-ìr Búàø÷ì¦§¨−©§©´©§®Ÿ§©©¤²£¤¤§©¬§¨−̈
:Eãéa çwzæèíéøárä éýìû ýåýé åéìà zøîàå ¦©¬§¨¤«§¨«©§¨´¥À̈§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦Æ
éìà éðçìLøaãna éðãáréå énr-úà çlL øîàì E §¨©³¦¥¤̧Æ¥½Ÿ©©Æ¤©¦½§©«©§ª−¦©¦§¨®

:äk-ãr zrîL-àì äpäåæéúàæa ýåýé øîà äk §¦¥¬«Ÿ¨©−§¨©«ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§Ÿ́
ähna | äkî éëðà äpä ýåýé éðà ék òãz¥©½¦−£¦´§Ÿ̈®¦¥̧¨«Ÿ¦¹©¤´©©¤´

íãì eëôäðå øàéa øLà íénä-ìr éãéa-øLà: £¤§¨¦À©©©²¦£¤¬©§−Ÿ§¤«¤§¬§¨«
çéeàìðå øàéä Làáe úeîz øàéa-øLà äâcäå§©¨¨¯£¤©§²Ÿ¨−¨©´©§®Ÿ§¦§´

ì íéøöî:øàéä-ïî íéî úBzLñèéýåýé øîàiå ¦§©½¦¦§¬©−¦¦©§«Ÿ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
-ìr Eãé-äèðe Ehî ç÷ ïøäà-ìà øîà äLî-ìà¤¤À¡´Ÿ¤©«£¿Ÿ©´©§´§¥¨«§Á©
-ìrå íäéøàé-ìr | íúøäð-ìr íéøöî éîéî¥¥̧¦§©¹¦©©«£Ÿ¨´©§«Ÿ¥¤´§©
íã äéäå íã-eéäéå íäéîéî äå÷î-ìk ìrå íäéîâà©§¥¤À§©²¨¦§¥¬¥«¥¤−§¦«§®̈§¨³¨¨Æ

:íéðáàáe íéöráe íéøöî õøà-ìëaëïë-eNriå §¨¤´¤¦§©½¦¨«¥¦−¨«£¨¦«©©«£¥Á
iå ähna íøiå ýåýé äeö | øLàk ïøäàå äLîC ¤̧§©«£¹Ÿ©«£¤´¦¨´§Ÿ̈À©¨³¤©©¤Æ©©³

åéãár éðérìe äòøô éðérì øàéa øLà íénä-úà¤©©̧¦Æ£¤´©§½Ÿ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨®
:íãì øàéa-øLà íénä-ìk eëôäiåàë-øLà äâcäå ©¥¨«§²¨©©¬¦£¤©§−Ÿ§¨«§©¨¨̧£¤

ì íéøöî eìëé-àìå øàéä Làáiå äúî øàéaúBzL ©§¬Ÿ¥̧¨Æ©¦§©´©§½Ÿ§Ÿ¨«§´¦§©½¦¦§¬
:íéøöî õøà-ìëa ícä éäéå øàéä-ïî íéî©−¦¦©§®Ÿ©§¦¬©−̈§¨¤¬¤¦§¨«¦

áë-áì ÷æçiå íäéèìa íéøöî énèøç ïë-eNriå©©«£¥²©§ª¥¬¦§©−¦§¨«¥¤®©¤«¡©³¥«
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL-àìå äòøtâëïôiå ©§ŸÆ§«Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©¦´¤

:úàæì-íb Baì úL-àìå Búéa-ìà àáiå äòøt©§½Ÿ©¨−Ÿ¤¥®§Ÿ¨¬¦−©¨«Ÿ
ãëì íéî øàéä úáéáñ íéøöî-ìë eøtçiåék úBzL ©©§§¯¨¦§©²¦§¦¬Ÿ©§−Ÿ©´¦¦§®¦´

ì eìëé àì:øàéä éîénî úzLäëúráL àìniå ³Ÿ¨«§Æ¦§½Ÿ¦¥¥−©§«Ÿ©¦¨¥−¦§©´
:øàéä-úà ýåýé-úBkä éøçà íéîéôåëýåýé øîàiå ¨¦®©«£¥¬©«§Ÿ̈−¤©§«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

åéìà zøîàå äòøt-ìà àa äLî-ìàøîà äk ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈µŸ¨©´
:éðãáréå énr-úà çlL ýåýéæëäzà ïàî-íàå §Ÿ̈½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦§¦¨¥¬©−̈

ìâð éëðà äpä çlL:íércøôöa Eìeáb-ìk-úà ó §©¥®©¦¥´¨«Ÿ¦ÀŸ¥²¤¨§«§−©«§©§§¦«
çëøãçáe Eúéáa eàáe eìrå íércøôö øàéä õøLå§¨©´©§Ÿ»§©§§¦¼§¨Æ¨´§¥¤½©«£©¬

éãár úéááe Eúhî-ìrå EákLîEnráe E ¦§¨«§−§©¦¨¤®§¥³£¨¤¸Æ§©¤½
éøepúáeéúBøàLîáe E:Eèë-ìëáe Enráe äëáe §©¤−§¦§£¤«§¨¬§©§−§¨

éãár:íércøôöä eìré Eçà-ìà ýåýé øîàiå £¨¤®©«£−©«§©§§¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤
-ìr Ehîa Eãé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî¤¼¡´Ÿ¤©«£ÀŸ§¥³¤¨«§Æ§©¤½©
-úà ìräå íénâàä-ìrå íéøàéä-ìr úøäpä©Æ§¨½Ÿ©©§Ÿ¦−§©¨«£©¦®§©¬©¤

:íéøöî õøà-ìr íércøôöäáBãé-úà ïøäà èiå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¥³©«£ŸÆ¤¨½
õøà-úà ñëzå rcøôvä ìrzå íéøöî éîéî ìr©−¥¥´¦§¨®¦©©̧©Æ©§©§¥½©©§©−¤¤¬¤

:íéøöîâ-úà eìriå íäéèìa íénèøçä ïë-eNriå ¦§¨«¦©©«£¥¬©«©§ª¦−§¨«¥¤®©©«£¬¤
:íéøöî õøà-ìr íércøôöäãäLîì äòøô àø÷iå ©«§©§§¦−©¤¬¤¦§¨«¦©¦§¨̧©§¹Ÿ§¤´

íércøôöä øñéå ýåýé-ìà eøézrä øîàiå ïøäàìe§©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©§¦´¤§Ÿ̈½§¨¥Æ©«§©§§¦½
:ýåýéì eçaæéå írä-úà äçlLàå énrîe épnî¦¤−¦¥«©¦®©«£©§¨Æ¤¨½̈§¦§§−©«Ÿ̈«

äøézrà | éúîì éìr øàtúä äòøôì äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´§©§Ÿ»¦§¨¥´¨©¼§¨©´©§¦´
éãárìå EìEnî íércøôöä úéøëäì Enrìe E §À§©«£¨¤¸Æ§©§½§©§¦Æ©«§©§§¦½¦§−



iyyקנב ,iying - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ézaîe:äðøàMz øàéa ÷ø Eåøîàiå øçîì øîàiå ¦¨¤®©¬©§−Ÿ¦¨©«§¨©−Ÿ¤§¨¨®©¸Ÿ¤Æ
:eðéýìû ýåýék ïéà-ék òãz ïrîì Eøáãk¦§¨´§½§©´©¥©½¦¥−©«Ÿ̈¬¡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) ≈««∆»«¿«¬»«∆ִַ

מּצב  לפעמים יׁש אחר, יהּודי על ּבהׁשּפעה עֹוסק יהּודי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכאׁשר

העלמה  – 'ּבליעה' ּכדי עד הּזּולת, את ּולבּטל 'לׁשּבר' עליו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּבֹו

א. ּתנאים. ׁשני ּדֹורׁשת זֹו ּפעּלה א מציאּותֹו. ׁשל hÓ‰מחלטת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ«≈

Ô¯‰‡ ּבאהבת ּכּלֹו ּכל חדּור להיֹות חּיב זֹו ּבדר ׁשּמׁשּתּמׁש מי – «¬…ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ב. הּכהן. ּכאהרן Yיׂשראל, ‰hÓ ‰NÚÂ ¯ÊÁL ¯Á‡Ó לעׂשֹות יׁש ְְֲִֵֵַַָֹֹ≈««∆»«¿«¬∆«∆ֲֵַ

והתרּגׁשּות. ּכעס מּתֹו ולא ּדֹומם, ּכמּטה אּפּוק, מּתֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹֹזאת

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 íércøôöäèøáãk ýåýé Nriå ©«§©§§¦−£¤¨¬§©§«Ÿ©©¬©§Ÿ̈−¦§©´

úøöçä-ïî íézaä-ïî íércøôöä eúîiå äLî¤®©¨ª̧Æ©«§©§§¦½¦©¨¦¬¦©«£¥−Ÿ
:úãOä-ïîeéLàázå íøîç íøîç íúà eøaöiå ¦©¨«Ÿ©¦§§¬Ÿ−̈¢¨¦´¢¨¦®©¦§©−

:õøàäàéãaëäå äçåøä äúéä ék äòøt àøiå ¨¨«¤©©´§©§ÀŸ¦³¨«§¨Æ¨«§¨½̈§©§¥Æ
:ýåýé øac øLàk íäìà òîL àìå Baì-úàñ ¤¦½§¬Ÿ¨©−£¥¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

áé-úà äèð ïøäà-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼¡ŸÆ¤©«£½Ÿ§¥´¤
õøà-ìëa ípëì äéäå õøàä øôr-úà Cäå Ehî©§½§©−¤£©´¨®̈¤§¨¨¬§¦¦−§¨¤¬¤

:íéøöîâéiå eähîá Bãé-úà ïøäà èiå ïë-eNriåC ¦§¨«¦©©«£¥À©¥Á©«£¸Ÿ¤¨³§©¥̧Æ©©Æ
-ìk äîäaáe íãàa ípkä éäzå õøàä øôr-úà¤£©´¨½̈¤©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨®¨

:íéøöî õøà-ìëa íépë äéä õøàä øôrãé-eNriå £©¬¨¨²¤¨¨¬¦¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦©©«£
àìå íépkä-úà àéöBäì íäéèìa íénèøçä ïë¥̧©«©§ª¦¯§¨«¥¤²§¦¬¤©¦¦−§´Ÿ

:äîäaáe íãàa ípkä éäzå eìëéåèeøîàiå ¨®Ÿ©§¦Æ©¦½̈¨«¨−̈©§¥¨«©«Ÿ§³
÷æçiå àåä íéýìû òaöà äòøt-ìà ínèøçä©«©§ª¦Æ¤©§½Ÿ¤§©¬¡Ÿ¦−¦®©¤«¡©³

òîL-àìå äòøt-áì:ýåýé øac øLàk íäìàñ ¥«©§ŸÆ§Ÿ¨©´£¥¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
æèéðôì ávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§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-úàézááe Enráe EE ¤©¦¼¦«§¦Á©§¦̧©§¹©«£¨¤¯§©§²§¨¤−
íâå áørä-úà íéøöî éza eàìîe áørä-úà¤¤«¨®Ÿ¨̧§¹¨¥³¦§©¸¦Æ¤¤´¨½Ÿ§©¬

:äéìr íä-øLà äîãàäçéàeää íBiá éúéìôäå ¨«£¨−̈£¤¥¬¨¤«¨§¦§¥¦Á©¸©¹
-úBéä ézìáì äéìr ãîò énr øLà ïLb õøà-úà¤¤´¤À¤£¤³©¦ÆŸ¥´¨¤½¨§¦§¦¬¡«
:õøàä áø÷a ýåýé éðà ék òãz ïrîì áør íL̈−¨®Ÿ§©´©¥©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§¤¬¤¨¨«¤

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

הּכֹולל  'וארא', ּפרׁשתנּו, ׁשם מלּמדנּו הארץ". "ּבקרב ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבתכלית,

ואף  לּתֹורה, לקרבֹו ׁשּנּתן ּבלבד זֹו לא הּפרׁשה: עניני ּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּבחינת אצלֹו ׁשּיהיה לפעל אפׁשר אּלא הּתֹורה, ,¯‡i‰לפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ¿ƒ»
מּמׁש. ּבעיניו הּתֹורה עניני את רֹואה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּכאּלּו

éùùèéäéäé øçîì Enr ïéáe énr ïéa úãô ézîNå§©§¦´§ª½¥¬©¦−¥´©¤®§¨¨¬¦«§¤−
:äfä úàäëäúéa ãák áør àáiå ïk ýåýé Nriå ¨¬Ÿ©¤«©©³©§Ÿ̈Æ¥½©¨ŸÆ¨´Ÿ¨¥½¥¬¨

õøà-ìëáe åéãár úéáe äòøôúçMz íéøöî ©§−Ÿ¥´£¨¨®§¨¤¯¤¦§©²¦¦¨¥¬
:áørä éðtî õøàäàëäLî-ìà äòøô àø÷iå ¨−̈¤¦§¥¬¤¨«Ÿ©¦§¨´©§½Ÿ¤¤−

:õøàa íëéäìàì eçáæ eëì øîàiå ïøäàìeáëøîàiå §©«£®Ÿ©ÀŸ¤§²¦§¬¥«Ÿ¥¤−¨¨«¤©´Ÿ¤
çaæð íéøöî úárBz ék ïk úBNrì ïBëð àì äLî¤À³Ÿ¨Æ©«£´¥½¦µ«£©´¦§©½¦¦§©−
íéøöî úárBz-úà çaæð ïä eðéýìû ýåýéì©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®¥´¦§©º¤«£©¬¦§©²¦

:eðì÷ñé àìå íäéðérìâëìL CøcúLCìð íéîé §¥«¥¤−§¬Ÿ¦§§ª«¤µ¤§´¤¨¦½¥¥−
:eðéìà øîàé øLàk eðéýìû ýåýéì eðçáæå øaãna©¦§¨®§¨©̧§Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½©«£¤−Ÿ©¬¥¥«

ãëýåýéì ízçáæe íëúà çlLà éëðà äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§ÀŸ¨«Ÿ¦º£©©³¤§¤Æ§©§¤º©«Ÿ̈³
úëìì e÷éçøú-àì ÷çøä ÷ø øaãna íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ©¦§½̈©²©§¥¬«Ÿ©§¦−¨¤®¤

:éãra eøézrääëàöBé éëðà äpä äLî øîàiå ©§¦−©«£¦«©´Ÿ¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¥³
äòøtî áørä øñå ýåýé-ìà ézøzräå Cnrî¥«¦¨Æ§©§©§¦´¤§Ÿ̈½§¨´¤«¨ÀŸ¦©§²Ÿ
ìúä äòøt óñé-ìà ÷ø øçî Bnrîe åéãárî¥«£¨¨¬¥«©−¨¨®©À©Ÿ¥³©§ŸÆ¨¥½

:ýåýéì çaæì írä-úà çlL ézìáìåëäLî àöiå §¦§¦Æ©©´¤¨½̈¦§−Ÿ©©«Ÿ̈«©¥¥¬¤−
:ýåýé-ìà øzriå äòøt írîæëøáãk ýåýé Nriå ¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«©©³©§Ÿ̈Æ¦§©´

øàLð àì Bnrîe åéãárî äòøtî áørä øñiå äLî¤½©¨̧©Æ¤«¨½Ÿ¦©§−Ÿ¥«£¨¨´¥«©®¬Ÿ¦§©−
:ãçàçëàìå úàfä írta íb Baì-úà äòøt ãaëiå ¤¨«©©§¥³©§ŸÆ¤¦½©−©©´©©®Ÿ§¬Ÿ

:írä-úà çlLôèààa äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦©−¤¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ
éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøaãå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

:éðãáréå énr-úà çlL íéøáräáäzà ïàî-íà ék ¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦²¦¨¥¬©−̈
ì:ía ÷éæçî EãBrå çlLâäéBä ýåýé-ãé äpä §©¥®©§«§−©«£¦¬¨«¦¥̧©§Ÿ̈¹À̈

ð÷îaíélîba íéøîça íéñeqa äãOa øLà E §¦§§Æ£¤´©¨¤½©¦³©«£Ÿ¦Æ©§©¦½
:ãàî ãák øác ïàváe ø÷aaãïéa ýåýé äìôäå ©¨−̈©®Ÿ¤−¤¨¥¬§«Ÿ§¦§¨´§Ÿ̈½¥µ

-ìkî úeîé àìå íéøöî äð÷î ïéáe ìàøNé äð÷î¦§¥´¦§¨¥½¥−¦§¥´¦§¨®¦§¬Ÿ¨²¦¨
øác ìûøNé éðáì:äøçî øîàì ãrBî ýåýé íNiå ¦§¥¬¦§¨¥−¨¨«©¨¬¤§Ÿ̈−¥´¥®Ÿ¨À̈

:õøàa äfä øácä ýåýé äNréå-úà ýåýé Nriå ©«£¤¯§Ÿ̈²©¨¨¬©¤−¨¨«¤©©̧©§Ÿ̈¹¤
äð÷nîe íéøöî äð÷î ìk úîiå úøçnî äfä øácä©¨¨³©¤Æ¦¨´¢½̈©¾̈¨−Ÿ¦§¥´¦§¨®¦¦¦§¥¬

:ãçà úî-àì ìûøNé-éðáæäpäå äòøt çìLiå §¥«¦§¨¥−Ÿ¥¬¤¨«©¦§©´©§½Ÿ§¦¥À

iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äòøt áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´©§½Ÿ
:írä-úà çlL àìåôçäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´

ïLák çét íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®
:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæeè÷áàì äéäå §¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ§¨¨´§¨½̈

äîäaä-ìrå íãàä-ìr äéäå íéøöî õøà-ìk ìr©−¨¤´¤¦§®̈¦§¨¨̧©¨«¨¹̈§©©§¥À̈
ì:íéøöî õøà-ìëa úòaráà çøt ïéçLéeç÷iå ¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º

Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå ïLákä çét-úà¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²
íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå äîéîMä äLî¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈

:äîäaáeàééðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå ©§¥¨«§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬
ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä éðtî äLî¤−¦§¥´©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−

:íéøöî-ìëáeáéàìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå §¨¦§¨«¦©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk íäìà òîLñ ¨©−£¥¤®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

âéávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôì¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

çlL íéøárä:éðãáréå énr-úàãéírta | ék ¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfäE ©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−

:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤
åèEnr-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−

:õøàä-ïî ãçkzå øácaæèúàæ øeára íìeàå ©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬ŸÆ
ézãîräøtñ ïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©©¥¬

:õøàä-ìëa éîL§¦−§¨¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, ««¿≈≈«¿…

רֹוצה  ּׁשהּיצר מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

עֹוׂשה  ׁשהּוא אֹומר הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמּצד

ׁשּבלּבֹו ה'ּפרעה' ׁשל הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשטּות

חפץ  אינֹו עצמֹו מּצד הּיצר ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּוא

והּוא  ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו אדם ׁשּלפעמים רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָּבכ

ׂשביעּות  הפ ׁשל רגׁש לֹו יׁש מּכן ּולאחר ּתאותֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָממּלא

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ מרּצה אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻרצֹון,

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBrçééððä «§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«¦«§¦³
äéä-àì øLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³
:äzr-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë̈¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨

èéð÷î-úà ærä çìL äzråEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
àìå äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ

:eúîå ãøaä íäìr ãøéå äúéaä óñàéëàøiä ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«©¨¥Æ

åéãár-úà ñéðä äòøt éãárî ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬
:íézaä-ìà eäð÷î-úàåàëBaì íN-àì øLàå §¤¦§¥−¤©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−

eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriå ýåýé øác-ìà¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−
:äãOaôáëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ

íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

âëúì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìr eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ
õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöîãëãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå ¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨®̈
íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák̈¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦

:éBâì äúéä æàîäëiåúà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ¥−̈¨«§¨¬§«©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ
áNr-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa øLà-ìk̈£¤´©¨¤½¥«¨−̈§©§¥®̈§¥̧¨¥³¤

:øaL äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkä äãOäåë÷ø ©¨¤Æ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬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
:ãîrì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéýìû¡Ÿ¦−¨®̈©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

èëNøôà øérä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤

:õøàä ýåýéì ék òãz ïrîì ãBòìéãárå äzàåE ½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤§©−̈©«£¨¤®
:íéýìû ýåýé éðtî ïeàøéz íøè ék ézrãé̈©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

àìáéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìráb äzLtäåáìék ekð àì úîqkäå ähçäå §©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬

äpä úìéôà:âìøérä-úà äòøt írî äLî àöiå £¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½
øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈

:äöøà Czð-àìãìøènä ìãç-ék äòøt àøiå «Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯
:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

äììûøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàkttt ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»

„¯a הּׁשני ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּכלל. לֹו ‰a¯„נֹוגע CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡זֹו קרירּות סּבת – ְֵַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

אהבת  ׁשל האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּופנימּיּותּה

לּזּולת. מקֹום לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָעצמֹו



קנג iriay - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äòøt áì ãaëiå ãçà-ãr ìûøNé äð÷nî úî-àìŸ¥²¦¦§¥¬¦§¨¥−©¤®̈©¦§©Æ¥´©§½Ÿ
:írä-úà çlL àìåôçäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬Ÿ¦©−¤¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´

ïLák çét íëéðôç àìî íëì eç÷ ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼§³¨¤Æ§´Ÿ¨§¥¤½¦−©¦§¨®
:ärøô éðérì äîéîMä äLî B÷øæeè÷áàì äéäå §¨¬¤²©¨©−§¨§¥¥¬©§«Ÿ§¨¨´§¨½̈

äîäaä-ìrå íãàä-ìr äéäå íéøöî õøà-ìk ìr©−¨¤´¤¦§®̈¦§¨¨̧©¨«¨¹̈§©©§¥À̈
ì:íéøöî õøà-ìëa úòaráà çøt ïéçLéeç÷iå ¦§¦¬Ÿ¥²©£©§ª−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦©¦§º

Búà ÷øæiå äòøô éðôì eãîriå ïLákä çét-úà¤¦´©©¦§À̈©©«©§Æ¦§¥´©§½Ÿ©¦§¬ŸŸ²
íãàa çøt úòaráà ïéçL éäéå äîéîMä äLî¤−©¨¨®§¨©§¦À§¦Æ£©§ª½ŸŸ¥¾©¨«¨−̈

:äîäaáeàééðôì ãîrì íénèøçä eìëé-àìå ©§¥¨«§Ÿ¨«§´©«©§ª¦À©«£²Ÿ¦§¥¬
ínèøça ïéçMä äéä-ék ïéçMä éðtî äLî¤−¦§¥´©§¦®¦«¨¨´©§¦½©«©§ª¦−

:íéøöî-ìëáeáéàìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå §¨¦§¨«¦©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§¬Ÿ
:äLî-ìà ýåýé øac øLàk íäìà òîLñ ¨©−£¥¤®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

âéávéúäå ø÷aa íkLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©§¥´©½Ÿ¤§¦§©¥−
éýìû ýåýé øîà-äk åéìà zøîàå äòøô éðôì¦§¥´©§®Ÿ§¨«©§¨´¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´

çlL íéøárä:éðãáréå énr-úàãéírta | ék ¨«¦§¦½©©¬¤©¦−§©«©§ª«¦¦´©©´©
éãáráe Eaì-ìà éúôbî-ìk-úà çìL éðà úàfäE ©ÀŸ£¦̧Ÿ¥¹©¤¨©¥«Ÿ©Æ¤¦§½©«£¨¤−

:õøàä-ìëa éðîk ïéà ék òãz øeára Enráe§©¤®©«£´¥©½¦²¥¬¨−Ÿ¦§¨¨¨«¤
åèEnr-úàå EúBà Càå éãé-úà ézçìL äzr ék¦³©¨Æ¨©´§¦¤¨¦½¨©¬«§²§¤©§−

:õøàä-ïî ãçkzå øácaæèúàæ øeára íìeàå ©¨®¤©¦¨¥−¦¨¨«¤§À̈©«£¬ŸÆ
ézãîräøtñ ïrîìe éçk-úà Eúàøä øeára E ¤«¡©§¦½©«£−©§«Ÿ§´¤Ÿ¦®§©²©©¥¬

:õøàä-ìëa éîL§¦−§¨¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(44 'nr ak mgpn zxez)

‰Ú¯t ·Ï „aÎiÂ(ז (ט, ««¿≈≈«¿…

רֹוצה  ּׁשהּיצר מּמה יֹותר הרע יצר את האדם מגרה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלפעמים

עֹוׂשה  ׁשהּוא אֹומר הּבהמית הּנפׁש ׁשל הּׂשכל אפילּו עצמֹו. ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמּצד

ׁשּבלּבֹו ה'ּפרעה' ׁשל הּכבדּות מּצד אבל לעצמֹו, ּומּזיק ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹׁשטּות

חפץ  אינֹו עצמֹו מּצד הּיצר ּכאׁשר ּגם הרע יצר את מגרה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּוא

והּוא  ּבנּסיֹון עֹומד אינֹו אדם ׁשּלפעמים רֹואים, ׁשאנּו ּוכפי .ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָּבכ

ׂשביעּות  הפ ׁשל רגׁש לֹו יׁש מּכן ּולאחר ּתאותֹו, את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָממּלא

אליו. ׁשּׁשמעּו מּכ מרּצה אינֹו הּיצר ׁשאפּלּו ּכיון ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻרצֹון,

éòéáùæé:íçlL ézìáì énra ììBzñî EãBrçééððä «§−¦§¥´§©¦®§¦§¦−©§¨«¦«§¦³
äéä-àì øLà ãàî ãák ãøa øçî úrk øéèîî©§¦Æ¨¥´¨½̈¨−̈¨¥´§®Ÿ£¤̧«Ÿ¨¨³
:äzr-ãrå äãñeä íBiä-ïîì íéøöîa eäîë̈¸ŸÆ§¦§©½¦§¦©¬¦¨«§−̈§©¨«¨

èéð÷î-úà ærä çìL äzråEì øLà-ìk úàå E §©À̈§©³¨¥Æ¤¦§§½§¥²¨£¤¬§−
àìå äãOá àöné-øLà äîäaäå íãàä-ìk äãOa©¨¤®¨¨«¨¨¸§©§¥¹̈£¤¦¨¥´©¨¤À§³Ÿ

:eúîå ãøaä íäìr ãøéå äúéaä óñàéëàøiä ¥«¨¥Æ©©½§¨§¨©¯£¥¤²©¨−̈¨¥«©¨¥Æ

åéãár-úà ñéðä äòøt éãárî ýåýé øác-úà¤§©´§Ÿ̈½¥«©§¥−©§®Ÿ¥¦²¤£¨¨¬
:íézaä-ìà eäð÷î-úàåàëBaì íN-àì øLàå §¤¦§¥−¤©¨¦«©«£¤¬Ÿ¨²¦−

eäð÷î-úàå åéãár-úà áæriå ýåýé øác-ìà¤§©´§Ÿ̈®©©«£²Ÿ¤£¨¨¬§¤¦§¥−
:äãOaôáëEãé-úà äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ©¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¤¨«§Æ

íãàä-ìr íéøöî õøà-ìëa ãøá éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¦¬¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦©¨«¨¨´
:íéøöî õøàa äãOä áNr-ìk ìrå äîäaä-ìrå§©©§¥À̈§©²¨¥¬¤©¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦

âëúì÷ ïúð ýåýéå íéîMä-ìr eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©©¨©¼¦¼©«Ÿ̈À¨©³ŸŸÆ
õøà-ìr ãøa ýåýé øèîiå äöøà Là-Cìäzå ãøáe¨½̈©¦«£©¥−¨®§¨©©§¥¯§Ÿ̈²¨−̈©¤¬¤

:íéøöîãëãøaä CBúa úçwìúî Làå ãøá éäéå ¦§¨«¦©§¦´¨½̈§¥¾¦§©©−©§´©¨®̈
íéøöî õøà-ìëa eäîë äéä-àì øLà ãàî ãák̈¥´§½Ÿ£Â¤Â«Ÿ¨¨³¨¸ŸÆ§¨¤´¤¦§©½¦

:éBâì äúéä æàîäëiåúà íéøöî õøà-ìëa ãøaä C ¥−̈¨«§¨¬§«©©̧©¨¹̈§¨¤´¤¦§©À¦¥µ
áNr-ìk úàå äîäa-ãrå íãàî äãOa øLà-ìk̈£¤´©¨¤½¥«¨−̈§©§¥®̈§¥̧¨¥³¤

:øaL äãOä õr-ìk-úàå ãøaä äkä äãOäåë÷ø ©¨¤Æ¦¨´©¨½̈§¤¨¥¬©¨¤−¦¥«©µ
:ãøa äéä àì ìûøNé éða íL-øLà ïLb õøàa§¤´¤½¤£¤−̈§¥´¦§¨¥®¬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
:ãîrì ïeôñú àìå íëúà äçlLàå ãøáe íéýìû¡Ÿ¦−¨®̈©«£©§¨´¤§¤½§¬Ÿ«Ÿ¦−©«£«Ÿ

èëNøôà øérä-úà éúàök äLî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¤½§¥¦Æ¤¨¦½¤§¬Ÿ
-äéäé àì ãøaäå ïeìcçé úBìwä ýåýé-ìà étk-úà¤©©−¤§Ÿ̈®©Ÿ´¤§¨À§©¨¨Æ´Ÿ¦«§¤

:õøàä ýåýéì ék òãz ïrîì ãBòìéãárå äzàåE ½§©´©¥©½¦¬©«Ÿ̈−¨¨«¤§©−̈©«£¨¤®
:íéýìû ýåýé éðtî ïeàøéz íøè ék ézrãé̈©¾§¦¦µ¤´¤¦«§½¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¦«

àìáéáà äøòOä ék äúkð äøòOäå äzLtäå§©¦§¨¬§©§Ÿ̈−ª¨®¨¦³©§Ÿ̈Æ¨¦½
:ìráb äzLtäåáìék ekð àì úîqkäå ähçäå §©¦§−̈¦§«Ÿ§©«¦¨¬§©ª¤−¤´Ÿª®¦¬

äpä úìéôà:âìøérä-úà äòøt írî äLî àöiå £¦−Ÿ¥«¨©¥¥̧¤¹¥¦³©§ŸÆ¤¨¦½
øèîe ãøaäå úBìwä eìcçiå ýåýé-ìà åétk Nøôiå©¦§¬Ÿ©−̈¤§Ÿ̈®©©§§³©ŸÆ§©¨½̈¨−̈

:äöøà Czð-àìãìøènä ìãç-ék äòøt àøiå «Ÿ¦©¬¨«§¨©©´§©§ÀŸ¦«¨©¸©¨¨¯
:åéãárå àeä Baì ãaëiå àèçì óñiå úìwäå ãøaäå§©¨¨²§©Ÿ−Ÿ©´Ÿ¤©«£®Ÿ©©§¥¬¦−¬©«£¨¨«

äììûøNé éða-úà çlL àìå äòøt áì ÷æçiå©¤«¡©Æ¥´©§½Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥´¦§¨¥®
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàkttt ©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk zxaeg zeniyx)

„¯a‰ CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡Â(כד (ט, ¿≈ƒ¿«««¿«»»

„¯a הּׁשני ואין הּזּולת ּכלּפי ּבתכלית קר ׁשהּוא לאדם רֹומז – »»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּכלל. לֹו ‰a¯„נֹוגע CB˙a ˙ÁwÏ˙Ó L‡זֹו קרירּות סּבת – ְֵַָ≈ƒ¿«««¿«»»ְִִַ

אהבת  ׁשל האׁש עצמֹו. ּכלּפי ּבתכלית חם היֹותֹו היא, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּופנימּיּותּה

לּזּולת. מקֹום לֹו ׁשאין עד ּבעצמֹו ׁשקּוע להיֹות לֹו ּגֹורם ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָעצמֹו



xihtnקנד - h - `x`e zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

àLã÷ã dîL ,ìläúéåéøa.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

.ïîéñ ì"àéòé .ïîéñ ì"åòáéâ ,íé÷åñô à"ë÷

øéèôî éðù øôñèäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈

ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤
:Bkñðåéãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò §¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−
:dkñðåôàéäìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈

íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaáéìLeúìñ íéðøNr äL §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤

íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñâéïøOrå ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ

ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤¨®
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìòãéïéää éöç íäékñðå Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´©¦Á

ïéää úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬©¦²
:äðMä éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì©¤−¤¨®¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−©¨¨«

åèúìò-ìr ýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
:Bkñðå äNré ãéîzäñ ©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäåñ ÷øô åäéòùéá

åñàéìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®
:éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−§«¨¦«

áýåýé-íàð älà-ìë eéäiå äúNr éãé älà-ìk-úàå§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®
:éøác-ìr ãøçå çeø-äëðe éðr-ìà èéaà äæ-ìàå§¤¤´©¦½¤¨¦Æ§¥½©§¨¥−©§¨¦«

âäìrî áìk óøò äOä çáBæ Léà-äkî øBMä èçBL¥̧©¹©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥«¤½¤©«£¥³
eøça änä-íb ïåà Cøáî äðáì øékæî øéæç-íc äçðî¦§¨Æ©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨¥́«¨®¤©¥À¨¨«£Æ

:äöôç íLôð íäéöewLáe íäéëøãaãøçáà éðà-íb §©§¥¤½§¦«¥¤−©§¨¬¨¥«¨©£¦º¤§©´
äðBò ïéàå éúàø÷ ïré íäì àéáà íúøeâîe íäéììrúa§©£ª«¥¤À§«Ÿ¨Æ¨¦´¨¤½©³©¨¨̧¦Æ§¥´¤½
ézöôç-àì øLàáe éðéra òøä eNriå eòîL àìå ézøac¦©−§¦§´Ÿ¨¥®©©«£³¨©Æ§¥©½©«£¤¬«Ÿ¨©−§¦

:eøçaäeøîà Bøác-ìà íéãøçä ýåýé-øác eòîL ¨¨«¦§Æ§©§Ÿ̈½©«£¥¦−¤§¨®¨«§Á
äàøðå ýåýé ãaëé éîL ïrîì íëécðî íëéàðN íëéçà£¥¤̧«Ÿ§¥¤¹§©¥¤À§©³©§¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§¦§¤¬

:eLáé íäå íëúçîNáåìëéäî ìB÷ øérî ïBàL ìB÷ §¦§©§¤−§¥¬¥«Ÿ³¨Æ¥¦½−¥«¥¨®
:åéáéàì ìeîb ílLî ýåýé ìB÷æäãìé ìéçz íøèa ´§Ÿ̈½§©¥¬§−§«Ÿ§¨«§¤¬¤¨¦−¨¨®̈

:øëæ äèéìîäå dì ìáç àBáé íøèaçúàæk òîL-éî §¤̧¤¨¬¥²¤−̈§¦§¦¬¨¨¨«¦«¨©´¨ÀŸ
éBb ãìeé-íà ãçà íBéa õøà ìçeéä älàk äàø éî¦³¨¨Æ¨¥½¤£³©¤̧¤Æ§´¤½̈¦¦¨¬¥«−

:äéða-úà ïBiö äãìé-íb äìç-ék úçà írtèéðàä ©´©¤¨®¦¨²¨©¨«§¨¬¦−¤¨¤«¨©«£¦¬
ézøörå ãéìBnä éðà-íà ýåýé øîàé ãéìBà àìå øéaLà©§¦²§¬Ÿ¦−Ÿ©´§Ÿ̈®¦£¦¯©¦²§¨©−§¦

éäìà øîà:Céäéáäà-ìk dá eìéâå íìLeøé-úà eçîN ¨©¬¡Ÿ¨«¦¦§¯¤§«¨©²¦§¦¬¨−¨«Ÿ£¤®¨
:äéìr íéìaàúnä-ìk NBNî dzà eNéNàéïrîì ¦³¦¨Æ¨½¨©¦«§©§¦−¨¤«¨§©³©

ízâprúäå evîz ïrîì äéîçðz ãMî ízráNe e÷ðéz¦«§Æ§©§¤½¦−Ÿ©§ª¤®¨§©¯©¨²Ÿ§¦§©©§¤−
:dãBák æéfîáéäéìà-äèð éððä ýåýé øîà | äë-ék ¦¦¬§¨«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦´Ÿ¤«Â¥¤Â¨

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,éàñk íéîMä (àäðàáz íéîMä ïî ,øîBìk ©¨©¦¦§¦§©¦©¨©¦¨Ÿ¨
BzáLa CìnäL Bîk ,Blk íìBòä ìk ìò úBøæbä©§¥©¨¨¨ª§¤©¤¤§¦§

.åéðôlî úBøæbä äðàöz Bàñk ìòíãä õøàäå ©¦§¥¤¨©§¥¦§¨¨§¨¨¤£Ÿ
,éìâø.éúeLøáe élL àeä íìBòä ìk ,øîBìk ©§¨§©¨¨¨¤¦¦§¦

,éì eðáz øLà úéá äæ éàiM äî ïk íàC ¥¤©¦£¤¦§¦¦¥©©¨
.äçeðî íB÷îe úéa éì úBðáìäæ ìàå (á ¦§¦©¦§§¨§¤¤

,èéaàèéaà ,'åëå éàñk íéîMäL ét ìò óà ©¦©©¦¤©¨©¦¦§¦©¦
.çeø äëðe éðò ìà éðéò íéNàåìò ãøçå §¨¦¥©¤¨¦§¥©§¨¥©

,éøác.éúåöî úà úBNòì æøcæîèçBL (â §¨¦¦§¨¥©£¤¦§Ÿ©¥
,Léà äkî øBMäíéòLøä úBðaø÷ ,øîBìk ©©¥¦§©¨§§¨§¨¦

ïaø÷ì øBMä úà èçBMäå ,éðôì íéìa÷î íðéà¥¨§ª¨¦§¨©§©¥¤©§¨§¨
äkî elàk áLçð ãBòå ,éðôì ävøî Bðaø÷ ïéà¥¨§¨§ª¤§¨©§¤¡¨§¦©¥

.Léà,áìk óøBò äOä çáBæäN àéáä íà ¦¥©©¤¥¤¤¦¥¦¤
.áìk óøBò elàk éðôì áLçð àeä éøä ,ïaø÷ì§¨§¨£¥¤¡¨§¨©§¦¥¤¤

,øéæç íc äçðî äìòîïaø÷ äìòî àeä íà ©£¥¦§¨©£¦¦©£¤¨§©
.øéæç íc äìòä elàk áLçð àeä éøä ,äçðî¦§¨£¥¤¡¨§¦¤¡¨©£¦

,ïåà Cøáî äðBáì øékæîøéè÷î àeä íà ©§¦§¨§¨¥¨¤¦©§¦
,"Cøáî" .ïåà øác àéáî elàk àeä éøä ,äðBáì§¨£¥§¦¥¦§©¨¤§¨¥

àéáî"éúëøa úà àð ç÷" Bîk ,äðzîziy`xa) ¥¦©¨¨§©¨¤¦§¨¦
(`i,bl.,íäéëøãa eøça änä íb (â,øîBìk ©¥¨¨£§©§¥¤§©

CBzî íéòøä íäéëøãa eøça íä íâå ìéàBä¦§©¥¨£§©§¥¤¨¨¦¦
. íäì ïncæä CkL àìå ,ïBöøøçáà (ã ¨§Ÿ¤¨¦§©¥¨¤¤§©

,íäéìeìòúa.íäa ìlòúäì øçáà,íúøeâîe §©£¥¤¤§©§¦§©¥¨¤§Ÿ¨
.àBáé ït íéãçôî íäM äî,éúàø÷ ïòéíeMî ©¤¥§©£¦¤¨©©¨¨¦¦

.íéàéápä éãé ìò íäì éúàøwL,äðBò ïéàå ¤¨¨¦¨¤©§¥©§¦¦§¥¤
.éøác ìa÷î ïéà ,øîBìkìà íéãøçä (ä §©¥§©¥§¨©©£¥¦¤

,Bøác.'ä øác úà úBNòì íéæøcæîä íé÷écvä §¨©©¦¦©¦§¨§¦©£¤§©
,íëéçà eøîàíäL ìàøNé éòLBt eøîà ¨§£¥¤¨§§¥¦§¨¥¤¥

.'åëå íëéçà,íëécðî íëéàðBNíéàðBOä £¥¤§¥¤§©¥¤©§¦
.íëúà íé÷éçøîe (íécðîe) íëúàéîL ïòîì ¤§¤§©¦©§¦¦¤§¤§©©§¦

,'ä ãaëéíeñøt ììâa ,øîBà íäî ãçà ìk ¦§©¨¤¨¥¤¥¦§©¦§
àeäå åéìà áBø÷ éðà ék ,'äì ãBák àa éîL§¦¨¨©¦£¦¨¥¨§

.éa ãakúî,eùáé íäå íëúçîNá äàøðå ¦§©¥¦§¦§¤§¦§©§¤§¥¥Ÿ
àeä ïë àì ,'ä øác ìà íéãøçì øîBà àéápäå§©¨¦¥©£¥¦¤§©Ÿ¥
íëúçîNa eðéðéòa äàøðå ,ìàøNé éòLBt éøáãk§¦§¥§¥¦§¨¥§¦§¤§¥¥§¦§©§¤
íää íéòLøäå ,'ä øác ìà íéãøçä íëlL¤¨¤©£¥¦¤§©§¨§¨¦¨¥

.ìáää éøçà eëìä ék ,eùáé,øéòî ïBàL ìB÷ (å. ïBiö øéòî æà àöé Lòø ìB÷,ìëéäî ìB÷.ïBiöa ãîBòä ìëéääî ìB÷ílLî ¥Ÿ¦¨§©£¥©¤¤¨¥¦©©¥¥¨¥¦¦¥¥¨¥©¥¨¨¥§¦§©¥
,åéáéBàì ìeîbì"íää íéBba íçìðå 'ä àöéå" áeúkL Bîk .íéìLeøé ìò eîçliL âBâîe âBb íä ,åéáéBàì ìeîb ílL.(b,ci dixkf)(æ §§§¨§©¥§§§¨¥¨¤¦¨£©§¨©¦§¤¨§¨¨§¦§©©¦¨¥

,äãìé ìéçz íøèaéìáçå ãçt éìaî ,äzò äæ íúBà äãìé elàk dëBúì äéða eöa÷úé øîBìk ,ãìz äãlä éìáç ïBiö ìéçz íøèa §¤¤¨¦¨¨¨§¤¤¨¦¦¤§¥©¥¨¥¥§©¦§©§¨¤¨§¨§¦¨§¨¨¤©¨¦§¦©©§¤§¥
.dëBúì íeàéáé úBnàä ìk ék ,äãì,úàæk òîL éî (ç.úàfä äòeîMk àìt øác òîL éî,ãçà íBéa õøà ìçeéäíìBòî íàä ¥¨¦¨¨ª§¦§¨¦¨©¨Ÿ¦¨©§©¤¤©§¨©Ÿ£©¤¤§¤¨©¦¥¨

.ãçà íBéa õøàä éLð ìëì äãì éìáç eàa,úçà íòt éBb ãìeé íà.úçà íòôa äîìL änà äãìBð íìBòî íàäíb äìç ék ¨¤§¥¥¨§¨§¥¨¨¤§¤¨¦¦¨¥©©¤¨©¦¥¨§¨ª¨§¥¨§©©©©¦¨¨©
,äãìéíúeìbî eàa ãçàk ílk ,øîBìk .äéða úà äãìéå úçà úáa ãçéa eéä äãlä íâå äãlì äðeëzäL ,ïBiöa äNòð àìtä äæ ék ¨§¨¦¤©¤¤©£¨§¦¤©§¨©¥¨§©©¥¨¨§©©§©©©§¨§¨¤¨¤¨§©ª¨§¤¨¨¦¨¨
.ïBiöì,ãéìBà àìå øéaLà éðàä (èøáãa ìéçúà éðà éëå ,øîBìk .ãìzL dîçø çzôà àìå øaLnä ìò äMà úà àéáà éðà íàä §¦©£¦©§¦§Ÿ¦©¦£¦¨¦¤¦¨©©©§¥§Ÿ¤§©©§¨¤¥¥§©§¦£¦©§¦§¨¨

.øîâì ìëeà àìå,ézøöòå ãéìBnä éðà íàälãbä ék ,úãlî íúBà øöòà æàå ,àeää ïîfä ãò íéBbä úBöøà ãéìBnä àeä éðà §Ÿ©¦§Ÿ¦£¦©¦§¨©§¦£¦©¦©§©¦©©§©©§¨¤¡Ÿ¨¦¤¤¦©§ª¨
.ícáì ìàøNéì eéäé ãBákäå,íéìLeøé úà eçîN (é.äéìà íëàBáa íéìLeøé íò eçîN ,äìBbä ïî íéàaä ízàíéìaàúnä ìk §©¨¦§§¦§¨¥§©¨¦§¤§¨©¦©¤©¨¦¦©¨¦§¦§¨©¦§£¤¥¤¨¨©¦§©§¦

,äéìò.dðaøç úòa äéìò eìaàúäL elà ìk,äéîçðz ãMî ízòáNe e÷ðéz ïòîì (àéeàøzL íëì àéáä äéìò ízìaàúäM äî ¨¤¨¨¥¤¦§©§¨¤¨§¥ª§¨¨§©©¦§§©§¤¦Ÿ©§ª¤¨©¤¦§©©§¤¨¤¨¥¦¨¤¤¦§
.äéîeçðz éãMî eòaNúå e÷ðéúå dúçîNa,ízâpòúäå evîz.íéâpòúîe íéööBî eéäúå,dãBák æéfîLîLîîe æfä ìBãbä ãBákäî §¦§¨¨§¦§§¦§§¦§¥©§¤¨¨Ÿ§¦§©©§¤§¦§§¦¦§©§¦¦¦§¨¥©¨©¨©¨§©§¥



קנה
ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôäåñ ÷øô åäéòùéá

åñàéìâø íãä õøàäå éàñk íéîMä ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®
:éúçeðî íB÷î äæ-éàå éì-eðáz øLà úéá äæ-éà¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−§«¨¦«

áýåýé-íàð älà-ìë eéäiå äúNr éãé älà-ìk-úàå§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®
:éøác-ìr ãøçå çeø-äëðe éðr-ìà èéaà äæ-ìàå§¤¤´©¦½¤¨¦Æ§¥½©§¨¥−©§¨¦«

âäìrî áìk óøò äOä çáBæ Léà-äkî øBMä èçBL¥̧©¹©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥«¤½¤©«£¥³
eøça änä-íb ïåà Cøáî äðáì øékæî øéæç-íc äçðî¦§¨Æ©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨¥́«¨®¤©¥À¨¨«£Æ

:äöôç íLôð íäéöewLáe íäéëøãaãøçáà éðà-íb §©§¥¤½§¦«¥¤−©§¨¬¨¥«¨©£¦º¤§©´
äðBò ïéàå éúàø÷ ïré íäì àéáà íúøeâîe íäéììrúa§©£ª«¥¤À§«Ÿ¨Æ¨¦´¨¤½©³©¨¨̧¦Æ§¥´¤½
ézöôç-àì øLàáe éðéra òøä eNriå eòîL àìå ézøac¦©−§¦§´Ÿ¨¥®©©«£³¨©Æ§¥©½©«£¤¬«Ÿ¨©−§¦

:eøçaäeøîà Bøác-ìà íéãøçä ýåýé-øác eòîL ¨¨«¦§Æ§©§Ÿ̈½©«£¥¦−¤§¨®¨«§Á
äàøðå ýåýé ãaëé éîL ïrîì íëécðî íëéàðN íëéçà£¥¤̧«Ÿ§¥¤¹§©¥¤À§©³©§¦Æ¦§©´§Ÿ̈½§¦§¤¬

:eLáé íäå íëúçîNáåìëéäî ìB÷ øérî ïBàL ìB÷ §¦§©§¤−§¥¬¥«Ÿ³¨Æ¥¦½−¥«¥¨®
:åéáéàì ìeîb ílLî ýåýé ìB÷æäãìé ìéçz íøèa ´§Ÿ̈½§©¥¬§−§«Ÿ§¨«§¤¬¤¨¦−¨¨®̈

:øëæ äèéìîäå dì ìáç àBáé íøèaçúàæk òîL-éî §¤̧¤¨¬¥²¤−̈§¦§¦¬¨¨¨«¦«¨©´¨ÀŸ
éBb ãìeé-íà ãçà íBéa õøà ìçeéä älàk äàø éî¦³¨¨Æ¨¥½¤£³©¤̧¤Æ§´¤½̈¦¦¨¬¥«−

:äéða-úà ïBiö äãìé-íb äìç-ék úçà írtèéðàä ©´©¤¨®¦¨²¨©¨«§¨¬¦−¤¨¤«¨©«£¦¬
ézøörå ãéìBnä éðà-íà ýåýé øîàé ãéìBà àìå øéaLà©§¦²§¬Ÿ¦−Ÿ©´§Ÿ̈®¦£¦¯©¦²§¨©−§¦

éäìà øîà:Céäéáäà-ìk dá eìéâå íìLeøé-úà eçîN ¨©¬¡Ÿ¨«¦¦§¯¤§«¨©²¦§¦¬¨−¨«Ÿ£¤®¨
:äéìr íéìaàúnä-ìk NBNî dzà eNéNàéïrîì ¦³¦¨Æ¨½¨©¦«§©§¦−¨¤«¨§©³©

ízâprúäå evîz ïrîì äéîçðz ãMî ízráNe e÷ðéz¦«§Æ§©§¤½¦−Ÿ©§ª¤®¨§©¯©¨²Ÿ§¦§©©§¤−
:dãBák æéfîáéäéìà-äèð éððä ýåýé øîà | äë-ék ¦¦¬§¨«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦´Ÿ¤«Â¥¤Â¨

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,éàñk íéîMä (àäðàáz íéîMä ïî ,øîBìk ©¨©¦¦§¦§©¦©¨©¦¨Ÿ¨
BzáLa CìnäL Bîk ,Blk íìBòä ìk ìò úBøæbä©§¥©¨¨¨ª§¤©¤¤§¦§

.åéðôlî úBøæbä äðàöz Bàñk ìòíãä õøàäå ©¦§¥¤¨©§¥¦§¨¨§¨¨¤£Ÿ
,éìâø.éúeLøáe élL àeä íìBòä ìk ,øîBìk ©§¨§©¨¨¨¤¦¦§¦

,éì eðáz øLà úéá äæ éàiM äî ïk íàC ¥¤©¦£¤¦§¦¦¥©©¨
.äçeðî íB÷îe úéa éì úBðáìäæ ìàå (á ¦§¦©¦§§¨§¤¤

,èéaàèéaà ,'åëå éàñk íéîMäL ét ìò óà ©¦©©¦¤©¨©¦¦§¦©¦
.çeø äëðe éðò ìà éðéò íéNàåìò ãøçå §¨¦¥©¤¨¦§¥©§¨¥©

,éøác.éúåöî úà úBNòì æøcæîèçBL (â §¨¦¦§¨¥©£¤¦§Ÿ©¥
,Léà äkî øBMäíéòLøä úBðaø÷ ,øîBìk ©©¥¦§©¨§§¨§¨¦

ïaø÷ì øBMä úà èçBMäå ,éðôì íéìa÷î íðéà¥¨§ª¨¦§¨©§©¥¤©§¨§¨
äkî elàk áLçð ãBòå ,éðôì ävøî Bðaø÷ ïéà¥¨§¨§ª¤§¨©§¤¡¨§¦©¥

.Léà,áìk óøBò äOä çáBæäN àéáä íà ¦¥©©¤¥¤¤¦¥¦¤
.áìk óøBò elàk éðôì áLçð àeä éøä ,ïaø÷ì§¨§¨£¥¤¡¨§¨©§¦¥¤¤

,øéæç íc äçðî äìòîïaø÷ äìòî àeä íà ©£¥¦§¨©£¦¦©£¤¨§©
.øéæç íc äìòä elàk áLçð àeä éøä ,äçðî¦§¨£¥¤¡¨§¦¤¡¨©£¦

,ïåà Cøáî äðBáì øékæîøéè÷î àeä íà ©§¦§¨§¨¥¨¤¦©§¦
,"Cøáî" .ïåà øác àéáî elàk àeä éøä ,äðBáì§¨£¥§¦¥¦§©¨¤§¨¥

àéáî"éúëøa úà àð ç÷" Bîk ,äðzîziy`xa) ¥¦©¨¨§©¨¤¦§¨¦
(`i,bl.,íäéëøãa eøça änä íb (â,øîBìk ©¥¨¨£§©§¥¤§©

CBzî íéòøä íäéëøãa eøça íä íâå ìéàBä¦§©¥¨£§©§¥¤¨¨¦¦
. íäì ïncæä CkL àìå ,ïBöøøçáà (ã ¨§Ÿ¤¨¦§©¥¨¤¤§©

,íäéìeìòúa.íäa ìlòúäì øçáà,íúøeâîe §©£¥¤¤§©§¦§©¥¨¤§Ÿ¨
.àBáé ït íéãçôî íäM äî,éúàø÷ ïòéíeMî ©¤¥§©£¦¤¨©©¨¨¦¦

.íéàéápä éãé ìò íäì éúàøwL,äðBò ïéàå ¤¨¨¦¨¤©§¥©§¦¦§¥¤
.éøác ìa÷î ïéà ,øîBìkìà íéãøçä (ä §©¥§©¥§¨©©£¥¦¤

,Bøác.'ä øác úà úBNòì íéæøcæîä íé÷écvä §¨©©¦¦©¦§¨§¦©£¤§©
,íëéçà eøîàíäL ìàøNé éòLBt eøîà ¨§£¥¤¨§§¥¦§¨¥¤¥

.'åëå íëéçà,íëécðî íëéàðBNíéàðBOä £¥¤§¥¤§©¥¤©§¦
.íëúà íé÷éçøîe (íécðîe) íëúàéîL ïòîì ¤§¤§©¦©§¦¦¤§¤§©©§¦

,'ä ãaëéíeñøt ììâa ,øîBà íäî ãçà ìk ¦§©¨¤¨¥¤¥¦§©¦§
àeäå åéìà áBø÷ éðà ék ,'äì ãBák àa éîL§¦¨¨©¦£¦¨¥¨§

.éa ãakúî,eùáé íäå íëúçîNá äàøðå ¦§©¥¦§¦§¤§¦§©§¤§¥¥Ÿ
àeä ïë àì ,'ä øác ìà íéãøçì øîBà àéápäå§©¨¦¥©£¥¦¤§©Ÿ¥
íëúçîNa eðéðéòa äàøðå ,ìàøNé éòLBt éøáãk§¦§¥§¥¦§¨¥§¦§¤§¥¥§¦§©§¤
íää íéòLøäå ,'ä øác ìà íéãøçä íëlL¤¨¤©£¥¦¤§©§¨§¨¦¨¥

.ìáää éøçà eëìä ék ,eùáé,øéòî ïBàL ìB÷ (å. ïBiö øéòî æà àöé Lòø ìB÷,ìëéäî ìB÷.ïBiöa ãîBòä ìëéääî ìB÷ílLî ¥Ÿ¦¨§©£¥©¤¤¨¥¦©©¥¥¨¥¦¦¥¥¨¥©¥¨¨¥§¦§©¥
,åéáéBàì ìeîbì"íää íéBba íçìðå 'ä àöéå" áeúkL Bîk .íéìLeøé ìò eîçliL âBâîe âBb íä ,åéáéBàì ìeîb ílL.(b,ci dixkf)(æ §§§¨§©¥§§§¨¥¨¤¦¨£©§¨©¦§¤¨§¨¨§¦§©©¦¨¥

,äãìé ìéçz íøèaéìáçå ãçt éìaî ,äzò äæ íúBà äãìé elàk dëBúì äéða eöa÷úé øîBìk ,ãìz äãlä éìáç ïBiö ìéçz íøèa §¤¤¨¦¨¨¨§¤¤¨¦¦¤§¥©¥¨¥¥§©¦§©§¨¤¨§¨§¦¨§¨¨¤©¨¦§¦©©§¤§¥
.dëBúì íeàéáé úBnàä ìk ék ,äãì,úàæk òîL éî (ç.úàfä äòeîMk àìt øác òîL éî,ãçà íBéa õøà ìçeéäíìBòî íàä ¥¨¦¨¨ª§¦§¨¦¨©¨Ÿ¦¨©§©¤¤©§¨©Ÿ£©¤¤§¤¨©¦¥¨

.ãçà íBéa õøàä éLð ìëì äãì éìáç eàa,úçà íòt éBb ãìeé íà.úçà íòôa äîìL änà äãìBð íìBòî íàäíb äìç ék ¨¤§¥¥¨§¨§¥¨¨¤§¤¨¦¦¨¥©©¤¨©¦¥¨§¨ª¨§¥¨§©©©©¦¨¨©
,äãìéíúeìbî eàa ãçàk ílk ,øîBìk .äéða úà äãìéå úçà úáa ãçéa eéä äãlä íâå äãlì äðeëzäL ,ïBiöa äNòð àìtä äæ ék ¨§¨¦¤©¤¤©£¨§¦¤©§¨©¥¨§©©¥¨¨§©©§©©©§¨§¨¤¨¤¨§©ª¨§¤¨¨¦¨¨
.ïBiöì,ãéìBà àìå øéaLà éðàä (èøáãa ìéçúà éðà éëå ,øîBìk .ãìzL dîçø çzôà àìå øaLnä ìò äMà úà àéáà éðà íàä §¦©£¦©§¦§Ÿ¦©¦£¦¨¦¤¦¨©©©§¥§Ÿ¤§©©§¨¤¥¥§©§¦£¦©§¦§¨¨

.øîâì ìëeà àìå,ézøöòå ãéìBnä éðà íàälãbä ék ,úãlî íúBà øöòà æàå ,àeää ïîfä ãò íéBbä úBöøà ãéìBnä àeä éðà §Ÿ©¦§Ÿ¦£¦©¦§¨©§¦£¦©¦©§©¦©©§©©§¨¤¡Ÿ¨¦¤¤¦©§ª¨
.ícáì ìàøNéì eéäé ãBákäå,íéìLeøé úà eçîN (é.äéìà íëàBáa íéìLeøé íò eçîN ,äìBbä ïî íéàaä ízàíéìaàúnä ìk §©¨¦§§¦§¨¥§©¨¦§¤§¨©¦©¤©¨¦¦©¨¦§¦§¨©¦§£¤¥¤¨¨©¦§©§¦

,äéìò.dðaøç úòa äéìò eìaàúäL elà ìk,äéîçðz ãMî ízòáNe e÷ðéz ïòîì (àéeàøzL íëì àéáä äéìò ízìaàúäM äî ¨¤¨¨¥¤¦§©§¨¤¨§¥ª§¨¨§©©¦§§©§¤¦Ÿ©§ª¤¨©¤¦§©©§¤¨¤¨¥¦¨¤¤¦§
.äéîeçðz éãMî eòaNúå e÷ðéúå dúçîNa,ízâpòúäå evîz.íéâpòúîe íéööBî eéäúå,dãBák æéfîLîLîîe æfä ìBãbä ãBákäî §¦§¨¨§¦§§¦§§¦§¥©§¤¨¨Ÿ§¦§©©§¤§¦§§¦¦§©§¦¦¦§¨¥©¨©¨©¨§©§¥



קנו
ãö-ìr íz÷ðéå íéBb ãBák óèBL ìçðëe íBìL øäðk§¨¨̧¨¹§©¯©¥²§¬¦−¦«©§¤®©©Æ

:eòLrLz íékøa-ìrå eàNpzâéBnà øLà Léàk ¦¨¥½§©¦§©−¦§¨«¢¨«§¦¾£¤¬¦−
:eîçðz íéìLeøéáe íëîçðà éëðà ïk epîçðz§©«£¤®¥³¨«Ÿ¦Æ£©´¤§¤½¦«¨©−¦§ª¨«

ãéäðçøôú àLck íëéúBîörå íëaì NNå íúéàøe§¦¤Æ§¨´¦§¤½§©§«¥¤−©¤´¤¦§©®§¨
:åéáéà-úà íræå åéãár-úà ýåýé-ãé ärãBðååèäpä-ék §«§¨³©§Ÿ̈Æ¤£¨½̈§¨©−¤«Ÿ§¨«¦«¦¥³

Btà äîça áéLäì åéúákøî äôeqëå àBáé Làa ýåýé§Ÿ̈Æ¨¥´¨½§©−̈©§§Ÿ¨®§¨¦³§¥¨Æ©½
:Là-éáäìa BúørâåæèBaøçáe ètLð ýåýé Làá ék §©«£¨−§©«£¥¥«¦³¨¥Æ§Ÿ̈´¦§½̈§©§−

:ýåýé éììç eaøå øNa-ìk-úàæéíéLc÷únä ¤¨¨¨®§©−©«§¥¬§Ÿ̈«©¦§©§¦̧
øNa éìëà Cåza úçà øçà úBpbä-ìà íéøähnäå§©¦«©£¦¹¤©©À©©³©©Æ©½̈¤«Ÿ§¥Æ§©´

:ýåýé-íàð eôñé åcçé øaëräå õ÷Mäå øéæçäçééëðàå ©«£¦½§©¤−¤§¨«©§¨®©§¨¬¨ª−§ª§Ÿ̈«§¨«Ÿ¦À
íéBbä-ìk-úà õa÷ì äàa íäéúáLçîe íäéNrî©«£¥¤Æ©§§´Ÿ¥¤½¨¾̈§©¥¬¤¨©¦−

läå:éãBák-úà eàøå eàáe úBðLèéúBà íäá ézîNå §©§Ÿ®−̈§¨¬¤§¦«§©§¦̧¨¤¹À
ãeìå ìet LéLøz íéBbä-ìà íéèéìt | íäî ézçlLå§¦©§¦´¥¤´Â§¥Â¦¤©¦º©§¦̧¬§²
eòîL-àì øLà íé÷çøä íéiàä ïåéå ìáz úL÷ éëLî¬Ÿ§¥¤−¤ª©´§¨®̈¨«¦¦´¨«§Ÿ¦À£¤̧«Ÿ¨§³
éãBák-úà eãébäå éãBák-úà eàø-àìå érîL-úà¤¦§¦Æ§«Ÿ¨´¤§¦½§¦¦¬¤§¦−

:íéBbaë| äçðî | íéBbä-ìkî | íëéçà-ìk-úà eàéáäå ©¦«§¥¦´¤¨£¥¤´¦¨©¦´¦§¨´
ìr úBøkøkáe íéãøtáe íéaváe áëøáe íéñeqa ýåýéì©«Ÿ̈¿©¦¿ÂÂ̈¤¤©©¦̧©§¨¦¹©¦§¨À©´

Leøé éLã÷ øäìûøNé éðá eàéáé øLàk ýåýé øîà íéì ©¬¨§¦²§«¨©−¦¨©´§Ÿ̈®©«£¤´¨¦Á§¥̧¦§¨¥¯
:ýåýé úéa øBäè éìëa äçðnä-úààëçwà íäî-íâå ¤©¦§¨²¦§¦¬¨−¥¬§Ÿ̈«§©¥¤¬¤©²

:ýåýé øîà íiåìì íéðäkìáëíéîMä øLàë ék ©«Ÿ£¦¬©«§¦¦−¨©¬§Ÿ̈«¦´©«£¤´©¨©´¦
éðôì íéãîò äNò éðà øLà äLãçä õøàäå íéLãçäÂ©«£Â̈¦§¨¨̧¤©«£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬§¨©−

:íëîLå íërøæ ãîré ïk ýåýé-íàðâëLãç-écî äéäå §ª§Ÿ̈®¥²©«£¬Ÿ©§£¤−§¦§¤«§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ

.dì àBáìíékøa ìòå eàNpz ãö ìò (áé ¨¨©©¦¨¥§©¦§©¦
,eòLòLzìéLîäå .ãàî íéBbä íëeãaëé §¨¢¨§©§¤©¦§Ÿ§¦§¦

ìò ÷Bðézä íéàNBpL Bîk íäì eNòiL ãBákä©¨¤©£¨¤§¤§¦©¦©
íékøaä ìò BúBà íéòLòLîe ,óebä ãöa òBøfä©§©§©©§©©§¦©©¦§©¦

.BçnNì,epîçðz Bnà øLà (âéíàä Cøc §©§£¤¦§©£¤¤¤¨¥
.áàä ïî øúBé dða úà íçðìíéìLeøéáe §©¥¤§¨¥¦¨¨¦¨©¦

,eîçðz,íéìLeøéa eéäé íëlL íéîeçðzä ìk §ª¨¨©©§¦¤¨¤¦§¦¨©¦
íéîeçðì áLçé äæå äáBè äaøä eìa÷z íL ék¦¨§©§©§¥¨§¤¥¨¥§¦¦

.eøáòL úBøvä ìò,íëaì NNå íúéàøe (ãé ©©¨¤¨§§¦¤§¨¦§¤
.íëaì NéNé dðéðáa íéìLeøé úà eàøz øLàk©£¤¦§¤§¨©¦§¦§¨¨¨¦¦§¤

,äðçøôú àLck íëéúBîöòåøîBìk §©§¥¤©¤¤¦§©§¨§©
.úeàéøáa e÷fçúé,åéãáò úà 'ä ãé äòãBðå ¦§©§¦§¦§§¨©¤£¨¨

.'ä úøeáb çk úà åéãáò eòãé æàLàa (åè ¨¥§£¨¨¤Ÿ©§©¨¥
,àBáééç úà ãaàì.âBâîe âBb ìäôeqëå ¨§©¥¤¥¨§©¨

,åéúBákøîïî úBãøBiä åéúBøæb øîBìk ©§§¨§©§¥¨©§¦
.äôeñ çeøk íäéìò eãøé ,íéîMäáéLäì ©¨©¦¥§£¥¤§©¨§¨¦

,Btà äîçaäîçáe óàa ìeîb åéøöì áéLäì §¥¨©§¨¦§¨¨§§©§¥¨
.äaø,ètLð (æè.çkåúî,'ä éììç eaøå ©¨¦§¨¦§©¥©§©©§¥

.âBâîe âBb úîçìîa eìtiL íéììçä(æé ©£¨¦¤¦§§¦§¤¤¨
,úBpbä ìà íéøähnäå íéLc÷únä©¦§©§¦§©¦©£¦¤©©
äøäè éîa íîöò íéøäèîe íîöò íéðéîænä©©§¦¦©§¨§©£¦©§¨§¥¨¢¨

.úBpba íéãîBòä íéìñtä ìà úëììøçà ¨¤¤¤©§¨¦¨§¦©¦©©
,úçàäøîbL éøçà ,äöeá÷ éøçà äöeá÷ ©©§¨©£¥§¨©£¥¤¨§¨

.äiðMä úñðëð dúãBáò úà äðBLàøä,Cåza ¨¦¨¤£¨¨¦§¤¤©§¦¨©¨¤
.ìñtä ãîòî íB÷î äpbä òöîàa,õ÷Mäåìk §¤§©©¦¨§©£©©¤¤§©¤¤¨

.íéöøMä éâeñ,eôñé.eìëé,éëðàå (çééëðàå ¥©§¨¦¨ª¦§§¨Ÿ¦§¨Ÿ¦
.úBNòì éìò äîíäéúBáLçîe íäéNòî ¤¨©©£©£¥¤©§§¥¤

,äàaàéäå ,éìà äàa äáLçî ìëå äNòî ìk ¨¨¨©£¤§¨©£¨¨¨¨¥©§¦
éð÷é÷æzeàøå .'åâå íéBbä ìk úà õa÷ì ©§¦¥¦§©¥¤¨©¦§¨

,éãBák úàBøNa ÷îä" úkîa íäa éîçläa ¤§¦§¦¨£¦¨¤§©©¨¥§¨
äéøëæ úàeáða áeúkk "'åâåf).(ai,ci dixk(èé ©¨¦§©§©§¨

,íéèéìt íäî ézçlLå úBà íäá ézîNå§©§¦¨¤§¦©§¦¥¤§¥¦
øOáì úëìì ìéáLa äîçìnä ïî eìöpé íéèìt§¥¦¦¨§¦©¦§¨¨¦§¦¨¤¤§©¥
.äîçìna eàø øLà éãBák úà íé÷Bçøä íéiàì̈¦¦¨§¦¤§¦£¤¨©¦§¨¨
úBúBàä ïî ãçà íéNà íéèìt íúBàa íâå§©§¨§¥¦¨¦¤¨¦¨
íé÷Bçøì òéãBäì éãk ,íäa íäéøáç eðBcpL¤¦©§¥¤¨¤§¥§¦©¨§¦

.íéìLeøé ìò íéàáBvä eôbð Bæ äôbîaLéëLBî ¤§©¥¨ª§©§¦©§¨©¦§¥
,úL÷.úLwa íévç úBøéì íéãnìîä(èé ¤¤©§ª¨¦¦¦¦©¤¤

,íëéçà ìk úà eàéáäåàlL ìàøNiî íúBà úà eàéáé ,âBâîe âBb äðçîa ä"á÷ä äNòiL íéìBãbä íéàìtä úà íéBbä eòîLiLk §¥¦¤¨£¥¤§¤¦§§©¦¤©§¨¦©§¦¤©£¤§©£¥¨¨¦¤¨¦¦§¨¥¤Ÿ
.ìàøNé õøàì eìò,íéaváe.úBtçî úBìâòa,úBøkøkáeLeøt .äãé÷ø ïéòk íúëéìä úøeöå íúëéìäa ãàî íél÷ íäL íélîb ìL âeñ ¨§¤¤¦§¨¥©©¦©£¨§ª©¦§¨¤§©¦¤¥©¦§Ÿ©£¦¨¨§©£¦¨¨§¥§¦¨¥

"æò ìëa økøëî ãåãå" Bîk ,äçîN ìL íéãewøa ,"úBøkøka" ,øçà.(ci,e aÎl`eny),íiåìì íéðäkì çwà íäî íâå (ëíénòä ïî íb ©¥©¦§¨§¦¦¤¦§¨§§¨¦§©§¥§¨Ÿ§©¥¤¤©©Ÿ£¦©§¦¦©¦¨©¦
,íéàáenä ìàøNé éða ïî íâå ,íúBà íéàéánä,íäaL íiåìäå íéðäkä íééeìb éðôìe ,ñðàa íéBbä ïéa íéáøòî eéäL íiåìe íéðäk íäî çwà ©§¦¦¨§©¦§¥¦§¨¥©¨¦¤©¥¤Ÿ£¦§¦¦¤¨§Ÿ̈¦¥©¦§Ÿ¤§¨©§¦©Ÿ£¦§©§¦¦¤¨¤

.éðôì íéLnLî eéäéå íäî íúBà øøáàå,'ä øîà"eðéäìà 'äì úBøzñpä" ,øîà ïëéäå.(gk,hk mixac)(áë,íéLãçä íéîMäíàø÷ §¤§Ÿ¨¥¤§¦§§©§¦§¨©¨©§¥¨¨©©¦§¨©¡Ÿ¥©¨©¦©£¨¦§¨¨
.eìáé àìå eàøápL Bîk íLecça ãéîz íéãîBò íä ék ,íéLãç,äLãçä õøàäå,äìáz àìå äàøápL Bîk ãéîz dLecça úãîBò õøàäL £¨¦¦¥§¦¨¦§¦¨§¤¦§§§Ÿ¦§§¨¨¤©£¨¨¤¨¨¤¤¤§¦¨¨¦§¤¦§§¨§Ÿ¦§¤

"úãîBò íìBòì õøàäå àa øBãå CìBä øBc" äîìL øîà ïëå .íéìa äéúBãìBzL àlà.(c,` zldw),äNBò éðà øLàíãéîòî éðà øLà ¤¨¤§¤¨¨¦§¥¨©§ŸŸ¥§¨§¨¨¤§¨¨¤£¤£¦¤£¤£¦©£¦¨
.íLecça,éðôì íéãîBò.íúãéîòå íîei÷ úañ éðàL,íëîLå íëòøæ ãîòé ïk,íëéîéa älàbä äéäzL ízà eéäzL äáBhä dúBàa §¦¨§¦§¨©¤£¦¦©¦¨©£¦¨¨¥©£Ÿ©§£¤§¦§¤§¨©¨¤¦§©¤¤¦§¤©§ª¨¦¥¤

eáLçL ,íéìLeøé ìò íçläì âBb íò eàaL íéBbä elà eáLçL éôk íëöøàî ãBò eìâz àìå ,íìBò éîé ìk íëéøçà íëòøæ íb eãîòé ïk¥©©§©©§£¤©£¥¤¨§¥¨§Ÿ¦§¥©§§¤§¦¤¨§¥©¦¤¨¦§¦¨¥©§¨©¦¤¨§
.íëîLå íëòøæ ãîòé íìBòì àlà ,íîL úà ãaàìe ìàøNé úà úBìâäì(âë,BLãça Lãç écî.Lãçä Làø íBéa Lãç ìëa §©§¤¦§¨¥§©¥¤§¨¤¨§¨©£Ÿ©§£¤§¦§¤¦¥Ÿ¤§¨§§¨Ÿ¤§Ÿ©Ÿ¤

úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬
:ýåýé øîà éðôìãëíéLðàä éøâôa eàøå eàöéå §¨©−¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´§¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½

äaëú àì íMàå úeîú àì ízrìBú ék éa íérLtä©«Ÿ§¦−¦®¦´«©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ´Ÿ¦§¤½
:øNa-ìëì ïBàøã eéäå§¨¬¥«¨−§¨¨¨«

âëàBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©¨−§©©®¨¯
:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë̈¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

,BzaLa úaL éãîe.úaMä íBéa òeáL ìëa ¦¥©¨§©©§¨¨©§©©¨
,øNa ìk.íénòä øàL elôàå ,íãà éða ìk ¨¨¨¨§¥¨¨©£¦§¨¨©¦

,éðôì.Lc÷nä úéáaeàøå eàöéå (ãë §¨©§¥©¦§¨§¨§§¨
,éa íéòLBtä íéLðàä éøâôaíéBbä íúBà §¦§¥¨£¨¦©§¦¦¨©¦

÷îòì íéìLeøéî eàöé ,'äì úåçzLäì eàBáiL¤¨§¦§©£Ÿ©¥§¦¨©¦§¥¤
eòLtL âBâîe âBb äðçî éøât úà eàøéå ,èôLBäé§¨¨§¦§¤¦§¥©£¥¨¤¨§
ìàøNé úà úBìâäì Bcâðk úBNòì eáLçå 'äa©§¨§©£§¤§§©§¤¦§¨¥
ãBòLk íéLãç äòáL CBúa äéäé äæå) .íöøàî¥©§¨§¤¦§¤§¦§¨¢¨¦§¤

.(íéììçä úà øa÷ì e÷étñé àì,ízòìBz Ÿ©§¦¦§Ÿ¤©£¨¦©§¨
.íøNa úà úìëBàä änøä,äaëú àì íMàå ¨¦¨¨¤¤¤§¨¨§¦¨Ÿ¦§¤

.äaëz àì íäa úøòBaä Làä,øNa ìëì ïBàøã eéäåúåçzLäì íéàaä øNa ìk éðéòa ïBéfáìe ätøçì eéäé âBâîe âBb äðçî éøât ¨¥©¤¤¨¤Ÿ¦§¤§¨¥¨§¨¨¨¦§¥©£¥¨¦§§¤§¨§¦¨§¥¥¨¨¨©¨¦§¦§©£Ÿ
.'ä éðôì(âë,BLãça Lãç écî.Lãçä Làø íBéa Lãç ìëa,BzaLa úaL éãîe.úaMä íBéa òeáL ìëa,øNa ìk,íãà éða ìk ¦§¥¦¥Ÿ¤§¨§§¨Ÿ¤§Ÿ©Ÿ¤¦¥©¨§©©§¨¨©§©©¨¨¨¨¨§¥¨¨

.íénòä øàL elôàå,éðôì.Lc÷nä úéáa ©£¦§¨¨©¦§¨©§¥©¦§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קנז
úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬

:ýåýé øîà éðôìãëíéLðàä éøâôa eàøå eàöéå §¨©−¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´§¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½
äaëú àì íMàå úeîú àì ízrìBú ék éa íérLtä©«Ÿ§¦−¦®¦´«©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ´Ÿ¦§¤½

:øNa-ìëì ïBàøã eéäå§¨¬¥«¨−§¨¨¨«
âëàBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©¨−§©©®¨¯

:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë̈¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

,BzaLa úaL éãîe.úaMä íBéa òeáL ìëa ¦¥©¨§©©§¨¨©§©©¨
,øNa ìk.íénòä øàL elôàå ,íãà éða ìk ¨¨¨¨§¥¨¨©£¦§¨¨©¦

,éðôì.Lc÷nä úéáaeàøå eàöéå (ãë §¨©§¥©¦§¨§¨§§¨
,éa íéòLBtä íéLðàä éøâôaíéBbä íúBà §¦§¥¨£¨¦©§¦¦¨©¦

÷îòì íéìLeøéî eàöé ,'äì úåçzLäì eàBáiL¤¨§¦§©£Ÿ©¥§¦¨©¦§¥¤
eòLtL âBâîe âBb äðçî éøât úà eàøéå ,èôLBäé§¨¨§¦§¤¦§¥©£¥¨¤¨§
ìàøNé úà úBìâäì Bcâðk úBNòì eáLçå 'äa©§¨§©£§¤§§©§¤¦§¨¥
ãBòLk íéLãç äòáL CBúa äéäé äæå) .íöøàî¥©§¨§¤¦§¤§¦§¨¢¨¦§¤

.(íéììçä úà øa÷ì e÷étñé àì,ízòìBz Ÿ©§¦¦§Ÿ¤©£¨¦©§¨
.íøNa úà úìëBàä änøä,äaëú àì íMàå ¨¦¨¨¤¤¤§¨¨§¦¨Ÿ¦§¤

.äaëz àì íäa úøòBaä Làä,øNa ìëì ïBàøã eéäåúåçzLäì íéàaä øNa ìk éðéòa ïBéfáìe ätøçì eéäé âBâîe âBb äðçî éøât ¨¥©¤¤¨¤Ÿ¦§¤§¨¥¨§¨¨¨¦§¥©£¥¨¦§§¤§¨§¦¨§¥¥¨¨¨©¨¦§¦§©£Ÿ
.'ä éðôì(âë,BLãça Lãç écî.Lãçä Làø íBéa Lãç ìëa,BzaLa úaL éãîe.úaMä íBéa òeáL ìëa,øNa ìk,íãà éða ìk ¦§¥¦¥Ÿ¤§¨§§¨Ÿ¤§Ÿ©Ÿ¤¦¥©¨§©©§¨¨©§©©¨¨¨¨¨§¥¨¨

.íénòä øàL elôàå,éðôì.Lc÷nä úéáa ©£¦§¨¨©¦§¨©§¥©¦§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת וארא בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:376:378:388:399:109:1110:0210:0416:5617:0117:2217:2716:4017:37באר שבע )ח(

6:406:398:398:409:119:1210:0210:0416:5216:5717:1817:2316:2617:33חיפה )ח(

6:356:358:378:389:089:0910:0010:0216:5517:0017:2117:2616:1917:34ירושלים )ח(

6:406:408:398:409:119:1310:0310:0516:5416:5917:2017:2516:3817:36תל אביב )ח(

7:407:389:179:179:489:4810:3210:3316:2116:2816:5417:0116:0917:16אוסטריה, וינה )ח(

6:026:089:109:149:429:4610:5611:0020:4920:4821:1921:1720:3121:31אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:377:359:169:169:489:4810:3310:3416:2916:3617:0117:0816:1617:12אוקראינה, אודסה )ח(

7:147:128:518:519:229:2210:0610:0715:5516:0316:2916:3615:4416:40אוקראינה, דונייצק )ח(

7:277:259:039:039:359:3510:1810:1916:0416:1216:3816:4515:5216:49אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:017:599:329:3210:0410:0410:4710:4716:2116:2916:5617:0416:1017:08אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:547:519:259:259:579:5610:3910:4016:1416:2216:4916:5716:0317:01אוקראינה, קייב )ח(

7:597:589:409:4110:1210:1310:5810:5916:5917:0617:3117:3716:4717:52איטליה, מילאנו )ח(

6:086:108:428:459:129:1410:1510:1718:3218:3418:5418:5718:1619:01אקוואדור, קיטו )ח(

5:465:518:488:529:219:2510:3310:3720:1320:1220:4020:4019:5420:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:146:219:309:3510:0110:0511:1711:2121:2721:2521:5821:5621:0822:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:247:239:149:149:469:4710:3510:3617:0117:0717:3017:3516:4817:39ארה"ב, בולטימור )ח(

7:167:159:059:069:379:3810:2510:2716:4816:5417:1717:2316:3517:35ארה"ב, ברוקלין )ח(

7:177:169:069:069:389:3810:2610:2716:4716:5317:1617:2216:3417:35ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:577:569:449:4510:1610:1611:0311:0417:2017:2617:4917:5617:0718:08ארה"ב, דטרויט )ח(

7:157:159:179:189:499:5010:4210:4317:4017:4518:0618:1017:2618:20ארה"ב, היוסטן )ח(

6:556:558:538:549:259:2610:1610:1817:0317:0817:3017:3516:4917:45ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

7:067:079:129:139:449:4610:3910:4017:4817:5218:1218:1617:3318:26ארה"ב, מיאמי )ח(

7:157:149:029:039:359:3510:2210:2316:4016:4617:1017:1616:2717:29ארה"ב, ניו הייבן )ח(

7:137:129:029:029:339:3310:2110:2216:4016:4717:1017:1616:2717:27ארה"ב, שיקאגו )ח(

5:566:008:478:509:159:1910:2310:2619:2019:2219:4419:4519:0319:49בוליביה, לה-פס )ח(

8:438:4010:1110:1110:4310:4311:2511:2616:5417:0217:3017:3816:4317:56בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:408:3710:1110:1010:4210:4211:2411:2516:5717:0517:3317:4016:4617:57בלגיה, בריסל )ח(

5:225:268:148:178:458:489:549:5719:0319:0419:2819:2818:4519:36ברזיל, ס. פאולו )ק(

5:095:138:018:048:328:359:419:4418:4818:4919:1319:1318:3119:21ברזיל, ריו דה ז'נרו )ק(

8:007:579:309:3010:0110:0110:4310:4416:1216:2116:4916:5616:0117:13בריטניה, לונדון )ח(

8:198:159:449:4310:1510:1410:5510:5516:1116:1916:4916:5716:0017:16בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:128:099:389:3810:1010:1010:5110:5216:1316:2116:5016:5816:0217:02גרמניה, ברלין )ח(

8:188:159:529:5110:2310:2311:0611:0616:4416:5217:1917:2716:3317:31גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:155:198:128:168:428:469:539:5619:1219:1319:3819:3818:5519:42דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:117:129:239:259:569:5810:5210:5418:1818:2218:4118:4518:0318:49הודו, בומביי )ח(

7:047:069:199:209:509:5210:4710:4918:1618:2018:4018:4318:0218:47הודו, פונה )ח(

7:287:259:059:059:379:3710:2110:2216:1216:1916:4516:5216:0016:56הונגריה, בודפשט )ח(

7:267:259:149:159:469:4710:3410:3516:5417:0017:2317:2916:4117:33טורקיה, איסטנבול )ח(

7:387:389:309:3110:0310:0310:5210:5317:2417:2917:5217:5717:1018:01יוון, אתונה )ח(

7:487:459:259:259:579:5710:4210:4316:3316:4117:0617:1316:2117:17מולדובה, 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
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:047:059:229:239:519:5310:4810:5018:2118:2518:4518:4818:0618:52מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:566:029:119:159:449:4811:0111:0521:1521:1321:4721:4520:5921:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:496:508:578:589:279:2910:2110:2317:3017:3417:5517:5917:1618:03נפאל, קטמנדו )ח(

7:067:099:349:3610:0610:0911:0811:1019:1419:1719:3719:3918:5919:43סינגפור, סינגפור )ח(

7:397:369:079:079:389:3810:2010:2015:4515:5316:2216:3015:3416:34פולין, ורשא )ח(

5:485:518:268:298:599:0210:0410:0718:4018:4219:0319:0518:2419:09פרו, לימה )ח(

8:178:159:589:5810:3010:3011:1511:1617:1617:2317:4817:5517:0418:08צרפת, ליאון )ח(

8:398:3610:1410:1410:4610:4611:2911:3017:1417:2217:4817:5517:0218:11צרפת, פריז )ח(

5:586:008:288:318:589:009:5910:0218:0718:1018:2918:3217:5118:36קולומביה, בוגוטה )ח(

7:477:459:319:3210:0310:0310:5010:5117:0117:0717:3117:3716:4817:50קנדה, טורונטו )ח(

7:307:289:119:129:439:4310:2910:3016:3016:3717:0217:0916:1817:23קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:528:478:489:209:2110:1010:1216:5016:5517:1717:2216:3617:26קפריסין, לרנקה )ח(

10:1410:0911:3411:3312:0612:0512:4412:4517:5017:5918:3018:3917:4018:43רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:509:4611:1111:1011:4111:4012:1912:1917:2017:3018:0218:1017:1018:29רוסיה, מוסקבה )ח(

9:049:0210:4110:4211:1411:1411:5811:5917:5017:5718:2218:2917:3818:33רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

8:078:059:469:4710:1710:1811:0211:0316:5617:0417:2917:3616:4417:50שווייץ, ציריך )ח(

6:406:428:589:009:309:3210:2810:3018:0718:1018:3018:3317:5218:37תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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