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וענינו הי' שהי' כמו באר, שביאר הרבה מאד בחסידות 
בדא"ח, והי' כמו באר הנובע לבלי גבול בהרחבה מאד 
מאד, כמו הבאר דרחבות, וקרא את ספריו בשם שערים, 
ובשם אמרי בינה, ובשם חיים, דוקא, שכ"ז שייך לבחי' 
פרשת  ש"ק  אחר  היתה  הסתלקותו  הנה  וכנ"ל,  יצחק 

תולדות ששם מדובר מענין יצחק ועבודתו בהבארות.
ובהפרשיות שאחרי זה אין מדובר עוד מענין יצחק, 
רק מענין יעקב שהוא השלישי באבות, ועד"ז אדמו"ר 
בעל הצמח צדק41 ז"ל שהוא השלישי באבות דחסידות 

41( השייכות של הצמח צדק ל"רקיע" ו"כח" אינו מבואר בלקוטי לוי 
יצחק.

חב"ד, שהאיר אחריו.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שכז ואילך

וראה בספר הערכים חלק ג' ערך "אור מים רקיע" – במילואים – עמוד 
תריד וז"ל:

יש להוסיף:
דעת  בחי'  הוא  צדק  שהצמח  שיחות,  בכמה  מהמבואר  )א(  ולהעיר: 
הוא  דעת  והרי   – ובינה(  חכמה   – האמצעי  ואדמו"ר  הזקן  )ואדמו"ר 
"רקיע" )וחכמה ובינה – "אור" ו"מים"( ראה שם בספר הערכים סימן 

ו סק"א.
גליא  יש החיבור דפנימיות התורה עם  )ב( מזה שבדרושי הצמח צדק 
זה  ענין  והרי   – מקומות(  ובכמה  תש"ל.  דברים  ש"פ  )שיחת  דתורה 
המשכת פנימיות התורה לגליא דתורה )ולא רק הרחבה בפנימיות התורה 
גופא, כבדרושי האדמו"ר האמצעי(, הוא דוגמת ענין ה"כח" )ו"רקיע"( 

שפועל גם חוץ ממנו )ראה בספר הערכים שם סימן ג סק"א(, ע"ש.
וגם להעיר ש"דעת" ענינם לחבר ולקשר וכו'.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה
המשך מעמוד חכ



ד

mikxan ,zeny zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,hay ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰l‡Â יעקב את מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ¿≈∆ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ּבאּו ּוביתֹו ּב'תֹורה 1איׁש הּזקן אדמּו"ר ּומדּיק . ְְְִֵֵֵַַַָָָ
הּתֹורה'2אֹור' ּב'אֹור ּובאּורים הּגהֹות ְְִֵֶֶַַָָ(ּובתֹוספת

צדק' וּיּגׁש3לה'צמח ּבפרׁשת ּדהּנה, ּכן 4), ּגם נאמר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּובניו, יעקב מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹואּלה
מצרימה. ּבֹואם ענין ּבּתֹורה הכּפל לּמה להבין ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָֻוצרי
ׁשם  ּכּמבאר כּו', להכא מהתם הּׁשּנּויים להבין צרי ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֹוגם

ּכתיב  ּדהּנה ּומבאר, הּדברים. ּדהינּו5ּפרטי ירדנּו, ירד ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּכתיב  ּוגאּלה מצרים ּביציאת וכן ירידה, אחר 6ירידה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻ

ּביציאת  ּובאמת עלּיֹות, ב' ּדהינּו עלה, ּגם אעל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹואנכי
הּׁשנית  עלּיה א אחת, ּפעם רק נתעּלּו לא ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַָֹמצרים
אמן. ּבימינּו ּבמהרה להיֹות העתידה הּגאּלה על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻרֹומזת
מצרים, ליציאת ּבנֹוגע נאמר זה ׁשּפסּוק ׁשאף ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּולהעיר,
מצרים, יציאת עם קׁשּורה לבא העתידה ה ּגאּלה ּגם ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻהרי

אחרֹון  ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא 7ּכי ׁשּמׁשה והינּו, , ְְֲִִֵֵֶֶַַֹ
ׁשל  והּגמר הּתכלית (ׁשהיא העתידה ּבּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיגאלנּו

מצרים). ְְִִִַַיציאת

אֹור'Óe·‡¯ב) עלּֿפ8ּב'תֹורה הירידֹות, ב' מׁשל ענין י ¿»≈ְְְִִִַַַָָָ
ׁשּכתּוב  (ּכמֹו למּטה האדם את 9מּנפׁש ְְִֶֶֶֶַָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבלּבם, נתן ׁשהאדם 10העֹולם ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּבאֹותּיֹות  ּומתלּבׁש יֹורד הּׂשכל ׁשאֹור קטן), עֹולם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנקרא
ירידה  ׁשּזֹוהי הּדּבּור, ּבאֹותּיֹות ּגם ואחרּֿכ ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָהּמחׁשבה,
הּדּבּור  ואּלּו לעצמֹו, היא הּמחׁשבה ׁשהרי יֹותר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּגדֹולה
ענין  ּגם נכלל (ּובזה להּזּולת הּגּלּוי ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָעיּקרֹו
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פרשתנו.1) א).2)ריש (מט, פרשתנו ז.3)ריש ע' ח.4)פרשתנו כ.5)מו, מג, ד.6)מקץ שם, זח"א 7)ויגש ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ב). (עה, משפטים ר"פ תו"א י. מט, ויחי להאריז"ל הפסוקים שער א. א.8)רנג, ב 9)נ, ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, קהלת

א).10)ואילך. קא, ב. (ק, תס"ט תקו"ז ב. רנז, זח"ג ג. פקודי תנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ‡ ·˜ÚÈ ˙‡ ‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»≈«¬…ƒ

e‡a B˙È·e1'¯B‡ ‰¯B˙'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ˜i„Óe מאמרי 2. ספר ≈»¿«≈«¿«»≈¿»
ושמות  בראשית החומשים על הזקן ‰B‰b˙אדמו"ר ˙ÙÒB˙·e)¿∆∆«»

ÌÈ¯e‡·e זה מאמר ˆ„˜'מופיע ÁÓˆ'‰Ï '‰¯Bz‰ ¯B‡'a3 נכדו ≈ƒ¿«»¿«∆«∆∆
הזקן  אדמו"ר p‰c‰,של ,(¿ƒ≈
LbiÂ ˙L¯Ùa4Ìb ¯Ó‡ ¿»»««ƒ«∆¡««

Èa ˙BÓL ‰l‡Â Ôk≈¿≈∆¿¿≈
‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»ƒƒ¿«¿»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ÂÈ·e ·˜ÚÈ«¬…»»¿»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ ‰¯Bza ÏtÎ‰ ‰nÏ»»À¿««»ƒ¿«

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì‡Ba הדבר ואותו »ƒ¿«¿»
בפרשת  אחת פעם פעמיים, נאמר

בפרשת  כאן נוספת ופעם ויגש

שמות.?

ÌÈÈepM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«ƒƒ
‡Î‰Ï Ì˙‰Ó לכאן משם ≈»»¿»»

ÌL ¯‡·nk ,'eÎ ב'תורה «¿…»»
התורה' וב'אור ≈«¿ÈË¯tאור'

ÌÈ¯·c‰ ב'תורה לשונו (וזה «¿»ƒ
'הבאים  נאמר "דכאן אור':

ויגש  ובפרשת יעקב' את מצרימה

יעקב'.. מצרימה 'הבאים נאמר

כו' ישראל בני ויגש בפרשת

יעקב  כן גם שכולל ובניו יעקב

הוא  יעקב והרי ישראל בני בכלל

נקרא  איך כן ואם עצמו... ישראל

ישראל"?). ≈«¿Óe·‡¯,בני
·È˙k ‰p‰c5 הירידה לגבי ¿ƒ≈¿ƒ

למצרים  יוסף אחי …«È¯„של
,e„¯È מלמד הלשון וכפל »«¿

,‰„È¯È ¯Á‡ ‰„È¯È eÈ‰c¿«¿¿ƒ»««¿ƒ»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÎÂ¿≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

·È˙k ‰l‡‚e6 בהבטחת ¿À»¿ƒ
אבינו  ליעקב הקדושֿברוךֿהוא

,‰ÏÚ Ìb EÏÚ‡ ÈÎ‡Â¿»…ƒ««¿«»…
,˙BiÏÚ '· eÈ‰c אחר עליה ¿«¿¬ƒ

ירידה  אחר ירידה כנגד עליה

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ˙Ó‡·e∆¡∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
,˙Á‡ ÌÚt ˜¯ elÚ˙ ‡Ï יש לחרות מצרים משעבוד היציאה את כי …ƒ¿««««««

היינו  עלה", גם "אעלך בפסוק נאמר כן אם ולמה בלבד אחת כעלייה להחשיב

עליות? ‰È˙Ú„‰שתי ‰l‡b‰ ÏÚ ˙ÊÓB¯ ˙ÈM‰ ‰iÏÚ C‡«¬ƒ»«≈ƒ∆∆««¿À»»¬ƒ»
ÔÓ‡ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ˙BÈ‰Ï.מצרים יציאת על נוספת גאולה שהיא ƒ¿ƒ¿≈»¿»≈»≈

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ Ú‚Ba ¯Ó‡ ‰Ê ˜eÒtL Û‡L ,¯ÈÚ‰Ïe בכל ¿»ƒ∆«∆»∆∆¡«¿≈«ƒƒ«ƒ¿«ƒ
כי  העתידה לגאולה רומז הפסוק כיצד לתמוה אין ‰l‡b‰זאת Ìb È¯‰¬≈««¿À»

Èk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ ‰¯eL˜ ‡·Ï ‰„È˙Ú‰ רבנו Ï‡Bbמשה »¬ƒ»»…¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ≈
ÔBL‡¯ ממצרים ישראל בני את ‡ÔB¯Áשהוציא Ï‡Bb ‡e‰7,eÈ‰Â , ƒ≈«¬¿«¿

eÏ‡‚È ‡e‰ ‰LnL∆…∆ƒ¿»≈
‡È‰L) ‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒ»∆ƒ
ÏL ¯Ób‰Â ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ¿«¿»∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ומאחר ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
בקשר  קשורה העתידה שהגאולה

אין  מצרים ליציאת כך כל הדוק

על  רומז שהכתוב להתפלא

בביטוי  פסוק, באותו יחד שתיהן

עלה" גם "אעלך ).הכפול
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Óe (·8 ¿»≈¿»

זה מאמר ·'בהמשך ÔÈÚƒ¿«
,˙B„È¯È‰ הכפולה הירידה «¿ƒ

מצרים  ÏLÓביציאת ÈtŒÏÚ«ƒ»»
BÓk) ‰hÓÏ Ì„‡‰ LÙpÓƒ∆∆»»»¿«»¿

·e˙kL9Ô˙ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ∆»∆»»»«
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,ÌaÏa¿ƒ»¿«¬««≈

Ï"Ê10‡¯˜ Ì„‡‰L «∆»»»ƒ¿»
ÔË˜ ÌÏBÚ בחסידות וכמבואר »»»

בכך  גם ביטוי לידי בא שהדבר

מארבעה  מורכב שהעולם שכשם

כך  עפר), מים, רוח, (אש, יסודות

מארבעה  מורכב האדם גם

יש  האדם ולמעשי יסודות,

העולם  על ומצינו ),השפעה

בכך  ירידה אחר ירידה באדם

„¯BÈ ÏÎO‰ ¯B‡L ממעמדו ∆«≈∆≈
במוח  שכלי כרעיון ומצבו

˙Bi˙B‡a LaÏ˙Óeƒ¿«≈¿ƒ
,‰·LÁn‰ אחת ירידה שזוהי ««¬»»

Ìb CkŒ¯Á‡Â מוסיף השכל ¿««»«
ומתלבש  Bi˙B‡a¿ƒ˙ויורד

‰„È¯È È‰BfL ,¯eac‰«ƒ∆ƒ¿ƒ»
,¯˙BÈ ‰ÏB„b הירידה ¿»≈

ירידה  היא הדיבור באותיות

המחשבה באותיות מהירידה יותר ‰È‡גדולה ‰·LÁn‰ È¯‰L∆¬≈««¬»»ƒ
,BÓˆÚÏ השכלי הרעיון לגבי ירידה הן המחשבה שאותיות למרות ולכן ¿«¿

האדם  בנפש שהוא כפי לשכל קרובה המחשבה עדיין בנפש, el‡Â¿ƒבמקורו
‰Ê·e) ˙Ïef‰Ï Èelb‰ ÏÈ·La ‡e‰ B¯wÈÚ ¯eac‰ המתגלה בדיבור «ƒƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿««»∆
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טכ .........................  תרגום מאידיש, טיחוברת  ל שניאורסאהן"ז

ל  ............................  שמותפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

לא  .......................  שמותפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

סג  ...........................  שמותפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא
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קב   .......................  שמותפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

קט  .........................  שמותפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

איק  .............................................  ע-טס רקפ יםתהל, זפרק  מלכים א

  גיטיןמסכת  – משניות  )יח

גיק  ..........................................................    ביאור קהתי

אכק  ..........................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  בכק  ...........................................................  צד עד דף חפמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

נק  .................................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

נאק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כג

נאק  ...............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 נבק  ............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

נגק  .......................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

נדק  ............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

נדק  ..........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

נהק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

ונק  ...........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

זנק  ..........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

זנק  .........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

חנק  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

סוק  ...................................  שמותפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

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

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



ה

mikxan ,zeny zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,hay ycegd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰l‡Â יעקב את מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ¿≈∆ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹ

ּבאּו ּוביתֹו ּב'תֹורה 1איׁש הּזקן אדמּו"ר ּומדּיק . ְְְִֵֵֵַַַָָָ
הּתֹורה'2אֹור' ּב'אֹור ּובאּורים הּגהֹות ְְִֵֶֶַַָָ(ּובתֹוספת

צדק' וּיּגׁש3לה'צמח ּבפרׁשת ּדהּנה, ּכן 4), ּגם נאמר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ּובניו, יעקב מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹואּלה
מצרימה. ּבֹואם ענין ּבּתֹורה הכּפל לּמה להבין ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָֻוצרי
ׁשם  ּכּמבאר כּו', להכא מהתם הּׁשּנּויים להבין צרי ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָֹוגם

ּכתיב  ּדהּנה ּומבאר, הּדברים. ּדהינּו5ּפרטי ירדנּו, ירד ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
ּכתיב  ּוגאּלה מצרים ּביציאת וכן ירידה, אחר 6ירידה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻ

ּביציאת  ּובאמת עלּיֹות, ב' ּדהינּו עלה, ּגם אעל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹואנכי
הּׁשנית  עלּיה א אחת, ּפעם רק נתעּלּו לא ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַָֹמצרים
אמן. ּבימינּו ּבמהרה להיֹות העתידה הּגאּלה על ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻרֹומזת
מצרים, ליציאת ּבנֹוגע נאמר זה ׁשּפסּוק ׁשאף ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּולהעיר,
מצרים, יציאת עם קׁשּורה לבא העתידה ה ּגאּלה ּגם ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹֻהרי

אחרֹון  ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא 7ּכי ׁשּמׁשה והינּו, , ְְֲִִֵֵֶֶַַֹ
ׁשל  והּגמר הּתכלית (ׁשהיא העתידה ּבּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיגאלנּו

מצרים). ְְִִִַַיציאת

אֹור'Óe·‡¯ב) עלּֿפ8ּב'תֹורה הירידֹות, ב' מׁשל ענין י ¿»≈ְְְִִִַַַָָָ
ׁשּכתּוב  (ּכמֹו למּטה האדם את 9מּנפׁש ְְִֶֶֶֶַָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּבלּבם, נתן ׁשהאדם 10העֹולם ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּבאֹותּיֹות  ּומתלּבׁש יֹורד הּׂשכל ׁשאֹור קטן), עֹולם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנקרא
ירידה  ׁשּזֹוהי הּדּבּור, ּבאֹותּיֹות ּגם ואחרּֿכ ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָהּמחׁשבה,
הּדּבּור  ואּלּו לעצמֹו, היא הּמחׁשבה ׁשהרי יֹותר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּגדֹולה
ענין  ּגם נכלל (ּובזה להּזּולת הּגּלּוי ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָעיּקרֹו
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LÈ‡ ·˜ÚÈ ˙‡ ‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»≈«¬…ƒ

e‡a B˙È·e1'¯B‡ ‰¯B˙'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ˜i„Óe מאמרי 2. ספר ≈»¿«≈«¿«»≈¿»
ושמות  בראשית החומשים על הזקן ‰B‰b˙אדמו"ר ˙ÙÒB˙·e)¿∆∆«»

ÌÈ¯e‡·e זה מאמר ˆ„˜'מופיע ÁÓˆ'‰Ï '‰¯Bz‰ ¯B‡'a3 נכדו ≈ƒ¿«»¿«∆«∆∆
הזקן  אדמו"ר p‰c‰,של ,(¿ƒ≈
LbiÂ ˙L¯Ùa4Ìb ¯Ó‡ ¿»»««ƒ«∆¡««

Èa ˙BÓL ‰l‡Â Ôk≈¿≈∆¿¿≈
‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»ƒƒ¿«¿»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ÂÈ·e ·˜ÚÈ«¬…»»¿»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚ ‰¯Bza ÏtÎ‰ ‰nÏ»»À¿««»ƒ¿«

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì‡Ba הדבר ואותו »ƒ¿«¿»
בפרשת  אחת פעם פעמיים, נאמר

בפרשת  כאן נוספת ופעם ויגש

שמות.?

ÌÈÈepM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«ƒƒ
‡Î‰Ï Ì˙‰Ó לכאן משם ≈»»¿»»

ÌL ¯‡·nk ,'eÎ ב'תורה «¿…»»
התורה' וב'אור ≈«¿ÈË¯tאור'

ÌÈ¯·c‰ ב'תורה לשונו (וזה «¿»ƒ
'הבאים  נאמר "דכאן אור':

ויגש  ובפרשת יעקב' את מצרימה

יעקב'.. מצרימה 'הבאים נאמר

כו' ישראל בני ויגש בפרשת

יעקב  כן גם שכולל ובניו יעקב

הוא  יעקב והרי ישראל בני בכלל

נקרא  איך כן ואם עצמו... ישראל

ישראל"?). ≈«¿Óe·‡¯,בני
·È˙k ‰p‰c5 הירידה לגבי ¿ƒ≈¿ƒ

למצרים  יוסף אחי …«È¯„של
,e„¯È מלמד הלשון וכפל »«¿

,‰„È¯È ¯Á‡ ‰„È¯È eÈ‰c¿«¿¿ƒ»««¿ƒ»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÎÂ¿≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

·È˙k ‰l‡‚e6 בהבטחת ¿À»¿ƒ
אבינו  ליעקב הקדושֿברוךֿהוא

,‰ÏÚ Ìb EÏÚ‡ ÈÎ‡Â¿»…ƒ««¿«»…
,˙BiÏÚ '· eÈ‰c אחר עליה ¿«¿¬ƒ

ירידה  אחר ירידה כנגד עליה

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ˙Ó‡·e∆¡∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
,˙Á‡ ÌÚt ˜¯ elÚ˙ ‡Ï יש לחרות מצרים משעבוד היציאה את כי …ƒ¿««««««

היינו  עלה", גם "אעלך בפסוק נאמר כן אם ולמה בלבד אחת כעלייה להחשיב

עליות? ‰È˙Ú„‰שתי ‰l‡b‰ ÏÚ ˙ÊÓB¯ ˙ÈM‰ ‰iÏÚ C‡«¬ƒ»«≈ƒ∆∆««¿À»»¬ƒ»
ÔÓ‡ eÈÓÈa ‰¯‰Óa ˙BÈ‰Ï.מצרים יציאת על נוספת גאולה שהיא ƒ¿ƒ¿≈»¿»≈»≈

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ Ú‚Ba ¯Ó‡ ‰Ê ˜eÒtL Û‡L ,¯ÈÚ‰Ïe בכל ¿»ƒ∆«∆»∆∆¡«¿≈«ƒƒ«ƒ¿«ƒ
כי  העתידה לגאולה רומז הפסוק כיצד לתמוה אין ‰l‡b‰זאת Ìb È¯‰¬≈««¿À»

Èk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÌÚ ‰¯eL˜ ‡·Ï ‰„È˙Ú‰ רבנו Ï‡Bbמשה »¬ƒ»»…¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ≈
ÔBL‡¯ ממצרים ישראל בני את ‡ÔB¯Áשהוציא Ï‡Bb ‡e‰7,eÈ‰Â , ƒ≈«¬¿«¿

eÏ‡‚È ‡e‰ ‰LnL∆…∆ƒ¿»≈
‡È‰L) ‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒ»∆ƒ
ÏL ¯Ób‰Â ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ¿«¿»∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ומאחר ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
בקשר  קשורה העתידה שהגאולה

אין  מצרים ליציאת כך כל הדוק

על  רומז שהכתוב להתפלא

בביטוי  פסוק, באותו יחד שתיהן

עלה" גם "אעלך ).הכפול
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Óe (·8 ¿»≈¿»

זה מאמר ·'בהמשך ÔÈÚƒ¿«
,˙B„È¯È‰ הכפולה הירידה «¿ƒ

מצרים  ÏLÓביציאת ÈtŒÏÚ«ƒ»»
BÓk) ‰hÓÏ Ì„‡‰ LÙpÓƒ∆∆»»»¿«»¿

·e˙kL9Ô˙ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ∆»∆»»»«
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,ÌaÏa¿ƒ»¿«¬««≈

Ï"Ê10‡¯˜ Ì„‡‰L «∆»»»ƒ¿»
ÔË˜ ÌÏBÚ בחסידות וכמבואר »»»

בכך  גם ביטוי לידי בא שהדבר

מארבעה  מורכב שהעולם שכשם

כך  עפר), מים, רוח, (אש, יסודות

מארבעה  מורכב האדם גם

יש  האדם ולמעשי יסודות,

העולם  על ומצינו ),השפעה

בכך  ירידה אחר ירידה באדם

„¯BÈ ÏÎO‰ ¯B‡L ממעמדו ∆«≈∆≈
במוח  שכלי כרעיון ומצבו

˙Bi˙B‡a LaÏ˙Óeƒ¿«≈¿ƒ
,‰·LÁn‰ אחת ירידה שזוהי ««¬»»

Ìb CkŒ¯Á‡Â מוסיף השכל ¿««»«
ומתלבש  Bi˙B‡a¿ƒ˙ויורד

‰„È¯È È‰BfL ,¯eac‰«ƒ∆ƒ¿ƒ»
,¯˙BÈ ‰ÏB„b הירידה ¿»≈

ירידה  היא הדיבור באותיות

המחשבה באותיות מהירידה יותר ‰È‡גדולה ‰·LÁn‰ È¯‰L∆¬≈««¬»»ƒ
,BÓˆÚÏ השכלי הרעיון לגבי ירידה הן המחשבה שאותיות למרות ולכן ¿«¿

האדם  בנפש שהוא כפי לשכל קרובה המחשבה עדיין בנפש, el‡Â¿ƒבמקורו
‰Ê·e) ˙Ïef‰Ï Èelb‰ ÏÈ·La ‡e‰ B¯wÈÚ ¯eac‰ המתגלה בדיבור «ƒƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿««»∆
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l`xyiו ipa zeny dl`e

ענין  הּוא למעלה ודגמתֹו לעצמֹו. מחּוץ ׁשּזהּו ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֻהּמעׂשה),
התהּוּות  להיֹות הּמחׁשבה ּבבחינת יתּבר חכמתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָירידת
להיֹות  הּדּבּור, ּובבחינת אתּגלין, ּדלא סתימין ְְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָעלמין

ׁשם  ּוממׁשי דאתּגלין. עלמין אינֹו11התהּוּות ּדלכאֹורה , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
הארת  המׁשכת ענין הּוא למצרים הּירידה ּדאם ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָמּובן,
(ּכּנ"ל), דאתּגלין ועלמין סתימין ּבעלמין חכמה ְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָּבחינת
ּכ והלא מצרים, ּגלּות ּבׁשם זה נקרא אי ּתמּוּה ּכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאם
כּו', העֹולמֹות והתהּוּות הׁשּתלׁשלּות סדר להיֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָצרי
וׁשעּבּוד. לגלּות זה ענין מה הּבריאה, סדר הּוא ּכ ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָואם

ּכתיב  הּגלּות ׁשּבזמן ראינּו,12ּומבאר, לא אֹותֹותינּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
הּמחׁשבה  אֹותּיֹות ּדהינּו האֹותּיֹות, ענין הּוא ְְְֲִִִֵַַַַָָָאֹותֹותינּו

מּלׁשֹון  הּוא האֹותּיֹות ׁשענין הּדּבּור, אתא 13ואֹותּיֹות ְְְִִִִִֶַַָָָ
את 14ּבקר  מגּלֹות ׁשהאֹותּיֹות היינּו, הּגּלּוי, ענין ׁשהּוא , ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹ

היינּו, ראינּו, לא אֹותֹותינּו הּגלּות ּבזמן אבל ְְֲִִֵַַַָָָָֹהאֹור,
האֹותּיֹות. עלֿידי להיֹות ׁשּצרי הּגּלּוי על העלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׁש
כּו'. ּומסּתירים ׁשּמעלימים ּבאפן הם העלמין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹולכן
ׁשהּוא  ּכפי ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּכללּות ּבזה, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהענין
ּגּלּוי, לידי להביא ׁשּצרי ּבאפן הּוא הּבריאה סדר ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּצד

מע  נעשה הּדעת עץ חטא עלֿידי ׁשל אבל ּומּצב מד ְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
את  ּדוּיׁשמעּו מציאּות להיֹות יכֹול ׁשהיה ועד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָהעלם,
ואׁשּתֹו האדם וּיתחּבא גֹו' ּבּגן מתהּל אלקים ה' ְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָָָֹקֹול

גֹו' אלקים ה' לית 15מּפני הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה , ְְְֱֲִִִֵֵֵֵָָֹ
מיּניּה ּפנּוי ּבּמדרׁש16אתר וכדאיתא הּפסּוק 17, על ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
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ג.11) ט.12)שם, עד, יב.13)תהלים כא, ובכ"מ.14)ישעי' ב. מב, מקץ תו"א ח.15)ראה ג, ב).16)בראשית (צא, תנ"ז תקו"ז

ב). (פג, פ"ז ה.17)שעהיוה"א פ"ב, שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הזולת  ‰NÚn‰אל ÔÈÚ Ìb ÏÏÎ מהדיבור יותר עצמה מהנפש הרחוק ƒ¿»«ƒ¿«««¬∆

מהמחשבה  יותר BÓˆÚÏובוודאי ıeÁÓ e‰fL השכלי ), שהרעיון וכדי ∆∆ƒ¿«¿
של  תופעה באדם שיש ונמצא נוספת ירידה לעבור עליו הזולת אל יתגלה

ירדנו". "ירד כפולה, ÏÚÓÏ‰ירידה B˙Ó‚„Â באלוקותÔÈÚ ‡e‰ ¿À¿»¿«¿»ƒ¿«
B˙ÓÎÁ ˙„È¯È'ה של ¿ƒ«»¿»

‰·LÁn‰ ˙ÈÁ·a C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ¿ƒ«««¬»»
‰˙‰ee˙העליונה  ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«

‡Ïc ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿ƒƒ¿»
,ÔÈÏb˙‡,סתומים עולמות ƒ¿«¿»

שלא  ונעלמים, מכוסים היינו

המחשבה  בדוגמת מתגלים,

בתוך  שפועל הנפש לבוש שהיא

החוצה  מתגלה ולא עצמו האדם

של  נוספת ירידה גם וישנה

- העליונה »ÈÁ··eƒ¿ƒ˙החכמה
˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ,¯eac‰«ƒƒ¿ƒ¿«

ÔÈÏb˙‡„ ÔÈÓÏÚ עולמות »¿ƒ¿ƒ¿«¿»
הדיבור  ללבוש בדומה המתגלים,

האדם  נפש שבאמצעותו באדם

הזולת. אל ביטוי לידי באה

ÌL CÈLÓÓe11, בהמשך «¿ƒ»
אור' ב'תורה המאמר

,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»
ÌÈ¯ˆÓÏ ‰„È¯i‰ Ì‡c¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ

˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ והתגלות ƒ¿««¿»«
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ˙¯‡‰∆»«¿ƒ«»¿»
 ֿ הקדוש של חכמתו העליונה,

ÔÈÓÈ˙Òברוךֿהוא ÔÈÓÏÚa¿»¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈÏb˙‡„ ÔÈÓÏÚÂ בעולמות ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

ובעולמות  הנעלמים הסתומים

Ôkהגלויים  Ì‡ ,(Ï"pk)««ƒ≈
ÌLa ‰Ê ‡¯˜ CÈ‡ deÓz»«≈ƒ¿»∆¿≈

˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ck ‡Ï‰Â ,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb»ƒ¿«ƒ«¬…»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿
,'eÎ ˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Â לדרגה מדרגה הדרגתית ירידה באמצעות שהם ¿ƒ¿«»»

בזו  זו שאחוזות שרשרת של חוליות כמו בחברתה קשורה דרגה שכל באופן

,‰‡È¯a‰ ¯„Ò ‡e‰ Ck Ì‡Â אחרי דרגה יורדת העליונה שהחכמה ¿ƒ»≈∆«¿ƒ»
הגלויים  העולמות של תחתונות לדרגות למטה יורדת שהיא עד »Ó‰דרגה

„eaÚLÂ ˙eÏ‚Ï ‰Ê ÔÈÚ מצב שהיא מגלות בשונה רגיל, מצב זה והרי ƒ¿»∆¿»¿ƒ¿
רגיל.? ובלתי טבעי לא

·È˙k ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ,¯‡·Óe12,eÈ‡¯ ‡Ï eÈ˙B˙B‡ פשוטה לפי ¿»≈∆ƒ¿««»¿ƒ≈…»ƒ
היינו  האותות, שמתקיימים ראינו לא ועדיין בגלות נמצאים שאנו היא הכוונה

החסידות  תורת ולפי הקרובה הגאולה של ÔÈÚהסימנים, ‡e‰ eÈ˙B˙B‡≈ƒ¿«

,˙Bi˙B‡‰ מלמעלה הנשפע האור מתלבש ‡Bi˙B˙שבהם eÈ‰c »ƒ¿«¿ƒ
,¯eac‰ ˙Bi˙B‡Â ‰·LÁn‰ בלבושים באים העליונים האורות כלומר, ««¬»»¿ƒ«ƒ

האדם  של השכל לבושי שהם ודיבור למחשבה ‰‡Bi˙B˙שנמשלו ÔÈÚL∆ƒ¿«»ƒ
ÔBLlÓ ‡e‰13‡˙‡ בא¯˜a14,Èelb‰ ÔÈÚ ‡e‰L בבוקר , שהרי ƒ¿»»…∆∆ƒ¿««ƒ

אור Bi˙B‡‰L˙יש ,eÈÈ‰«¿∆»ƒ
,¯B‡‰ ˙‡ ˙Bl‚Ó כמבואר ¿«∆»

אחד  מצד שאמנם בחסידות

על  המעלים לבוש הם האותיות

כפי  השכלי והרעיון השכל, אור

עמוק  הוא עצמו בשכל שהוא

בא  שהוא כפי מאשר יותר ונעלה

האותיות  שני מצד אבל באותיות,

השכל  אור ידו שעל האמצעי הן

עצמו, באדם הן גילוי לידי בא

כל  והן המחשבה, פי באותיות

הדיבור באותיות «¬‡·Ïחוץ
‡Ï eÈ˙B˙B‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»≈…
ÌÏÚ‰ LiL ,eÈÈ‰ ,eÈ‡»̄ƒ«¿∆≈∆¿≈

ראינו") ("לא »ÏÚוהסתר
ŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL Èelb‰«ƒ∆»ƒƒ¿«
ÔÎÏÂ .˙Bi˙B‡‰ È„È¿≈»ƒ¿»≈

ÔÈÓÏÚ‰העולמותÔÙ‡a Ì‰ »»¿ƒ≈¿…∆
ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚnL על ∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ

ומחיה  שמהווה האלוקי האור

eÎ'.אותם 
ההעלם  עניין את ומבאר והולך

בזמן  העולמות של וההסתר

הזה:

˙eÏÏkL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò של ≈∆«ƒ¿«¿¿

מדרגה  האלוקי האור ירידת

הזה  העולם להתהוות עד לדרגה

‰È¯a‡‰הגשמי ¯„Ò „vÓ ‡e‰L ÈÙk מלכתחילה ‰e‡שנקבע ¿ƒ∆ƒ«≈∆«¿ƒ»
,Èelb È„ÈÏ ‡È·‰Ï CÈ¯vL ÔÙ‡a אף לדרגה, מדרגה שהירידה היינו ¿…∆∆»ƒ¿»ƒƒ≈ƒ

בדרגות  גם האור של גילוי לידי להביא נועדה באור וצמצום הפחתה שהיא

ÏLנמוכות ·vÓe „ÓÚÓ ‰˘Ú ˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚ Ï·‡¬»«¿≈≈¿≈««««¬»«¬»«»∆
ÌÏÚ‰,בגלוי בעולם ונרגש ניכר יהיה שלא האלוקי האור על ÚÂ„והסתר ∆¿≈¿«

ÌÈ˜Ï‡ '‰ ÏB˜ ˙‡ eÚÓLiÂc ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰L∆»»»ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿¿∆¡…ƒ
ÌÈ˜Ï‡ '‰ ÈtÓ BzL‡Â Ì„‡‰ ‡aÁ˙iÂ 'B‚ Ôba Cl‰˙Óƒ¿«≈«»«ƒ¿«≈»»»¿ƒ¿ƒ¿≈¡…ƒ

'B‚15,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc להסתתר,, וחוה אדם של בדעתם עלה איך ¿ƒ¿»≈»
ה' מפני dÈpÈÓכביכול, Èet ¯˙‡ ˙ÈÏ È¯‰16, כי ממנו פנוי מקום אין ¬≈≈¬«»ƒ≈

מקום  בכל נמצא L¯„na17ÏÚמובא È‡„ÎÂ˙‡הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«
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e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

מּתֹו18ּבפרׁשתנּו לּמה הּסנה, מּתֹו אליו ה' מלא וּירא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
סנה, אפילּו ׁשכינה ּבלא ּפנּוי מקֹום ׁשאין ללּמד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּסנה,
גֹו', ה' קֹול את וּיׁשמעּו ּכאׁשר ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה
הקב"ה  ׁשל ּכּפיו יציר ׁשהיה הראׁשֹון ׁשאדם יּתכן ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָואי
אחר  זה ׁשהיה לפי הּוא, הענין א ה'. מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיתחּבא

ורע  טֹוב ּתערבת נעׂשה ׁשאז הּדעת, עץ ולכן 19חטא , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבּמקֹום  האדם אצל קסלקאּֿדעּתא להיֹות יכֹול ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהיה
מתחּבא. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכמֹו הּגּלּוי יהיה לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּמתחּבא
החטאים  עלֿידי ׁשּנעׂשה והסּתר ההעלם ענין ּגם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוזהּו
והּכּונה  כּו'. ירידה אחר ירידה ׁשל ּבאפן הּגלּות ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּבזמן
ב' עלה, ּגם אעל יהיה ׁשעלֿידיֿזה ּכדי היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבזה

לבא. העתידה והּגאּלה מּמצרים הּגאּלה ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָֹֻֻעלּיֹות,

הּבאים Ïe·‡¯ג) יׂשראל ּבני ׁשמֹות ואּלה ּׁשּכתּוב מה ¿»≈ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מקּדים  ּדייקא, ׁשמֹות ְְְְְִִַָָָָמצרימה,

ׁשמֹו20לבאר  עד עדי ּומפאר מׁשּבח מל וענין ּפרּוׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּבזה 21הּגדֹול  והענין מּלׁשֹון 22. הּוא עד עדי ּדהּנה, , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּינצ  אזי הּזמן, ענין יׁשנֹו ּכאׁשר ׁשּדוקא ּומּובן, חּיּות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּלמעלה  ּבדרּגא מהּֿׁשאיןּֿכן הּזמן, נצחּיּות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלֹומר
ּומפאר  מׁשּבח וזהּו הּזמן. נצחּיּות לֹומר ׁשּי לא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻמהּזמן,
רק  ׁשּי עד, עדי הּנצחּיּות, ׁשענין הּגדֹול, ׁשמֹו עד ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָעדי
ספירת  ענין ׁשהּוא הּגדֹול), (ׁשמֹו הּׁשם ְְְְִִִִֵֶַַַַַָּבבחינת

הּזמן  ענין  ו ׁשרׁש מקֹור ׁשהיא מה 23הּמלכּות, ועלּֿדר . ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
עֹולמים,24ׁשּכתּוב  צּור הוי' ּבי"ּה ּכי עד עדי ּבהוי' ּבטחּו ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
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ב.18) וש"נ.19)ג, קעו. ע' תרצ"ב ואילך. פט ע' עזר"ת סה"מ ואילך. ב ל, שם תו"ח ואילך. ג ה, בראשית תו"א מט,20)ראה

ואילך. שאמר.21)סע"א ברוך ואילך.22)ברכת קמג ע' תרצ"ב עח. ע' תרנ"ח פה. ע' תרכ"ז סה"מ גם שעהיוה"א 23)ראה תניא

א). (פב, ד.24)פ"ז כו, ישעי'
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הנצחיות. בעניין זו בדרגא הקדושֿברוךֿהוא, את לשבח מקום יש הזמן,
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ז e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

מּתֹו18ּבפרׁשתנּו לּמה הּסנה, מּתֹו אליו ה' מלא וּירא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
סנה, אפילּו ׁשכינה ּבלא ּפנּוי מקֹום ׁשאין ללּמד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּסנה,
גֹו', ה' קֹול את וּיׁשמעּו ּכאׁשר ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה
הקב"ה  ׁשל ּכּפיו יציר ׁשהיה הראׁשֹון ׁשאדם יּתכן ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָואי
אחר  זה ׁשהיה לפי הּוא, הענין א ה'. מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיתחּבא

ורע  טֹוב ּתערבת נעׂשה ׁשאז הּדעת, עץ ולכן 19חטא , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבּמקֹום  האדם אצל קסלקאּֿדעּתא להיֹות יכֹול ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהיה
מתחּבא. ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכמֹו הּגּלּוי יהיה לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּמתחּבא
החטאים  עלֿידי ׁשּנעׂשה והסּתר ההעלם ענין ּגם ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוזהּו
והּכּונה  כּו'. ירידה אחר ירידה ׁשל ּבאפן הּגלּות ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּבזמן
ב' עלה, ּגם אעל יהיה ׁשעלֿידיֿזה ּכדי היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבזה

לבא. העתידה והּגאּלה מּמצרים הּגאּלה ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָֹֻֻעלּיֹות,

הּבאים Ïe·‡¯ג) יׂשראל ּבני ׁשמֹות ואּלה ּׁשּכתּוב מה ¿»≈ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מקּדים  ּדייקא, ׁשמֹות ְְְְְִִַָָָָמצרימה,

ׁשמֹו20לבאר  עד עדי ּומפאר מׁשּבח מל וענין ּפרּוׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּבזה 21הּגדֹול  והענין מּלׁשֹון 22. הּוא עד עדי ּדהּנה, , ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּינצ  אזי הּזמן, ענין יׁשנֹו ּכאׁשר ׁשּדוקא ּומּובן, חּיּות, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ
ׁשּלמעלה  ּבדרּגא מהּֿׁשאיןּֿכן הּזמן, נצחּיּות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלֹומר
ּומפאר  מׁשּבח וזהּו הּזמן. נצחּיּות לֹומר ׁשּי לא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֻמהּזמן,
רק  ׁשּי עד, עדי הּנצחּיּות, ׁשענין הּגדֹול, ׁשמֹו עד ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָעדי
ספירת  ענין ׁשהּוא הּגדֹול), (ׁשמֹו הּׁשם ְְְְִִִִֵֶַַַַַָּבבחינת

הּזמן  ענין  ו ׁשרׁש מקֹור ׁשהיא מה 23הּמלכּות, ועלּֿדר . ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
עֹולמים,24ׁשּכתּוב  צּור הוי' ּבי"ּה ּכי עד עדי ּבהוי' ּבטחּו ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
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ÏB„b‰ BÓL „Ú È„Ú ¯‡ÙÓe21,.ומבאר שהולך כפי ¿…»¬≈«¿«»
‰Êa ÔÈÚ‰Â22,˙eiÁˆ ÔBLlÓ ‡e‰ „Ú È„Ú ,‰p‰c לעולם , כמו ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¬≈«ƒ¿ƒ¿ƒ

‰ÔÓf,ועד  ÔÈÚ BLÈ ¯L‡k ‡˜ÂcL ,Ô·eÓe נברא שכבר לאחר ֶָ»∆«¿»«¬∆∆¿ƒ¿««¿«
זמן  של הגדרות עם ‰ÔÓf,עולם ˙eiÁˆ ¯ÓBÏ CiL ÈÊ‡ שדבר ולקבוע ¬««»«ƒ¿ƒ«¿«

לנצח  קיים ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óמסוים
‰ÏÚÓlL ‡b¯„a Ôk≈¿«¿»∆¿«¿»

,ÔÓf‰Ó מהעולם למעלה ≈«¿«
הזמן  בגדרי CiLהמוגדר ‡Ï…«»

ÔÓf‰ ˙eiÁˆ ¯ÓBÏ כי «ƒ¿ƒ«¿«
אין  מלכתחילה כזו בדרגה

ועתיד. הווה עבר, של הגדרות

e‰ÊÂ האמירה של המשמעות ¿∆
„Ú È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ¿À»¿…»¬≈«
ÔÈÚL ,ÏB„b‰ BÓL¿«»∆ƒ¿«
CiL ,„Ú È„Ú ,˙eiÁˆp‰«ƒ¿ƒ¬≈««»
BÓL) ÌM‰ ˙ÈÁ·a ˜«̄ƒ¿ƒ««≈¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,(ÏB„b‰«»∆ƒ¿«

,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ האחרונה ¿ƒ«««¿
שבאמצעותה  הספירות מעשר

העולמות  התהוות È‰L∆ƒ‡היא
ÔÓf‰ ÔÈÚ L¯LÂ ¯B˜Ó23 »¿…∆ƒ¿««¿«

העליונות  המידות ואילו

הן  המלכות מספירת שלמעלה

רבנו  (כדברי הזמן מגדרי למעלה

והאמונה  היחוד בשער הזקן

ובחינת  "גדר התניא: שבספר

מקום  בחינת על נופל עולם שם

ועתיד. הווה עבר זמן... ובחינת

להן  אין אלו בחינות כל והנה

הקדושות  במידות שייכות

מלכותו  במידת אם כי העליונות

שהוא  לומר שייך לבדה יתברך

מלך  ה' זמן בבחינת מלך... ית'

ליש  מאין והתהוותם הזמן חיות וכן המקום שחיות ונמצא ימלוך ה' מלך ה'

ית'"). מלכותו ממידת הוא קיומם זמן כל Ó‰וקיומם C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«
·e˙kL24„Ú È„Ú 'ÈÂ‰a eÁËa ועד ,תמיד ‰ÈÂ'לעולם d"Èa Èk ∆»ƒ¿«¬»»¬≈«ƒ¿»¬»»

,ÌÈÓÏBÚ ¯eˆ למדים זה מפסוק Ú„וגם È„Úc ÔÈÚ‰L הנצחיות עניין »ƒ∆»ƒ¿»«¬≈«
ÔÈÚ e‰fL ,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ï ¯B˜Ó ‡È‰L ‡b¯„a ˜¯ CiL«»«¿«¿»∆ƒ»¿ƒ¿«»»∆∆ƒ¿«

ÌÈÓÏBÚ ¯eˆ25.לעולם מתייחס שהוא כפי הקדושֿברוךֿהוא היינו »ƒ
למושג  המקור שהיא וכיוון המלכות ספירת היא "שם" כללי שבאופן נמצא

הנצחיות. בעניין זו בדרגא הקדושֿברוךֿהוא, את לשבח מקום יש הזמן,
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l`xyiח ipa zeny dl`e

להתהּוּות  מקֹור ׁשהיא ּבדרּגא רק ׁשּי עד ּדעדי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשהענין
עֹולמים  צּור ענין ׁשּזהּו יֹותר,25העֹולמֹות, ּובפרטּיּות . ְְִִִִֵֶֶַָָָָ

הּגדֹול  ּבׁשמֹו מדרגֹות ּכּמה הוי'26יׁש ׁשּׁשם הא', , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
נמחקים  ׁשאינם הּׁשמֹות ז' מּכל נעלה הּיֹותר )27(ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּכּידּוע  החכמה, ּבחינת ענין  והּוא הּגדֹול, ׁשמ ֹו ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָנקרא
ּבחכמה  הּוא הוי' ּדאֹורייתא 28ׁשּׁשם הּתֹורה, ענין ׁשהּוא , ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

נפקת  היא 29מחכמה ּכּלּה הּתֹורה ּׁשּכל מה ּגם וזהּו , ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
הקּב"ה  ׁשל ּבחינת 30ׁשמֹותיו הּוא הּגדֹול ׁשּׁשמֹו והּב', . ְְְְִֶֶַַַַָָָָ

ב' ּגם וזהּו הוי'. ׁשם החכמה, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכתר
הוי' נעם ּבענין הּנמׁש31הּפרּוׁשים והענג הּנעם הא', , ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

ׁשּספירת  ּכּידּוע הּתחּתֹון, ּגןֿעדן ענין והּוא הוי', ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּׁשם
 ֿ ׁשּבגן הּתענּוגים לכל הּמקֹור היא הוי') (ׁשם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהחכמה

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר והּב', הּתחּתֹון. על 32עדן ּתתעּנג אז ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
וּתתּפּלל  ּבחּנה ּכתיב (ועלּֿדרֿזה הוי'הוי' על 33על ,( ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הוי' מּׁשם למעלה ּדהינּו ּדייקא, הּכתר,34הוי' ּבחינת , ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבנעם  יֹותר נעלית ּדרּגא ויׁש העליֹון. ּגןֿעדן ענין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוהּוא
מּמעלת  ׁשּלמעלה הּצחצחֹות ּבחינת על ּדקאי ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָהוי',

הּגנּוזֹות 35הּכתר  ספירֹות עׂשר ּבחינת ּדהינּו לֹומר ויׁש , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַ
לעיל  ׁשּנתּבאר ענין 36(ּוכמֹו יׁשנֹו הּצמצּום לפני ׁשּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

להיטיב  יתּבר ּברצֹונֹו ּׁשעלה מה ּוכמֹו ספירֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהעׂשר
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פו.25) ע' תרכ"ז סה"מ ואילך.26)ראה ב'תעט ע' ח"ז פרשתנו אוה"ת וראה יא. ע' שם אוה"ת רמב"ם 27)ראה א. לה, שבועות

ה"ב. פ"ו יסוה"ת יט.28)הל' ג, משלי א.29)ראה רסא, א. קפב, א. פא, ח"ג א. קכא, א. פה, א. סב, ח"ב פז,30)זהר זח"ב ראה

פכ"ט. אלם יונת עה"ת. לפירושו הרמב"ן הקדמת ע"ס 31)א. הרמון בפלח שמות ואלה ד"ה שם. אוה"תח"ז וראה י. ע' שם אוה"ת

ג. ע' יד.32)שמות נח, י.33)ישעי' א, א.34)שמואלֿא אגה"קסכ"ט.35)זח"אריט, וראה 36)תניא כסלו. די"ט בשלום פדה בד"ה

ב. קיז, האמצעי לאדמו"ר היחוד שער תרא. ע' שלח אוה"ת ריא. ע' תקס"ט הזקן אדמו"ר מאמרי תשסח. ע' ח"ב תער"ב המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏB„b‰ BÓLa ˙B‚¯„Ó ‰nk LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e26, תמיד ולא ƒ¿»ƒ≈≈«»«¿≈ƒ¿«»

המלכות ספירת של זו לבחינה דווקא הגדול"‰‡'הכוונה ב"שמו אחת דרגא , »
ÌÈ‡Lהיא  ˙BÓM‰ 'Ê ÏkÓ ‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ‡e‰L) 'ÈÂ‰ ÌML∆≈¬»»∆«≈«¬∆ƒ»«≈∆≈»

ÌÈ˜ÁÓ27 בשמות ז"ל חכמינו ובדברי בתורה נקרא הקדושֿברוךֿהוא ƒ¿»ƒ
בעלי  הם מהם שבעה אך רבים

איסור  וחל מיוחדת קדושה

שנכתבו, לאחר אותם למחוק

כשהוא  (גם הוי' השמות: והם

 ֿ א אֿלוה, אֿל, אדנֿי), נכתב

וצבאוֿת) שדֿי אֿלהי, להים,

הנעלה  הוא הוי' ששם וכיוון

לכן  הללו, השמות שבעת מבין

‰ÏB„b,הוא  BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿«»
˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰ הראשונה הספירה «»¿»
הספירות  ÌMLמעשר Úe„ik«»«∆≈

‰ÓÎÁa ‡e‰ 'ÈÂ‰28 ככתוב ¬»»¿»¿»
ארץ", יסד בחכמה ∆e‰L‡"ה'

היא  ‰Bz¯‰,החכמה ÔÈÚƒ¿««»
‰ÓÎÁÓ ‡˙ÈÈ¯B‡c¿«¿»≈»¿»

˙˜Ù29, הזוהר כדברי »¿«
ונמשכה  'יצאה' שהתורה

העלי  Ìbונהמהחכמה e‰ÊÂ¿∆«
dlk ‰¯Bz‰ ÏkM ‰Ó«∆»«»À»
ÏL ÂÈ˙BÓL ‡È‰ƒ¿»∆

‰"a˜‰30 באה התורה כי «»»
היא  והחכמה החכמה, מבחינת

הגדול  a‰Â'"שמו הדרגה ". , ¿«
ב"שמו  ביותר, הגבוהה השנייה,

היא ÈÁaÓ˙הגדול" ‰ÏÚÓlL ¯˙k ˙ÈÁa ‡e‰ ÏB„b‰ BÓML∆¿«»¿ƒ«∆∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ כך האדם, של ומוחו לראשו מעל הוא בגשמיות שהכתר כשם «»¿»

של עניינו והיא החכמה לבחינת מעל היא למעלה הכתר ‰ÈÂ'בחינת ÌL≈¬»»
יש  הוי' שבשם בהרחבה בחסידות (כמבואר הספירות עשר מעל שהוא כפי

ושונות). רבות דרגות

'ÈÂ‰ ÌÚ ÔÈÚa ÌÈLe¯t‰ '· Ìb e‰ÊÂ31, הללו הפירושים שגם ¿∆««≈ƒ¿ƒ¿«…«¬»»
הוי' בשם שונות לדרגות בהתאם ‰CLÓpהם ‚Ú‰Â ÌÚp‰ ,'‡‰»«…«¿»…∆«ƒ¿»

,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ÔÈÚ ‡e‰Â ,'ÈÂ‰ ÌMÓ הוא עדן גן של עניינו והרי ƒ≈¬»»¿ƒ¿««≈∆««¿
הכוונה  נמוכה, היותר הראשונה, ובדרגה בו. הנמצאות לנשמות ונועם עונג

התחתון, עדן בגן שהוא כפי הוי'", "נועם באלוקות, ונועם »«»Úe„ikלעונג

ÌÈ‚eÚz‰ ÏÎÏ ¯B˜n‰ ‡È‰ ('ÈÂ‰ ÌL) ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««»¿»≈¬»»ƒ«»¿»««¬ƒ
העליונים  a‰Â',הרוחניים .ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚aL מתייחס השני הפירוש ∆¿«≈∆««¿¿«

ה'" ב"נועם יותר גבוהה e˙kM·לדרגה ‰Ó C¯cŒÏÚ32‚pÚ˙z Ê‡ «∆∆«∆»»ƒ¿«≈
'ÈÂ‰ ÏÚ Ïlt˙zÂ ‰pÁa ·È˙k ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) 'ÈÂ‰ ÏÚ33 ולא «¬»»¿«∆∆∆¿ƒ¿«»«ƒ¿«≈«¬»»

הוי'" "אל הכתוב ),נאמר וכאן

והנועם  שהעונג ואומר מדייק

ÈÈc˜‡,הוא  'ÈÂ‰ ÏÚ«¬»»»¿»
ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰c¿«¿¿«¿»ƒ≈

'ÈÂ‰34,¯˙k‰ ˙ÈÁa , ¬»»¿ƒ««∆∆
מהחכמה שלמ  ÔÈÚעלה ‡e‰Â¿ƒ¿«

LÈÂ .ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆»∆¿¿≈
ÌÚa ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯c«¿»«¬≈≈¿…«

,'ÈÂ‰ גבוהה שלישית, דרגה ¬»»
יותר  הוי'È‡˜cעוד נועם לפיה ¿»≈

ÈÁa˙מכוון  ÏÚ«¿ƒ«
˙BÁˆÁv‰ תתענג "אז ככתוב ««¿»

בצחצחות" והשביע ה' על

וצימאון) יובש (מלשון

˙ÏÚnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¬«
¯˙k‰35eÈ‰c ¯ÓBÏ LÈÂ , «∆∆¿≈«¿«¿

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿ƒ
˙BÊeb‰ בקבלה כמבואר «¿

הספירות  עשר וחסידות,

ופועלות  קיימות העליונות

החל  בעיקר מוגדרת בצורה

אבל  ומטה, האצילות מעולם

ספירות  ("עשר 'נעלם' באופן

באור  גם קיימות הן הגנוזות")

כי  מהאצילות שלמעלה סוף אין

אלא  הללו הספירות עשר באמצעות היא מאלוקות והתגלות המשכה כל בעצם

בהתכללות  והם כך כל ניכרת לא הספירות בין החלוקה ה'גנוזות' שבספירות

האצילות בעולם שהן כפי בספירות מאשר יותר ¿(BÓÎeוהתאחדות
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL36 שיצא) זו שנה בשלום" "פדה דיבורֿהמתחיל במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

אפשר) בדרך ביאור עם וישלח לפרשת מלכות' ב'דבר ÈÙÏלאור ÌbL∆«ƒ¿≈
ÌeˆÓv‰'ו'ציור הגדרה כל ללא שהוא, כפי איןֿסוף אור האיר שאז אף «ƒ¿

,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ÔÈÚ BLÈ הצמצום שלפני סוף אין שבאור אלא ∆¿ƒ¿«»∆∆¿ƒ
ומביא  ניכרת, ואינה ונעלם 'גנוז' באופן היא הספירות בין וההגדרה החלוקה

הצמצום  שלפני באור שהיא כפי החסד ספירת של לעניינה Ó‰דוגמא BÓÎe¿«
‡e‰ „ÒÁ ıÙÁ Èk „vÓ ·ÈËÈ‰Ï C¯a˙È BBˆ¯a ‰ÏÚM37, אחת ∆»»ƒ¿ƒ¿»≈¿≈ƒƒ«ƒ»≈∆∆
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e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

הּוא  חסד חפץ ּכי אמל37מּצד ּדאנא לרצֹון ועד , ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ז"ל 38כּו' רּבֹותינּו אמרּו ׁשעלֿזה נברא 39), ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּׁשם  ענין ׁשּיׁשנֹו ועד ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהעֹולם,
מּמׁש יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשהּוא ּומפאר 40ּכפי מׁשּבח וזהּו . ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

רּבּוי  יׁש הּגדֹול ׁשמֹו ׁשּבבחינת הּגדֹול, ׁשמֹו עד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָעדי
ּתענּוג  הּוא ּבהם אׁשר עד), (עדי קץ אין עד ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָמדרגֹות

הוי' ּבנעם לחזֹות ּבגןֿעדן, .41הּנׁשמֹות ְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹ

ÌÓ‡ ּתּוכל אי ּובעלּֿגבּול, נברא היא ׁשהּנׁשמה ּכיון »¿»ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבליּֿגבּול, ׁשהּוא העליֹון ּתענּוג הארת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָלקּבל
לבּוׁשים  הם ּומצֹות ׁשהּתֹורה הּוא, הענין א עד. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָעדי
הּגדֹול, ׁשמֹו מּבחינת הּתענּוג אֹור מתלּבׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּבהם
ּכי  הּגדֹול, ׁשמֹו ּבחינת להּׂשיג הּנׁשמה ּתּוכל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָועלֿידיֿזה
ּגם  וזהּו (ּכּנ"ל). הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹותיו היא הּתֹורה ְְִֶֶַַַַַָָָָָּכל

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב הּוא 42מה ּומצֹות הּתֹורה ּכל ׁשענין ְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
להמׁשי הּוא ּבזה הּפרּוׁש ׁשעיּקר ּדׁשמיּה, רזא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאתקנא
ּבכל  זֹו ּבחינה ּגּלּוי נמׁש ׁשּיהיה הּגדֹול, ׁשמֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמּבחינת
ּומצֹות, הּתֹורה עלֿידי נעׂשה זה וענין הּׁשמֹות, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאר
ׁשל  ׁשמֹותיו היא הּתֹורה ּדכל לּקחּו, ׁשּמּׁשם ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכיון

ַָָהּקּב"ה.

e‰ÊÂ יׂשראל ּבני ׁשמֹות ענין המׁשכה 43ּגם להיֹות ּכי , ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
עלֿידי  ּדוקא זה הרי הּגדֹול, ׁשמֹו מּבחינת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָזֹו
ּגּלּוי  ּבחינת ועֹוׂשים ממׁשיכים ׁשהם יׂשראל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָנׁשמֹות
ּובניו  יעקב הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות למּטה. עליֹונים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשמֹות
הּׁשמֹות  הן ׁשהן ּדאצילּות ספירֹות ּבעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשרׁשן
ּוׁשכינּתיּה קּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשּיחּוד וכּידּוע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהעליֹונים,
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וש"נ.37) תתמג. ע' ח"ג דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי וראה יח. ז, מז 38)מיכה נצבים לקו"ת ובכ"מ.ראה ב. נא, ג. פרקי 39),

פ"ג. קפו.40)דר"א ע' תרס"ו המשך ד.41)ראה כז, אוה"ת 42)תהלים ד. סז, יתרו ד. מט, פרשתנו (תו"א הזהר בשם בכ"מ כ"ה

ועוד). קה. ע' שם.43)פרשתנו פרשתנו תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
 ֿ הקדושֿברוך של העליון הרצון את ליישם כדי היא העולם לבריאת  הסיבות

חסד  חפץ ("כי העליונה החסד ממידת נובע זה ורצון לנבראים להיטיב הוא

בספירות  ונרגשת ניכרת שהיא כפי החסד למידת דומה זה שאין אלא הוא")

ונעלם 'גנוז באופן אלא ‡c‡שבעולמות ÔBˆ¯Ï „ÚÂ שאניCÏÓ‡ ¿«»»«¬»∆¿…
'eÎ38 מידת לגבי גם כך

ספירה  היא שבעולמות המלכות,

היא  אבל ברורות הגדרות עם

גם  ונעלם 'גנוז' באופן קיימת

אלא  הצמצום שלפני בדרגות

כללית  בהתעוררות מדובר ששם

למלוכה  רצון ÊŒÏÚL‰של ,(∆«∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡39„Ú »¿«≈««

‰È‰ ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‡lL∆…ƒ¿»»»»»
,„·Ïa BÓLe ‡e‰ זה ולפי ¿ƒ¿«

הגנוזות  ספירות עשר הם "שמו"

העולם  בריאת לפני גם שקיימות

ÌM‰ ÔÈÚ BLiL „ÚÂ גם ¿«∆∆¿ƒ¿««≈
יותר e‰L‡למעלה ÈÙk¿ƒ∆

LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa40. ¿«¿ƒ¿»≈«»
È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ e‰ÊÂ¿∆¿À»¿…»¬≈
,ÏB„b‰ BÓL „Ú«¿«»
LÈ ÏB„b‰ BÓL ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿«»≈
ı˜ ÔÈ‡ „Ú ˙B‚¯„Ó Èeaƒ̄«¿≈«≈≈

גבול ‡L¯ללא ,(„Ú È„Ú)¬≈«¬∆
Ì‰a הללו הרבות הדרגות בכל »∆

ŒÔ‚a ˙BÓLp‰ ‚eÚz ‡e‰«¬«¿»¿«
'ÈÂ‰ ÌÚa ˙BÊÁÏ ,Ô„Ú41 ≈∆«¬¿…«¬»»

שהנשמות  ז"ל חכמינו כדברי

מזיו  ומתענגות נהנות עדן בגן

השכינה.

ÌÓ‡ העניין עצם על »¿»
מגילוי  נהנות עדן בגן שהנשמות

שהיא  עד" "עדי מבחינת אלוקות

לתמוה  יש גבול, «≈ÔÂÈkללא
‡¯· ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒƒ¿»

,Ïe·bŒÏÚ·e מוגבלות שלה והקבלה הקליטה שאפשרויות לומר ובהכרח ««¿
È„Ú ,Ïe·bŒÈÏa ‡e‰L ÔBÈÏÚ‰ ‚eÚz ˙¯‡‰ Ïa˜Ï ÏÎez CÈ‡≈«¿«≈∆»««¬»∆¿∆¿ƒ¿¬≈

?.„Ú«
Ì‰aL ÌÈLe·Ï Ì‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«»ƒ¿≈¿ƒ∆»∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÏB„b‰ BÓL ˙ÈÁaÓ ‚eÚz‰ ¯B‡ LaÏ˙Óƒ¿«≈««¬ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿≈∆

ומצות  בתורה עסקה הנשמה הזה בעולם שבהיותה לעובדה »ÏÎezהודות
‰ÓLp‰ עדן בגן ‰ÏB„b,בהיותה BÓL ˙ÈÁa ‚ÈO‰Ï ולהתענג «¿»»¿«ƒ¿ƒ«¿«»

זו מבחינה המאיר האלוקי האור ÂÈ˙BÓLעל ‡È‰ ‰¯Bz‰ Ïk Èkƒ»«»ƒ¿»
(Ï"pk) ‰"aw‰ ÏL"הגדול ב"שמו קשור ה"שם" עניין וכאמור ∆«»»««

ובלי  עד" "עדי בחינת שהוא

גבוהות  הכי בדרגות וקיים גבול

Ó‰באלוקות. Ìb e‰ÊÂ¿∆««
¯‰fa ·e˙kM42ÔÈÚL ∆»«…«∆ƒ¿«

‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ïk»«»ƒ¿
,dÈÓLc ‡Ê¯ ‡˜˙‡Ï¿«¿»»»»ƒ¿≈

שמו  סוד את »wÈÚL∆ƒ¯לגלות
‡e‰ ‰Êa Le¯t‰«≈»∆

CÈLÓ‰Ï למטה מלמעלה ¿«¿ƒ
BÓLולגלות  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿

CLÓ ‰È‰iL ,ÏB„b‰«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÏÎa BÊ ‰ÈÁa Èelbƒ¿ƒ»¿»
‰Ê ÔÈÚÂ ,˙BÓM‰ ¯‡L¿»«≈¿ƒ¿»∆
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«»
ÌMnL ÔÂÈk ,˙BˆÓeƒ¿≈»∆ƒ»

,eÁwÏ ֿ הבלי הגדול, השם כי À¿
והמקור  השורש הוא גבול,

ששורשם  ומצוות לתורה

מאד  נעלה «¿ÏÎcלמעלה
ÏL ÂÈ˙BÓL ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿»∆

.‰"aw‰«»»
Èa ˙BÓL ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«¿¿≈

Ï‡¯NÈ43, הסיבה וזו ƒ¿»≈
התורה  שכאשר לכך הפנימית

עניין  מודגש ישראל בבני מדברת

BÈ‰Ï˙ה"שמות" Èkƒƒ¿
BÓL ˙ÈÁaÓ BÊ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿ƒ«¿

,ÏB„b‰ אור של הארה ותהיה «»
Âc˜‡הבליֿגבול  ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»

,Ï‡¯NÈ ˙BÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈNBÚÂ ÌÈÎÈLÓÓ Ì‰L∆≈«¿ƒƒ¿ƒ

‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ ˙BÓL Èelb ˙ÈÁa עבודתם ידי ומצוות על בתורה ¿ƒ«ƒ≈∆¿ƒ¿«»
הללו. העליונים האורות כאמור, מלובשים, שבהם

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ÔL¯L ÂÈ·e ·˜ÚÈ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«¬…»»»¿»¿∆∆¿ƒ
„eÁiL Úe„iÎÂ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓM‰ Ô‰ Ô‰L ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆≈≈«≈»∆¿ƒ¿«»«∆ƒ

dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ וחסידות בקבלה מבואר ה'יחודים' עניין ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
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ט e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

הּוא  חסד חפץ ּכי אמל37מּצד ּדאנא לרצֹון ועד , ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ז"ל 38כּו' רּבֹותינּו אמרּו ׁשעלֿזה נברא 39), ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּׁשם  ענין ׁשּיׁשנֹו ועד ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהעֹולם,
מּמׁש יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשהּוא ּומפאר 40ּכפי מׁשּבח וזהּו . ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

רּבּוי  יׁש הּגדֹול ׁשמֹו ׁשּבבחינת הּגדֹול, ׁשמֹו עד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָעדי
ּתענּוג  הּוא ּבהם אׁשר עד), (עדי קץ אין עד ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָמדרגֹות

הוי' ּבנעם לחזֹות ּבגןֿעדן, .41הּנׁשמֹות ְְְֲֲֵֶַַַַָָָֹ

ÌÓ‡ ּתּוכל אי ּובעלּֿגבּול, נברא היא ׁשהּנׁשמה ּכיון »¿»ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבליּֿגבּול, ׁשהּוא העליֹון ּתענּוג הארת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָלקּבל
לבּוׁשים  הם ּומצֹות ׁשהּתֹורה הּוא, הענין א עד. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָעדי
הּגדֹול, ׁשמֹו מּבחינת הּתענּוג אֹור מתלּבׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּבהם
ּכי  הּגדֹול, ׁשמֹו ּבחינת להּׂשיג הּנׁשמה ּתּוכל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָועלֿידיֿזה
ּגם  וזהּו (ּכּנ"ל). הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹותיו היא הּתֹורה ְְִֶֶַַַַַָָָָָּכל

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב הּוא 42מה ּומצֹות הּתֹורה ּכל ׁשענין ְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
להמׁשי הּוא ּבזה הּפרּוׁש ׁשעיּקר ּדׁשמיּה, רזא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלאתקנא
ּבכל  זֹו ּבחינה ּגּלּוי נמׁש ׁשּיהיה הּגדֹול, ׁשמֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמּבחינת
ּומצֹות, הּתֹורה עלֿידי נעׂשה זה וענין הּׁשמֹות, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאר
ׁשל  ׁשמֹותיו היא הּתֹורה ּדכל לּקחּו, ׁשּמּׁשם ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכיון

ַָָהּקּב"ה.

e‰ÊÂ יׂשראל ּבני ׁשמֹות ענין המׁשכה 43ּגם להיֹות ּכי , ¿∆ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
עלֿידי  ּדוקא זה הרי הּגדֹול, ׁשמֹו מּבחינת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָזֹו
ּגּלּוי  ּבחינת ועֹוׂשים ממׁשיכים ׁשהם יׂשראל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָנׁשמֹות
ּובניו  יעקב הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות למּטה. עליֹונים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשמֹות
הּׁשמֹות  הן ׁשהן ּדאצילּות ספירֹות ּבעׂשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשרׁשן
ּוׁשכינּתיּה קּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשּיחּוד וכּידּוע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהעליֹונים,
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וש"נ.37) תתמג. ע' ח"ג דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי וראה יח. ז, מז 38)מיכה נצבים לקו"ת ובכ"מ.ראה ב. נא, ג. פרקי 39),

פ"ג. קפו.40)דר"א ע' תרס"ו המשך ד.41)ראה כז, אוה"ת 42)תהלים ד. סז, יתרו ד. מט, פרשתנו (תו"א הזהר בשם בכ"מ כ"ה

ועוד). קה. ע' שם.43)פרשתנו פרשתנו תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
 ֿ הקדושֿברוך של העליון הרצון את ליישם כדי היא העולם לבריאת  הסיבות

חסד  חפץ ("כי העליונה החסד ממידת נובע זה ורצון לנבראים להיטיב הוא

בספירות  ונרגשת ניכרת שהיא כפי החסד למידת דומה זה שאין אלא הוא")

ונעלם 'גנוז באופן אלא ‡c‡שבעולמות ÔBˆ¯Ï „ÚÂ שאניCÏÓ‡ ¿«»»«¬»∆¿…
'eÎ38 מידת לגבי גם כך

ספירה  היא שבעולמות המלכות,

היא  אבל ברורות הגדרות עם

גם  ונעלם 'גנוז' באופן קיימת

אלא  הצמצום שלפני בדרגות

כללית  בהתעוררות מדובר ששם

למלוכה  רצון ÊŒÏÚL‰של ,(∆«∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡39„Ú »¿«≈««

‰È‰ ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‡lL∆…ƒ¿»»»»»
,„·Ïa BÓLe ‡e‰ זה ולפי ¿ƒ¿«

הגנוזות  ספירות עשר הם "שמו"

העולם  בריאת לפני גם שקיימות

ÌM‰ ÔÈÚ BLiL „ÚÂ גם ¿«∆∆¿ƒ¿««≈
יותר e‰L‡למעלה ÈÙk¿ƒ∆

LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚa40. ¿«¿ƒ¿»≈«»
È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ e‰ÊÂ¿∆¿À»¿…»¬≈
,ÏB„b‰ BÓL „Ú«¿«»
LÈ ÏB„b‰ BÓL ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«¿«»≈
ı˜ ÔÈ‡ „Ú ˙B‚¯„Ó Èeaƒ̄«¿≈«≈≈

גבול ‡L¯ללא ,(„Ú È„Ú)¬≈«¬∆
Ì‰a הללו הרבות הדרגות בכל »∆

ŒÔ‚a ˙BÓLp‰ ‚eÚz ‡e‰«¬«¿»¿«
'ÈÂ‰ ÌÚa ˙BÊÁÏ ,Ô„Ú41 ≈∆«¬¿…«¬»»

שהנשמות  ז"ל חכמינו כדברי

מזיו  ומתענגות נהנות עדן בגן

השכינה.

ÌÓ‡ העניין עצם על »¿»
מגילוי  נהנות עדן בגן שהנשמות

שהיא  עד" "עדי מבחינת אלוקות

לתמוה  יש גבול, «≈ÔÂÈkללא
‡¯· ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒƒ¿»

,Ïe·bŒÏÚ·e מוגבלות שלה והקבלה הקליטה שאפשרויות לומר ובהכרח ««¿
È„Ú ,Ïe·bŒÈÏa ‡e‰L ÔBÈÏÚ‰ ‚eÚz ˙¯‡‰ Ïa˜Ï ÏÎez CÈ‡≈«¿«≈∆»««¬»∆¿∆¿ƒ¿¬≈

?.„Ú«
Ì‰aL ÌÈLe·Ï Ì‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«»ƒ¿≈¿ƒ∆»∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÏB„b‰ BÓL ˙ÈÁaÓ ‚eÚz‰ ¯B‡ LaÏ˙Óƒ¿«≈««¬ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿≈∆

ומצות  בתורה עסקה הנשמה הזה בעולם שבהיותה לעובדה »ÏÎezהודות
‰ÓLp‰ עדן בגן ‰ÏB„b,בהיותה BÓL ˙ÈÁa ‚ÈO‰Ï ולהתענג «¿»»¿«ƒ¿ƒ«¿«»

זו מבחינה המאיר האלוקי האור ÂÈ˙BÓLעל ‡È‰ ‰¯Bz‰ Ïk Èkƒ»«»ƒ¿»
(Ï"pk) ‰"aw‰ ÏL"הגדול ב"שמו קשור ה"שם" עניין וכאמור ∆«»»««

ובלי  עד" "עדי בחינת שהוא

גבוהות  הכי בדרגות וקיים גבול

Ó‰באלוקות. Ìb e‰ÊÂ¿∆««
¯‰fa ·e˙kM42ÔÈÚL ∆»«…«∆ƒ¿«

‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ïk»«»ƒ¿
,dÈÓLc ‡Ê¯ ‡˜˙‡Ï¿«¿»»»»ƒ¿≈

שמו  סוד את »wÈÚL∆ƒ¯לגלות
‡e‰ ‰Êa Le¯t‰«≈»∆

CÈLÓ‰Ï למטה מלמעלה ¿«¿ƒ
BÓLולגלות  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿

CLÓ ‰È‰iL ,ÏB„b‰«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÏÎa BÊ ‰ÈÁa Èelbƒ¿ƒ»¿»
‰Ê ÔÈÚÂ ,˙BÓM‰ ¯‡L¿»«≈¿ƒ¿»∆
‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«»
ÌMnL ÔÂÈk ,˙BˆÓeƒ¿≈»∆ƒ»

,eÁwÏ ֿ הבלי הגדול, השם כי À¿
והמקור  השורש הוא גבול,

ששורשם  ומצוות לתורה

מאד  נעלה «¿ÏÎcלמעלה
ÏL ÂÈ˙BÓL ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿»∆

.‰"aw‰«»»
Èa ˙BÓL ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«¿¿≈

Ï‡¯NÈ43, הסיבה וזו ƒ¿»≈
התורה  שכאשר לכך הפנימית

עניין  מודגש ישראל בבני מדברת

BÈ‰Ï˙ה"שמות" Èkƒƒ¿
BÓL ˙ÈÁaÓ BÊ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿ƒ«¿

,ÏB„b‰ אור של הארה ותהיה «»
Âc˜‡הבליֿגבול  ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»

,Ï‡¯NÈ ˙BÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈNBÚÂ ÌÈÎÈLÓÓ Ì‰L∆≈«¿ƒƒ¿ƒ

‰hÓÏ ÌÈBÈÏÚ ˙BÓL Èelb ˙ÈÁa עבודתם ידי ומצוות על בתורה ¿ƒ«ƒ≈∆¿ƒ¿«»
הללו. העליונים האורות כאמור, מלובשים, שבהם

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚa ÔL¯L ÂÈ·e ·˜ÚÈ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«¬…»»»¿»¿∆∆¿ƒ
„eÁiL Úe„iÎÂ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓM‰ Ô‰ Ô‰L ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆≈≈«≈»∆¿ƒ¿«»«∆ƒ

dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ וחסידות בקבלה מבואר ה'יחודים' עניין ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈
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l`xyiי ipa zeny dl`e

הוי' יחּוד והינּו ורחל, יׂשראל אֹו ורחל יעקב יחּוד ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹנקרא
הוי', ׁשם מּבחינת נמׁש יעקב נׁשמת ׁשרׁש ּכי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹּבאדנ"י,
י"ב  וכן אדנ"י. ׁשם מּבחינת נמׁש רחל נׁשמת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹוׁשרׁש

הוי' צרּופי י"ב ּכנגד הם ׁשּכתּוב 44ׁשבטים וזהּו , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
כּו' הּׁשמעני הראּובני אחד 45ּבּׁשבטים ּבכל י"ה ׁשם ׁשּיׁש , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

כּו' ּכי 46מהּׁשבטים גֹו'), (ׁשמֹות ואּלה ּׁשּכתּוב ּומה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
מׁשנה  סדרי וׁשּתא הּתֹורה, עלֿידי היא הּׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהמׁשכת
ּבחינת  והּוא אּלה, ּבגימטרּיא זהּו מו', ּכלּול אחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכל
עלֿידי  והינּו העלאה, להיֹות צריכה מּקדם א ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהמׁשכה.

מ"ב. ּבגימטרּיא ואּלה וזהּו מ"ב. ְְְְִִֵֵֶֶַָׁשם

e‰ÊÂ ּכּנ"ל מצרימה, הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ואּלה ¿∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
והינּו, ראינּו, לא אֹותֹותינּו ּכתיב הּגלּות ְְְְִִִֵֶַַַָָֹׁשּבזמן
עלֿידי  ממׁשיכים ׁשאנּו עליֹונים וׁשמֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהאֹותּיֹות

ּבב  ׁשאינן ראינּו, לא והּתפּלה, אצלנּו,הּתֹורה ּגּלּוי חינת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מצר, לׁשֹון מצרים, ּבבחינת מתעּלמים ׁשהן לפי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַוהינּו

והסּתר. העלם ְְְְִֵֵֶֶַּבחינת

ּתֹורה e‡·e¯ד) הּקּוין ּבג' ה' ּבעבֹודת הּגלּות ענין ≈ְְֲִִַַַַַַָָ
הּדברים  ג' ׁשהם ּוגמילּותֿחסדים, ְְֲֲִִִֵֶַָָָעבֹודה

עֹומד  העֹולם אֹור'47ׁשעליהם ּב'תֹורה  ׁשּמבאר (ּכפי  ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ׁשּלאחריֿזה  ׁשּבכל 48ּבּמאמר עבֹודה אפן יׁש ּדהּנה, ,( ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּתפּלה  ּבעבֹודת ּומתעּסק מּׁשנתֹו האדם נעֹור ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבקר
ענין  ללא כּו', ויראה האהבה והתעֹוררּות ְְְְְְְְְְֲִִִִַָָָָֹּבהתּבֹוננּות
ללא  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ּדקדּׁשה, מצרים מצרים, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻׁשל
וטמטּום  הּמח טמטּום ענין ׁשהּוא ּד'לעּמתֿזה', ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַֹֻמצרים
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ז.44) שער גיקטליא) (להר"י אורה שערי ב. כח, תצוה רקאנטי יד.45)ראה שם, ז. כו, ב.46)פינחס קיח, פ"א 47)זח"ג אבות

ג.48)מ"ב. נא, ואילך. סע"ד נ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוא  בריך קודשא ש"יחוד היא לענייננו בנוגע העניין ונקודת בהרחבה

לשנייה  אחת מדרגה ההשפעה בו הרגיל הסדר שתמורת משמעו ושכינתיה'

ישנו  כאשר הבאה, לדרגה יורדת אחת דרגה של והחיצוניות שהסיום כך היא

הכ  דרגות שתי בין ו'יחוד 'יחוד' והפנימיות מהעומק היא שההשפעה וונה

הוא  ושכינתיה' הוא בריך קודשא

פנימית  השפעה כלל) (בדרך

העליונות  שבספירות מהמידות

לבחינת  האצילות) (בעולם

זה  ויחוד «¿ƒ˜¯‡המלכות,
·˜ÚÈ „eÁÈ המידות בחינת ƒ«¬…

ÏÁ¯Â המלכות ‡Bבחינת ¿»≈
„eÁÈ eÈ‰Â ,ÏÁ¯Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈¿«¿ƒ
L¯L Èk ,È"„‡a 'ÈÂ‰¬»»¿ƒ…∆
CLÓ ·˜ÚÈ ˙ÓLƒ¿««¬…ƒ¿»
L¯LÂ ,'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈¬»»¿…∆
CLÓ ÏÁ¯ ˙ÓLƒ¿«»≈ƒ¿»
È"„‡ ÌL ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈
וחסידות  בקבלה כמבואר

מאחדים  ואדנֿי הוי' שהשמות

(באופנים  בזה זה ומשתלבים

ÌÈË·Lשונים). ·"È ÔÎÂ¿≈¿»ƒ
ÈÙe¯ˆ ·"È „‚k Ì‰≈¿∆∆≈≈

'ÈÂ‰44·e˙kL e‰ÊÂ , ¬»»¿∆∆»
ÌÈË·Ma שלהם שהמשפחות «¿»ƒ

בשם  È·e‡¯‰»¿≈ƒנקראו
'eÎ ÈÚÓM‰45, בתוספת «ƒ¿…ƒ

"ראובן", השמות בתחילת ה"א

כיוון  בסופו ויו"ד וכו' "שמעון"

„Á‡ ÏÎa ‰"È ÌL LiL∆≈≈¿»∆»
'eÎ ÌÈË·M‰Ó46 ונמצא ≈«¿»ƒ

מיוחד  קשר יש ולבניו שליעקב

הקדושֿברוךֿהוא  של לשמותיו

השמות, ידי על אלוקות והתגלות

כאמור.

·e˙kM ‰Óe הפסוק ‰ÎLÓ˙בתחילת Èk ,('B‚ ˙BÓL) ‰l‡Â «∆»¿≈∆¿ƒ«¿»«
˙BÓM‰ האלוקות זהוהתגלות ידי zLÂ‡שעל ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ «≈ƒ«¿≈«»¿ƒ»

‡Á„שישה  ÏÎÂ ‰LÓ È¯„Ò הסדרים ÂÓ',מששת ÏeÏk כפול ושש ƒ¿≈ƒ¿»¿»∆»»ƒ
ושש שלושים היינו ÈÁa˙שש ‡e‰Â ,‰l‡ ‡i¯ËÓÈ‚a e‰Ê∆¿ƒ«¿ƒ»≈∆¿¿ƒ«

‰ÎLÓ‰.למטה מלמעלה BÈ‰Ï˙והתגלות ‰ÎÈ¯ˆ Ì„wÓ C‡ «¿»»«ƒ…∆¿ƒ»ƒ¿
‰‡ÏÚ‰,למעלה מלמטה לאלוקות Ó"·.והתקרבות ÌL È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â «¬»»¿«¿«¿≈≈

" ‰l‡Â e‰ÊÂ שש בגימטריא ו' בתוספת ושש, שלושים i¯ËÓÈ‚a‡אלה", ¿∆¿≈∆¿ƒ«¿ƒ»
·"Ó הגבורה במידת הוא מ"ב שם של ענינו כי וחסידות בקבלה (וכמבואר

השפעה  שענינו לחסד בניגוד למעלה, מלמטה העלאה בבחינת הוא ולכן

למטה). מלמעלה והמשכה

ÔÓÊaL Ï"pk ,‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â e‰ÊÂ¿∆¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«¿»««∆ƒ¿«
˙Bi˙B‡‰L ,eÈ‰Â ,eÈ‡¯ ‡Ï eÈ˙B˙B‡ ·È˙k ˙eÏb‰«»¿ƒ≈…»ƒ¿«¿∆»ƒ

≈¿BÓLÂ˙("אותותינו")
ÌÈÎÈLÓÓ e‡L ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ∆»«¿ƒƒ

למטה  ≈¿»È„ÈŒÏÚמלמעלה 
,‰lÙz‰Â ‰¯Bz‰«»¿«¿ƒ»
גילוי  מלובש שבאותיותיהם

ÔÈ‡Lהאלוקות  ,eÈ‡¯ ‡Ï…»ƒ∆≈»
,eÏˆ‡ Èelb ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ∆¿≈

Ô‰L ÈÙÏ eÈ‰Â האורות ¿«¿¿ƒ∆≈
ידי  על הנמשכים והשמות

הגלות  בזמן והמצוות התורה

˙ÈÁ·a ÌÈÓlÚ˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«
,¯ˆÓ ÔBLÏ ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿≈«

גבול  ‰ÌÏÚשפירושו ˙ÈÁa¿ƒ«∆¿≈
¯zÒ‰Â.הגילוי את המונע ¿∆¿≈

˙eÏb‰ ÔÈÚ ¯e‡·e („≈ƒ¿««»
ÔÈew‰ '‚a '‰ ˙„B·Úa«¬«¿««ƒ
Œ˙eÏÈÓ‚e ‰„B·Ú ‰¯Bz»¬»¿ƒ
ÌÈ¯·c‰ '‚ Ì‰L ,ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ∆≈«¿»ƒ
„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚL47 ∆¬≈∆»»≈

כלליים  נושאים הם ולכן

הפרטים  שאר כל את שכוללים

‰¯B˙'a ¯‡·nL ÈÙk)¿ƒ∆¿…»¿»
ŒÈ¯Á‡lL ¯Ó‡na '¯B‡««¬»∆¿«¬≈

‰Ê48ÔÙ‡ LÈ ,‰p‰c ,( ∆¿ƒ≈≈…∆
¯BÚ ¯˜a ÏÎaL ‰„B·Ú¬»∆¿»…∆≈
˜qÚ˙Óe B˙MÓ Ì„‡‰»»»ƒ¿»ƒ¿«≈
‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»

˙eBa˙‰a'ה בגדולת ¿ƒ¿¿
‰·‰‡‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Â¿ƒ¿¿»«¬»

,'eÎ ‰‡¯ÈÂ כתוצאה ¿ƒ¿»
וכתוצאה  באהבה מתעורר האדם ה' שבקרבת ובטוב ה' בגדולת מההתבוננות

ביראה  מתעורר האדם ונורא, גדול ה' כמה ÏLמהתבוננות ÔÈÚ ‡ÏÏ¿…ƒ¿»∆
,ÌÈ¯ˆÓ ואפילו גבול, בלי היא שבעקבותיה וההתעוררות שההתבוננות כך ƒ¿«ƒ

של ההגבלות M„˜c‰,ללא ÌÈ¯ˆÓ דבר אפילו בעולם, דבר כל שהרי ƒ¿«ƒƒ¿À»
קיימת  מצרים בחינת שגם כך בקדושה משרשו ומשתלשל נמשך רצוי, בלתי

מדובר  וכאן וצמצומים והגבלות מדידות יש הקדושה בצד גם ולכן בקדושה

הקדושה  מצד הגבלות אפילו בו שאין באופן ה' עבודת »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂעל
ÌeËÓË ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰ÊŒ˙nÚÏ'c ÌÈ¯ˆÓ ‡ÏÏ ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»¿…ƒ¿«ƒƒ¿À«∆∆ƒ¿«ƒ¿
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e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

והינּו49הּלב  ה'50, ּבגדּלת החכמהּֿובינה ּבהיֹות , ְְְְְִִִֵַַַַָָָֻ
יכֹול  ועלֿידיֿזה ּומחׁשבּתֹו, ּבמֹוחֹו ּגדֹולה ְְְְְְְְֲִֵֶַַַָָּבהתּבֹוננּות
כּו', לּבֹו ּבהתּגּלּות ויראה אהבה מּדֹותיו לעֹורר ְְְְְֲִִִִֵַַָָָהּוא

ׁשּכתּוב  ּבא 51ּוכמֹו ּומּזה ה', ּפני נכח לּב ּכּמים ׁשפכי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
אהבה  חֹולת  לבחינת ואחרּֿכ כּו' צּמאֹון ,52לידי ְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

ׁשּמבאר  ּכפי מּמׁש, הּנפׁש ּכלֹות לידי ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואחרּֿכ
ּדספר  ראׁשֹון ׁשּבחלק האחרֹונים ּבּפרקים הּזקן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאדמּו"ר

ׁשל 53הּתניא  ּומּצב מעמד ּגם להיֹות יכֹול אמנם, . ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ
הּגרֹון  מצר והּוׁשט 54מצרים, הּקנה נמצאים ׁשּׁשם  , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּפרעה  ׂשרי ג' ׁשהם זה 55והּורידין, ׁשּמּצד הּנה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ענין  והּוא הּלב, ּבהרּגׁש ּפֹועלת אינּה ׁשּבּמח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹההתּבֹוננּות
הּמח  טמטּום ּגם להיֹות ׁשּיכֹול ועד הּלב, ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹטמטּום
ּדיציאת  הענין להיֹות צרי זה ועל ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָרחמנאֿליצלן.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מן 56מצרים, ּולהעלֹותֹו מצרים מּיד להּצילֹו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָ
ׁשל  ענין ׁשּיהיה גֹו', ּורחבה טֹובה ארץ אל ההיא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
האהבה  והתעֹוררּות ּבהתּבֹוננּות הּמצר) הפ) ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהרחבה

העבֹודה  ּבקנטרס ּכּמבאר הּתפּלה, ׁשעיּקר 57ּבעבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּכּמאמר  האהבה, ענין הּוא הּתפּלה לית 58עבֹודת ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָ

ּדרחימּותא. ּכפּולחנא ְְְְִִָָָָָּפּולחנא

BÓÎe,הּתֹורה ּבלּמּוד הּגלּות ענין להיֹות יכֹול כן ¿ְְְִִִֵַַַָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו הּפסּוק 59ּכמאמר את 60על וימררּו ְְֲֲֵֶַַַַַַַָָ
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ועוד.49) ואילך. תפב ע' הקצרים אדה"ז מאמרי פכ"ט. תניא א.50)ראה נא, שם יט.51)תו"א ב, ה.52)איכה ב, פ"נ 53)שה"ש

ב). ד.54)(ע, מט, שם נח,55)תו"א וארא תו"א יוסף). סוד נבאר עתה כו' ויהי (ד"ה מ לט, וישב להאריז"ל תורה לקוטי ראה

ד. עא, יתרו ואילך. ח.56)ב ג, ואילך.57)פרשתנו פ"ג ג.58)פ"א. מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר זהר 59)ראה

א. קנג, ח"ג א. כז, יד.60)ח"א א, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·l‰ ÌeËÓËÂ Án‰49, האדם שלעתים התניא בספר בהרחבה כמבואר «…«¿ƒ¿«≈

"טמטום" בגלל הרצויות התוצאות את לכך ואין ומתבונן אטום לומד (לשון

הלב  של או המוח של כל ,eÈ‰Â50וסתום) ה' בעבודת אין שבו זה מצב ¿«¿
הוא שכנגד מצד והן הקדושה מצד הן ‰È·eŒ‰ÓÎÁ‰הגבלה, ˙BÈ‰aƒ¿«»¿»ƒ»

וההשגה ‰'ההבנה ˙l„‚aƒ¿À«
‰ÏB„b ˙eBa˙‰a רחבה ¿ƒ¿¿¿»

גבול  ללא ¿BÁBÓaועמוקה
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Bz·LÁÓe«¬«¿¿«¿≈∆
ÂÈ˙BcÓ ¯¯BÚÏ ‡e‰ ÏBÎÈ»¿≈ƒ»
˙elb˙‰a ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿«

,'eÎ BaÏ ללא תהיה היא שגם ƒ
e˙kL·גבול  BÓÎe51 ¿∆»

Èt ÁÎ CaÏ ÌÈnk ÈÎÙLƒ¿ƒ««ƒƒ≈…«¿≈
יוצא ‰', שהאדם כך כדי עד

כמים  נמס והלב ∆fÓeƒ‰מגדרו
'eÎ ÔB‡nˆ È„ÈÏ ‡a»ƒ≈ƒ»
להתקרב  גדולה ותשוקה

בה' ולדבוק »»¿Œ¯Á‡Âלאלוקות
Ck מתחזקת לה' האהבה כאשר »

מגיע האדם יותר »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙עוד
‰·‰‡ ˙ÏBÁ52CkŒ¯Á‡Â , ««¬»¿««»

LÙp‰ ˙BÏk È„ÈÏ ‡a»ƒ≈¿«∆∆
,LnÓ המציאות כל איבוד תוך «»
nL·‡¯האישית  ÈÙk¿ƒ∆¿»≈

‡ÌÈ˜¯ta Ô˜f‰ ¯"eÓ„«¿«»≈«¿»ƒ
˜ÏÁaL ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ∆¿≈∆
‡Èz‰ ¯ÙÒc ÔBL‡¯53 ƒ¿≈∆««¿»

באהבה  השונות הדרגות אודות

שהיא  הנפש כלות לבחינת עד

(וכך  ביותר הגבוהה הדרגא

התבוננות  ידי שעל דהיינו אש... כרשפי "אהבה נ: בפרק הדברים בין שם נאמר

גדולתו... תפארת ליקר הנפש ותתלהב תתלהט הוא... ברוך סוף אין בגדולת

שנאחזת  והעצים מהפתילה ולהיפרד למעלה העולה עזה שלהבת אש כרשפי

לידי  באה ומזה האלוקית שבנפש אלוקי האש יסוד הגברת ידי על והיינו בהן

כך  ואחר אהבה חולת לבחינת כך ואחר נפשי לך צמאה שכתוב וכמו צימאון

נפשי..."). כלתה גם שכתוב כמו ממש הנפש כלות לידי באה

,ÌÓ‡ והגבלה מדידה ללא ה' עבודת ÓÚÓ„לעומת Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ »¿»»ƒ¿««¬»
·vÓe מצב ,הפוך ÌÈ¯ˆÓ,היינו ÏL שם על כך Óˆ¯הנקרא «»∆ƒ¿«ƒ≈«
ÔB¯b‰54,ללב מהמוח המעבר את ומגביל צר מקום ÌMLשהוא «»∆»

‰Ú¯t È¯N '‚ Ì‰L ,ÔÈ„È¯e‰Â ËLe‰Â ‰w‰ ÌÈ‡ˆÓ55, שר ƒ¿»ƒ«»∆¿«∆∆¿«¿ƒƒ∆≈»≈«¿…
ב'וורידים' הטבחים ושר ב'וושט' האופים שר ב'קנה', Ê‰המשקים „vnL∆ƒ«∆

בגרון  יוצרים הקדושה שכנגד הקליפה מצד פרעה" ש"שרי ההפרעה בגלל

הרוחני) ÁnaL(במובן ˙eBa˙‰‰ ‰p‰ ולכן ב'גרון' ונפסקת נעצרת ƒ≈«ƒ¿¿∆«…«
,·l‰ ÌeËÓË ÔÈÚ ‡e‰Â ,·l‰ Lb¯‰a ˙ÏÚBt dÈ‡ שבו מצב ≈»∆∆¿∆¿≈«≈¿ƒ¿«ƒ¿«≈

אטום  הוא כי הלב על השפעה לכך אין זאת ובכל כראוי, היא ההתבוננות

BÈ‰Ï˙וסתום  ÏBÎiL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿
Œ‡ÓÁ¯ Án‰ ÌeËÓË Ìb«ƒ¿«…««¬»»

ÔÏˆÈÏ עוד חמור מצב שזה ƒ¿»
המוח  פעולת כלל בדרך כי יותר

של  ולבחירה לשליטה נתונה

הלב  פעולת מאשר יותר האדם

לו  יש במוח אפילו ואם

יותר  חמור מצבו "טמטום"

הלב  מטמטום שסובל מי מאשר

בחסידות  כי להוסיף (יש בלבד

יש  הגרון" של"מצר גם מבואר

המוח  בין בחיבור חיובי תפקיד

כ"ממוצע" משמש והוא והלב

ביניהם  שבמקביל המחבר אלא ,

שלילית  משמעות גם ל"מצר" יש

פעולת  את ומעכב המונע כגורם

הלב). על המוח

‰Ê ÏÚÂ להשתחרר כדי ¿«∆
המוח  בין המבדיל מה"מצר"

המונע  מה"מצר" ואף ללב,

כראוי לפעול CÈ¯»̂ƒמהמוח
˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»ƒƒ«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ56 ƒ¿«ƒ¿∆»

ממצרים  ישראל בני יציאת לגבי

בא  שהקדושֿברוךֿהוא

ÌÈ¯ˆÓ „iÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ«ƒ¿«ƒ
‡È‰‰ ı¯‡‰ ÔÓ B˙BÏÚ‰Ïeמצרים Á¯e·‰ארץ ‰·BË ı¯‡ Ï‡ ¿«¬ƒ»»∆«ƒ∆∆∆»¿»»

,'B‚ היציאה שכוונת מלמד ורחבה" טובה "ארץ הלשון ודיוק ישראל, ארץ

היא  ‰nˆ¯ממצרים CÙ‰) ‰·Á¯‰ ÏL ÔÈÚ ‰È‰iL והיפך ∆ƒ¿∆ƒ¿»∆«¿»»≈∆«≈«
eBa˙‰a˙ה"גלות" ‰‡‰·‰במוח) ˙e¯¯BÚ˙‰Âבלב˙„B·Úa ¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿»«¬»«¬«

‰„B·Ú‰ Ò¯Ë˜a ¯‡·nk ,‰lÙz‰57 האדמו"ר הרש"ב, הרבי מאת «¿ƒ»«¿…»¿À¿¿≈»¬»
חב"ד  אדמו"רי בשושלת ÔÈÚהחמישי ‡e‰ ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ¯wÈÚL∆ƒ«¬««¿ƒ»ƒ¿«

¯Ó‡nk eÓÈÁ¯c˙‡הזוהר ‰58‡‰·‰, ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet ˙ÈÏ »«¬»««¬»≈¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»
האהבה. כעבודת עבודה אין

ÔÎ BÓÎe,התפילה עמוד העבודה, בקו הגלות עניין שייתכן ÏBÎÈכשם ¿≈»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰¯Bz‰ „enÏa ˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï59 ƒ¿ƒ¿««»¿ƒ«»¿«¬««≈«

˜eÒt‰ ÏÚ60 מצרים גלות לגבי בתורה Ì‰ÈiÁהאמור ˙‡ e¯¯ÓÈÂ ««»«¿»¬∆«≈∆
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יי e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

והינּו49הּלב  ה'50, ּבגדּלת החכמהּֿובינה ּבהיֹות , ְְְְְִִִֵַַַַָָָֻ
יכֹול  ועלֿידיֿזה ּומחׁשבּתֹו, ּבמֹוחֹו ּגדֹולה ְְְְְְְְֲִֵֶַַַָָּבהתּבֹוננּות
כּו', לּבֹו ּבהתּגּלּות ויראה אהבה מּדֹותיו לעֹורר ְְְְְֲִִִִֵַַָָָהּוא

ׁשּכתּוב  ּבא 51ּוכמֹו ּומּזה ה', ּפני נכח לּב ּכּמים ׁשפכי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
אהבה  חֹולת  לבחינת ואחרּֿכ כּו' צּמאֹון ,52לידי ְְֲִִִִֵַַַַַָָָ

ׁשּמבאר  ּכפי מּמׁש, הּנפׁש ּכלֹות לידי ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואחרּֿכ
ּדספר  ראׁשֹון ׁשּבחלק האחרֹונים ּבּפרקים הּזקן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאדמּו"ר

ׁשל 53הּתניא  ּומּצב מעמד ּגם להיֹות יכֹול אמנם, . ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ
הּגרֹון  מצר והּוׁשט 54מצרים, הּקנה נמצאים ׁשּׁשם  , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּפרעה  ׂשרי ג' ׁשהם זה 55והּורידין, ׁשּמּצד הּנה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
ענין  והּוא הּלב, ּבהרּגׁש ּפֹועלת אינּה ׁשּבּמח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹההתּבֹוננּות
הּמח  טמטּום ּגם להיֹות ׁשּיכֹול ועד הּלב, ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹטמטּום
ּדיציאת  הענין להיֹות צרי זה ועל ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָרחמנאֿליצלן.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מן 56מצרים, ּולהעלֹותֹו מצרים מּיד להּצילֹו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָ
ׁשל  ענין ׁשּיהיה גֹו', ּורחבה טֹובה ארץ אל ההיא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
האהבה  והתעֹוררּות ּבהתּבֹוננּות הּמצר) הפ) ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהרחבה

העבֹודה  ּבקנטרס ּכּמבאר הּתפּלה, ׁשעיּקר 57ּבעבֹודת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּכּמאמר  האהבה, ענין הּוא הּתפּלה לית 58עבֹודת ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָ

ּדרחימּותא. ּכפּולחנא ְְְְִִָָָָָּפּולחנא

BÓÎe,הּתֹורה ּבלּמּוד הּגלּות ענין להיֹות יכֹול כן ¿ְְְִִִֵַַַָָָ
ז"ל  רּבֹותינּו הּפסּוק 59ּכמאמר את 60על וימררּו ְְֲֲֵֶַַַַַַַָָ
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ועוד.49) ואילך. תפב ע' הקצרים אדה"ז מאמרי פכ"ט. תניא א.50)ראה נא, שם יט.51)תו"א ב, ה.52)איכה ב, פ"נ 53)שה"ש

ב). ד.54)(ע, מט, שם נח,55)תו"א וארא תו"א יוסף). סוד נבאר עתה כו' ויהי (ד"ה מ לט, וישב להאריז"ל תורה לקוטי ראה

ד. עא, יתרו ואילך. ח.56)ב ג, ואילך.57)פרשתנו פ"ג ג.58)פ"א. מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר זהר 59)ראה

א. קנג, ח"ג א. כז, יד.60)ח"א א, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·l‰ ÌeËÓËÂ Án‰49, האדם שלעתים התניא בספר בהרחבה כמבואר «…«¿ƒ¿«≈

"טמטום" בגלל הרצויות התוצאות את לכך ואין ומתבונן אטום לומד (לשון

הלב  של או המוח של כל ,eÈ‰Â50וסתום) ה' בעבודת אין שבו זה מצב ¿«¿
הוא שכנגד מצד והן הקדושה מצד הן ‰È·eŒ‰ÓÎÁ‰הגבלה, ˙BÈ‰aƒ¿«»¿»ƒ»

וההשגה ‰'ההבנה ˙l„‚aƒ¿À«
‰ÏB„b ˙eBa˙‰a רחבה ¿ƒ¿¿¿»

גבול  ללא ¿BÁBÓaועמוקה
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Bz·LÁÓe«¬«¿¿«¿≈∆
ÂÈ˙BcÓ ¯¯BÚÏ ‡e‰ ÏBÎÈ»¿≈ƒ»
˙elb˙‰a ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡«¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿«

,'eÎ BaÏ ללא תהיה היא שגם ƒ
e˙kL·גבול  BÓÎe51 ¿∆»

Èt ÁÎ CaÏ ÌÈnk ÈÎÙLƒ¿ƒ««ƒƒ≈…«¿≈
יוצא ‰', שהאדם כך כדי עד

כמים  נמס והלב ∆fÓeƒ‰מגדרו
'eÎ ÔB‡nˆ È„ÈÏ ‡a»ƒ≈ƒ»
להתקרב  גדולה ותשוקה

בה' ולדבוק »»¿Œ¯Á‡Âלאלוקות
Ck מתחזקת לה' האהבה כאשר »

מגיע האדם יותר »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙עוד
‰·‰‡ ˙ÏBÁ52CkŒ¯Á‡Â , ««¬»¿««»

LÙp‰ ˙BÏk È„ÈÏ ‡a»ƒ≈¿«∆∆
,LnÓ המציאות כל איבוד תוך «»
nL·‡¯האישית  ÈÙk¿ƒ∆¿»≈

‡ÌÈ˜¯ta Ô˜f‰ ¯"eÓ„«¿«»≈«¿»ƒ
˜ÏÁaL ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ∆¿≈∆
‡Èz‰ ¯ÙÒc ÔBL‡¯53 ƒ¿≈∆««¿»

באהבה  השונות הדרגות אודות

שהיא  הנפש כלות לבחינת עד

(וכך  ביותר הגבוהה הדרגא

התבוננות  ידי שעל דהיינו אש... כרשפי "אהבה נ: בפרק הדברים בין שם נאמר

גדולתו... תפארת ליקר הנפש ותתלהב תתלהט הוא... ברוך סוף אין בגדולת

שנאחזת  והעצים מהפתילה ולהיפרד למעלה העולה עזה שלהבת אש כרשפי

לידי  באה ומזה האלוקית שבנפש אלוקי האש יסוד הגברת ידי על והיינו בהן

כך  ואחר אהבה חולת לבחינת כך ואחר נפשי לך צמאה שכתוב וכמו צימאון

נפשי..."). כלתה גם שכתוב כמו ממש הנפש כלות לידי באה

,ÌÓ‡ והגבלה מדידה ללא ה' עבודת ÓÚÓ„לעומת Ìb ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ »¿»»ƒ¿««¬»
·vÓe מצב ,הפוך ÌÈ¯ˆÓ,היינו ÏL שם על כך Óˆ¯הנקרא «»∆ƒ¿«ƒ≈«
ÔB¯b‰54,ללב מהמוח המעבר את ומגביל צר מקום ÌMLשהוא «»∆»

‰Ú¯t È¯N '‚ Ì‰L ,ÔÈ„È¯e‰Â ËLe‰Â ‰w‰ ÌÈ‡ˆÓ55, שר ƒ¿»ƒ«»∆¿«∆∆¿«¿ƒƒ∆≈»≈«¿…
ב'וורידים' הטבחים ושר ב'וושט' האופים שר ב'קנה', Ê‰המשקים „vnL∆ƒ«∆

בגרון  יוצרים הקדושה שכנגד הקליפה מצד פרעה" ש"שרי ההפרעה בגלל

הרוחני) ÁnaL(במובן ˙eBa˙‰‰ ‰p‰ ולכן ב'גרון' ונפסקת נעצרת ƒ≈«ƒ¿¿∆«…«
,·l‰ ÌeËÓË ÔÈÚ ‡e‰Â ,·l‰ Lb¯‰a ˙ÏÚBt dÈ‡ שבו מצב ≈»∆∆¿∆¿≈«≈¿ƒ¿«ƒ¿«≈

אטום  הוא כי הלב על השפעה לכך אין זאת ובכל כראוי, היא ההתבוננות

BÈ‰Ï˙וסתום  ÏBÎiL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿
Œ‡ÓÁ¯ Án‰ ÌeËÓË Ìb«ƒ¿«…««¬»»

ÔÏˆÈÏ עוד חמור מצב שזה ƒ¿»
המוח  פעולת כלל בדרך כי יותר

של  ולבחירה לשליטה נתונה

הלב  פעולת מאשר יותר האדם

לו  יש במוח אפילו ואם

יותר  חמור מצבו "טמטום"

הלב  מטמטום שסובל מי מאשר

בחסידות  כי להוסיף (יש בלבד

יש  הגרון" של"מצר גם מבואר

המוח  בין בחיבור חיובי תפקיד

כ"ממוצע" משמש והוא והלב

ביניהם  שבמקביל המחבר אלא ,

שלילית  משמעות גם ל"מצר" יש

פעולת  את ומעכב המונע כגורם

הלב). על המוח

‰Ê ÏÚÂ להשתחרר כדי ¿«∆
המוח  בין המבדיל מה"מצר"

המונע  מה"מצר" ואף ללב,

כראוי לפעול CÈ¯»̂ƒמהמוח
˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»ƒƒ«
·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ56 ƒ¿«ƒ¿∆»

ממצרים  ישראל בני יציאת לגבי

בא  שהקדושֿברוךֿהוא

ÌÈ¯ˆÓ „iÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ«ƒ¿«ƒ
‡È‰‰ ı¯‡‰ ÔÓ B˙BÏÚ‰Ïeמצרים Á¯e·‰ארץ ‰·BË ı¯‡ Ï‡ ¿«¬ƒ»»∆«ƒ∆∆∆»¿»»

,'B‚ היציאה שכוונת מלמד ורחבה" טובה "ארץ הלשון ודיוק ישראל, ארץ

היא  ‰nˆ¯ממצרים CÙ‰) ‰·Á¯‰ ÏL ÔÈÚ ‰È‰iL והיפך ∆ƒ¿∆ƒ¿»∆«¿»»≈∆«≈«
eBa˙‰a˙ה"גלות" ‰‡‰·‰במוח) ˙e¯¯BÚ˙‰Âבלב˙„B·Úa ¿ƒ¿¿¿ƒ¿¿»«¬»«¬«

‰„B·Ú‰ Ò¯Ë˜a ¯‡·nk ,‰lÙz‰57 האדמו"ר הרש"ב, הרבי מאת «¿ƒ»«¿…»¿À¿¿≈»¬»
חב"ד  אדמו"רי בשושלת ÔÈÚהחמישי ‡e‰ ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ¯wÈÚL∆ƒ«¬««¿ƒ»ƒ¿«

¯Ó‡nk eÓÈÁ¯c˙‡הזוהר ‰58‡‰·‰, ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet ˙ÈÏ »«¬»««¬»≈¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»
האהבה. כעבודת עבודה אין

ÔÎ BÓÎe,התפילה עמוד העבודה, בקו הגלות עניין שייתכן ÏBÎÈכשם ¿≈»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,‰¯Bz‰ „enÏa ˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï59 ƒ¿ƒ¿««»¿ƒ«»¿«¬««≈«

˜eÒt‰ ÏÚ60 מצרים גלות לגבי בתורה Ì‰ÈiÁהאמור ˙‡ e¯¯ÓÈÂ ««»«¿»¬∆«≈∆

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



l`xyiיב ipa zeny dl`e

 ֿ קל ּדא ּבחמר קׁשיא, ּדא קׁשה ּבעבֹודה גֹו', ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֹֻחּייהם
זה  מּצד ּדהּנה, כּו'. הלכתא לּבּון ּדא ּובלבנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹוחמר,
ּובפרט  ּגׁשמּיים, ּבענינים ונתלּבׁשה ירדה ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשהּתֹורה
ׁשּׁשים  אּלּו מלכֹות הּמה [ׁשּׁשים ׁשּבעלּֿפה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּתֹורה
אין  ועלמֹות הּברייתֹות, אּלּו ּפלגׁשים ּוׁשמֹונים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָמּסכּתֹות,

ההלכֹות  אּלּו ׁשקר 61מסּפר  ׁשל ּבטענֹות ּגם ׁשּנתלּבׁשה ,[ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתֹורה 62כּו' לֹומד ׁשהאדם ּומּצב מעמד להיֹות יכֹול ,ְֲִֵֶַַָָָָָָָ

הּתֹורה  נֹותן על חסֿוׁשלֹום לפי 63וׁשֹוכח והינּו, , ְְְְְִֵֵַַַַַָָ
ׁשּום  ּבּה נראה ׁשאין ּבגּלּוי, אינֹו ׁשּבּתֹורה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהאלקּות

כּו' ּכלל ּבּתניא 64אֹור מהּמבאר ּגם וכּמּובן ּבנֹוגע 65. ְְְְְֵֵַַַַַַָָָָֹ
הּבינֹוני  הּוא לעבֹודת לעּכב לׁשמּה ההכנה ׁשעיּקר ם, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

וׁשקּוע  מּנח הּוא הרי הּלּמּוד ּבאמצע ּכי הּלּמּוד, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֻּבתחּלת
הּנלמד  הענין ורק 66ּבהבנת ּבאמת), להיֹות צרי וכ) ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָ

לׁשמּה, והּכּונה ההתּבֹוננּות יׁשנּה הּליּמּוד ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָּבהתחלת
ׁשּיהיה  הּלּמּוד זמן מׁש ּכל על נפעל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָועלֿידיֿזה
לׁשלל  צרי הּתֹורה ּבלּמּוד ׁשּגם וזהּו כּו'. מּזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּזּכרֹון
ּדברכּו הענין ּכללּות ׁשּזהּו מצרים, יציאת הּגלּות, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָענין

ּתחילה  נעׂשה 63ּבּתֹורה זה וענין ה ּתֹורה. נֹותן את לזּכר , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּפנימּיּות  לּמּוד עלֿידי וגם הּתפּלה, עבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָעלֿידי

הלכתא  לּבּון ּדא ּדלבנים ּבענין וכמרּמז ,59הּתֹורה. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ואילך.61) ב נא, ואילך. ב מט, שם תו"א וראה א. רטז, זח"ג כא. פי"ח, במדב"ר עה"פ. שהש"ר ח. ו, פ"ה.62)שה"ש תניא ראה

וש"נ. קמח. ע' תרצ"ב וש"נ.63)סה"מ קפו. ע' תרצ"ב סה"מ וראה דאמר). ומ"ש (ד"ה סמ"ז או"ח לטור ב"ח שם 64)ראה תו"א

סע"ב. ב).65)נא, (נח, ספר 66)ספמ"א ― מנחם (תורת תשי"ג ברא בראשית ד"ה .217 ע' שלום תורת השיחות ספר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡ÈL˜ ÂÊ ‡c ‰L˜ ‰„B·Úa ,'B‚ של האופנים אחד הן והקושיות «¬»»»»À¿»

התורה  c‡לימוד ¯ÓÁa זה,¯ÓÁÂŒÏ˜ נדרשת שהתורה מהמידות שהוא ¿…∆»«»…∆
c‡בהם ÌÈ·Ï·e זה‡˙ÎÏ‰ ÔeaÏ ההלכה וליבון p‰c‰,בירור .'eÎ ƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈

‰¯Bz‰L ‰Ê „vÓ ֿ הקדוש של ורצונו חכמתו היא ומקורה שבשורשה ƒ«∆∆«»
מלמעלה È¯„‰ברוךֿהוא  »¿»

ÌÈÈÚaלמטה  ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ
‰¯Bza Ë¯Ù·e ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒƒ¿»«»
‰n‰ ÌÈML] ‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒƒ≈»
ÌÈML el‡ ˙BÎÏÓ¿»≈ƒƒ
ÌÈBÓLe ,˙BzÎqÓ«∆¿¿ƒ
,˙B˙ÈÈ¯a‰ el‡ ÌÈL‚Ïtƒ«¿ƒ≈«¿«¿
el‡ ¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ«¬»≈ƒ¿»≈

˙BÎÏ‰‰61 של הרב והמספר «¬»
וההלכות  הברייתות המסכתות,

כמה  עד מלמד מספר" "אין עד

בריבוי  והתלבשה ירדה התורה

תורה  בדברי לבושים של גדול

גשמיים  בדברים ועד ],העוסקים

כך  Ìbכדי ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»«
'eÎ ¯˜L ÏL ˙BÚËa62, ƒ¿»∆∆∆

גם  עוסקות התורה הלכות שהרי

בין  ודברים דין יש בהם במקרים

בוודאי  מהם שאחד דין בעלי

התורה  בלימוד וה"גלות" משקר,

כאשר ביטוי לידי «ÏBÎÈבאה
·vÓe „ÓÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»«»
‰¯Bz „ÓBÏ Ì„‡‰L∆»»»≈»
ÏÚ ÌBÏLÂŒÒÁ ÁÎBLÂ¿≈««¿»«

≈Ô˙Bהקדושֿברוךֿהוא 
‰¯Bz‰63,eÈ‰Â לדברים , והתייחסות התורה לימוד של הזו והאפשרות «»¿«¿

היא  ה' תורת שזו לזכור מבלי רגילה בחכמה מדובר e˜Ï‡‰L˙כאילו ÈÙÏ¿ƒ∆»¡…
'eÎ ÏÏk ¯B‡ ÌeL da ‰‡¯ ÔÈ‡L ,Èel‚a BÈ‡ ‰¯BzaL64 ∆«»≈¿ƒ∆≈ƒ¿∆»¿»

ה'. תורת שזוהי לשכוח עלול שהלומד כך

‡Èza ¯‡·n‰Ó Ìb Ô·enÎÂ65,ÌÈBÈa‰ ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba בספר ¿«»«≈«¿…»««¿»¿≈««¬««≈ƒ
לאמיתו כי בהרחבה מוסבר לאדם התניא מתייחס לא "בינוני" התואר דבר של

אף  בו נפשי מצב מתאר אלא מצוות ומחצה עבירות מחצה הם שמעשיו

היינו  בפועל, לאֿתעשה מצוות על עובר ולא מצוותֿעשה את מקיים שהאדם

ונאבקת  בתוקף עדיין היא שבקירבו הבהמית הנפש ומעשה, דיבור במחשבה,

ששתי  זה במובן באמצע, היינו "בינוני", והוא האלוקית. בנפש העת כל

נאמר  הבינונים של ה' עבודת אודות הדברים ובין בקרבו, פועלות הנפשות

התניא ‰enl„,בספר ˙lÁ˙a ‡e‰ ·kÚÏ dÓLÏ ‰Î‰‰ ¯wÈÚL∆ƒ««¬»»ƒ¿»¿«≈ƒ¿ƒ««ƒ

של  והרגשה הכרה מתוך להיות צריך התורה לימוד שם, בתניא המבואר כפי

נפשו  מסירת של זו ו"בהכנה באלוקות ולהתאחד להתחבר לה' הנפש מסירת

אחר  מיד קבוע שיעור ללמוד יתחיל זו בהכנה וכן השחר... ברכות יתחיל לה'

כנודע  לפחות זו הכנה צריכה ללמוד שיתחיל קודם היום באמצע וכן התפלה

הוא  לעכב לשמה ההכנה שעיקר

בבינונים...", הלימוד בתחילת

הזו  וההכנה ההתבוננות ועיקר

הלימוד  בהתחלת Èkƒהיא
‡e‰ È¯‰ „enl‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««ƒ¬≈
˙·‰a Úe˜LÂ ÁpÓÀ»¿»««¬»«

„ÓÏp‰ ÔÈÚ‰66 פנוי ואיננו »ƒ¿»«ƒ¿»
אחרות  ˆ¯CÈלמחשבות CÎÂ)¿»»ƒ

˙Ó‡a ˙BÈ‰Ï שבמהלך ƒ¿∆¡∆
ולהתמקד  להתרכז צריך הלימוד

עצמו  Â¯˜בלימוד ,(¿«
dLÈ „enÈl‰ ˙ÏÁ˙‰a¿«¿»««ƒ∆¿»
‰ek‰Â ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿¿««»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,dÓLÏƒ¿»¿«¿≈∆
ÔÓÊ CLÓ Ïk ÏÚ ÏÚÙƒ¿»«»∆∆¿«
ÔB¯kf‰ ‰È‰iL „enl‰«ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»

'eÎ ‰fÓ בהמשך שגם ƒ∆
עסוק  האדם כאשר הלימוד,

את  יזכור עדיין עצמו, בלימוד

וההכנה  ההתבוננות של הרושם

(ויש  הלימוד בהתחלת שהייתה

נאמר: שם בתניא כי להעיר

לו  יש רצופות שעות "וכשלומד

שעה  בכל הנ"ל בהכנה להתבונן

ובכך  עלֿכלֿפנים" ושעה

בנותן  הכרה מתוך יהי התורה שלימוד חשוב כמה עד יותר עוד מודגש

התורה).

˙‡ÈˆÈ ,˙eÏb‰ ÔÈÚ ÏÏLÏ CÈ¯ˆ ‰¯Bz‰ „enÏa ÌbL e‰ÊÂ¿∆∆«¿ƒ«»»ƒƒ¿…ƒ¿««»¿ƒ«
‰ÏÈÁz ‰¯Bza eÎ¯·c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,ÌÈ¯ˆÓ63¯kÊÏ , ƒ¿«ƒ∆∆¿»»ƒ¿»¿≈¿«»¿ƒ»ƒ¿…

‰¯Bz‰ Ô˙B חכמינו ‡˙ באו ז"ל כמאמר והגלות המקדש בית שחורבן ∆≈«»
זכרו  לא וכך תחילה" בתורה ש"ברכו מבלי תורה שלמדו כך היא על שהתורה

ה'. È„ÈŒÏÚתורת Ì‚Â ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈¬««¿ƒ»¿««¿≈
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt „enÏ קבלה התורה, פנימיות ולימוד כראוי תפילה ƒ¿ƒƒ«»

לוודא  הדרך וזו לאלוקות אותו ומקרבים האדם את מרוממים וחסידות,

ה'. תורת שזו בהכרה חדור יהיה שלו ÌÈ·Ïcשהלימוד ÔÈÚa Ên¯ÓÎÂ¿«¿À»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
‡c זה‡˙ÎÏ‰ ÔeaÏ59, מצינו הלכתא", "ליבון ההלכה, לימוד לגבי שכן »ƒƒ¿¿»

בהכרה  וחדור מלא יהיה שהלימוד הצורך את ז"ל חכמינו בדברי מפורש
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e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

ּכי 68ּכתיב 67ּדהּנה  האדם יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לא  ּכי ּבספרי, ּופרׁש האדם, יחיה ה' ּפי מֹוצא ּכל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹעל
לחם, ׁשּנקראּו הלכֹות אּלּו האדם, יחיה לבּדֹו הּלחם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

ׁשּכתּוב  ּפי 69ּוכמֹו מֹוצא ּכל על אּלא בלחמי, לחמּו לכּו ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָ
ּפנימּיּות  ּבחינת ׁשהּוא אּגדֹות, אּלּו האדם, יחיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָה'

ּבּתניא  (וכדאיתא ּגנּוזין 70הּתֹורה הּתֹורה סֹודֹות ׁשרב ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
לּבּון  ענין וזהּו ׁשּבחכמה. אֹורֿאיןֿסֹוף ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבּה),
והינּו העליֹון, לבן מּבחינת להמׁשי ּדהינּו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹהלכתא,
האֹורֿאיןֿסֹוף  ּבחינת ׁשּזהּו ׁשּבחכמה, הּכתר ּגּלּוי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּצד
ּתֹורה  מחּבר ׁשהיה ּבדוד ׁשּמצינּו ועלּֿדר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבחכמה.

ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא  חּבּור 71ׁשּלמעלה ׁשל ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָ
וכתר  .72חכמה ְֶֶָָָ

BÓÎe ּבענין ּגם מצרים ויציאת הּגלּות ענין יׁשנֹו כן ¿ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ
צריכה  הּצדקה ׁשּנתינת והינּו, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָּגמילּותֿחסדים,
על  מעּׂשין ּוכמֹו ּדוקא, ּכפּיה ׁשל ּבאפן ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹלהיֹות

ּבין 73הּצדקה  ההנהגה לכללּות ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּצרי ּגמילּותֿחסדים), ענין ּתכן (ׁשּזהּו לחברֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאדם

ּכסלו  ּדי"ט ּבּמאמר ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו הּמּדֹות את 74לתּקן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּדֹותיו  טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּוכפי 75ׁשּכל ,( ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

אֹור' ּב'תֹורה וגדלּות 76ׁשּמפרט וגאוה ּכעס ּכמֹו : ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָ
רעֹות  הּמּדֹות ּכל ּדהינּו חברֹו, על אחד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָוהתרֹוממּות
ּומסּים: ּגבּורֹות, ּבחינת היא ׁשּיסֹודם לחברֹו אדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבין
היא  ׁשהּכּונה אפׁשר, ּבדר לֹומר ויׁש יבין. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּמבין
מּׁשרׁשם  ההמׁשכה עלֿידי הּגבּורֹות ּבחינת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלתּקּון
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כה). ע' תשי"ג ואילך.67)המאמרים קנג ע' תרצ"ב פג. ע' תרנ"ח צ. ע' תרכ"ז סה"מ ג.68)ראה ח, ה.69)עקב ט, אגה"ק 70)משלי

א). (קלז, א.71)סכ"ג נא, שם ג. מז, שלח לקו"ת הבהיר. ובאור סקצ"ו (סנ"ח) הבהיר ס' ברע"מ. ב רכב, זח"ג ראה 72)ראה

קצד. ע' שבועות קצב.73)אוה"ת ע' ואילך. קכד ע' קכא. ע' תרע"ח סה"מ וראה אדם). כל (ד"ה סרמ"ח יו"ד לטור יוסף בית

.191 ע' סז).74)תרצ"ט ע' תשכ"ו (סה"מ נו,75)פי"ב ח"א (לקו"ד תרצ"ד שמח"ת שיחת .48 ע' שלום תורת השיחות ספר ראה

תורת  ס"א. תשכ"ו) כסלו י"ט (משיחת החסידות תורת של ענינה קונטרס ואילך. תנח ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ואילך). א

.257 ע' חמ"ה התוועדויות ― ד.76)מנחם נא, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‡„p‰c67·È˙k68Ì‰באלוקות  ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk ¿ƒ≈¿ƒƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆»»»

‡Ï Èk ,È¯ÙÒa L¯Ùe ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ '‰ Èt ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ Èkƒ«»»ƒƒ¿∆»»»≈≈¿ƒ¿ƒƒ…
,ÌÁÏ e‡¯˜pL ˙BÎÏ‰ el‡ ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ««∆∆¿«ƒ¿∆»»»≈¬»∆ƒ¿¿∆∆

·e˙kL BÓÎe69,ÈÓÁÏ· eÓÁÏ eÎÏ לימוד לעניין מתפרש והפסוק ¿∆»¿«¬¿«¬ƒ
BÓˆ‡התורה Ïk ÏÚ ‡l‡∆»«»»

el‡ ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ '‰ Ètƒƒ¿∆»»»≈
,˙B„b‡ האגדה דברי «»

ובמדרשים ∆e‰L‡שבתלמוד
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«»

‡Èza ‡˙È‡„ÎÂ)70 לגבי ¿ƒ¿ƒ»««¿»
"עין  בספר הלימוד חשיבות

האגדה  דברי לוקטו שבו יעקב"

B„BÒ˙מהתלמוד ·¯L∆…
da ÔÈÊeb ‰¯Bz‰,באגדה «»¿ƒ»

התורה, כפנימיות שהיא הרי

כי  שבתורה), והנסתר הסוד חלק

מלובשים  שבהלכה התורה דברי

בדברי  ואילו גשמיים, בעניינים

שהיא  ונרגש ניכר יותר האגדה

היא  האגדה כי ה' »ÈÁa¿ƒ˙תורת
,‰ÓÎÁaL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆«»¿»
היא  עצמה שבחכמה היינו
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יג e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

ּכי 68ּכתיב 67ּדהּנה  האדם יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
לא  ּכי ּבספרי, ּופרׁש האדם, יחיה ה' ּפי מֹוצא ּכל ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹעל
לחם, ׁשּנקראּו הלכֹות אּלּו האדם, יחיה לבּדֹו הּלחם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

ׁשּכתּוב  ּפי 69ּוכמֹו מֹוצא ּכל על אּלא בלחמי, לחמּו לכּו ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָ
ּפנימּיּות  ּבחינת ׁשהּוא אּגדֹות, אּלּו האדם, יחיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָה'

ּבּתניא  (וכדאיתא ּגנּוזין 70הּתֹורה הּתֹורה סֹודֹות ׁשרב ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
לּבּון  ענין וזהּו ׁשּבחכמה. אֹורֿאיןֿסֹוף ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבּה),
והינּו העליֹון, לבן מּבחינת להמׁשי ּדהינּו ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹהלכתא,
האֹורֿאיןֿסֹוף  ּבחינת ׁשּזהּו ׁשּבחכמה, הּכתר ּגּלּוי ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּצד
ּתֹורה  מחּבר ׁשהיה ּבדוד ׁשּמצינּו ועלּֿדר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבחכמה.

ּבקּודׁשאּֿבריֿהּוא  חּבּור 71ׁשּלמעלה ׁשל ענין ׁשּזהּו , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָ
וכתר  .72חכמה ְֶֶָָָ

BÓÎe ּבענין ּגם מצרים ויציאת הּגלּות ענין יׁשנֹו כן ¿ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ
צריכה  הּצדקה ׁשּנתינת והינּו, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָּגמילּותֿחסדים,
על  מעּׂשין ּוכמֹו ּדוקא, ּכפּיה ׁשל ּבאפן ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹלהיֹות

ּבין 73הּצדקה  ההנהגה לכללּות ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּצרי ּגמילּותֿחסדים), ענין ּתכן (ׁשּזהּו לחברֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאדם

ּכסלו  ּדי"ט ּבּמאמר ׁשּנתּבאר (ּוכמֹו הּמּדֹות את 74לתּקן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּדֹותיו  טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּוכפי 75ׁשּכל ,( ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

אֹור' ּב'תֹורה וגדלּות 76ׁשּמפרט וגאוה ּכעס ּכמֹו : ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָ
רעֹות  הּמּדֹות ּכל ּדהינּו חברֹו, על אחד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָוהתרֹוממּות
ּומסּים: ּגבּורֹות, ּבחינת היא ׁשּיסֹודם לחברֹו אדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבין
היא  ׁשהּכּונה אפׁשר, ּבדר לֹומר ויׁש יבין. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּמבין
מּׁשרׁשם  ההמׁשכה עלֿידי הּגבּורֹות ּבחינת ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלתּקּון
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תיקון: הדורשות ¿BÓkהמידות
˙eÏ„‚Â ‰Â‡‚Â ÒÚk««¿«¬»¿«¿
ÏÚ „Á‡ ˙eÓÓB¯˙‰Â¿ƒ¿¿∆»«
˙Bcn‰ Ïk eÈ‰c ,B¯·Á¬≈¿«¿»«ƒ

,˙B¯e·b ˙ÈÁa ‡È‰ Ì„BÒiL B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙BÚ¯ שאת »∆≈»»«¬≈∆¿»ƒ¿ƒ«¿
"גלות" בחינת זו תוקנו לא  המידות עוד כל וכאמור, לתקן האדם על אלה כל

מצרים" "יציאת בחינת הוא ÓBÏ¯והתיקון LÈÂ .ÔÈ·È ÔÈ·n‰Â :ÌiÒÓe¿«≈¿«≈ƒ»ƒ¿≈«
˙B¯e·b‰ ˙ÈÁa Ôew˙Ï ‡È‰ ‰ek‰L ,¯LÙ‡ C¯„a שהיא ¿∆∆∆¿»∆««»»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿

מתוקנות  הלא למידות ÏÚÓÏ‰המקור ÌL¯MÓ ‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿»»ƒ»¿»¿«¿»
דברים  ממנה ולהשתלשל לבוא יכול למטה ירדה הגבורה שמידת כפי רק שכן
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l`xyiיד ipa zeny dl`e

נאמר  ׁשּבּה ּבּבחינה ּבהאי 77למעלה ׂשמאלא לית ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָ
ִַָעּתיקא.

יׂשראל LÈÂה) ּבני ּדׁשמֹות הענין ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָ
מאמר  עלּֿפי ּדייקא, ׁשמֹות מצרימה, ְְְְֲִִִַַַַַָָָָהּבאים

ז"ל  נחתין,78רּבֹותינּו וׁשמעֹון ראּובן ׁשמם, את ׁשּנּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
מּמצרים. נגאלּו זה ּובזכּות כּו', סלקין וׁשמעֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָראּובן

Ìc˜‰·e הּׁשם ענין ּבדרּוׁשי 79ּכללּות ּכּמבאר , ¿∆¿≈ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
ׁשּבכללּות 80חסידּות  ׁשאף ואֹור, ׁשם ּבענין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָ

ּבפרטּיּות  הּנה העצם, מן הארה רק ׁשּזהּו אחד, ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָענינם
מעין  הּוא האֹור ּדהּנה, מּזה. זה הם חלּוקים ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָיֹותר,

עלֿידי ולכן את הּמאֹור, ּומּכירים יֹודעים אנּו האֹור ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
החּיּות  ׁשהמׁשכת אף הּׁשם, מהּֿׁשאיןּֿכן הּמאֹור. ְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָמהּות
אין  הּׁשם עלֿידי מּכלֿמקֹום, הּׁשם, אֹותּיֹות עלֿידי ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהיא
וגם  זה, ּבׁשם הּנקרא הּדבר ׁשל מהּותֹו יֹודעים ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָאנּו
ׁשם  ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון הּׁשם ּפרּוׁש יֹודעים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַֹּכאׁשר
ׁשהּנקרא  יֹודעים ּומּזה הראּיה, ענין על ׁשּמֹורה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָראּובן
מּצד  הּׁשם מּכלֿמקֹום, ראּיה, הּוא ענינֹו ראּובן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּבׁשם
ּכּמה  יׁש ׁשהרי לּדבר, ּוראיה מאּומה, מ ֹורה אינֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעצמֹו
ואףֿעלּֿפיֿכן, ראּובן, ּבׁשם ּׁשּנקראים אנׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּמה
ּובענין  ּכלל. לזה זה ּדֹומים אינם הּגלּויים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבכחֹותיהם
מעלה  ּגם יׁש אמנם, הּׁשם. על האֹור מעלת היא ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזה
לידע  יכֹולים האֹור ׁשעלֿידי אף ּדהּנה, האֹור, על ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבּׁשם
את  ממׁשי האֹור אין מּכלֿמקֹום, הּמאֹור, מהּות ְִִֵֶֶַַַָָָָאת
אין  ׁשעלֿידֹו אף הּׁשם, מהּֿׁשאיןּֿכן הּמאֹור, ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעצם
ּוראיה  העצם, את ממׁשי הּוא הרי העצם, מהּות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָיֹודעים
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א.77) רפט, שם ועד"ז א. קכט, (אד"ר) ה.78)זח"ג פל"ב, זה).79)ויק"ר (ממאמר 37 ע' חט"ז לקו"ש ראה ― לקמן בהבא

ואילך). רכג ע' פר"ת (סה"מ פר"ת שמות ואלה רד"ה קג. ע' שמות אוה"ת גם ואילך.80)וראה תרכג ע' ח"א תער"ב המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ידי  על הוא התיקון ולכן גמור טוב היא גם בשורשה אבל הטוב, היפך שהם

הגבורה  מידת של השורש Ó‡¯גילוי daL ‰ÈÁaa77‡Ï‡ÓN ˙ÈÏ «¿ƒ»∆»∆¡«≈¿»»
‡˜ÈzÚ È‡‰a בשני הן העליונות המידות כלומר, זה, בעתיק שמאל אין ¿««ƒ»

שהיא  יומין" "עתיק בחינת ועל השמאל, בקו וגבורה הימין בקו חסד – קווים

הכתר  בחינת של הפנימיות

בזוהר  נאמר מהספירות שלמעלה

בשורש  כי שמאל, בה שאין

בקו  אינה הגבורה גם המידות

גמור. טוב היא וגם השמאל

¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
˙BÓL ,‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰«»ƒƒ¿«¿»¿

,‡˜ÈÈc ומזכיר מדייק הפסוק »¿»
עניין  את ממצרים היציאה בעניין

את  לבאר ויש השמות,

הדברים  של הפנימית המשמעות

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«¬««≈
Ï"Ê78 ירדו ישראל בני שכאשר «

‡˙למצרים, epL ‡lL∆…ƒ∆
ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ,ÌÓL¿»¿≈¿ƒ¿
ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ,ÔÈ˙Á»¬ƒ¿≈¿ƒ¿

,'eÎ ÔÈ˜ÏÒ נקראו כשירדו »¿ƒ
נקראו  כשעלו וגם ושמעון ראובן

שינוי  כל ללא ושמעון ראובן

‰Ê ˙eÎÊ·e את שינו שלא ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆnÓ.שמם  eÏ‡‚ƒ¿¬ƒƒ¿«ƒ

ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìc˜‰·e¿∆¿≈¿»ƒ¿«
ÌM‰79ÈLe¯„a ¯‡·nk , «≈«¿…»ƒ¿≈

˙e„ÈÒÁ80ÌL ÔÈÚa ¬ƒ¿ƒ¿«≈
˙eÏÏÎaL Û‡L ,¯B‡Â¿∆«∆ƒ¿»
˜¯ e‰fL ,„Á‡ ÌÈÚƒ¿»»∆»∆∆«

,ÌˆÚ‰ ÔÓ ואינם ‰‡¯‰ ∆»»ƒ»∆∆
המאור  איננו האור עצמו, הדבר

ממנו  הארה רק אלא האור מקור

באופן  כן ואם שלו מסויימת והתגלות הארה אלא עצמו האדם איננו והשם

זאת ובכל שווה, ומשמעות תוכן בעלי הם ו"אור" "שם" ≈p‰ƒ‰כללי
‰fÓ ‰Ê Ì‰ ÌÈ˜eÏÁ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa.ביניהם הבדל p‰c‰,ויש ƒ¿»ƒ≈¬ƒ≈∆ƒ∆¿ƒ≈

,¯B‡n‰ ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯B‡‰ דומה האור ממקור ונמשך המתגלה האור »≈≈«»
ומאיר) בהיר גוף היא עצמה השמש כי מאיר השמש אור (למשל, למקורו

¯B‡n‰ ˙e‰Ó ˙‡ ÌÈ¯ÈkÓe ÌÈÚ„BÈ e‡ ¯B‡‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈»»¿ƒ«ƒƒ∆««»
מהות  את מגלה האור במהות התבוננות גלוי, לא עצמו המאור כאשר וגם

È„ÈŒÏÚהמאור. ‡È‰ ˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰L Û‡ ,ÌM‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«≈«∆«¿»«««ƒ«¿≈

,ÌM‰ ˙Bi˙B‡ בדבר מתלבשת דבר כל של החיות דרכו אמצעי המהווים ƒ«≈
בכל  וכן ..." א: פרק התניא, שבספר והאמונה היחוד ב'שער (כמבואר

הדיבור  אותיות הן הן הקודש בלשון בהם שנקראים השמות שבעולם הנבראים

שמגיעות  עד שבתורה... מאמרות מעשרה למדרגה ממדרגה המשתלשלות

נברא  באותו ומתלבשות

««ÌB˜ÓŒÏkÓƒ,להחיותו...)
e‡ ÔÈ‡ ÌM‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈≈»
¯·c‰ ÏL B˙e‰Ó ÌÈÚ„BÈ¿ƒ«∆«»»

,‰Ê ÌLa ‡¯˜p‰ השם כי «ƒ¿»¿≈∆
מלמד  אינו הדבר נקרא שבו

הדבר  מהות על »¿Ì‚Âכלום
Le¯t ÌÈÚ„BÈ ¯L‡k«¬∆¿ƒ≈
BÓk ,L„w‰ ÔBLÏa ÌM‰«≈ƒ¿«…∆¿
Ú ‰¯BnL Ô·e‡¯ ÌLÏ ≈¿≈∆∆«

‰fÓe ,‰i‡¯‰ ÔÈÚƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆
ÌLa ‡¯˜p‰L ÌÈÚ„BÈ¿ƒ∆«ƒ¿»¿≈
,‰i‡¯ ‡e‰ BÈÚ Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»¿ƒ»
לפחות  הרי לכאורה כן ואם

כן  השם מסויימים במקרים

של  הפנימית המהות על מלמד

‰ÌMהדבר ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«≈
‰¯BÓ BÈ‡ BÓˆÚ „vÓƒ««¿≈∆

,‰Óe‡Ó"ראובן" המילה עצם ¿»
המהות  על דבר מוכיחה לא

LÈ È¯‰L ,¯·cÏ ‰È‡¯e¿»»«»»∆¬≈≈
ÌÈL‡ ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»¬»ƒ
,Ô·e‡¯ ÌLa ÌÈ‡¯˜pM∆ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈
ÌÈ‡ ÌÈÈeÏb‰ Ì‰È˙BÁÎa¿…≈∆«¿ƒ≈»

ÏÏk ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc כן ואם ƒ∆»∆¿»
על  כלום מגלה לא שהשם מוכח

הפנימית. Ê‰המהות ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆
ÏÚ ¯B‡‰ ˙ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬«»«

ÌM‰ למאור האור של והיחס «≈
שהרי  המאור של מהותו את מגלה שהאור כזו במידה קירוב של יחס כן הוא

המאור". מעין שני ‡ÌÓ,"אור ÏÚמצד ÌMa ‰ÏÚÓ Ìb LÈ , »¿»≈««¬»«≈«
˙e‰Ó ˙‡ Ú„ÈÏ ÌÈÏBÎÈ ¯B‡‰ È„ÈŒÏÚL Û‡ ,‰p‰c ,¯B‡‰»¿ƒ≈«∆«¿≈»¿ƒ≈«∆«

,¯B‡n‰,המאור מעין הוא האור CÈLÓÓכי ¯B‡‰ ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ «»ƒ»»≈»«¿ƒ
,¯B‡n‰ ÌˆÚ ממנו ‡˙ מועטת הארה רק מגלה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óאלא ∆∆∆«»«∆≈≈

ÌˆÚ‰ ˙e‰Ó ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ B„ÈŒÏÚL Û‡ ,ÌM‰ או) האדם של «≈«∆«»≈¿ƒ«»∆∆
זה, בשם הנקרא ‰ÌˆÚ,הדבר) ˙‡ CÈLÓÓ ‡e‰ È¯‰ לו וגורם ¬≈«¿ƒ∆»∆∆

ביטוי, לידי ולבוא BÓLaלהתגלות ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚL ,¯·cÏ ‰È‡¯e¿»»«»»∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿
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e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

ּבכל  לקֹוראֹו נפנה ּבׁשמֹו הּקריאה ׁשעלֿידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלּדבר,
 ֿ רחמנא מתעּלף האדם ׁשּכאׁשר מּזה, ויתירה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעצמּותֹו,
התעּלמּות  ׁשל ּבמּצב היא הּנפׁש ׁשחּיּות היינּו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָליצלן,
אֹותֹו מעֹוררים אזי ּבגּוף, מהּגּלּוי סּלּוק ׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַַָּובתנּועה
ׁשהּׁשם  מּוכח ׁשּמּזה ּבאזנֹו, ׁשמֹו ׁשּלֹוחׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעלֿידיֿזה
מהחּיּות  ּגם (למעלה הּנפׁש חּיּות ּבעצם ונֹוגע ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָקׁשּור
ּבכחֹות  החּיּות המׁשכת לפעל ּבכחֹו יׁש ולכן ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹֹהּכללית),

ַהּגּוף.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ואּלה ענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּמּצד ּדאף גֹו', ְְְְִִִֶַַַָָֹמצרימה
למצרימה  ועד למצרים, הּירידה ענין אצלם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָהיה
עלּֿדר] סתם מּמצרים למּטה ׁשּזהּו ה') ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ(ּבתֹוספת

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק הּתפּלה 81ּפירּוׁש ּבענין ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָ
הּׁשמ  מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ,82ימה ׁשּזהּו ְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻ

הּוא  וארצה סתם, מּׁשמים למעלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָׁשהּׁשמימה
ּומּצב  ּבמעמד ׁשהּוא מי ׁשּגם והינּו, סתם, מארץ ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמּטה
ּדתפּלה  הּסּלם עלֿידי הּנה סתם, מארץ למּטה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּדארצה,
ועד  סתם], מּׁשמים למעלה הּׁשמימה, להתעּלֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָּביכלּתֹו
הּקטרּוג  להיֹות יכֹול ׁשהיה הּירידה, ּגדלה ּכ ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּכדי

עבֹודהֿזרה  עֹובדי והּללּו עבֹודהֿזרה עֹובדי ,83ׁשהּללּו ְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָָ
ליׂשראל  ורפֹוא למצרים נּגֹוף יהיה לּמה ,84ואםּֿכן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הענין  אצלם היה מצרימה ּבירידתם ּגם ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָמּכלֿמקֹום,
ה'עצם', עם ׁשּקׁשּור הּׁשם ענין יׂשראל, ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדׁשמֹות
ראּובן  ׁשמם, את ׁשּנּו ׁשּלא וזהּו ּבׁשלמּות, ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהּוא
ׁשּמבאר  ּוכפי סלקין, וׁשמעֹון ראּובן נחתין, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָוׁשמעֹון

הּזקן  ׁשהּתֹורה 85אדמּו"ר (היינּו ׁשּבּקּלים קל ׁשאפּלּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
קדּׁשת  על נפׁשֹו מֹוסר ׁשּבּקּלים) קל ּבׁשם אֹותֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַַַֻקֹוראת
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א).81) שיט, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד היום זה תקו"ז 82)ד"ה ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר יב. כח, ויצא

א). (פג, כז.83)תמ"ה שם, בשלח ראובני ילקוט כח. יד, בשלח מכילתא ב. קע, זח"ב א.84)ראה לו, זח"ב כב. יט, ישעי' ראה

פי"חֿיט.85) תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,B˙eÓˆÚ ÏÎa B‡¯B˜Ï ‰Ù בשמו לאדם קוראים שכאשר היא עובדה ƒ¿∆¿¿¿»«¿

פונה  עצמותו") ("בכל כולו כל אלא לקריאה נענה ממנו מועט חלק רק לא אזי

זאת  ¯Œ‡ÓÁבעקבות ÛlÚ˙Ó Ì„‡‰ ¯L‡kL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¬∆»»»ƒ¿«≈«¬»»
˙eÓlÚ˙‰ ÏL ·vÓa ‡È‰ LÙp‰ ˙eiÁL ,eÈÈ‰ ,ÔÏˆÈÏ ואיננה ƒ¿»«¿∆««∆∆ƒ¿«»∆ƒ¿«¿

בגוף וניכרת «¿Úe˙·eƒ‰גלויה
,Ûe‚a Èelb‰Ó ˜elÒ ÏL∆ƒ≈«ƒ«
בו  יש מעולף שהוא בשעה שהרי

חיות של פחותה »¬ÈÊ‡מידה
B˙B‡ ÌÈ¯¯BÚÓ מהעילפון ¿¿ƒ

של  רבה מידה להתגלות וגורמים

∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰חיות 
,BÊ‡a BÓL ÌÈLÁBlL∆¬ƒ¿¿»¿
ÌM‰L ÁÎeÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆«≈
˙eiÁ ÌˆÚa Ú‚BÂ ¯eL»̃¿≈«¿∆∆«
Ìb ‰ÏÚÓÏ) LÙp‰«∆∆¿«¿»«

˙ÈÏÏk‰ ˙eiÁ‰Ó מבואר ≈«««¿»ƒ
מתגלית  שהנפש בחסידות

כללית" ב"חיות בגוף ופועלת

הגוף  אברי כל את המחייה

פרטית" וב"חיות בשווה,

תוכנו  לפי אבר בכל המלובשת

נובעת  כללית" וה"חיות ומהותו.

ויותר  נעלה יותר ושורש ממקור

עצם  אבל הנפש, בעומק פנימי

גם  למעלה הוא ממש הנפש

הכללית  LÈמהחיות ÔÎÏÂ ,(¿»≈≈
BÁÎa השם ÏÚÙÏשל ¿…ƒ¿…

˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰ מעצם «¿»«««
‰Ûebהנפש  ˙BÁÎa הגלויים ¿…«

היותו  שעם מהאור (בשונה

לגרום  בכוחו אין המאור" "מעין

המאור). והשפעת המשכת את

ÔÈÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈
,'B‚ ‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰«»ƒƒ¿»¿»
˙BÁk „vnL Û‡c¿«∆ƒ«…

ÌÈÈeÏb‰ מפנימיות שהתגלו «¿ƒ
בגלוי  בגוף ופועלים ÚÂ„הנפש ,ÌÈ¯ˆÓÏ ‰„È¯i‰ ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿«

ŒÏÚ] Ì˙Ò ÌÈ¯ˆnÓ ‰hÓÏ e‰fL ('‰ ˙ÙÒB˙a) ‰ÓÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«¿»¿∆∆∆∆¿«»ƒƒ¿«ƒ¿»«
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Le¯Èt C¯c81ÔÈÚa ·e˙kM ‰Óa ∆∆≈«¿¿«∆»¿ƒ¿«

‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ e‰fL ‰lÙz‰82, «¿ƒ»∆∆À»À»«¿»¿…«ƒ««»»¿»

‰ÓÈÓM‰L'ה Â‡¯ˆ‰בתוספת ,Ì˙Ò ÌÈÓMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ∆«»«¿»¿«¿»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»
ה' Ì˙Ò,בתוספת ı¯‡Ó ‰hÓÏ ‡e‰ במקום מוצב היה הסולם כן ואם ¿«»≈∆∆¿»

בשמים  ביותר גבוה למקום עד והגיע בארץ ביותר eÈ‰Âנמוך ומשמעות , , ¿«¿
בחינת  עם להתחבר אמצעי שהיא לתפילה רומז שהסולם הביאור לפי העניין

e‰L‡"שמים" ÈÓ ÌbL∆«ƒ∆
,‰ˆ¯‡c ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿«¿»
‰p‰ ,Ì˙Ò ı¯‡Ó ‰hÓÏ¿«»≈∆∆¿»ƒ≈
‰lÙ˙c Ìlq‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«À»ƒ¿ƒ»
˙BlÚ˙‰Ï BzÏÎÈaƒ»¿¿ƒ¿«

‰ÓÈÓM‰‰ÏÚÓÏ , «»«¿»¿«¿»
È„k „ÚÂ ,[Ì˙Ò ÌÈÓMÓƒ»«ƒ¿»¿«¿≈

,‰„È¯i‰ ‰Ï„b Ck בני של »»¿»«¿ƒ»
ל"מצרימה" ««∆È‰L‰ישראל

‚e¯Ëw‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ בעת »ƒ¿«ƒ¿
סוף  ים È„·BÚקריעת eÏl‰L∆«»¿≈

È„·BÚ eÏl‰Â ‰¯ÊŒ‰„B·Ú¬»»»¿«»¿≈
‰¯ÊŒ‰„B·Ú83,ÔkŒÌ‡Â , ¬»»»¿ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏ ÛBb ‰È‰È ‰nÏ»»ƒ¿∆»¿ƒ¿«ƒ
Ï‡¯NÈÏ ‡BÙ¯Â84, דבר ¿»¿ƒ¿»≈

הירידה  כמה עד המוכיח

גדולה  ירידה הייתה למצרים

מאד 

Ì˙„È¯Èa Ìb ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«ƒƒ»»
ÌÏˆ‡ ‰È‰ ‰ÓÈ¯ˆÓƒ¿«¿»»»∆¿»
Èa ˙BÓLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿¿≈
ÌM‰ ÔÈÚ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿««≈
,'ÌˆÚ'‰ ÌÚ ¯eLwL∆»ƒ»∆∆
,˙eÓÏLa „ÈÓz ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈
נפגם  לא לעולם שהעצם כיוון

לכן  בעצם, קשור והשם

יהודיים  שמות נשארו ה"שמות"

הגדולה  הירידה לאחר גם

‡˙במצרים  epL ‡lL e‰ÊÂ¿∆∆…ƒ∆
ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ,ÌÓL¿»¿≈¿ƒ¿

,ÔÈ˙Á"ושמעון כ"ראובן ירדו »¬ƒ
,ÔÈ˜ÏÒ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿»¿ƒ

ושמעון" כ"ראובן ÈÙÎe¿ƒועלו
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯‡·nL85ÌÈlwaL Ï˜ elÙ‡L מצבו מבחינת ∆¿»≈«¿«»≈∆¬ƒ«∆««ƒ

ומצוות ÌÈlwaL)בתורה Ï˜ ÌLa B˙B‡ ˙‡¯B˜ ‰¯Bz‰L eÈÈ‰)«¿∆«»≈¿≈«∆««ƒ
,'‰ ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ במצב הוא אחרים שבעניינים מי גם כלומר, ≈«¿«¿À«

הניסיון  אם אפילו בה' אמונה של ניסיון בפני עומד הוא כאשר הרי מאד, נחות
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טו e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

ּבכל  לקֹוראֹו נפנה ּבׁשמֹו הּקריאה ׁשעלֿידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלּדבר,
 ֿ רחמנא מתעּלף האדם ׁשּכאׁשר מּזה, ויתירה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעצמּותֹו,
התעּלמּות  ׁשל ּבמּצב היא הּנפׁש ׁשחּיּות היינּו, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָליצלן,
אֹותֹו מעֹוררים אזי ּבגּוף, מהּגּלּוי סּלּוק ׁשל ְְְֲִִִִֵֶַַַָּובתנּועה
ׁשהּׁשם  מּוכח ׁשּמּזה ּבאזנֹו, ׁשמֹו ׁשּלֹוחׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעלֿידיֿזה
מהחּיּות  ּגם (למעלה הּנפׁש חּיּות ּבעצם ונֹוגע ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָקׁשּור
ּבכחֹות  החּיּות המׁשכת לפעל ּבכחֹו יׁש ולכן ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹֹהּכללית),

ַהּגּוף.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ואּלה ענין יּובן ¿«ƒ∆ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
הּגלּויים  ּכחֹות ׁשּמּצד ּדאף גֹו', ְְְְִִִֶַַַָָֹמצרימה
למצרימה  ועד למצרים, הּירידה ענין אצלם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָהיה
עלּֿדר] סתם מּמצרים למּטה ׁשּזהּו ה') ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ(ּבתֹוספת

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק הּתפּלה 81ּפירּוׁש ּבענין ּׁשּכתּוב ּבמה ְְְְְִִֵֶַַַַָָ
הּׁשמ  מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ,82ימה ׁשּזהּו ְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻ

הּוא  וארצה סתם, מּׁשמים למעלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָׁשהּׁשמימה
ּומּצב  ּבמעמד ׁשהּוא מי ׁשּגם והינּו, סתם, מארץ ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמּטה
ּדתפּלה  הּסּלם עלֿידי הּנה סתם, מארץ למּטה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּדארצה,
ועד  סתם], מּׁשמים למעלה הּׁשמימה, להתעּלֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָּביכלּתֹו
הּקטרּוג  להיֹות יכֹול ׁשהיה הּירידה, ּגדלה ּכ ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּכדי

עבֹודהֿזרה  עֹובדי והּללּו עבֹודהֿזרה עֹובדי ,83ׁשהּללּו ְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָָ
ליׂשראל  ורפֹוא למצרים נּגֹוף יהיה לּמה ,84ואםּֿכן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ

הענין  אצלם היה מצרימה ּבירידתם ּגם ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָמּכלֿמקֹום,
ה'עצם', עם ׁשּקׁשּור הּׁשם ענין יׂשראל, ּבני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדׁשמֹות
ראּובן  ׁשמם, את ׁשּנּו ׁשּלא וזהּו ּבׁשלמּות, ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהּוא
ׁשּמבאר  ּוכפי סלקין, וׁשמעֹון ראּובן נחתין, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָוׁשמעֹון

הּזקן  ׁשהּתֹורה 85אדמּו"ר (היינּו ׁשּבּקּלים קל ׁשאפּלּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
קדּׁשת  על נפׁשֹו מֹוסר ׁשּבּקּלים) קל ּבׁשם אֹותֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַַַֻקֹוראת
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א).81) שיט, ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד היום זה תקו"ז 82)ד"ה ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר יב. כח, ויצא

א). (פג, כז.83)תמ"ה שם, בשלח ראובני ילקוט כח. יד, בשלח מכילתא ב. קע, זח"ב א.84)ראה לו, זח"ב כב. יט, ישעי' ראה

פי"חֿיט.85) תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,B˙eÓˆÚ ÏÎa B‡¯B˜Ï ‰Ù בשמו לאדם קוראים שכאשר היא עובדה ƒ¿∆¿¿¿»«¿

פונה  עצמותו") ("בכל כולו כל אלא לקריאה נענה ממנו מועט חלק רק לא אזי

זאת  ¯Œ‡ÓÁבעקבות ÛlÚ˙Ó Ì„‡‰ ¯L‡kL ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«¬∆»»»ƒ¿«≈«¬»»
˙eÓlÚ˙‰ ÏL ·vÓa ‡È‰ LÙp‰ ˙eiÁL ,eÈÈ‰ ,ÔÏˆÈÏ ואיננה ƒ¿»«¿∆««∆∆ƒ¿«»∆ƒ¿«¿

בגוף וניכרת «¿Úe˙·eƒ‰גלויה
,Ûe‚a Èelb‰Ó ˜elÒ ÏL∆ƒ≈«ƒ«
בו  יש מעולף שהוא בשעה שהרי

חיות של פחותה »¬ÈÊ‡מידה
B˙B‡ ÌÈ¯¯BÚÓ מהעילפון ¿¿ƒ

של  רבה מידה להתגלות וגורמים

∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰חיות 
,BÊ‡a BÓL ÌÈLÁBlL∆¬ƒ¿¿»¿
ÌM‰L ÁÎeÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆«≈
˙eiÁ ÌˆÚa Ú‚BÂ ¯eL»̃¿≈«¿∆∆«
Ìb ‰ÏÚÓÏ) LÙp‰«∆∆¿«¿»«

˙ÈÏÏk‰ ˙eiÁ‰Ó מבואר ≈«««¿»ƒ
מתגלית  שהנפש בחסידות

כללית" ב"חיות בגוף ופועלת

הגוף  אברי כל את המחייה

פרטית" וב"חיות בשווה,

תוכנו  לפי אבר בכל המלובשת

נובעת  כללית" וה"חיות ומהותו.

ויותר  נעלה יותר ושורש ממקור

עצם  אבל הנפש, בעומק פנימי

גם  למעלה הוא ממש הנפש

הכללית  LÈמהחיות ÔÎÏÂ ,(¿»≈≈
BÁÎa השם ÏÚÙÏשל ¿…ƒ¿…

˙eiÁ‰ ˙ÎLÓ‰ מעצם «¿»«««
‰Ûebהנפש  ˙BÁÎa הגלויים ¿…«

היותו  שעם מהאור (בשונה

לגרום  בכוחו אין המאור" "מעין

המאור). והשפעת המשכת את

ÔÈÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈
,'B‚ ‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰«»ƒƒ¿»¿»
˙BÁk „vnL Û‡c¿«∆ƒ«…

ÌÈÈeÏb‰ מפנימיות שהתגלו «¿ƒ
בגלוי  בגוף ופועלים ÚÂ„הנפש ,ÌÈ¯ˆÓÏ ‰„È¯i‰ ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿«

ŒÏÚ] Ì˙Ò ÌÈ¯ˆnÓ ‰hÓÏ e‰fL ('‰ ˙ÙÒB˙a) ‰ÓÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«¿»¿∆∆∆∆¿«»ƒƒ¿«ƒ¿»«
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î Le¯Èt C¯c81ÔÈÚa ·e˙kM ‰Óa ∆∆≈«¿¿«∆»¿ƒ¿«

‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ e‰fL ‰lÙz‰82, «¿ƒ»∆∆À»À»«¿»¿…«ƒ««»»¿»

‰ÓÈÓM‰L'ה Â‡¯ˆ‰בתוספת ,Ì˙Ò ÌÈÓMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ∆«»«¿»¿«¿»ƒ»«ƒ¿»¿«¿»
ה' Ì˙Ò,בתוספת ı¯‡Ó ‰hÓÏ ‡e‰ במקום מוצב היה הסולם כן ואם ¿«»≈∆∆¿»

בשמים  ביותר גבוה למקום עד והגיע בארץ ביותר eÈ‰Âנמוך ומשמעות , , ¿«¿
בחינת  עם להתחבר אמצעי שהיא לתפילה רומז שהסולם הביאור לפי העניין

e‰L‡"שמים" ÈÓ ÌbL∆«ƒ∆
,‰ˆ¯‡c ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿«¿»
‰p‰ ,Ì˙Ò ı¯‡Ó ‰hÓÏ¿«»≈∆∆¿»ƒ≈
‰lÙ˙c Ìlq‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«À»ƒ¿ƒ»
˙BlÚ˙‰Ï BzÏÎÈaƒ»¿¿ƒ¿«

‰ÓÈÓM‰‰ÏÚÓÏ , «»«¿»¿«¿»
È„k „ÚÂ ,[Ì˙Ò ÌÈÓMÓƒ»«ƒ¿»¿«¿≈

,‰„È¯i‰ ‰Ï„b Ck בני של »»¿»«¿ƒ»
ל"מצרימה" ««∆È‰L‰ישראל

‚e¯Ëw‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ בעת »ƒ¿«ƒ¿
סוף  ים È„·BÚקריעת eÏl‰L∆«»¿≈

È„·BÚ eÏl‰Â ‰¯ÊŒ‰„B·Ú¬»»»¿«»¿≈
‰¯ÊŒ‰„B·Ú83,ÔkŒÌ‡Â , ¬»»»¿ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏ ÛBb ‰È‰È ‰nÏ»»ƒ¿∆»¿ƒ¿«ƒ
Ï‡¯NÈÏ ‡BÙ¯Â84, דבר ¿»¿ƒ¿»≈

הירידה  כמה עד המוכיח

גדולה  ירידה הייתה למצרים

מאד 

Ì˙„È¯Èa Ìb ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«ƒƒ»»
ÌÏˆ‡ ‰È‰ ‰ÓÈ¯ˆÓƒ¿«¿»»»∆¿»
Èa ˙BÓLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿¿≈
ÌM‰ ÔÈÚ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿««≈
,'ÌˆÚ'‰ ÌÚ ¯eLwL∆»ƒ»∆∆
,˙eÓÏLa „ÈÓz ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈
נפגם  לא לעולם שהעצם כיוון

לכן  בעצם, קשור והשם

יהודיים  שמות נשארו ה"שמות"

הגדולה  הירידה לאחר גם

‡˙במצרים  epL ‡lL e‰ÊÂ¿∆∆…ƒ∆
ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ,ÌÓL¿»¿≈¿ƒ¿

,ÔÈ˙Á"ושמעון כ"ראובן ירדו »¬ƒ
,ÔÈ˜ÏÒ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¿̄≈¿ƒ¿»¿ƒ

ושמעון" כ"ראובן ÈÙÎe¿ƒועלו
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯‡·nL85ÌÈlwaL Ï˜ elÙ‡L מצבו מבחינת ∆¿»≈«¿«»≈∆¬ƒ«∆««ƒ

ומצוות ÌÈlwaL)בתורה Ï˜ ÌLa B˙B‡ ˙‡¯B˜ ‰¯Bz‰L eÈÈ‰)«¿∆«»≈¿≈«∆««ƒ
,'‰ ˙M„˜ ÏÚ BLÙ ¯ÒBÓ במצב הוא אחרים שבעניינים מי גם כלומר, ≈«¿«¿À«

הניסיון  אם אפילו בה' אמונה של ניסיון בפני עומד הוא כאשר הרי מאד, נחות
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l`xyiטז ipa zeny dl`e

ׁשּמֹוסר  אּלא נפׁשֹו, למסר ׁשּבכחֹו ּבלבד זֹו ולא ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹֹה',
הּידּוע  וכּמאמר  ה'עצם', מּצד ׁשּזהּו ּבפעל, א 86נפׁשֹו : ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

פּון  נפרד א זיין קען ער ניט אּון וויל ער ניט ְְִִִִִֶֶֶַַָאיד
(ראּובן  מּמצרים העלּיה נעׂשית זה ּומּצד ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹאלקּות.
ועלּֿדר] כּו' הּגלּויים לּכחֹות ּבנֹוגע ּגם סלקין) ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹוׁשמעֹון

לעיל  ׁשּנתּבאר ּגם 87מה הּגּלּוי יהיה ׁשּלעתידֿלבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפֹועל  ּכח ענין ׁשהּוא ׁשּבמלכּות, מלכּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹּבבחינת
ּדּורכנעמען) וועט (עס ׁשּיחּדֹור מּזה, ויתירה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּבנפעל,
עֹוד  אין יכריז עצמֹו הּיׁש ׁשּגם עד עצמֹו, הּנפעל את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָּגם

הראּיה 88מּלבּדֹו ענין ּגם ויתּגּלה ׁשּימׁש והינּו, ,[ ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֻ
וׁשמעֹון  ּדראּובן ׁשּכתּוב 89ּוׁשמיעה ּכמֹו ׁשמֹו90, וּתקרא ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָ

ׁשמע  ּכי ׁשמעֹון ׁשמֹו וּתקרא גֹו', ראה ּכי גֹו' ְְְְִִִִֵַַָָָָראּובן
ויחי  ּפרׁשת אֹור' ּב'תֹורה ּבארּכה ּכּמבאר ,91הוי', ְְְֲֲִַַַַָָָָָָָֹֻ

הּגֹורמת  היא ראּובן) ׁשל (ענינֹו הראּיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבחינת
ׁשל  (ענינֹו הּׁשמיעה ּובחינת האהבה, ּבחינת ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָהמׁשכת
ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה יראה, ּבחינת הּגֹורמת היא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשמעֹון)
ענין  ׁשהּוא ויהּודה ההתקּׁשרּות, ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָללוי,

כּו'. ַָָההֹודאה

גֹו',e‰ÊÂו) מצרימה הּבאים יׂשראל ּבני ׁשמֹות ואּלה ¿∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
הֹוראה  הּוא ּבּתֹורה זה ּבני 92ּדסיּפּור לכל ְְְִֵֶַָָָָ

האחרֹון, זה לגלּות ועד הּגלּיֹות, לכל ּבנֹוגע ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֻיׂשראל
קׁשה  עבֹודה ,ּפר ּדעבֹודת הענין ׁשּיׁשנֹו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאףֿעלּֿפי
ּבּתֹורה, הּוא ׁשהענין ּכפי רק ולא גֹו', ּובלבנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּבחמר
כּו', הלכתא לּבּון ּדא ּובלבנים קלֿוחמר, ּדא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹּבחמר
יׂשראל  ּבני אחינּו אצל ּכמֹו מּמׁש, ּובלבנים ּבחמר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלא

מצרים  ׁשל ּומּצב ּבמעמד ועקתא,93ׁשּנמצאים מצר , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּתכן  ׁשּזהּו הּילדים, לחּנּו ּבנֹוגע ּובפרט הענינים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבכל

ּתׁשליכּוהּו היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּכל ֿ 94הּגזרה אף הּנה , ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
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ועוד.86) סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום (נעתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

ואילך).87) סה ע' תשכ"ו (סה"מ פי"א כסלו די"ט בשלום פדה לה.88)ד"ה ד, א.89)ואתחנן נ, שם לב 90)תו"א כט, ויצא

ואילך.91)ואילך. א ירה.92)מה, ערך להרד"ק השרשים ספר ח. יט, לתהלים רד"ק בקול 93)ראה דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק

(המו"ל). מבכי וחנוק כב.94)מאופק א, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נפשו  את למסור מעדיף הוא חייו, על לוותר עליו בה' לכפור לא שכדי הוא

,ÏÚÙa BLÙ ¯ÒBnL ‡l‡ ,BLÙ ¯ÒÓÏ BÁÎaL „·Ïa BÊ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿…ƒ¿…«¿∆»∆≈«¿¿…«
ממנו נדרש הדבר ‰'ÌˆÚ',אם „vÓ e‰fL בשלמות נשאר העצם כי ∆∆ƒ«»∆∆

שבקלים" "קל אצל אפילו פגם ‰Úe„iוללא ¯Ó‡nÎÂ86 רבנו שאמר ¿««¬»«»«
ÏÈÂÂהזקן: ¯Ú ËÈ „È‡ ‡«ƒƒ∆ƒ

‡ ÔÈÈÊ ÔÚ˜ ¯Ú ËÈ Ôe‡ƒ∆∆«¿«
,˙e˜Ï‡ ÔeÙ „¯Ù יהודי ƒ¿»¡…

נפרד  להיות יכול ואינו רוצה אינו

Ê‰מאלוקות. „vÓe בגלל ƒ«∆
נפגם  לא פעם אף שהעצם

ÌÈ¯ˆnÓ ‰iÏÚ‰ ˙ÈNÚ«¬≈»¬ƒ»ƒƒ¿«ƒ
ÔÈ˜ÏÒ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯)¿≈¿ƒ¿»¿ƒ

BÁkÏ˙עולים  Ú‚Ba Ìb («¿≈««…
'eÎ ÌÈÈeÏb‰ בדרגה שהם אף «¿ƒ

הנשמה  מעצם נמוכה יותר

¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ87 ֿ דיבור במאמר ¿≈

בשלום' 'פדה המתחיל

‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆
Èelb‰ האלוקות Ìbשל «ƒ«

˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿
,˙eÎÏÓaL הכי הבחינה  ∆¿«¿

העליונות, בספירות תחתונה

ÏÚBt‰ Ák ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«…««≈
הקדושֿברוךֿהוא, של כוחו

הבריאה  את ופועל הבורא

,ÏÚÙaL הנברא‰¯È˙ÈÂ ∆¿ƒ¿«ƒ≈»
ËÚÂÂ ÒÚ) ¯BcÁiL ,‰fÓƒ∆∆«¿∆∆

(ÔÚÓÚÎ¯ec,הפועל הכוח ¿¿∆∆
„Ú ,BÓˆÚ ÏÚÙp‰ ˙‡ Ìb«∆«ƒ¿»«¿«

BÓˆÚ Li‰ ÌbL שבדרך ∆««≈«¿
אלוקות  על ומסתיר מעלים כלל

Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡ ÊÈ¯ÎÈ88,[ «¿ƒ≈ƒ¿«
‰lb˙ÈÂ CLÓiL ,eÈ‰Â¿«¿∆À¿«¿ƒ¿«∆

‰¯‡i‰בגלוי  ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«»¿ƒ»
Ô·e‡¯c ‰ÚÈÓLe¿ƒ»ƒ¿≈

ÔBÚÓLÂ89·e˙kL BÓk ,90 ¿ƒ¿¿∆»
בעקבות  ניתנו הללו שהשמות

אלוקות BÓLגילוי ‡¯˜zÂ ,'B‚ ‰‡¯ Èk 'B‚ Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ«ƒ¿»¿¿≈ƒ»»«ƒ¿»¿
˙L¯t '¯B‡ ‰¯B˙'a ‰k¯‡a ¯‡·nk ,'ÈÂ‰ ÚÓL Èk ÔBÚÓLƒ¿ƒ»«¬»»«¿…»«¬À»¿»»»«

ÈÁÈÂ91‰i‡¯‰ ˙ÈÁaL לאלוקות , התקרבות מתוך אלוקות ראיית «¿ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»
‰·‰‡‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ˙Ó¯Bb‰ ‡È‰ (Ô·e‡¯ ÏL BÈÚ) של ƒ¿»∆¿≈ƒ«∆∆«¿»«¿ƒ«»«¬»

לאלוקות, ÔBÚÓL)האדם ÏL BÈÚ) ‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁ·e שביחס ¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿
מרחוק  היא ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰לראייה ,‰‡¯È ˙ÈÁa ˙Ó¯Bb‰ ‡È‰ƒ«∆∆¿ƒ«ƒ¿»¿«∆∆∆

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÈÂÏÏ Ú‚Ba¿≈«¿≈ƒ∆ƒ¿«
˙e¯M˜˙‰‰ עם וההתחברות «ƒ¿«¿

e‰L‡אלוקות, ‰„e‰ÈÂƒ»∆
‰‡„B‰‰ ÔÈÚ גם) לאלוקות ƒ¿««»»

והבנה  ושמיעה ראיה אין אם

eÎ'.והשגה)
Èa ˙BÓL ‰l‡Â e‰ÊÂ (Â¿∆¿≈∆¿¿≈
‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»
‰¯Bza ‰Ê ¯etÈÒc ,'B‚¿ƒ∆«»

‰‡¯B‰ ‡e‰92 מלשון תורה »»
Ï‡¯NÈהוראה  Èa ÏÎÏ¿»¿≈ƒ¿»≈

,˙BiÏb‰ ÏÎÏ Ú‚Ba שהיו ¿≈«¿»«»À
יציאת  מאז הדורות לאורך

Ê‰מצרים ˙eÏ‚Ï „ÚÂ¿«¿»∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,ÔB¯Á‡‰»«¬∆««ƒ

BLiL הגלות ‰ÔÈÚבמשך ∆∆¿»ƒ¿»
‰„B·Ú ,C¯t ˙„B·Úc«¬«∆∆¬»
,'B‚ ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa ‰L»̃»¿…∆ƒ¿≈ƒ
‡e‰ ÔÈÚ‰L ÈÙk ˜¯ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ∆»ƒ¿»

‡c ¯ÓÁa ,‰¯Bza זהŒÏ˜ «»¿…∆»«
ÌÈ·Ï·e ,¯ÓÁÂ זה‡c »…∆ƒ¿≈ƒ»

‡l‡ ,'eÎ ‡˙ÎÏ‰ ÔeaÏƒƒ¿¿»∆»
ושעבוד פרך ∆…¿ÓÁa¯עבודת

Ïˆ‡ BÓk ,LnÓ ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ«»¿≈∆
Ï‡¯NÈ Èa eÈÁ‡«≈¿≈ƒ¿»≈
·vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«¬»«»

ÌÈ¯ˆÓ ÏL93¯ˆÓ , ∆ƒ¿«ƒ≈«
,‡˙˜ÚÂ צרה ÏÎaלשון , ¿«¿»¿»

Ë¯Ù·e ,ÌÈÈÚ‰ אצל »ƒ¿»ƒƒ¿»
מצרות היהודים  הסובלים

CepÁÏוקשיים Ú‚Ba¿≈«¿ƒ
ÔÎz e‰fL ,ÌÈ„Ïi‰«¿»ƒ∆∆…∆
„Bli‰ Ôa‰ Ïk ‰¯Êb‰«¿≈»»«≈«ƒ

e‰eÎÈÏLz ‰¯B‡È‰94, «¿»«¿ƒ
בגלות  שהיה כפי הילדים של הגשמיים חייהם על כגזירה באה היא שלעיתים

ליהו  (הכוונה הרוחניים חייהם על גזירה בתור באה היא ולעיתים דים מצרים

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

e"kyz'd hay ycegd mikxan ,zeny zyxt zay

ּבכל  ּבפעל ועֹומדים לעמֹוד ּבכחם יׁש ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֹֹעלּֿפיֿכן
ּדפנימּיּות  ּכח' ה'ּנתינת מּצד ּובפרט כּו', ְְְְִִִִִִִַַַַַָֹהּנסיֹונֹות
נׁשלל  ׁשעלֿידיֿזה הוי', ּפי מֹוצא ענין ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה,
מּצד  והינּו, ד), סעיף (ּכּנ"ל לּתֹורה ּבנֹוגע הּגלּות ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָענין
ּדער  אן אנּגעהאלטן זי האּבן זקנֹו אֹו ׁשאביו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָזה

כּו' נחתין,95קליאמקע וׁשמעֹון ראּובן הּנה ועלֿידיֿזה , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ
עלה, ּגם אעל אנכי ּכההבטחה סלקין, וׁשמעֹון ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֹראּובן
ּבצאננּו ּובבנֹותינּו ּבבנינּו גֹו' ּובזקנינּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָֹּבנערינּו

ּפרסה 96ּובבקרנּו תּׁשאר לא רמה 97, ּביד ּוברכּוׁש98, , ְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ
ּגם 99ּגדֹול  יהיה וכן מּמצרים, הּיציאה ׁשהיתה ּכפי , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

נאמר  עליה העתידה, מארץ 100ּבּגאּלה צאת ּכימי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
והּׁשלמה  האמּתית ּבּגאּלה נפלאֹות, אראּנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמצרים

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מ ׁשיח ְְְְִִֵֵַַַָָעלֿידי
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הברזל') מסך 'מאחורי המועצות, ברית במדינות תשכ"ו] [בשנת הנמצאים

ÏÎa ÏÚÙa ÌÈ„ÓBÚÂ „BÓÚÏ ÌÁÎa LÈ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰p‰ƒ≈««ƒ≈≈¿…»«¬¿¿ƒ¿…«¿»
,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc 'Ák ˙È˙p'‰ „vÓ Ë¯Ù·e ,'eÎ ˙BBÈÒp‰«ƒ¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«…«ƒ¿ƒƒ«»
˙eÏb‰ ÔÈÚ ÏÏL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,'ÈÂ‰ Èt ‡ˆBÓ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»ƒ¬»»∆«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿««»

Ï"pk) ‰¯BzÏ Ú‚Ba¿≈««»««
„ ÛÈÚÒ"'הוי פי ש"מוצא ¿ƒ

שבתורה  האגדה לחלק הכוונה

גם  זה ידי שעל התורה ופנימיות

מתוך  הוא דתורה נגלה לימוד

התורה  בנותן eÈ‰Â,הכרה ,(¿«¿
נובע  בניסיונות לעמוד הזה הכוח

B˜Ê B‡ ÂÈ·‡L ‰Ê „vÓƒ«∆∆»ƒ¿≈
לעמוד  שנדרש מי של סבו

כיום  הללו ¿«‰‡Ôaבניסיונות
¯Úc Ô‡ ÔËÏ‡‰Úb‡ CÈÊƒ»¿∆«¿¿»∆

'eÎ Ú˜Ó‡ÈÏ˜95, נאחזו ¿ƒ«¿∆
על  שמרו היינו [הדלת], בידית

כראוי  והמצוות »¿ŒÏÚÂהתורה

,ÔÈ˜ÏÒ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ,ÔÈ˙Á ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ‰p‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ≈¿≈¿ƒ¿»¬ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ
הרוחני  במצב להיפגע מבלי מהגלות ויוצאים של ÁË·‰‰k‰ועולים ¿««¿»»
למצרים  הירידה לפני אבינו ליעקב Ìbהקדושֿברוךֿהוא EÏÚ‡ ÈÎ‡»…ƒ««¿«

,‰ÏÚ מצרים ביציאת שנאמר כמו ישראל, בני כל לגבי אמורים והדברים »…
'B‚ eÈ˜Ê·e eÈ¯Úaƒ¿»≈ƒ¿≈≈
e‡ˆa eÈ˙B··e eÈ·a¿»≈ƒ¿≈¿…≈

e¯˜··e96¯‡M˙ ‡Ï , ƒ¿»≈…ƒ»≈
‰Ò¯t97, היציאה לכך ובנוסף «¿»

גם  ¯Ó‰היא „Èa98, ¿»»»
ÏB„b LeÎ¯·e99ÈÙk , ƒ¿»¿ƒ

‰‡Èˆi‰ ‰˙È‰L∆»¿»«¿ƒ»
Ìb ‰È‰È ÔÎÂ ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿∆«
‰ÈÏÚ ,‰„È˙Ú‰ ‰l‡ba«¿À»»¬ƒ»»∆»

¯Ó‡100E˙‡ˆ ÈÓÈk ∆¡«ƒ≈≈¿
ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,˙B‡ÏÙƒ¿»«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' ב



יח

.e"kyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מצרים.‡. שעבוד - הוא שמות פרשת של ענינה עיקר

שהרי - החידוש, עיקר זה אין אבל מצרימה", הבאים ישראל בני שמות "ואלה אמנם היא הפרשה התחלת
ויגש  בפ' כבר נאמר מצרימה" הבאים ישראל בני שמות שאז 1"ואלה הוא שמות שבפרשת החידוש ואילו ;

במצרים. בנ"י של השעבוד התחיל

יוסף  מיתת אודות כבר מסופר ויחי פרשת שבסוף שמות,2ואע"פ בפרשת התחיל השעבוד ענין עיקר הרי -
ההוא" הדור וכל אחיו וכל יוסף ש"וימת יוסף"3לאחרי את ידע לא אשר מצרים על חדש מלך "ויקם כאשר ,4,

. בפרך ישראל בני את מצרים ש"ויעבידו וגו'"ועד ובלבנים בחומר .5.

שבה  כיון הגאולה, לענין שייכת וארא פרשת שהרי - דוקא שמות פרשת של ענינה עיקר הוא זה וענין
חז"ל  במדרשי (כמסופר מישראל עבודה פסקה שאז המכות, אודות כבר גאולה 6מסופר של ענין כבר שהי' כך, ,(

שמות בפרשת הוא השעבוד דקושי ומצב המעמד ואילו דוקא.קצת;

וגו'" האלקים אל שועתם "ותעל כבר נאמר שמות בפרשת שגם לבנ"י 7ואף לומר למשה אמר והקב"ה ,
גו'" אהי' אשר וגו'"8"אהי' אתכם פקדתי "פקד וישתחוו"9, ויקדו גו' העם ש"ויאמן ועד הכנה 10, רק זה הרי -

הפרטים, ובכל בשלימות לא ובודאי בגלוי, ולא בהעלם, עדיין היתה עצמה הגאולה ואילו לגאולה, והקדמה
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו פרסה"11"בנערינו תשאר "לא גו'"12, הגברים נא ד"לכו באופן רק בחי'13(ולא ,

עצמם). הגברים של בגאולה גם הוא החסרון אלא הגאולה, בשלימות רק  לא חסר שאז הראש,

דוקא,·. לבנים ובלבנים", "בחומר הי' שעיקרו מצרים דשעבוד הענינים פרטי ביאור - השיחה המשך
בבבל  ומקומם אדם, בידי ישראל)14שנעשים בארץ ומקומם שמים בידי בריאה שהם לאבנים כי,15(בניגוד ,

בהפיכת הוא החידוש באש dtilwdעיקר שריפה ע"י "לבנים", עשיית ענין וזהו ל"מציאות", "העדר" ,16לקדושה,
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - האדם עבודת ע"י שנעשה חידוש לקדושה, והפיכתה הסט"א 17ביטול

ואילך. 13 ע' ח"ו בלקו"ש
מזה:‚. וההוראה

הברזל" "כור מצרים, בשעבוד היו שבנ"י הענין כללות רק לנו נוגע שלכאורה - הכנה 18ובהקדמה בתור ,
כמ"ש  הי'19למ"ת, שהשעבוד הענינים פרטי נוגע מה אבל מצרים"; מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי

דוקא?! ובלבנים" "בחומר

פרטית  בהשגחה הוא - הרוח נשיבת ע"י שמתהפך קטן עלה אפילו - ענין שכל הבעש"ט תורת ע"פ ,20אמנם,
בהשגחה  בודאי הוא זה שענין דוקא, ובלבנים בחומר מצרים בגלות בנ"י כללות לעבודת בנוגע עאכו"כ הרי

מיוחדת. ובכוונה פרטית
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ח.1) מו,
ואילך.2) 28 ע' ח"ו לקו"ש ד. פ"א, שמו"ר וראה
ו.3) א, פרשתנו
ח.4) שם,
יגֿיד.5) שם,
(6.18 הערה 34 ע' חט"ז לקו"ש ראה
כג.7) ב, שם
יד.8) ג, שם
טז.9) שם,

לא.10) ד, שם
ט.11) יו"ד, בא
כו.12) שם,
יא.13) שם,
כ"ק 14) שמבאר כפי רע), בלא טוב (ואין טוב בלא רע שאין וכיון

הנה  - א) פז, ח"א (לקו"ד כסלו די"ט הידועה בשיחה אדמו"ר מו"ח

עצמה  בבל של ענינה מצד זה אין אבל, אבנים, למצוא ניתן בבבל גם
(ראה  כו' הבחירה ענין מצד אלא לבנים), רק בה יש עצמה (שמצד

ועוד). שיט. ס"ע תרנ"ו סה"מ גם
שבפנים 15) בלקו"ש (נסמן ללבנים אבנים שבין החילוק כמבואר

יותר  ובאריכות טבת, דכ"ד ההילולא בעל הזקן, רבינו בדרושי (15 ע'
שלו. להסתלקותֿהילולא המאה שנת היא שהשנה הצ"צ, בדרושי -

כפולחנא 16) פולחנא ד"לית האהבה, הו"ע בעבודה וענינו
הענין  שבשביל אף - א) רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר (ראה דרחימותא"
הן  ב)), (כה, ת"י (תקו"ז ורחימו בדחילו צורך יש לעילא" ד"פרחא

יראה. והן אהבה
תשכ"ד.17) בלק ש"פ שיחת בשילוב
ובכ"מ.18) ואילך. סע"א עד, יתרו תו"א וראה כ. ד, ואתחנן ע"פ
ו.19) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ואילך.20) סקע"ט בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ.

e"kyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy

מצרים" ע"ש נקראו (גלויות) המלכיות ש"כל החל 21וכיון הגלויות, לכל השורש היא מצרים שגלות לפי ,
גלות  של שזהו"ע בגוף הנשמה וגבול 22מירידת מיצר (מלשון הרביעי 23מצרים (גלות האחרון לגלות ועד ,(

שכאשר  והיינו, הגלויות, שאר לכל גם נוגעים מצרים שבגלות הענינים פרטי שכל מובן הרי - אדום) גלות שהוא
הגלויות. בשאר כו' להזהר כיצד יודעים אזי מצרים, גלות התבטאה במה יודעים

האריז"ל „. בכתבי מהמבואר גם הפלגה,24ולהעיר דור של גלגול היו במצרים שהיו בנ"י של שהנשמות
לחומר" גו' והחמר לאבן הלבנה להם ותהי גו' לבנים נלבנה "הבה עבודת 25שאמרו ע"י הי' שלהם והתיקון ,

ובלבנים". "בחומר בנ"י
בזה: והענין

. ש"אמרו - הוא הפלגה דור של מלחמה"החטא עמו ונעשה לרקיע נעלה ע"י 26. נעשה זה על והתיקון ;
(כמ"ש  דמ"ת הענין הוא שתכליתה ליצי"מ הכנה שהי' מצרים, תעבדון 27שעבוד ממצרים העם את "בהוציאך

שזהו הזה"), ההר על האלקים zilkzaאת jtidd"לרקיע "נעלה במקום מלחמה": עמו ונעשה לרקיע מ"נעלה
סיני" הר על ה' "וירד נשמע 28- הי' מ"ת בשעת הנה - מלחמה" עמו "נעשה ובמקום דוקא; הזה" ההר "על ,

אחרים" אלהים לך יהי' ו"לא אלקיך" הוי' "אנכי העולם 29הקול רוחות ד' .30מכל

נאמר  מ"ת הרמב"ן 31ולאחרי וכמ"ש קדושה", "בית מקדש", לי מקום 32"ועשו הוא במשכן החפץ ש"עיקר
בית  בניתי "בנה המקדש, בנין למטה להיות יכול הי' שכבר - דמ"ת) (הענין כו'" הארון שהוא השכינה מנוחת

גו'" לך .33זבול

אבינו: אברהם ע"י נעשה הפלגה דור תיקון שהתחלת להוסיף, ויש

כמ"ש  לאברהם, כבר נאמר ממצרים הגאולה וגם מצרים דגלות שהענין - אותם 34ובהקדמה וענו "ועבדום
אברהם  של מזמנו הנה שלכן, עשוי'", היא כאילו הקב"ה של "אמירתו והרי גדול", ברכוש יצאו כן ואחרי גו'

הארץ" את נתתי "לזרעך כמ"ש לבנ"י, ישראל ארץ כבר הקדמוני",35שייכת ואת הקניזי ואת הקיני "את גם כולל ,
לעתיד" ירושה להיות .36ש"עתידים

העברי" "אברם - אברהם ע"י כבר התחיל במצרים, שהיו הדור ע"י שהי' הפלגה דור של התיקון ,37ולכן,
אחד" מעבר והוא אחד מעבר כולו העולם ש"כל ש"כל 38ע"ש ומצב במעמד הי' הפלגה שדור בשעה שבה ,

עולם" של יחידו "על אחדים", ודברים אחת שפה את 39הארץ הכיר שנים שלש בן בהיותו אבינו אברהם הנה ,
עולם"40בוראו  אֿל ה' בשם שם ש"ויקרא באופן היתה ועבודתו הענין 41, היפך בארץ, למטה דייקא, "שם" -

"אֿל  ולא עולם", "אֿל הדיוק (שזהו אחת מציאות הם ואלקות שהעולם עולם", ו"אֿל לרקיע", ד"נעלה
d"מלחמה".42עולם עמו ד"נעשה הענין היפך ,(

שנלמד ‰. האדם בעבודת ההוראה את לבאר יש לראש "בפרך":ולכל הי' מצרים ששעבוד מזה ת
לעיל  במדרש 43נזכר ומגריפה 44מ"ש סל נטל בעצמו שפרעה עי"ז והיינו, רך", "בפה פירושו ש"בפרך"

כפשוטה. פרך בעבודת אותם שיעבד דבר של שבסופו ועד לעבודה, בנ"י את ומשך פיתה וכך לבנים, ועשה

בגוף: הנשמה דירידת הגלות בענין מישראל אחד כל בעבודת ודוגמתו
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ד.21) פט"ז, ב"ר
סע"א).22) (מח, פל"ז תניא ראה
ובכ"מ.23) ע"ב. ריש פט, ע"ד. ריש פח, מסעי לקו"ת
הנסמן24) 81.ראה ;22 הערות שבפנים בלקו"ש
ג.25) יא, נח
א.26) שם, פרש"י
חל"ו 27) לקו"ש וראה ד. פ"ג, שמו"ר ובפרש"י. יב ג, פרשתנו

וש"נ. ואילך. 7 ע'
כ.28) יט, יתרו
ג.29) כ, שם
ב.30) שם, פרש"י
ובפרש"י.31) ח כה, תרומה
תרומה.32) ר"פ

יג.33) ח, מלכיםֿא
יגֿיד.34) טו, לך לך
ובפרש"י.35) יח שם,
ובפרש"י.36) יט שם,
יג.37) יד, שם
ספמ"ב.38) ב"ר
ובפרש"י.39) א שם, נח
שהזמן 40) דעה ויש - וש"נ. ח. פ"ל, ב"ר סע"א. לב, נדרים

שם). לב"ר מהרז"ו פי' (ראה הפלגה בעת הי' בוראו את שהכיר
לג.41) כא, וירא
ובכ"מ.42) ד. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת ראה
ס"ב.43) שבפנים לקו"ש ראה
ועוד.44) כ. פט"ו, במדב"ר



יט e"kyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy

מצרים" ע"ש נקראו (גלויות) המלכיות ש"כל החל 21וכיון הגלויות, לכל השורש היא מצרים שגלות לפי ,
גלות  של שזהו"ע בגוף הנשמה וגבול 22מירידת מיצר (מלשון הרביעי 23מצרים (גלות האחרון לגלות ועד ,(

שכאשר  והיינו, הגלויות, שאר לכל גם נוגעים מצרים שבגלות הענינים פרטי שכל מובן הרי - אדום) גלות שהוא
הגלויות. בשאר כו' להזהר כיצד יודעים אזי מצרים, גלות התבטאה במה יודעים

האריז"ל „. בכתבי מהמבואר גם הפלגה,24ולהעיר דור של גלגול היו במצרים שהיו בנ"י של שהנשמות
לחומר" גו' והחמר לאבן הלבנה להם ותהי גו' לבנים נלבנה "הבה עבודת 25שאמרו ע"י הי' שלהם והתיקון ,

ובלבנים". "בחומר בנ"י
בזה: והענין

. ש"אמרו - הוא הפלגה דור של מלחמה"החטא עמו ונעשה לרקיע נעלה ע"י 26. נעשה זה על והתיקון ;
(כמ"ש  דמ"ת הענין הוא שתכליתה ליצי"מ הכנה שהי' מצרים, תעבדון 27שעבוד ממצרים העם את "בהוציאך

שזהו הזה"), ההר על האלקים zilkzaאת jtidd"לרקיע "נעלה במקום מלחמה": עמו ונעשה לרקיע מ"נעלה
סיני" הר על ה' "וירד נשמע 28- הי' מ"ת בשעת הנה - מלחמה" עמו "נעשה ובמקום דוקא; הזה" ההר "על ,

אחרים" אלהים לך יהי' ו"לא אלקיך" הוי' "אנכי העולם 29הקול רוחות ד' .30מכל

נאמר  מ"ת הרמב"ן 31ולאחרי וכמ"ש קדושה", "בית מקדש", לי מקום 32"ועשו הוא במשכן החפץ ש"עיקר
בית  בניתי "בנה המקדש, בנין למטה להיות יכול הי' שכבר - דמ"ת) (הענין כו'" הארון שהוא השכינה מנוחת

גו'" לך .33זבול

אבינו: אברהם ע"י נעשה הפלגה דור תיקון שהתחלת להוסיף, ויש

כמ"ש  לאברהם, כבר נאמר ממצרים הגאולה וגם מצרים דגלות שהענין - אותם 34ובהקדמה וענו "ועבדום
אברהם  של מזמנו הנה שלכן, עשוי'", היא כאילו הקב"ה של "אמירתו והרי גדול", ברכוש יצאו כן ואחרי גו'

הארץ" את נתתי "לזרעך כמ"ש לבנ"י, ישראל ארץ כבר הקדמוני",35שייכת ואת הקניזי ואת הקיני "את גם כולל ,
לעתיד" ירושה להיות .36ש"עתידים

העברי" "אברם - אברהם ע"י כבר התחיל במצרים, שהיו הדור ע"י שהי' הפלגה דור של התיקון ,37ולכן,
אחד" מעבר והוא אחד מעבר כולו העולם ש"כל ש"כל 38ע"ש ומצב במעמד הי' הפלגה שדור בשעה שבה ,

עולם" של יחידו "על אחדים", ודברים אחת שפה את 39הארץ הכיר שנים שלש בן בהיותו אבינו אברהם הנה ,
עולם"40בוראו  אֿל ה' בשם שם ש"ויקרא באופן היתה ועבודתו הענין 41, היפך בארץ, למטה דייקא, "שם" -

"אֿל  ולא עולם", "אֿל הדיוק (שזהו אחת מציאות הם ואלקות שהעולם עולם", ו"אֿל לרקיע", ד"נעלה
d"מלחמה".42עולם עמו ד"נעשה הענין היפך ,(

שנלמד ‰. האדם בעבודת ההוראה את לבאר יש לראש "בפרך":ולכל הי' מצרים ששעבוד מזה ת
לעיל  במדרש 43נזכר ומגריפה 44מ"ש סל נטל בעצמו שפרעה עי"ז והיינו, רך", "בפה פירושו ש"בפרך"

כפשוטה. פרך בעבודת אותם שיעבד דבר של שבסופו ועד לעבודה, בנ"י את ומשך פיתה וכך לבנים, ועשה

בגוף: הנשמה דירידת הגלות בענין מישראל אחד כל בעבודת ודוגמתו
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ד.21) פט"ז, ב"ר
סע"א).22) (מח, פל"ז תניא ראה
ובכ"מ.23) ע"ב. ריש פט, ע"ד. ריש פח, מסעי לקו"ת
הנסמן24) 81.ראה ;22 הערות שבפנים בלקו"ש
ג.25) יא, נח
א.26) שם, פרש"י
חל"ו 27) לקו"ש וראה ד. פ"ג, שמו"ר ובפרש"י. יב ג, פרשתנו

וש"נ. ואילך. 7 ע'
כ.28) יט, יתרו
ג.29) כ, שם
ב.30) שם, פרש"י
ובפרש"י.31) ח כה, תרומה
תרומה.32) ר"פ

יג.33) ח, מלכיםֿא
יגֿיד.34) טו, לך לך
ובפרש"י.35) יח שם,
ובפרש"י.36) יט שם,
יג.37) יד, שם
ספמ"ב.38) ב"ר
ובפרש"י.39) א שם, נח
שהזמן 40) דעה ויש - וש"נ. ח. פ"ל, ב"ר סע"א. לב, נדרים

שם). לב"ר מהרז"ו פי' (ראה הפלגה בעת הי' בוראו את שהכיר
לג.41) כא, וירא
ובכ"מ.42) ד. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת ראה
ס"ב.43) שבפנים לקו"ש ראה
ועוד.44) כ. פט"ו, במדב"ר



e"kyz'dכ ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פתגם מארז"ל 45ידוע כו'46בפירוש כך עשה לו אומר היום יצרֿהרע, של אומנתו "כך
האדם אל היצה"ר הזדווגות ש"תחלת וכו'", לו שאומר elעד mikqny שעשית מה לו שאומר יעשה, אשר כל על

וכו'". שמסיתו עד כו', ונכון ראוי הוא וכך כך

- כו' עמו שמסכים עי"ז בעבודתו האדם עם שמשתתף באופן היא היצה"ר של הפעולה שהתחלת והיינו,
הגמרא  וכדברי כו', שרוצה מה כל עליו לפעול ביכלתו - כן ולאחרי בנ"י; עם פרעה השתתפות 47בדוגמת

איש" קראו ולבסוף (אכסנאי), אורח קראו ולבסוף עמו), מתאכסן ואינו אליו דרך (עובר הלך קראו "בתחלה
הבית). (בעל

הכתוב  מרה 48ובלשון "אחריתה אבל "נופת", כמו נראה שלכתחילה היינו, זרה", שפתי תיטופנה "נופת :
"עבודה  כפשוטה, פרך עבודת נעשה לאח"ז אבל רך", "בפה היתה שההתחלה במצרים, שהי' כפי - כלענה"

הגוף" את המפרכת אחד"49קשה "גוי שהם בנ"י שאצל אלא הנשמה, את מפרכת ה"ה שבאמת לפי והיינו ,50,
והגוף  הגוף.שהנשמה את לפרך גם פועל הנשמה את שמפרך דבר הנה אחד, ענינם

.Â כללות מודגש שבזה בארוכה (ס "ב) כמשנת"ל - הלבנים דעשיית הענין מכללות ההוראה ישנה לזה, ונוסף
בתורה  החידוש גם כולל האדם, עבודת ע"י שנעשה "לאפשא 51החידוש הוא התורה בלימוד עיקרי שענין כידוע ,

.52לה"
הנשמה  את להוריד ככה, ה' עשה למה מובן: אינו דלכאורה - למטה הנשמה ירדה זה שבשביל כך, כדי ועד
שתהי' כדי שזהו הוא, הענין אך - למעלה? שתישאר הי' מוטב הלא כו', וסכנות נסיונות כו"כ יש ששם למטה,

דכיסופא" "נהמא (ולא עצמו בכח האדם רוצה 53עבודת (שבה האדם של האמיתית טובתו שזוהי לכך שנוסף ,(
הוא" חסד ש"חפץ להיטיב 54הקב"ה, הטוב וטבע הטוב, עצם להיותו שפועל 55, הו"ע שבדבר החידוש הרי ,(

תכסוף" ידיך "למעשה למעלה, התענוג המדברת 56עיקר מציפור המלך תענוג כמשל שזוהי57, -dtqedd שנעשית
לעולם" כביאתך העולם מן יציאתך "שתהא  בלבד זו שלא והיינו, למטה, הנשמה ירידת באופן 58ע"י אלא ,

יותר.נ  עלה

פיו על וסטרו מלאך "בא אזי בפועל, בגוף ומתלבשת יורדת הנשמה כאשר בדוגמת 59כו'"egkyneאמנם, -
יוסף" את ידע ש"לא בגלל מצרים גלות ידע"4התחלת לא כאילו עצמו "עשה וויסנדיק"),60, ניט געמאכט ַ("זיך

gekyl"אחר בן לי ה' "יוסף - הוספה של ענין לפעול לעולם נשמתו ירידת  תכלית שזוהי יוסף, ואח"כ 61את ,
וגו'" לו נתחכמה "הבה ואומר היצה"ר .62ממשיך

נאמר  זה על וכמ"ש 63אך יפרוץ", וכן ירבה כן אותו יענו "וכאשר כח 64: להוסיף שצריך תחכמני", "מאויבי
כו'. היצה"ר על ולפעול להתחכם ואומץ 

נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ממש.65ו"כימי בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ,

***

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

ואילך.45) 124 ס"ע תרפ"ט סה"מ
ב.46) קה, שבת
(ובפרש"י).47) ב נב, סוכה
גֿד.48) ה, משלי
יג.49) א, פרשתנו פרש"י
ועוד.50) כג. ז, שמואלֿב
(51.25 ע' שבפנים לקו"ש ראה
וש"נ.52) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' וראה ב. יב, זח"א
ע"ד.53) ריש ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
יח.54) ז, מיכה
מספרי).55) (ד"ה בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש הנסמן ראה

עבוה"ק 56) ואילך). ב (כט, הגדול שער של"ה וראה טו. יד, איוב
בתחלתו. העבודה חלק

ס"פ 57) לקו"ת ג. כא, ויצא תו"א תורת ראה גם וראה במדבר.
וש"נ. .18 ע' חי"א התוועדויות - מנחם

א.58) קז, ב"מ
ב.59) ל, נדה
עה"פ.60) פרש"י
עה"פ.61) אוה"ת וראה כד. ל, ויצא
יו"ד.62) שם, פרשתנו
יב.63) שם,
צח.64) קיט, תהלים
טו.65) ז, מיכה

e"kyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy

.Ê.ישראל בני שמות ואלה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Á ב יבק"), ב"מעבר הנוסח לגבי שינויים כו"כ בו (שיש החסידי לשון" ה"מענה הדפסת עם בעת קשר
בהאדיטש  הזקן רבינו ציון על נדפס 66ההשתטחות יודעים 67, שמזה צדק, הצמח אדמו"ר כתי"ק מגוף העתק גם ַ

הזקן. רבינו להסתלקות בקשר הענינים פרטי
שבת  במוצאי ושם תקע"ג, וישלח שבת ערב לּפיענא ביאתן עד מטולטל ש"הי' הצ"צ, כותב הדברים ובין

כו'". הקודש ארון נשבה י"א, שעה כחצות טבת לכ"ד אור כ"ג דשמות קדש

כידוע  ההסתלקות, בעת נוכח הי' שהוא כיון הצ"צ, רק כתב אלו שפרטים לא 68ולהעיר, האמצעי שאדמו"ר
השני  מעברו הי' משה ר' ואילו הבריאות, בקו אז הי' לא אברהם חיים ור' ההסתלקות, בעת ּפיענא בכפר הי'

הנ"ל. הדברים פרטי שכתב זה הוא ולכן הצ"צ, רק ונשאר נפוליון), של (בצד הגבול של

אדמו"ר - מו"ח כ"ק את פעם הרי 69שאלתי (קה"ת), תק"ה בשנת הזקן רבינו לידת ע"ד להמסורת בנוגע
כותב האמצעי .אדמו"ר שנה שלושים בן "בהיותו לשו"ע שזהבהקדמה וכיון מאהילוב", בק"ק בשנת . הי'

תק"70תקל"ז  בשנת שנולד עכצ"ל הרי ,f אם כי גשמיים, בענינים מדייק הי' לא האמצעי שאדמו"ר והשיב, ?
שהתפלל  "אחר רוחניים: ענינים רק כותב הזקן רבינו להסתלקות שבנוגע וכמו כו', רוחניים לענינים בנוגע
לענינים  בנוגע מדייק ואינו כו'", נפלאה ובדביקות ומיושבת צלולה בדעה הדעת בחונן והבדלה ערבית תפלת

גשמיים.

האמצעי  אדמו"ר אודות הזקן רבינו שאמר מה גם אמירת 71וכידוע אודות לו להזכיר צורך אין שבודאי ,
עניני  אודות לו להזכיר צורך יש אבל כו', למעלה הענינים את רואה תפלתו בעת כי וכיו"ב, רחום" "והוא
כו'. מנהגים בעניני לדייק ביכלתו הי' לא המעתֿלעת, שעות כ"ד כל במשך בדביקות להיותו כי, כו', מנהגים

מצינו  לבעש"ט שבנוגע בעת 72ולהעיר, דבר לשואלו להשיב שיוכל תעניתים והתענה תפלות כמה "שהתפלל
תפלות  ע"י להשתדלות צריך הי' למטה הירידה שבשביל והיינו, כו'", למטה לירד שיוכל כו' נשמתו עליית
לא  האמצעי אדמו"ר ואילו גשמיים; לענינים בנוגע לשואלים להשיב שרצה בגלל רק - זה וכל כו', ותעניות

הגשמיים. לענינים בנוגע דייק לא ולכן כו', רצה

הבעש"ט  מאמר וכידוע דוקא, למטה בירידה מעלה יש שבודאי - בזה בסערה 73והענין לעלות יכול שהי'
הנביא  אליהו כמו תשוב"74השמימה, עפר ד"אל העילוי אצלו שיהי' שרצה אלא החידוש 75, עם קשור זה וענין .

מובן, גיסא, לאידך אבל דוקא; תחתונים בדברים לפעול שצריך הבעש"ט ע"י שנתגלתה החסידות תורת של
תשוב". עפר ד"אל הענין אצלו נתקיים ולא השמימה בסערה שעלה בגלל הנביא אליהו אצל חסרון שאין

דוקא, בגלות היו הסתלקותו וכן הזקן רבינו של האחרון לחסידות) (ר"ה כסלו שי"ט הטעם - השיחה המשך
שהתגלות העלם mvrdכיון של במקום דוקא היא חב"ד) חסידות תורת - בתורה וכן שבנפש, היחידה (בחי'

אור  גילוי מכל שמושלל מתבטא 76והסתר, האדם שעצם מודגש השם בענין שגם כיון שמות, לפרשת השייכות ;
להאדם  גלוי' שייכות רואים שלא היכן ההילולא 77דוקא בעל של בשמותיו והרמז אור 78; שני מלשון שניאור, :79
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תער"ב.66) ווילנא,
ע'67) ריש ח"א שלו אג"ק בסופו. להצ"צ בפס"ד וגם בתחלתו.

שכא.
וש"נ.68) .185 ע' חי"ג התוועדויות - מנחם תורת ראה
מנחם ראה69) וש"נ.תורת שיג. ע' רצה. ע' היומן רשימת -
שם 70) שהיותו לודאי קרובה "השערה רפג: ע' חי"ח אג"ק ראה

ת"ו, לאה"ק ממעזריטש המגיד הרב מחסידי כמה עליית עם קשורה
תקל"ז". בשנת שהי'

מנחם ראה71) שטו.תורת ע' היומן רשימת -
ג).72) [רמט], (קח ויחי ס"פ תו"ח
וש"נ.73) סש"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
א.74) ב, מלכיםֿב
יט.75) ג, בראשית

הוא 76) הולד גמר על שהסימן - דתורה בנגלה לדבר דוגמא
גם ע"ב),כשנשלמו ריש פ, יבמות (ראה והצפרניים כיון השערות

העצם. את לוקחים התחתונים הענינים ע"י שדוקא
שאינו 77) ימים, שמונה בן לתינוק היא השם שנתינת גם וזהו

דוקא. העצם עם הקשור ענין לו ניתן ואז וגילוי, השגה של לענין שייך
וש"נ),78) .22 ע ' ריש תש"ו (סה"ש חדשה נשמה שהי' גם נזכר

כו'. חדשה ודרך חדש ענין לפעול שהוצרך כיון
(ראה 79) בתורה שגנזו ראשון ביום שנברא אור ע"ד גם נזכר

אודות  הסיפור וכידוע וש"נ), .250 ע' חל"ז התוועדויות - מנחם תורת
וש"נ), סשל"ט. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם (כתר הבעש"ט

הש  ועי"ז הזהר, ספר שלו שפתח השוורים נמצאים היכן א' לאיכר יב
על  תורה אמירת ע"י גשמים ירידת שפעל ברשב"י שמצינו (וע"ד
יחד" גם אחים שבת נעים ומה טוב מה "הנה א) קלג, (תהלים הפסוק
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.Ê.ישראל בני שמות ואלה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Á ב יבק"), ב"מעבר הנוסח לגבי שינויים כו"כ בו (שיש החסידי לשון" ה"מענה הדפסת עם בעת קשר
בהאדיטש  הזקן רבינו ציון על נדפס 66ההשתטחות יודעים 67, שמזה צדק, הצמח אדמו"ר כתי"ק מגוף העתק גם ַ

הזקן. רבינו להסתלקות בקשר הענינים פרטי
שבת  במוצאי ושם תקע"ג, וישלח שבת ערב לּפיענא ביאתן עד מטולטל ש"הי' הצ"צ, כותב הדברים ובין

כו'". הקודש ארון נשבה י"א, שעה כחצות טבת לכ"ד אור כ"ג דשמות קדש

כידוע  ההסתלקות, בעת נוכח הי' שהוא כיון הצ"צ, רק כתב אלו שפרטים לא 68ולהעיר, האמצעי שאדמו"ר
השני  מעברו הי' משה ר' ואילו הבריאות, בקו אז הי' לא אברהם חיים ור' ההסתלקות, בעת ּפיענא בכפר הי'

הנ"ל. הדברים פרטי שכתב זה הוא ולכן הצ"צ, רק ונשאר נפוליון), של (בצד הגבול של

אדמו"ר - מו"ח כ"ק את פעם הרי 69שאלתי (קה"ת), תק"ה בשנת הזקן רבינו לידת ע"ד להמסורת בנוגע
כותב האמצעי .אדמו"ר שנה שלושים בן "בהיותו לשו"ע שזהבהקדמה וכיון מאהילוב", בק"ק בשנת . הי'

תק"70תקל"ז  בשנת שנולד עכצ"ל הרי ,f אם כי גשמיים, בענינים מדייק הי' לא האמצעי שאדמו"ר והשיב, ?
שהתפלל  "אחר רוחניים: ענינים רק כותב הזקן רבינו להסתלקות שבנוגע וכמו כו', רוחניים לענינים בנוגע
לענינים  בנוגע מדייק ואינו כו'", נפלאה ובדביקות ומיושבת צלולה בדעה הדעת בחונן והבדלה ערבית תפלת

גשמיים.

האמצעי  אדמו"ר אודות הזקן רבינו שאמר מה גם אמירת 71וכידוע אודות לו להזכיר צורך אין שבודאי ,
עניני  אודות לו להזכיר צורך יש אבל כו', למעלה הענינים את רואה תפלתו בעת כי וכיו"ב, רחום" "והוא
כו'. מנהגים בעניני לדייק ביכלתו הי' לא המעתֿלעת, שעות כ"ד כל במשך בדביקות להיותו כי, כו', מנהגים

מצינו  לבעש"ט שבנוגע בעת 72ולהעיר, דבר לשואלו להשיב שיוכל תעניתים והתענה תפלות כמה "שהתפלל
תפלות  ע"י להשתדלות צריך הי' למטה הירידה שבשביל והיינו, כו'", למטה לירד שיוכל כו' נשמתו עליית
לא  האמצעי אדמו"ר ואילו גשמיים; לענינים בנוגע לשואלים להשיב שרצה בגלל רק - זה וכל כו', ותעניות

הגשמיים. לענינים בנוגע דייק לא ולכן כו', רצה

הבעש"ט  מאמר וכידוע דוקא, למטה בירידה מעלה יש שבודאי - בזה בסערה 73והענין לעלות יכול שהי'
הנביא  אליהו כמו תשוב"74השמימה, עפר ד"אל העילוי אצלו שיהי' שרצה אלא החידוש 75, עם קשור זה וענין .

מובן, גיסא, לאידך אבל דוקא; תחתונים בדברים לפעול שצריך הבעש"ט ע"י שנתגלתה החסידות תורת של
תשוב". עפר ד"אל הענין אצלו נתקיים ולא השמימה בסערה שעלה בגלל הנביא אליהו אצל חסרון שאין

דוקא, בגלות היו הסתלקותו וכן הזקן רבינו של האחרון לחסידות) (ר"ה כסלו שי"ט הטעם - השיחה המשך
שהתגלות העלם mvrdכיון של במקום דוקא היא חב"ד) חסידות תורת - בתורה וכן שבנפש, היחידה (בחי'

אור  גילוי מכל שמושלל מתבטא 76והסתר, האדם שעצם מודגש השם בענין שגם כיון שמות, לפרשת השייכות ;
להאדם  גלוי' שייכות רואים שלא היכן ההילולא 77דוקא בעל של בשמותיו והרמז אור 78; שני מלשון שניאור, :79
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תער"ב.66) ווילנא,
ע'67) ריש ח"א שלו אג"ק בסופו. להצ"צ בפס"ד וגם בתחלתו.

שכא.
וש"נ.68) .185 ע' חי"ג התוועדויות - מנחם תורת ראה
מנחם ראה69) וש"נ.תורת שיג. ע' רצה. ע' היומן רשימת -
שם 70) שהיותו לודאי קרובה "השערה רפג: ע' חי"ח אג"ק ראה

ת"ו, לאה"ק ממעזריטש המגיד הרב מחסידי כמה עליית עם קשורה
תקל"ז". בשנת שהי'

מנחם ראה71) שטו.תורת ע' היומן רשימת -
ג).72) [רמט], (קח ויחי ס"פ תו"ח
וש"נ.73) סש"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
א.74) ב, מלכיםֿב
יט.75) ג, בראשית

הוא 76) הולד גמר על שהסימן - דתורה בנגלה לדבר דוגמא
גם ע"ב),כשנשלמו ריש פ, יבמות (ראה והצפרניים כיון השערות

העצם. את לוקחים התחתונים הענינים ע"י שדוקא
שאינו 77) ימים, שמונה בן לתינוק היא השם שנתינת גם וזהו

דוקא. העצם עם הקשור ענין לו ניתן ואז וגילוי, השגה של לענין שייך
וש"נ),78) .22 ע ' ריש תש"ו (סה"ש חדשה נשמה שהי' גם נזכר

כו'. חדשה ודרך חדש ענין לפעול שהוצרך כיון
(ראה 79) בתורה שגנזו ראשון ביום שנברא אור ע"ד גם נזכר

אודות  הסיפור וכידוע וש"נ), .250 ע' חל"ז התוועדויות - מנחם תורת
וש"נ), סשל"ט. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם (כתר הבעש"ט

הש  ועי"ז הזהר, ספר שלו שפתח השוורים נמצאים היכן א' לאיכר יב
על  תורה אמירת ע"י גשמים ירידת שפעל ברשב"י שמצינו (וע"ד
יחד" גם אחים שבת נעים ומה טוב מה "הנה א) קלג, (תהלים הפסוק
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וחסידות  העולם;80(נגלה בהעלם ונסתר) נגלה לחבר (שבכחה התורה מהות עצם גילוי - לזמן אותיות וזלמן ,(
ל"וארא" השייכות וזוהי הפנימיים, בכחות גם היחידה גילוי שיהי' שבגאולה כ"ק 81והתכלית ע"י הוגה -

ואילך. 33 ע' חט"ז בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר

ראשון  ביום שיתקיים תמימים תומכי ישיבת לטובת ה"דינער" אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר ,82[כ"ק
כו']. והזמן המקום

***

.Ë הפסוק על רש"י בפירוש רשעים 83הביאור בישראל שראה על לו דאג ומדרשו "כפשוטו, משה", "ויירא
ויאמר  משה "ויירא הסיפור נפק"מ למאי מובן: אינו פשוטו שלפי בגלל הוא במדרשו שהצורך - כו'" דלטורין
סיפור  בא פשוטו, ולפי למדין. ברח פרעה שמיעת בגלל רק שהרי למעשה, נוגע הי' שלא כיון הדבר", נודע אכן

גוט" זיין וועט גוט "טראכט הידוע כמאמר הבטחון, ענין גודל ללמדנו מתיירא,84זה משה הי' לא אילו כי, , ַ
המניעות  לכל בנוגע ההוראה וזוהי כו'. נשכח הדבר שהי' פועל הי' גופא זה הנה גמור, בבטחון ובוטח

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - לטוב והמחשבה הבטחון ע"י מתבטלים שבודאי בלקו"ש 85ועיכובים,
בתחלתו. חל"ו

המדרש  במאמר הביאור גם -86וזהו סלקין" ושמעון ראובן נחתין ושמעון "ראובן הגאולה, לענין בנוגע
בעת  ומיד תיכף כי, - ד"נחתין" הענין גם נזכר ולמה ד"סלקין", הענין רק נוגע הגאולה לענין בנוגע דלכאורה,
נתינתֿכח  לו יש שבודאי בידעו ("סלקין"), מהגלות היציאה אודות לחשוב כבר צריך ("נחתין") לגלות הירידה
אלא  לבדו, נמצא אינו בגלות בהיותו שגם כיון לגלות), שולחו הקב"ה הי' לא זאת (ולולי הגלות מן לצאת

במ"ש  גם כמרומז - הקב"ה עם וב"ן 87ביחד מ"ה יחוד על דקאי באו", וביתו ההמשכה 88"איש שזהו"ע ,
כו'. מלמעלה

נדח" ממנו ידח "לא שבודאי - האחרון זה מגלות לגאולה בנוגע הוא "בנערינו 89וכן מהגלות, יצאו בנ"י וכל ,
גו'" פרסה"11ובזקנינו תשאר ש"לא ועד ממש.12, בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה ,
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כח  ישנו שבה גופא, שבתורה והיינו, ע"ב)), ריש נט, זח"ג (ראה
לבוא, לעתיד בשלימות יתגלה זה  וענין הנפעל. את ראה - הפועל
וש"נ) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש (ראה זכו" חיים "טועמי' - זה ומעין
ב' חיבור ע"י - ובמיוחד התורה, בפנימיות הלימוד ע"י עכשיו, גם -

ביחד. וחסידות דנגלה האורות
החסידות,80) לימוד והן הנגלה לימוד הן להיות שצריך גם דובר

לימוד  ואילו הנגלה, לימוד הוא שהעיקר שטוענים אלו כמו ולא
אחד בפרק י"ח לצאת יכולים ערבית.החסידות אחד ופרק שחרית

שצריכים זאת, בתיבה ועוד ששניהם מזה (כמובן זב"ז קשורים להיות
כיון  ביחד, ונוז" טווי "שוע שצ"ל בשעטנז, שמצינו וע"ד אחת,
חל"ח  התוועדויות - מנחם תורת (ראה אחת בתיבה נרמזים ששלשתם
חסיד, הוא שהלומד ניכר הנגלה שבלימוד - וש"נ)) .81 ע' ריש
- מנחם תורת (ראה בידו" ש"תלמודו ניכר החסידות ובלימוד

וש"נ). .357 ע' ריש חל"ט התוועדויות
החידוש 81) עיקר (שזהו דלעילא הוי' דשם שהגילוי גם נתבאר

פעל  להאבות) שנתגלה דלתתא הוי' שם ואפילו שדֿי אֿל שם לגבי
זח"ב  (ראה (כמארז"ל ע"ז דעובדי ומצב במעמד שהיו בנ"י על אפילו
פרעה  שהרי שיתוף, רק לא - כו'" והללו כו' "הללו ע"ב) ריש קע,

יצאו  שהם ממש), ע"ז אלא ב), ה, (שמות הוי'" את ידעתי "לא אמר
כו'. ממצרים

ואילך;82) כא ע' חכ"ד (אג"ק זו שנה טבת י"ח מכתב גם ראה
זו. לחגיגה בקשר - ואילך) מז ע'

יד.83) ב, פרשתנו
הסיפור 84) (כידוע ענין כל על מקור שמחפשים לאלו המענה וזהו

.170 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת (ראה הזקן מרבינו בזה
לדבר  מקור שיש (כבנדו"ד, הזהר מספר במקור מסתפקים ולא וש"נ)),
מתתא, דאנפין בנהירו קיימא איהו "אי ב) קפד, (ח"ב הזהר במאמר
מזהר, הלכה לפסוק אפשר שאי באמרם מעילא"), לי' נהרין הכי כדין

דתורה. בנגלה דוקא מקור רוצים אלא
תשכ"ג.85) בשלח ש"פ שיחת בשילוב
ה.86) פל"ב, ויק"ר
פרשתנו.87) ריש
ובכ"מ.88) ב. נ, פרשתנו תו"א ראה
לאדה"ז )89 ת"ת הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד

zeny zyxt zegiy ihewl`i jxk

במדרש 1עה"פ ‡. אי' תשלח" ביד נא "אמר 2"שלח :
משיח  ביד – תשלח ביד נא שלח רבש"ע לפניו (משה)
לא  משה של זו בקשתו אמנם, לגלות". עתיד שהוא
יהי' משה שדוקא הי' הקב"ה של רצונו כי נתקבלה,

ממצרים. בנ"י את להוציא השליח
משה  בין מיוחדת שייכות שישנה מובן המדרש מדברי
(בגאולתן  שהשליחות משה ביקש זה משום אשר ומשיח,
משיח"; "ביד תימסר עליו שהוטלה ממצרים) בנ"י של
ע"י  דוקא דיצי"מ הגאולה להיות צריכה הייתה שמ"מ אלא
ישראל  של גאולתן דוקא הוא משיח של וענינו משה,

האחרון. מגלותם

(שמפני  ומשיח משה שבין זו שייכות של תוכנה והנה
השוה הצד בא ישראל mdiciwtzayזה בני את לגאול :

מארז"ל  ע"פ מובן הוא 3מגלותם) ראשון גואל הוא "משה
יהי' ובעצמו גופו שמשה הפירוש אין והנה אחרון". גואל
ומשיח  לוי, משבט הוא משה שהרי האחרון", ה"גואל

דוד" מבית . . . הפירוש,4"יעמוד אלא יהודה; משבט –
ידו  ועל שבכוחו הוא הוא ראשון" "גואל שהוא שמשה

האחרון. הגואל משיח יבא

מלך  של מעלתו (ועיקר) ראשית היא התורה והביאור:
בתורה" "הוגה – גואלן 5המשיח להיות זה שכחו והיינו ;

" שהיא התורה, ע"י הוא ישראל dynשל zxez"6 וכן ;
ע"י  העתידה הגאולה את להביא ישראל של כחם עד"ז

לקמן). (וכמשי"ת התורה ע"י הוא הם, עבודתם

בזה  גם מרומזת ומשה משיח שבין זו פנימית ושייכות
שילה" ש"יבא – שילה יבוא נקראת משיח 7שביאת

"משיח" "משה"8בגימט' בגימט' ו"שילה" ;9" כי :`ai

היינו – וביאתוeielibשילה" משיח הוא lretaשל –
שכבר  (זה היינו "משה", בגימ' ו"שילה" "משיח". (בגימ')

ל"יבוא") קודם הוא gkdישנו הוא משיח של ביאתו על
משה. של ענינו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שיחת ידועה ש"יבא 10והנה
בגי' "אחד" בצירוף ו"משה" "אחד", בגי' (שילה)"

"משיח".

ע"י  יהי' ("יבא") בפועל משיח של שביאתו והיינו
לנו  ניתן זו עבודה לבצע והכח "אחד". של באופן העבודה

בצירוף 11ממשה  זו) עבודה על הכח (נתינת "משה" ולכן ,
"משיח". בגי' עצמה) (העבודה "אחד"

בזה:·. והביאור
נברא" מילואו על "עולם נברא 12ארז"ל שכאשר היינו ,

חטא  ע"י שאח"כ אלא בשלימותם. עניניו כל היו העולם
זוהמא" בה הטיל חוה, על נחש "שבא וירד 13עה"ד, ,

(והעולם  דמ"ת,14האדם הזמן עד – וממעלתו משלימותו (
פסקה  סיני הר על שעמדו "ישראל כי מירידתן, נתעלו שאז

שאז 15זוהמתן" העגל חטא ע"י אח"כ ירידה באה ושוב ;
זוהמתן  הגאולה 16חזרה בוא עד בעולם היא ועדיין -

מן  אעביר הטומאה רוח "ואת היעוד ויקויים העתידה
יתברר 17הארץ" העולם לגמרי, הזוהמא תתבטל שאז ,

והעלי'. הזיכוך הבירור בתכלית ויתעלה ויזדכך

שכל  והיינו היא", עלי' צורך "ירידה אשר ידוע  והנה
ש  עלי'תכליתה לצורך היא הקודמת ממדריגה ירידה ל

ידה  על יש 18הבאה הירידה שלאחרי שהעלי' מובן הרי -
מזה  ומובן הירידה. קודם שהי' העילוי לגבי עלי' בה
חטא  ע"י הירידה לאחרי שבאה מ"ת ע"י העלי' שמדריגת
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יג.1) ד, פרשתנו
לשלוח 2) עתיד שאתה איש אותו ביד פ"מ: פדר"א וראה עה"פ. טוב לקח

כו' שלח תיב"ע: וראה גו'. הנביא אלי' את לכם שולח אנכי הנה שנא' כו'
יח. ו, וארא (תיב"ע אלי' הוא (ופנחס יומיא בסוף למשתלחא דחמי פנחס ביד
ב"מ  רש"י שם. אגדה מדרש פנחס. ר"פ יל"ש פמ"ז. פדר"א סע"א. קצ, זח"ב

ועוד)). א. יז, מ"א רלב"ג ב. קיד,
עה,3) משפטים תו"א ויחי. פ' שה"פ א. רנג, זח"א ו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב.
נא  ב"שלח שהכוונה הקודמת) בהערה (הובא כו' בפדר"א להמבואר וגם
את  שנתת כשם למשה הקב"ה א"ל ספ"ג: דב"ר ראה – לאלי' תשלח" ביד
באים  שניכם הנביא אלי' את להם כשאביא לע"ל כך בעוה"ז עליהם נפשך

כאחת.
ספי"א.4) מלכים הל' רמב"ם
שם.5) רמב"ם
א.6) פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי
י.7) מט, ויחי
עה"פ.8) הטורים בעל

וראה 9) ויחי. פ' ושה"פ להאריז"ל ל"ת שם. בעה"ט א. רנג, ב. כה, זח"א
הבאה. בהערה שנסמן בהשיחה

תרצ"ט.10) אחש"פ
שמה 11) בהשיחה שמבואר מה יובן ועפ"ז – רפמ"ב בתניא עדמש"כ

הכל  כאשר יהי' הגילויים כל שעיקר ידע שמשה היינו "משה" בגי' ש"שילה"
וילכו  העמים, מדבר ויזככו ויבררו הארץ, מן אעביר הטומאה רוח ואת יתברר,

שמשה זה דלכאורה ברינה. זה rciלשילה שבשביל (מספיק) טעם אינו כו'
– כדבעי ידיעה היינו ידע שמשה י"ל בפנים המבואר ולפי שילה. בגי' יהי'

שילה. בגי' הוא ולכן זו, עבודה על הכח נתינת תולדות, לה שיש
ג.12) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה
א.13) קמו, שבת
ב.14) עד, יתרו תו"א ראה
ב.15) קצג, זח"ב ב. נב, זח"א שם. שבת
ספל"ו.16) תניא וראה שם. זהר
ב.17) יג, זכרי'
שם.18) ובהנסמן לך לפ' א' שיחה ח"ה לקו"ש בארוכה ראה
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במדרש 1עה"פ ‡. אי' תשלח" ביד נא "אמר 2"שלח :
משיח  ביד – תשלח ביד נא שלח רבש"ע לפניו (משה)
לא  משה של זו בקשתו אמנם, לגלות". עתיד שהוא
יהי' משה שדוקא הי' הקב"ה של רצונו כי נתקבלה,

ממצרים. בנ"י את להוציא השליח
משה  בין מיוחדת שייכות שישנה מובן המדרש מדברי
(בגאולתן  שהשליחות משה ביקש זה משום אשר ומשיח,
משיח"; "ביד תימסר עליו שהוטלה ממצרים) בנ"י של
ע"י  דוקא דיצי"מ הגאולה להיות צריכה הייתה שמ"מ אלא
ישראל  של גאולתן דוקא הוא משיח של וענינו משה,

האחרון. מגלותם

(שמפני  ומשיח משה שבין זו שייכות של תוכנה והנה
השוה הצד בא ישראל mdiciwtzayזה בני את לגאול :

מארז"ל  ע"פ מובן הוא 3מגלותם) ראשון גואל הוא "משה
יהי' ובעצמו גופו שמשה הפירוש אין והנה אחרון". גואל
ומשיח  לוי, משבט הוא משה שהרי האחרון", ה"גואל

דוד" מבית . . . הפירוש,4"יעמוד אלא יהודה; משבט –
ידו  ועל שבכוחו הוא הוא ראשון" "גואל שהוא שמשה

האחרון. הגואל משיח יבא

מלך  של מעלתו (ועיקר) ראשית היא התורה והביאור:
בתורה" "הוגה – גואלן 5המשיח להיות זה שכחו והיינו ;

" שהיא התורה, ע"י הוא ישראל dynשל zxez"6 וכן ;
ע"י  העתידה הגאולה את להביא ישראל של כחם עד"ז

לקמן). (וכמשי"ת התורה ע"י הוא הם, עבודתם

בזה  גם מרומזת ומשה משיח שבין זו פנימית ושייכות
שילה" ש"יבא – שילה יבוא נקראת משיח 7שביאת

"משיח" "משה"8בגימט' בגימט' ו"שילה" ;9" כי :`ai

היינו – וביאתוeielibשילה" משיח הוא lretaשל –
שכבר  (זה היינו "משה", בגימ' ו"שילה" "משיח". (בגימ')

ל"יבוא") קודם הוא gkdישנו הוא משיח של ביאתו על
משה. של ענינו

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שיחת ידועה ש"יבא 10והנה
בגי' "אחד" בצירוף ו"משה" "אחד", בגי' (שילה)"

"משיח".

ע"י  יהי' ("יבא") בפועל משיח של שביאתו והיינו
לנו  ניתן זו עבודה לבצע והכח "אחד". של באופן העבודה

בצירוף 11ממשה  זו) עבודה על הכח (נתינת "משה" ולכן ,
"משיח". בגי' עצמה) (העבודה "אחד"

בזה:·. והביאור
נברא" מילואו על "עולם נברא 12ארז"ל שכאשר היינו ,

חטא  ע"י שאח"כ אלא בשלימותם. עניניו כל היו העולם
זוהמא" בה הטיל חוה, על נחש "שבא וירד 13עה"ד, ,

(והעולם  דמ"ת,14האדם הזמן עד – וממעלתו משלימותו (
פסקה  סיני הר על שעמדו "ישראל כי מירידתן, נתעלו שאז

שאז 15זוהמתן" העגל חטא ע"י אח"כ ירידה באה ושוב ;
זוהמתן  הגאולה 16חזרה בוא עד בעולם היא ועדיין -

מן  אעביר הטומאה רוח "ואת היעוד ויקויים העתידה
יתברר 17הארץ" העולם לגמרי, הזוהמא תתבטל שאז ,

והעלי'. הזיכוך הבירור בתכלית ויתעלה ויזדכך

שכל  והיינו היא", עלי' צורך "ירידה אשר ידוע  והנה
ש  עלי'תכליתה לצורך היא הקודמת ממדריגה ירידה ל

ידה  על יש 18הבאה הירידה שלאחרי שהעלי' מובן הרי -
מזה  ומובן הירידה. קודם שהי' העילוי לגבי עלי' בה
חטא  ע"י הירידה לאחרי שבאה מ"ת ע"י העלי' שמדריגת
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יג.1) ד, פרשתנו
לשלוח 2) עתיד שאתה איש אותו ביד פ"מ: פדר"א וראה עה"פ. טוב לקח

כו' שלח תיב"ע: וראה גו'. הנביא אלי' את לכם שולח אנכי הנה שנא' כו'
יח. ו, וארא (תיב"ע אלי' הוא (ופנחס יומיא בסוף למשתלחא דחמי פנחס ביד
ב"מ  רש"י שם. אגדה מדרש פנחס. ר"פ יל"ש פמ"ז. פדר"א סע"א. קצ, זח"ב

ועוד)). א. יז, מ"א רלב"ג ב. קיד,
עה,3) משפטים תו"א ויחי. פ' שה"פ א. רנג, זח"א ו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב.
נא  ב"שלח שהכוונה הקודמת) בהערה (הובא כו' בפדר"א להמבואר וגם
את  שנתת כשם למשה הקב"ה א"ל ספ"ג: דב"ר ראה – לאלי' תשלח" ביד
באים  שניכם הנביא אלי' את להם כשאביא לע"ל כך בעוה"ז עליהם נפשך

כאחת.
ספי"א.4) מלכים הל' רמב"ם
שם.5) רמב"ם
א.6) פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי
י.7) מט, ויחי
עה"פ.8) הטורים בעל

וראה 9) ויחי. פ' ושה"פ להאריז"ל ל"ת שם. בעה"ט א. רנג, ב. כה, זח"א
הבאה. בהערה שנסמן בהשיחה

תרצ"ט.10) אחש"פ
שמה 11) בהשיחה שמבואר מה יובן ועפ"ז – רפמ"ב בתניא עדמש"כ

הכל  כאשר יהי' הגילויים כל שעיקר ידע שמשה היינו "משה" בגי' ש"שילה"
וילכו  העמים, מדבר ויזככו ויבררו הארץ, מן אעביר הטומאה רוח ואת יתברר,

שמשה זה דלכאורה ברינה. זה rciלשילה שבשביל (מספיק) טעם אינו כו'
– כדבעי ידיעה היינו ידע שמשה י"ל בפנים המבואר ולפי שילה. בגי' יהי'

שילה. בגי' הוא ולכן זו, עבודה על הכח נתינת תולדות, לה שיש
ג.12) פי"ג, ז. פי"ד, ב"ר ראה
א.13) קמו, שבת
ב.14) עד, יתרו תו"א ראה
ב.15) קצג, זח"ב ב. נב, זח"א שם. שבת
ספל"ו.16) תניא וראה שם. זהר
ב.17) יג, זכרי'
שם.18) ובהנסמן לך לפ' א' שיחה ח"ה לקו"ש בארוכה ראה
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ש  העילוי דרגת על יתרון בה יש עה"ד;mcewעה"ד, חטא
העתידה  העלי' של מעלתה ביתרון הוא שכמו"כ ובודאי
(שקודם  דמ"ת העלי' לגבי העגל) בחטא הירידה (שלאחרי

העגל). חטא

המעלה  לגבי הירידה, (שלאחרי זו עלי' של ומעלתה
ב"ה  אוא"ס המשכת מצד הן – שאת ביתר היא הקודמת)
(והעולם) בנ"י של התעלותם מצד והן מלמעלמ"ט

מלמטלמ"ע.

מ"ת  קודם שגם היות דעם דמ"ת: בעלי' שמצינו וכמו
הרמב"ם  ובלשון המצות, קיום על הכח ניתן ש"על 19כבר

החי  מן אבר לנח והוסיף וכו' אדה"ר נצטווה דברים ששה
ויעקב  כו' ויצחק כו' אלו על יתר ונצטווה אברהם בא כו'
עד  כולה התורה "כל קיימו דהאבות ואמחז"ל כו'" הוסיף

נתנה" רק 20שלא (לא נתחדש במ"ת דוקא הרי עכ"ז –
עצמן  המצות בקיום כח ותוספת רב כל 21עילוי גם) אלא ,

ד"ובנו הבאה zxga"22הענין בבנ"י, הקב"ה בחירת –
ית' קודם 23מעצמותו (שנתגלה וגילוי אור מכל שלמע'

מ"ת).

(והעולם): בנ"י של דרגתם למעלת בנוגע גם הוא וכן
מ"מ  ישראל, של זוהמתן חזרה העגל חטא שע"י דאעפ"י

מ"ת  קודם כמו זו זוהמא היתה שהבירור 24לא דלפי .
יותר  נעלית בדרגא הי' במ"ת זוהמתן" ד"פסקה והעילוי
היתה  שפעולתו והיינו עה"ד, חטא קודם העילוי מדרגת

יותר  וחודרת עדיין 25פנימית שלאח"ז בירידה גם לכן ,
פעולתו. ניכרת

שאז ‚. – העתידה בגאולה העלי' בענין גם הוא ועד"ז
כולם  בנ"י כל את תורה משיח משיח 26ילמד של תורתו ,

שבמ"ת  העלי' ויתירה 27(בדוגמת גדולה מעלה בה שגם – (
שבמ"ת  העלי' בגילוי 28על – הנ"ל הענינים ובשני :

(והעולם): בנ"י של ובמדריגתם מלמע' האלקות

בתניא  שהי'29מבואר האלקות שגילוי היות שעם
" רק זה הי' בכ"ז חושיית, ראי' בבחי' הי' "oirnבמ"ת

"ונגלה  שבחי' מזה מובן הרי לע"ל. שיהי' הגילוי ודוגמת
וגו'" הוי' הוא 30כבוד – לע"ל שיהי' ב"ה אוא"ס גילוי –

במ"ת. שהי' האלקות גילוי מבחי' יותר נעלה

לע"ל  הרי והעולם, בנ"י של למדריגתם בנוגע וגם
הטומאה רוח "ואת מ"ש ו"`xiarיקויים הארץ" rlaמן

והיינו 31וגו'"gvplהמות ,

" שרק במ"ת שהי' כמו ועדיין dwqt[לא – זוהמתן"
ע"י  בפועל שהי' (וכמו – לאח"ז שתחזור אפשריות נשארה

העגל) הי'32חטא לא בעולם שנפעל שהזיכוך לפי והיינו ,
העולם אלקות envrמצד וגילוי המשכת מצד כ"א ,

dlrnln זה גילוי כשנסתלק – היובל" "במשוך ולכן ,
הזוהמא  לחזרת אפשריות שוב היינו]33היתה לעת"ל אבל .

יועבר והזוהמא הטומאה שהעולם ixnblשענין והיינו ,
envrענינו הגילוי ed`מצד גם ולכן ויזדכך יתברר

של  באופן בעולם ויחדור יתגלה עי"ז שיבא (והעלי')
"לנצח".

העלי'„. היא הירידה לאחרי דוקא אשר מזה והנה
הכנה  אלא אינה הירידה אשר מובן ביותר, הנעלית

העבודה 34מוכרחת  דוקא כי והיינו אחרי'. הבאה להעלי'
העלי'. את המביאה היא הירידה במקום

ד"מעשה  ההכנה ע"י באה דמ"ת שהעלי' וכמו
הברזל"35אבות" ד"כור וזיכוך הבירור 36ואח"כ

לקבל 37במצרים  שיוכלו (והעולם) בנ"י את שהכינו שהם ,
דמ"ת; הגילוי

משך  זמן כל ועבודתינו "מעשינו של ההכנה ע "י כך,
שהעולם38הגלות" עד העולם וזיכוך מצד envrבבירור

דגאולה ed`ענינו העלי' תבוא כנ"ל ויתעלה יזדכך
העתידה.
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ה"א.19) פ"ט מלכים הל'
א.20) פב, קידושין ב. כח, יומא
שם.21) ובהנסמן וירא פ' ח"ה לך. פ' ח"ג לקו"ש ראה
ס"ד.22) ס' סי' או"ח אדה"ז שו"ע ראה
(23.1341 ע' ח"ד לקו"ש .24 ע' תש"ג ספה"מ ב. לח, ויקרא לקו"ת ראה

ואילך. ס"ה א' בשיחה לעיל וראה
ב.24) יד, זח"ג אורות ניצוצי ראה
(שמו"ר 25) כו' לתחתונים ירדו לא דעליונים הגזירה נתבטלה במ"ת שהרי

וראה  .21 הערה לעיל בהנסמן וראה טו) וארא תנחומא גם וראה ג. פי"ב,
לחגה"ש. שיחה ח"ח לקו"ש

פנ"ו.26) האמונה שער א. יז, צו לקו"ת
ובכ"מ.27) א. מט, שמות תו"א ראה
של 28) תורתו לפני היא הבל עוה"ז שתורת ורפ"ב) (ספי"א קה"ר ראה
משיח.
פל"ו.)29

פכ"ה.30) האמונה שער וראה ה. מ, ישעי'
ח.31) כה, ישעי'
שהוא 32) אפ"ל זוהמתן פסקה שבמ"ת ומה בסופו: תרמ"ג וירד ד"ה ראה

כאן  כמ"כ וניעור, חוזר להיות ויכול ישן שבהם שהרע בבינונים בסש"ב כמ"ש
מתחלה  שגם והיינו שינויים, וה"ז זוהמתן שחזרה העגל חטא הי' אח"כ הרי

לגמרי. נזדכך לא
(33– תורה שבמתן שם שיחות בלקוטי הענין lretaראה רק הי'

ועליית  בירור – לעליונים" יעלו "התחתונים וענין לתחתונים", ירדו ד"עליונים
במ"ת. ניתן ע"ז שהכח אלא מ"ת לאחרי הותחל עצמו התחתון

ואילך.34) 57 ע' ח"ה לקו"ש ראה
(35.776 ע' ח"ג לקו"ש ראה
נא.36) ח, א מלכים
שם.37) שמות אֿב), (עד, יתרו תו"א ראה
רפל"ז.38) תניא
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הידועה ‰. הקושיא בהקדים יובן מ"ש 39והענין 40על

יותר  מתאים הי' דלכאורה אחד": ה' וגו' ישראל "שמע
על  לכאורה, מורה, אינה "אחד" מלת כי יחיד", "ה' לומר
שיש  המנוי" "אחד יש שהרי הקב"ה, של יחודו אמיתית

נאמר  (ולכן לו "אחד"41שני מלת כי שני", ואין אחד "יש
"יחיד" מלת משא"כ "שני"), שוללת אינה עדיין לבדה

שני? של ענין מעיקרו שוללת
בזה  הנו 39והביאור דהיא תנת:,

ניכרת  אינה הקב"ה של אחדותו ואמיתית תכלית
זולתו מציאות כל דוקא exwirnבשלילת כ"א יחיד); (בחי'

נרגש ובכ"ז עולם של מציאות ישנה שאינו mleraכאשר
של  אחדותו אמיתת מתבטאת דוקא בזה לעצמו, מציאות
עולם  של למציאות כשישנו שגם "אחד" ענין וזהו הקב"ה.

היחוד  בתכלית ית' עמו הוא מיוחד בג'42מ"מ וכמרומז .
ז' – ח' העולם, רוחות ד' – ד' "אחד": שבמלת האותיות
של  "אלופו הקב"ה – א' ומטה), (מעלה וארץ רקיעים

ולגלות 43עולם" להמשיך שצריכים הוא אחד במלת והפי' .
ח' באותיות (הנרמז בעולם א') באות (הנרמז ית' אלקותו
שהוא  כפי – ואסתר העלם לשון – בעולם שגם וד')

eze`ivnaובגדריו,`ed אלופו" הוא מציאותו שכל יורגש
"אחד" שבמלת שהא' בזה גם (וכמרומז עולם" של
וכלולים  הראשונה היא – עולם" של "אלופו על הרומזת

אלי' ובטלים העולם).44בה מציאות על הרומזות והד' הח'

.Â(כשמו) שענינו – העולם יהי' איך לכאורה אך
ובאופן  – לקבל "כלי" – אלקות על ולהסתיר להעלים
תומ"צ  ניתנו לזה הנה עולם"? של "אלופו – עי"ז שיתגלה
העולם  את ויזככו יבררו וע"י שבהם בכדי במ"ת לישראל

בתחתונים" יתברך לו "דירה .45ויעשוהו
היינו, העולם, את ולזכך לברר הכח ניתן שבמ"ת וזה

שעל ומצוותי', התורה ניתנו שאז בלבד זו ייעשה mciלא
שבמ"ת  האלקות גילוי עצם שגם אלא ית', לו דירה העולם

בירור  על הכח נתנו שעה באותה העולם של ומדריגתו
מ"ת: לאחרי העולם וזיכוך

לגמרי  ממציאותו העולם נתבטל התורה שניתנה בשעה
הי' זה שביטול והיינו שמלמעלה, הגילוי עוצם מחמת
אלא  כו' צווח לא "צפור כמארז"ל: בעולם, גם מורגש

וכו'" שותק ש 46העולם ואף שהוא . כמו עצמו, העולם
אור  גילוי לקבל עוד ראוי הי' לא ובמציאותו בגדריו

ורק שבמ"ת, מצד lhazpyהנעלה וכו' וממציאותו מגדריו
הבא כנ"ל),rnln'הגילוי שעה, לפי רק זה הי' (ולכן

שיוכל  הכח שנתן הוא מ"ת בשעת זה ביטול  הנה
יהי' אשר עד אח"כ ולהתעלות ולהזדכך להתברר העולם

ית'. לו ודירה "כלי"

.Ê"אחד" בהוספת ש"משה" מה יבואר ועפ"ז
נתינת  הוא (מ"ת) משה של ענינו כי "משיח". בגימטריא

"אחד" של באופן העולם וזיכוך בבירור העבודה על ,47כח
העתידה  הגאולה את תביא משה, של בכחו זו ועבודה

משיח  של ענינו .48שהוא
כי  ומשיח, משה בין הפנימית השייכות מבוארת עפ"ז
בכחו  זהו אבל משיח, ע"י בפועל באה העתידה הגאולה
ולהביא  לקרב היכולת ניתנה ועלֿידו שממנו משה, של

משיח. גילוי

הוא  שמשה אף כי שביניהם: ההבדל גם מובן מאידך,
מצרים  וגלות שעבוד תכלית הרי ישראל, של גואלם

כמ"ש  מ"ת, הוא ממצרים ישראל של ויציאתם 49וגאולתם

ההר  על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
על  (נוסף משה, של ענינו שהוא מ"ת של וענינו הזה",
נתינת  ה"ה כנ"ל), בבנ"י הקב"ה בחירת של העיקרי הענין

gkd משיח של ענינו העולם; וזיכוך בבירור העבודה על
כאשר  לאח"ז, העבודה והעיקר והזיכוך הבירור גמר הוא

וכו' ויזדכך יתברר כבר .50העולם
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ספהמ"צ 39) ואילך. ח אות הק"ש שער בינה אמרי ב. נה, וארא תו"א ראה
ובכ"מ. קכד. ע' להצ"צ

ד.40) ו, ואתחנן
ח.41) ד, קהלת
(42.1335 ע' ח"ד לקו"ש ראה
אדה"ז 43) שו"ע ס"ו. שם או"ח שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו. שם או"ח
ב).44) (פט, פי"ב שעהיוה"א ראה
פט"ז.45) נשא תנחומא
ספכ"ט.46) שמו"ר
כי 47) במ"ת, לק"ש זכו שישראל לא) פ"ב, (דב"ר משארז"ל יובן ובזה

כבפנים. ד"אחד", העבודה על הכח להם ניתן במ"ת
בגי'48) "אחד" בצירוף ש"משה" שזה מבואר הנ"ל שבשיחה ואף

בענין  התאחדות ובפרט בכלל, אחדות תהי' שבישראל שבזה היינו "משיח"
להיות  הרי – משיח. ע"י שלימה הגאולה ימשיכו כו' משיח אודות הדיבור

עצמם, ישראל של ומצבם וזיכוך בבירור רק לא תלויים דלע"ל שהגילויים
הרי  ובכ"מ, ואילך) (פל"ז בתניא כמבואר העולם וזיכוך בבירור גם כ"א

בעולם. גם ד"אחד" הענין שצ"ל עכצ"ל
(ראה  בישראל אחדות תחלה צ"ל בעולם אחדות לפעול שבכדי אלא
ג"כ  הוא בישראל האחדות ואמתית שם). 49 ובהערה 159 ע' ח"ט לקו"ש
מחולק  כ"א שבזה שבהם, הפרטי הציור מצד שגם – ד"אחד" הענין בדוגמת
לקו"ש  ואילך. 1142 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה (ראה בהתאחדות הם – מחבירו

הנ"ל). ח"ט
יב.49) ג, פרשתנו
לך 50) אמרתי לא שם): (פדר"א למשה הקב"ה מענה תוכן גם שזהו וי"ל

אומר  שאתה איש לאותו פרעה, אל ואשלחך לך אלא ישראל אל ואשלחך לך
כו', ישראל אל לע"ל שולח אני

ולזככו  לבררו בעולם, "פרעה" מציאות שיש בעוד הוא משה של ענינו כי
הטומאה  רוח ש"ואת לאחר בעיקר הוא (ומשיח) אלי' של ענינו משא"כ כו',

כבפנים. הארץ", מן אעביר
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הידועה ‰. הקושיא בהקדים יובן מ"ש 39והענין 40על

יותר  מתאים הי' דלכאורה אחד": ה' וגו' ישראל "שמע
על  לכאורה, מורה, אינה "אחד" מלת כי יחיד", "ה' לומר
שיש  המנוי" "אחד יש שהרי הקב"ה, של יחודו אמיתית

נאמר  (ולכן לו "אחד"41שני מלת כי שני", ואין אחד "יש
"יחיד" מלת משא"כ "שני"), שוללת אינה עדיין לבדה

שני? של ענין מעיקרו שוללת
בזה  הנו 39והביאור דהיא תנת:,

ניכרת  אינה הקב"ה של אחדותו ואמיתית תכלית
זולתו מציאות כל דוקא exwirnבשלילת כ"א יחיד); (בחי'

נרגש ובכ"ז עולם של מציאות ישנה שאינו mleraכאשר
של  אחדותו אמיתת מתבטאת דוקא בזה לעצמו, מציאות
עולם  של למציאות כשישנו שגם "אחד" ענין וזהו הקב"ה.

היחוד  בתכלית ית' עמו הוא מיוחד בג'42מ"מ וכמרומז .
ז' – ח' העולם, רוחות ד' – ד' "אחד": שבמלת האותיות
של  "אלופו הקב"ה – א' ומטה), (מעלה וארץ רקיעים

ולגלות 43עולם" להמשיך שצריכים הוא אחד במלת והפי' .
ח' באותיות (הנרמז בעולם א') באות (הנרמז ית' אלקותו
שהוא  כפי – ואסתר העלם לשון – בעולם שגם וד')

eze`ivnaובגדריו,`ed אלופו" הוא מציאותו שכל יורגש
"אחד" שבמלת שהא' בזה גם (וכמרומז עולם" של
וכלולים  הראשונה היא – עולם" של "אלופו על הרומזת

אלי' ובטלים העולם).44בה מציאות על הרומזות והד' הח'

.Â(כשמו) שענינו – העולם יהי' איך לכאורה אך
ובאופן  – לקבל "כלי" – אלקות על ולהסתיר להעלים
תומ"צ  ניתנו לזה הנה עולם"? של "אלופו – עי"ז שיתגלה
העולם  את ויזככו יבררו וע"י שבהם בכדי במ"ת לישראל

בתחתונים" יתברך לו "דירה .45ויעשוהו
היינו, העולם, את ולזכך לברר הכח ניתן שבמ"ת וזה

שעל ומצוותי', התורה ניתנו שאז בלבד זו ייעשה mciלא
שבמ"ת  האלקות גילוי עצם שגם אלא ית', לו דירה העולם

בירור  על הכח נתנו שעה באותה העולם של ומדריגתו
מ"ת: לאחרי העולם וזיכוך

לגמרי  ממציאותו העולם נתבטל התורה שניתנה בשעה
הי' זה שביטול והיינו שמלמעלה, הגילוי עוצם מחמת
אלא  כו' צווח לא "צפור כמארז"ל: בעולם, גם מורגש

וכו'" שותק ש 46העולם ואף שהוא . כמו עצמו, העולם
אור  גילוי לקבל עוד ראוי הי' לא ובמציאותו בגדריו

ורק שבמ"ת, מצד lhazpyהנעלה וכו' וממציאותו מגדריו
הבא כנ"ל),rnln'הגילוי שעה, לפי רק זה הי' (ולכן

שיוכל  הכח שנתן הוא מ"ת בשעת זה ביטול  הנה
יהי' אשר עד אח"כ ולהתעלות ולהזדכך להתברר העולם

ית'. לו ודירה "כלי"

.Ê"אחד" בהוספת ש"משה" מה יבואר ועפ"ז
נתינת  הוא (מ"ת) משה של ענינו כי "משיח". בגימטריא

"אחד" של באופן העולם וזיכוך בבירור העבודה על ,47כח
העתידה  הגאולה את תביא משה, של בכחו זו ועבודה

משיח  של ענינו .48שהוא
כי  ומשיח, משה בין הפנימית השייכות מבוארת עפ"ז
בכחו  זהו אבל משיח, ע"י בפועל באה העתידה הגאולה
ולהביא  לקרב היכולת ניתנה ועלֿידו שממנו משה, של

משיח. גילוי

הוא  שמשה אף כי שביניהם: ההבדל גם מובן מאידך,
מצרים  וגלות שעבוד תכלית הרי ישראל, של גואלם

כמ"ש  מ"ת, הוא ממצרים ישראל של ויציאתם 49וגאולתם

ההר  על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
על  (נוסף משה, של ענינו שהוא מ"ת של וענינו הזה",
נתינת  ה"ה כנ"ל), בבנ"י הקב"ה בחירת של העיקרי הענין

gkd משיח של ענינו העולם; וזיכוך בבירור העבודה על
כאשר  לאח"ז, העבודה והעיקר והזיכוך הבירור גמר הוא

וכו' ויזדכך יתברר כבר .50העולם

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

ספהמ"צ 39) ואילך. ח אות הק"ש שער בינה אמרי ב. נה, וארא תו"א ראה
ובכ"מ. קכד. ע' להצ"צ

ד.40) ו, ואתחנן
ח.41) ד, קהלת
(42.1335 ע' ח"ד לקו"ש ראה
אדה"ז 43) שו"ע ס"ו. שם או"ח שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו. שם או"ח
ב).44) (פט, פי"ב שעהיוה"א ראה
פט"ז.45) נשא תנחומא
ספכ"ט.46) שמו"ר
כי 47) במ"ת, לק"ש זכו שישראל לא) פ"ב, (דב"ר משארז"ל יובן ובזה

כבפנים. ד"אחד", העבודה על הכח להם ניתן במ"ת
בגי'48) "אחד" בצירוף ש"משה" שזה מבואר הנ"ל שבשיחה ואף

בענין  התאחדות ובפרט בכלל, אחדות תהי' שבישראל שבזה היינו "משיח"
להיות  הרי – משיח. ע"י שלימה הגאולה ימשיכו כו' משיח אודות הדיבור

עצמם, ישראל של ומצבם וזיכוך בבירור רק לא תלויים דלע"ל שהגילויים
הרי  ובכ"מ, ואילך) (פל"ז בתניא כמבואר העולם וזיכוך בבירור גם כ"א

בעולם. גם ד"אחד" הענין שצ"ל עכצ"ל
(ראה  בישראל אחדות תחלה צ"ל בעולם אחדות לפעול שבכדי אלא
ג"כ  הוא בישראל האחדות ואמתית שם). 49 ובהערה 159 ע' ח"ט לקו"ש
מחולק  כ"א שבזה שבהם, הפרטי הציור מצד שגם – ד"אחד" הענין בדוגמת
לקו"ש  ואילך. 1142 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה (ראה בהתאחדות הם – מחבירו

הנ"ל). ח"ט
יב.49) ג, פרשתנו
לך 50) אמרתי לא שם): (פדר"א למשה הקב"ה מענה תוכן גם שזהו וי"ל

אומר  שאתה איש לאותו פרעה, אל ואשלחך לך אלא ישראל אל ואשלחך לך
כו', ישראל אל לע"ל שולח אני

ולזככו  לבררו בעולם, "פרעה" מציאות שיש בעוד הוא משה של ענינו כי
הטומאה  רוח ש"ואת לאחר בעיקר הוא (ומשיח) אלי' של ענינו משא"כ כו',

כבפנים. הארץ", מן אעביר
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.Á קטן עולם הוא בעולם 51האדם הנ"ל סדר וע"ד .
אדם  יצא אשר ויום, יום ובכל בכאו"א הוא כן (כפשוטו)
רוחי. אפקיד בידך אומר ואח"כ ערב. עדי ולעבודתו לפעלו

חדשה  ברי' נעשה חדשה.52ולמחרתו עבודה ומתחיל
"לביהכ"נ  – ותורה בתפלה מתחילה היום עבודת

לביהמ"ד" לעבודתו 53ומביהכ"נ "הכח" מקבל גם ואז ,
התפלה  (ע"י בגופו מתפשטת נפה"א lekie)54בעולם:

תבלין  – התורה (ע"י בעולם ובחלקו ביצה"ר למשול
–55ליצה"ר  באה d`xedוכפשוטו ואח"כ דרכיו); בכל

דרך  מנהג בהם "הנהג – עולם בעניני בפועל העבודה
הרמב"ם 56ארץ" כמ"ש אשר ועד צריך 57. כו' "שהחכם

שבכל  והיינו וכו'", ובמשקהו במאכלו כו' ניכר שיהי'
ו"מלט  בראשו" עיניו "החכם שהוא ניכר יהי' אלו ענינים

בחכמתו" (קטנה) העיר את לה"אלף"58הוא בטל ה"חד" ,
חכמה" "אאלפך ע"י עולם של .59אלופו

חשבון  האדם עושה שאז היום, עבודת גמר ולאחרי
תפקידו  שוב מודגש היום, במשך עבודתו של צדק
שאומר  וזהו העולם. עניני בכל האל"ף בחי' להמשיך

אֿל גו' רוחי אפקיד "אמת"zn`"60"בידך של ענינו כי .
וכמש"נ  הנ"ל, "אחד" בחי' ע"ד הוי'61הוא "ואמת

בירושלמי 62לעולם" וכדאי' הקב"ה 63, של ש"חותמו
ראשונה  הא' הנה א'מ'ת', האותיות שבג' לפי אמת"
שבאותיות, אחרונה – ות' אמצעיתן, – ומ' שבאותיות,

אלקים",64כמ"ש  אין ומבלעדי אחרון ואני ראשון "אני
הק  אל הקצה מן העולם עניני שבכל יומשך והיינו צה

וש"מאמיתת  עולם, של אלופו – הוי'" "אמת ויתגלה
בספרים  איתא ולכן הנמצאים". כל נמצאו 65מציאותו

ענין  היפך – "מת" נשאר "אמת" ממלת הא' שבהסיר
החיים.

בירור  על הכח ניתן תורה במתן הרי שבכללות, וכשם
בירור  ע"י כאו"א, של הפרטית בעבודתו כך העולם, וזיכוך

עליו כמצווה עבודתו ע"י בעולם חלקו (בחי'dxezaוזיכוך
הכללית  להגאולה באים בעגלא 66משה), משיח) (בחי'

דידן.
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ד.51) א, קה"ר פל"א. אדר"נ ועייג"כ א). (ק, תס"ט ג. פקודי תנחומא
סע"א. ה, במדבר לקו"ת פע"ב. ח"א מו"נ ב. קלד, זח"א

ס"ו 52) ס"א, ס"ד מהדו"ק או"ח אדה"ז שו"ע תשב. רמז תהלים ילקו"ש
ס"א.

א.53) סד, ברכות
ובכ"מ.)54 ד. עט, פנחס לקו"ת

ב.55) ל, קידושין ראה
קנהֿקנו.56) סי' או"ח אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, ברכות
ה"א.57) פ"ה דעות הל'
ב.58) לב, נדרים טו. ט, יד. ב, קהלת

לג.59) לג, איוב
ו.60) לא, תהלים
ב.61) קיז, תהלים
ד.62) ל, בהעלתך לקו"ת ראה
א.63) ט, פ"א שהש"ר י. פ"א, דב"ר וראה ה"א. פ"א סנהדרין
ו.64) מד, ישעי'
מע'65) מאו"א וראה זימני'. בלא ד"ה א. צז, סנהדרין מהרש"א חדא"ג

אמת.
ס"ד.66) אגה"ק ראה



כז

ביאור, דיש ג' בחי' בעולם – אור, מים, רקיע, וכן יש 
ג' בחי' אלו ב"נשמות" אברהם יצחק ויעקב – אבות 
העולם, וכן באבות החסידות – אדה"ז, אדה"א, והצ"צ

וכח, ככתוב בתניא שער  חיות,  אור,  ג' בחי':  יש 
יעו"ש, שמסדרן אור  והאמונה פי"ב1 בהג"ה  היחוד 

חיות וכח.
אור, אינו נמשך עם הדבר שמאיר עליו, אם שפועל 
שפועל  והירח  השמש  אור  כמו  עליו,  בהארתו 
גרש  וממגד  שמש  תבואות  ממגד  כמ"ש2  בצמחים 
ירחים וכדומה, אך אינו נמשך עם הדבר שפעל עליו, 

והוא המשכה בבחי' מקיף בכלל.
המשכה  והוא  שמחייהו,  הדבר  עם  נמשך  חיות, 

בבחי' פנימי בכלל, אך ב' אלו אינם יוצאים לחוץ מן 
הדבר שנמשכים עליו ובו.

וראי'  תנועה  שבאדם  הכחות  כל  כמו  שהוא  וכח, 

ושמיעה וכדומה, הוא מה שפועל בדבר שחוץ ממנו, 
שרואה ושומע דבר שחוץ ממנו וכדומה.

מים  דאור  בחי'  הג'  הן  שהן  לומר,  מאד  וקרוב 
ובע"ח שער4  רקיע3 המבואר בזהר תרומה דף קס"ז 
אותיות  הג'  לנגד  והם  ע"ש,  ו'  ה'  דרוש  ומ"ד  מ"ן 
יה"ו שבשם, הג' מוחין חב"ד, והג' קוין ימין שמאל 

ואמצע, בכלל וכו'.
בעולמות,  השתלשלות  בסדר  הם  אלו  בחי'  וג' 

שעולמות הו"ע חיצוניות.
וכמו"כ ישנם בנשמות שהם פנימיות, והיינו מלבד 
ולידתה ישנם הג'  זה שבכל נשמה באופן המשכתה 
כמובן  וכח  חיות  אור  רקיע,  מים  דאור  הללו  בחי' 
ק'  רביעית  בחי'  עוד  )ויש  שם,  ומ"ד  מ"ן  משער 

ברכאן כמש"ש(.
הנה בכלל הנשמות ישנם ג"כ כל הבחי' הללו.

1( וז"ל: ולפי שכל אות ואות מכ"ב אותיות התורה היא המשכת חיות 
וכח מיוחד פרטי שאינו נמשך באות אחרת לכך גם תמונתן בכתב כל 
אות היא בתמונה מיוחדת פרטית המורה על ציור ההמשכה והתגלות 
ונתגלה  נמשך  הוא  איך  זו  באות  ונמשך  הנגלה  והכח  והחיו'  האור 

ממדותיו של הקב"ה ורצונו וחכמתו וכו'.
2(דברים לג, יד.

ואילך.  ב  שח,  חנוכה  התורה  אור  א-ב.  ע'  דא"ח(  )עם  סידור  ראה   )3
ספר הערכים-חב"ד )כרך ג( ערך אור מים רקיע )עמוד תא ואילך( וש"נ.

4( שער לט.

והוא, כי אין קורין5 אבות אלא לשלשה.
כי עד אברהם הי' העולם  אברהם הוא בחי' אור, 
כמארז"ל,  להאיר6  התחיל  והוא  באפלה  משתמש 
בא  כו'  מאיר  שאתה  עד  ל'  סו"פ  נח  במד"ר7  ועיין 

והאיר לפני כו' ע"ש, הרי שאברהם הוא בחי' אור.
יצחק הוא בחי' מים, וזהו שעבודתו היתה בחפירת 

בארות מים חיים.
יו"ד  מים במלואו, מ"ם  ק"פ כמספר  היו  חייו  וימי 

מ"ם.
ויצחק הוא קץ8 חי, היינו חיות שהוא כמו בחי' מים, 
המשכה  שהוא  חיות  כי  גבורה,  יצחק  גימטריא  חיות9 
הגבורות  מצד  הוא  והכלי  הגוף  עם  שנמזג  בפנימית 
דוקא, משא"כ מצד חסד הוא בחי' אור מקיף, כמ"ש10 
וימינו תחבקני ועיין בד"ה והנה רבקה יוצאת תרנ"ט11 
זיע"א, והוא בחי' מים, כי חיות  ז"ל נבג"מ  מאדמו"ר 
לחלוחית,  לו  אין  ובמת  הוא מהלחלוחית שבו,  הדבר 
כו'  יהללו  המתים  לא  ע"ש13  פסול  היבש  לולב12  כי 

כדאיתא בירושלמי14 מס' סוכה.
יעקב הוא בחי' רקיע )שרוב אותיות דרקיע יש בו, 
וב' ור'15 מתחלפין זה בזה, וכשתוסיף יעקב על מספר 
צחק דיצחק )כמ"ש16 צחק עשה כו'( יהי' מספר17 רקיע, 

5( ברכות טז, ב. וראה לקוטי שיחות חלק ד' פרשת בלק עמוד 1068 
הערה 12. חלק י' עמוד 97 הערה 48.

6( )בראשית רבה פרשה ב, ג( "אמר הקב"ה עד מתי יהא העולם מתנהג 
)ישעי'  יהי אור זה אברהם הה"ד  ויאמר אלקים  באפילה תבא האורה, 

מא( מי העיר ממזרח צדק וגו' אל תקרי העיר אלא האיר ע"ש.
י( "אברהם דומה לאהבו של מלך, שראה  7( )בראשית רבה פרשה ל, 
עליו  מאיר  והתחיל  אוהבו  הציץ  האפלים,  במבואות  המלך מהלך  את 
דרך החלון, הציץ המלך וראה אותו, אמר לו עד שאתה מאיר לי דרך 
לי  מאיר  עד שאתה  לאברהם  כך אמר הקב"ה  לפני,  והאיר  בא  החלון 
ישראל  בארץ  לפני  והאיר  בא  מחו"ל(,  )פי'  ומחברותי'  מאספוטמיא 

וכו'".
8( ראה השמטות לזוהר ח"א דף רנב, ב. ספר המאמרים רנ"ט סוף ד"ה 

כשמן הטוב עמוד קלא. )הוצאת קה"ת תשע"א(.
9( חיות )בגי' 424(, וכן יצחק )208( + גבורה )216( = 424.

10( שיר השירים ב, ו.
11( ראה שם ספר המאמרים רנ"ט עמוד קלא )הוצאת קה"ת תשע"א(.

12( סוכה פרק ג' משנה א'.
13( תהלים קטו, יז.

14( פרק ג' הלכה א'.
בסימני  בית"  ה"אלף  ע"י  מתחלפין  דהם  כ,  סימן  סוף  לעיל  ראה   )15

אי"ק, בכ"ר וכו'.
16( בראשית כא, ו.

רקי"ע  וכן   .380  =  )188( צח"ק   +  )182 )בגימטריא  יעק"ב   )17

מתוך פניני לוי יצחק על התורה



כח

אות  שבשם,  ו'19  דיצחק(  מיא  שאגלידו18  מה  והוא 
שמים  הנקרא  שרקיע  וכידוע  יעקב,  של  מדתו  אמת20 
הוא בחי' יעקב21 תפארת22, והוא בחי' כח גימטריא ב' 

פעמים יד23, היינו תפארת הכולל ב' ידים.
בינה,  יצחק חיות –  והיינו אברהם אור – חכמה24, 
וגבורה,  דחסד  עטרין  תרין25  הכולל  דעת   – כח  יעקב 
זהו כח ב' פעמים יד ויעקב נתן לדוד כ"ח שנים מחייו 

כמ"ש26 בזהר, הוא מפני שיעקב27 הוא בחי' כח.
והיינו דאור מים רקיע, אור חיות כח, הם הג' אבות 

וכו'.
וכמו"כ בתורה יש אלו הג' בחי' דאור מים רקיע, אור 

חיות כח.
כי תורה נק' אור כמ"ש28 ותורה אור.

ותורה נמשלה למים, ונק' חיים, תורת חיים.
היחוד  בשער  בתניא  עיין  רקיע  בחי'  היא  ותורה 
והאמונה סוף פרק ה', וכמ"ש29 מן השמים השמיעך את 

קולו כו' ששמים30 הוא רקיע.
יש  שם  בתניא  המבואר  התורה  אותיות  )ובכ"ב 
רקיע  לתיבת  רל"א32  כשתצרף  כידוע,  שערים  רל"א31 

יהי' המספר ביחד, תור"ה(.
והיא בחי' כח, עיין במדרש רבה33 שמות פ"ה ס"ט 

בגימטריא 380.
18( ראה זוהר חלק א' דף עז, א. חלק ב' נ, ב.

 – )ה'  חיות  חכמה(,   – )י'  אור,  כנגד  הם  י'ה'ו'  האותיות  וכנ"ל,   )19
בינה(, רקיע )ו' דעת – תפארת, הכולל חסד וגבורה(.

20( זוהר ח"ג פרשת ויקרא עמוד ב, א )מובא לקמן סימן   (. ראה תורת 
מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד נה.

21( יעקב בחי' תפארת: ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, א. 
לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב. תורה אור עמוד פ, ד.

הכולל  תפארת  בחי'  וזהו  )חסד(,  ומים  )גבורה(  אש  הוא  שמי"ם   )22
שניהם. ראה לעיל סימן כ.

23( ראה בזה לקמן סימן
24( והיינו דהבחי' "אור חיות כח" – הן במוחין והן במדות.

מבאר  קסה  עמוד  שמות-דברים  לזוהר  הערות  יצחק  לוי  בלקוטי   )25
הטעם דנקראים "תרין עטרין" )כתרים( דחסד וגבורה וז"ל: מה שחסד 
וגבורה דדעת נקראים עטרין, עטרא דחסד, עטרא דגבורה, שעטרה הוא 

בחי' מקיף, כי הם בבחי' מקיף על המדות דחסד וגבורה עצמן.
26( זוהר ח"א דף קסח עמוד א. ראה לקמן סימן

27( ראה לקמן סימן
28( משלי ו, כג.
29(דברים ד, לו.

30( ראה לעיל סימן כ.
31( ספר יצירה פ"ב מ"ב. לקוטי תורה – הוספות ויקרא – נג, א. ספר 
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39( ראה גם לקמן סימן
40( בראשית כו, יב.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד ג

יט  חוברת

וצעירים  מבוגרים על השפעה
רבה. ומסירות גדולה הדרתֿכבוד מתוך בעלי אחרי נמשך הציבור

"עין  עלינו תחול שלא כדי זה, בעניין מאוד להיזהר עלינו היה – זמני באופן ששכרנו הדירה – בביתנו

ידידנו  של רב עמל לאחר לבקרנו. המגיעה האנשים כמות את יספור ושלא בעלֿהבית, של תמיד הבולשת הרע"

הדבר.הטו  בידינו עלה בים

שהיו  מהם ומי מבוגרים, ביהודים מלא ביתנו היה – בלילה למדי מאוחרת לשעה ועד היום, בשעות וכך,

חמורים  אמצעים ננקטו – ילדים ובמיוחד צעירים, לאנשים ביחס ואילו בניו; את גם אתו מביא היה – ילדים לו

בחברתו. יימצאו ושלא אליהם, תגיע לא שהשפעתו להבטיח כדי

דבריו. לכל רב בעניין והקשיבו בחברתו, מאוד טוב הרגישו מצדם, הצעירים,

שקיבלו  הסובייטי, בביתֿהספר תלמידים – ילדים שלושה גם היו דתי, חינוך שקיבלו אחדים ילדים מלבד

כשר, אוכל להם שתספק מאמם בתוקף שדרשו עד כלֿכך, אליו שנקשרו – האחוזים מאת בכל אנטיֿדתי חינוך

עלֿידי  שחולקה  המזון קצבת שכן למדי, מסובך היה הדבר בבתיהם. שהוכנו מהמאכלים אכלו לא ופשוט

וכדומה. טריפה בשר כללה הממשלה

ובעיקר  בלימודיהם, מיד להם שהזיק דבר – בשבת כתבו ולא שבת, לשמור אלו ילדים החלו בביתֿהספר גם

לביתֿהמדרש  ללכת ומיד שם, להירשם כדי לביתֿהספר לבוא קבע דרך אלו ילדים נהגו בבוקר בשבת במבחנים.

היום. כל במשך שהו ושם הרב, אל

לשם. שפונו מלנינגרד ילדים אלה היו

כ  חוברת

ליליים  מפגשים
מבחוץ  לראות היה שניתן כך אותו, שיסתיר כניסה שער היה שלא ומובן לרחוב, ישירות פנה דירתנו פתח

מאוד. שבלט דבר זקן, עטורי היו אלינו הבאים רוב אלינו. שנכנס מי כל

היינו  – בבית חם כה היה ולא יותר, קריר נעשה האוויר כשמזג – ובלילה מאוד, כבדים היו החום גלי

ברחוב. ההולכים של לעיניהם כלֿכך ייראו לא שהמבקרים כדי סגורים, כשהתריסים קרובות לעתים יושבים

מספיק  היו לא שם. שהיה ממה כלשהו חפץ על אחד כל בחצר, מתיישבים הכל היו – יותר עוד כשהחשיך

שבחבורה. הצעירים זאת עשו בדרךֿכלל הקרקע. על פשוט הדשא, על לשכב שנהגו מי והיו לכולם, כסאות

זאת. לתאר כדי מלים בפי אין בעלי! במחיצת זה מבילוי הנאתם היתה גדולה כמה

שהתברר  כפי הרגיל. מגדר יוצא חיוורון בהן ושלט מאוד , כחושות בעלי של פניו כבר היו תקופה באותה

הנובע": "מעיין בבחינת היה – שומעיו עם והתוועד כשדיבר אבל מסוכן. חולה אז היה כבר הוא לאחרֿמכן,

נשכחו. כמו מכאוביו וכל בריא, אדם כקול חזק היה קולו בריא, אדם כפני לפתע נראו פניו

אפופי  רב. ביוקר זאת כל על לשלם עלולים היו המשפיע והן השומעים הן ימים, באותם ששררו בתנאים

במוחנו  חלפה ששמענו קל רחש כל עם בו. נשארים אנו היינו חרדה  ואפופי ביתנו, את עוזבים הם היו חרדה

הפעם?"המחשבה: זה "מי

כעבור  ואם למחרת אם – שוב שכזה מפגש של התכנסותו את מנעו לא והחששות הפחדים זאת, עם יחד

ימים. מספר

יט  חוברת

וצעירים  מבוגרים על השפעה
רבה. ומסירות גדולה הדרתֿכבוד מתוך בעלי אחרי נמשך הציבור

"עין  עלינו תחול שלא כדי זה, בעניין מאוד להיזהר עלינו היה – זמני באופן ששכרנו הדירה – בביתנו

ידידנו  של רב עמל לאחר לבקרנו. המגיעה האנשים כמות את יספור ושלא בעלֿהבית, של תמיד הבולשת הרע"

הדבר.הטו  בידינו עלה בים

שהיו  מהם ומי מבוגרים, ביהודים מלא ביתנו היה – בלילה למדי מאוחרת לשעה ועד היום, בשעות וכך,

חמורים  אמצעים ננקטו – ילדים ובמיוחד צעירים, לאנשים ביחס ואילו בניו; את גם אתו מביא היה – ילדים לו

בחברתו. יימצאו ושלא אליהם, תגיע לא שהשפעתו להבטיח כדי

דבריו. לכל רב בעניין והקשיבו בחברתו, מאוד טוב הרגישו מצדם, הצעירים,

שקיבלו  הסובייטי, בביתֿהספר תלמידים – ילדים שלושה גם היו דתי, חינוך שקיבלו אחדים ילדים מלבד

כשר, אוכל להם שתספק מאמם בתוקף שדרשו עד כלֿכך, אליו שנקשרו – האחוזים מאת בכל אנטיֿדתי חינוך

עלֿידי  שחולקה  המזון קצבת שכן למדי, מסובך היה הדבר בבתיהם. שהוכנו מהמאכלים אכלו לא ופשוט

וכדומה. טריפה בשר כללה הממשלה

ובעיקר  בלימודיהם, מיד להם שהזיק דבר – בשבת כתבו ולא שבת, לשמור אלו ילדים החלו בביתֿהספר גם

לביתֿהמדרש  ללכת ומיד שם, להירשם כדי לביתֿהספר לבוא קבע דרך אלו ילדים נהגו בבוקר בשבת במבחנים.

היום. כל במשך שהו ושם הרב, אל

לשם. שפונו מלנינגרד ילדים אלה היו

כ  חוברת

ליליים  מפגשים
מבחוץ  לראות היה שניתן כך אותו, שיסתיר כניסה שער היה שלא ומובן לרחוב, ישירות פנה דירתנו פתח

מאוד. שבלט דבר זקן, עטורי היו אלינו הבאים רוב אלינו. שנכנס מי כל

היינו  – בבית חם כה היה ולא יותר, קריר נעשה האוויר כשמזג – ובלילה מאוד, כבדים היו החום גלי

ברחוב. ההולכים של לעיניהם כלֿכך ייראו לא שהמבקרים כדי סגורים, כשהתריסים קרובות לעתים יושבים

מספיק  היו לא שם. שהיה ממה כלשהו חפץ על אחד כל בחצר, מתיישבים הכל היו – יותר עוד כשהחשיך

שבחבורה. הצעירים זאת עשו בדרךֿכלל הקרקע. על פשוט הדשא, על לשכב שנהגו מי והיו לכולם, כסאות

זאת. לתאר כדי מלים בפי אין בעלי! במחיצת זה מבילוי הנאתם היתה גדולה כמה

שהתברר  כפי הרגיל. מגדר יוצא חיוורון בהן ושלט מאוד , כחושות בעלי של פניו כבר היו תקופה באותה

הנובע": "מעיין בבחינת היה – שומעיו עם והתוועד כשדיבר אבל מסוכן. חולה אז היה כבר הוא לאחרֿמכן,

נשכחו. כמו מכאוביו וכל בריא, אדם כקול חזק היה קולו בריא, אדם כפני לפתע נראו פניו

אפופי  רב. ביוקר זאת כל על לשלם עלולים היו המשפיע והן השומעים הן ימים, באותם ששררו בתנאים

במוחנו  חלפה ששמענו קל רחש כל עם בו. נשארים אנו היינו חרדה  ואפופי ביתנו, את עוזבים הם היו חרדה

הפעם?"המחשבה: זה "מי

כעבור  ואם למחרת אם – שוב שכזה מפגש של התכנסותו את מנעו לא והחששות הפחדים זאת, עם יחד

ימים. מספר



כט

המשך בעמוד ג

יט  חוברת

וצעירים  מבוגרים על השפעה
רבה. ומסירות גדולה הדרתֿכבוד מתוך בעלי אחרי נמשך הציבור

"עין  עלינו תחול שלא כדי זה, בעניין מאוד להיזהר עלינו היה – זמני באופן ששכרנו הדירה – בביתנו

ידידנו  של רב עמל לאחר לבקרנו. המגיעה האנשים כמות את יספור ושלא בעלֿהבית, של תמיד הבולשת הרע"

הדבר.הטו  בידינו עלה בים

שהיו  מהם ומי מבוגרים, ביהודים מלא ביתנו היה – בלילה למדי מאוחרת לשעה ועד היום, בשעות וכך,

חמורים  אמצעים ננקטו – ילדים ובמיוחד צעירים, לאנשים ביחס ואילו בניו; את גם אתו מביא היה – ילדים לו

בחברתו. יימצאו ושלא אליהם, תגיע לא שהשפעתו להבטיח כדי

דבריו. לכל רב בעניין והקשיבו בחברתו, מאוד טוב הרגישו מצדם, הצעירים,

שקיבלו  הסובייטי, בביתֿהספר תלמידים – ילדים שלושה גם היו דתי, חינוך שקיבלו אחדים ילדים מלבד

כשר, אוכל להם שתספק מאמם בתוקף שדרשו עד כלֿכך, אליו שנקשרו – האחוזים מאת בכל אנטיֿדתי חינוך

עלֿידי  שחולקה  המזון קצבת שכן למדי, מסובך היה הדבר בבתיהם. שהוכנו מהמאכלים אכלו לא ופשוט

וכדומה. טריפה בשר כללה הממשלה

ובעיקר  בלימודיהם, מיד להם שהזיק דבר – בשבת כתבו ולא שבת, לשמור אלו ילדים החלו בביתֿהספר גם

לביתֿהמדרש  ללכת ומיד שם, להירשם כדי לביתֿהספר לבוא קבע דרך אלו ילדים נהגו בבוקר בשבת במבחנים.

היום. כל במשך שהו ושם הרב, אל

לשם. שפונו מלנינגרד ילדים אלה היו

כ  חוברת

ליליים  מפגשים
מבחוץ  לראות היה שניתן כך אותו, שיסתיר כניסה שער היה שלא ומובן לרחוב, ישירות פנה דירתנו פתח

מאוד. שבלט דבר זקן, עטורי היו אלינו הבאים רוב אלינו. שנכנס מי כל

היינו  – בבית חם כה היה ולא יותר, קריר נעשה האוויר כשמזג – ובלילה מאוד, כבדים היו החום גלי

ברחוב. ההולכים של לעיניהם כלֿכך ייראו לא שהמבקרים כדי סגורים, כשהתריסים קרובות לעתים יושבים

מספיק  היו לא שם. שהיה ממה כלשהו חפץ על אחד כל בחצר, מתיישבים הכל היו – יותר עוד כשהחשיך

שבחבורה. הצעירים זאת עשו בדרךֿכלל הקרקע. על פשוט הדשא, על לשכב שנהגו מי והיו לכולם, כסאות

זאת. לתאר כדי מלים בפי אין בעלי! במחיצת זה מבילוי הנאתם היתה גדולה כמה

שהתברר  כפי הרגיל. מגדר יוצא חיוורון בהן ושלט מאוד , כחושות בעלי של פניו כבר היו תקופה באותה

הנובע": "מעיין בבחינת היה – שומעיו עם והתוועד כשדיבר אבל מסוכן. חולה אז היה כבר הוא לאחרֿמכן,

נשכחו. כמו מכאוביו וכל בריא, אדם כקול חזק היה קולו בריא, אדם כפני לפתע נראו פניו

אפופי  רב. ביוקר זאת כל על לשלם עלולים היו המשפיע והן השומעים הן ימים, באותם ששררו בתנאים

במוחנו  חלפה ששמענו קל רחש כל עם בו. נשארים אנו היינו חרדה  ואפופי ביתנו, את עוזבים הם היו חרדה

הפעם?"המחשבה: זה "מי

כעבור  ואם למחרת אם – שוב שכזה מפגש של התכנסותו את מנעו לא והחששות הפחדים זאת, עם יחד

ימים. מספר

יט  חוברת

וצעירים  מבוגרים על השפעה
רבה. ומסירות גדולה הדרתֿכבוד מתוך בעלי אחרי נמשך הציבור

"עין  עלינו תחול שלא כדי זה, בעניין מאוד להיזהר עלינו היה – זמני באופן ששכרנו הדירה – בביתנו

ידידנו  של רב עמל לאחר לבקרנו. המגיעה האנשים כמות את יספור ושלא בעלֿהבית, של תמיד הבולשת הרע"

הדבר.הטו  בידינו עלה בים

שהיו  מהם ומי מבוגרים, ביהודים מלא ביתנו היה – בלילה למדי מאוחרת לשעה ועד היום, בשעות וכך,

חמורים  אמצעים ננקטו – ילדים ובמיוחד צעירים, לאנשים ביחס ואילו בניו; את גם אתו מביא היה – ילדים לו

בחברתו. יימצאו ושלא אליהם, תגיע לא שהשפעתו להבטיח כדי

דבריו. לכל רב בעניין והקשיבו בחברתו, מאוד טוב הרגישו מצדם, הצעירים,

שקיבלו  הסובייטי, בביתֿהספר תלמידים – ילדים שלושה גם היו דתי, חינוך שקיבלו אחדים ילדים מלבד

כשר, אוכל להם שתספק מאמם בתוקף שדרשו עד כלֿכך, אליו שנקשרו – האחוזים מאת בכל אנטיֿדתי חינוך

עלֿידי  שחולקה  המזון קצבת שכן למדי, מסובך היה הדבר בבתיהם. שהוכנו מהמאכלים אכלו לא ופשוט

וכדומה. טריפה בשר כללה הממשלה

ובעיקר  בלימודיהם, מיד להם שהזיק דבר – בשבת כתבו ולא שבת, לשמור אלו ילדים החלו בביתֿהספר גם

לביתֿהמדרש  ללכת ומיד שם, להירשם כדי לביתֿהספר לבוא קבע דרך אלו ילדים נהגו בבוקר בשבת במבחנים.

היום. כל במשך שהו ושם הרב, אל

לשם. שפונו מלנינגרד ילדים אלה היו

כ  חוברת

ליליים  מפגשים
מבחוץ  לראות היה שניתן כך אותו, שיסתיר כניסה שער היה שלא ומובן לרחוב, ישירות פנה דירתנו פתח

מאוד. שבלט דבר זקן, עטורי היו אלינו הבאים רוב אלינו. שנכנס מי כל

היינו  – בבית חם כה היה ולא יותר, קריר נעשה האוויר כשמזג – ובלילה מאוד, כבדים היו החום גלי

ברחוב. ההולכים של לעיניהם כלֿכך ייראו לא שהמבקרים כדי סגורים, כשהתריסים קרובות לעתים יושבים

מספיק  היו לא שם. שהיה ממה כלשהו חפץ על אחד כל בחצר, מתיישבים הכל היו – יותר עוד כשהחשיך

שבחבורה. הצעירים זאת עשו בדרךֿכלל הקרקע. על פשוט הדשא, על לשכב שנהגו מי והיו לכולם, כסאות

זאת. לתאר כדי מלים בפי אין בעלי! במחיצת זה מבילוי הנאתם היתה גדולה כמה

שהתברר  כפי הרגיל. מגדר יוצא חיוורון בהן ושלט מאוד , כחושות בעלי של פניו כבר היו תקופה באותה

הנובע": "מעיין בבחינת היה – שומעיו עם והתוועד כשדיבר אבל מסוכן. חולה אז היה כבר הוא לאחרֿמכן,

נשכחו. כמו מכאוביו וכל בריא, אדם כקול חזק היה קולו בריא, אדם כפני לפתע נראו פניו

אפופי  רב. ביוקר זאת כל על לשלם עלולים היו המשפיע והן השומעים הן ימים, באותם ששררו בתנאים

במוחנו  חלפה ששמענו קל רחש כל עם בו. נשארים אנו היינו חרדה  ואפופי ביתנו, את עוזבים הם היו חרדה

הפעם?"המחשבה: זה "מי

כעבור  ואם למחרת אם – שוב שכזה מפגש של התכנסותו את מנעו לא והחששות הפחדים זאת, עם יחד

ימים. מספר

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



ל

הבאים  ישראל  בני  שמות  ואלה   – א  א, 
מצרימה את יעקב איש וביתו באו

]תוכן: רמז בפסוקים, להקץ בשנת תקנ"ז )ולהעיר 
והגאולה  שהוא שנת הדפסת ספר תניא קדישא( – 

לא תהי' ע"י יסורים וחבלי משיח.[

א. איתא במדרש שביקש יעקב לגלות הקץ ונסתם ממנו. 
כבר כתבתי בשם זוהר חדש )פרשת וישב דף לו ע"א1( בשנת 
אבינו  יעקב  והנה  לישראל,  רב"ה  ו(ינהיר  הקץ  )יהי'  תקנ"ז2 
ע"ה ביקש לגלות הקץ, על כרחך הקץ של בעתה, דהא הקץ 
של אחישנה הוא תלוי באם זוכין, אלא רצה לגלות הקץ של 

בעתה.
תק"מ,  גימט'  בעתה  זכה  לא  הקדמונים  אמרו  והנה 
והוא כמ"ש בזוהר חדש דאחר תק"מ יתער פורקנא ושארי 
לאנהרא זעיר זעיר עד י"ז שנין, וז"ש ביקש יעקב לגלות הקץ, 
בעתה,  של  קץ  שהוא  ע"ת,  גימט'  הכולל  עם  לגלות  תיבות 
ואמר ונסתם, זהו הקץ של תקנ"ז, גימט' ונסתם עם הכולל, 
הקב"ה  יתער  שנין  י"ז  אחר  דאז  חדש  בזוהר  מפורש  דאז 

טבאן סגיאין על ישראל, וז"ש ונסתם זהו הקץ.
תבוא  כי  פרשת  חדש  בזוהר  שאיתא  במה  לרמז  ויש 

1( מובא בילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' בחוקותי סי' קפא. מבאר שם דיוסף הצדיק 

כ"ב  פעמים  ועשר  אותו,  מכרו  מהשבטים  ועשרה  שנים,  כ"ב  יעקב  מאביו  נפרד  הי' 

הוא מאתיים ועשרים )220=20×10(. ובפרשת בחוקותי כתוב על גלות האחרון )ויקרא 

כו, יח( “שבע על חטאתיכם", ושבע פעמים מאתים ועשרים הוא אלף תק"מ )1440= 

7×220(, וזה יהי' גמר גלות האחרון. ואח"כ מתחיל להתנוצץ ומרומז בפסוק דיוסף הי' 

בן שבע עשרה שנה בגי' טוב דאז הסתיים החוב דמכירת יוסף. ואלף תק"מ + י"ז הוא 

ה'תקנ"ז, עיי"ש.

2( להעיר שבשנה זו נדפס לראשונה ספר תניא קדישא. וראה זהר ח"ג פ' נשא )ברע"מ 

 – ב(, ד"בגין דעתידין לישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר"  – קכד, 

היינו פנימיות התורה – “יפקון בי' מן גלותא ברחמי כו'". ועיין לקוטי שיחות חלק ג ע' 

דוקא, וז"ל: כדיוק  873, הערה 7 דהתגלות תורת החסידות צריך להיות באופן דהפצה 

הל' בתקוני זוהר )ת"ו בסופו( דברי אליהו הנביא מבשר הגאולה מגלותנו זה )לרשב"י(: 

דילך כד אתגלי לתתא בדרא בתראה בסוף  מהאי חיבורא  יתפרנסון  ב"נ לתתא  כמה 

והדגיש: בדרא בתראה  ובכסא מלך שם ביאר  גו'.  וקראתם דרור בארץ  ובגינא  יומיא 

דוקא קרוב לימות המשיח כו' )אף אשר( זה כמה מאות שנים שנתגלה כו' )כי הלימוד 

צ"ל דוקא באופן של( יתפרנסון כו' יפורשו מאמריו העמוקים בהקדמות שגילה האר"י 

זלה"ה כו' שיבינו כו' כי הלומד גירסא בעלמא הגם שיש לו שכר טוב כו' עכ"ז הסגולה 

ג"כ  ראה   — כו'.  המאמרים  פירושי  וילמדו  כשיתפרנסון  היא  דרור  וקראתם  דבגיני' 

הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות. עכ"ל.

)עיין ילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' וישלח סי' קס"ד. המו"ל(.

ודייק בתוכחה דוכתא בישא  יונה אשגח  ששלח רשב"י ע"י 
מכולהו משם אתגלייא פורקנא ע"ש, הנה בפסוק ונסתם ואין 
גימט' עם הכולל  ונסתם  ז'  רודף הוא דוכתא בישא מכולהו 
תקנ"ז, ואז ואין רודף, אם כן גם בתוכחה ראשונה נרמז בחינה 
שנית  בתוכחה  גם  הגאולה  נרמז  מראשונות,  גרוע  שהוא  ז' 
בפסוק והי"ו חייך תלואי"ם ששם דוכתא בישא מכולהו גמט' 

עם הכולל תקנ"ז.)גנזי יוסף פרשת ויחי(
* * *

במדרש ואלה שמות בני ישראל על שם גאולה נזכרו כאן. 
ויוסף  שעברה  גאולה  על  במדרש  דורש  השבטים  כל  והנה 
ה'  יוסף  ההוא  ביום  והי'  כמ"ש  העתידה,  גאולה  על  דורש 
שנית וגו', וזה הגאולה נעשית בכל דור בכל שנה שמזכירים 
שנמשלו  חיבתם  להודיע  רש"י  וז"ש  השבטים,  כל  פרשה 
זמנם  וכשיגיע  ביום  נראים  אינם  שהכוכבים  כשם  לכוכבים, 
שהם  אף  העשוקים  הנשמות  כך  מאוד,  מאירים  בלילה 
ויכנסו  יגיעו זמנם לצאת  בחושך בתוך הקליפות אפילו הכי 
וז"ש רש"י שמוציאם דהיינו  ויזהירו מאוד.  בגופים קדושים 
וז"ש  קדושות,  בגופות  לכנוס  בג"ע  ומכניסם  מהקליפות, 
עם  כשעולין  ברקיע  ומאירין  מזהירין  שהם  במספר,  רש"י 

הצדיק כנ"ל, ומספר לשון ספיר.
הוא  תקנ"ח,  גימט'  חדש,  מלך  ויקם  הכתוב  רמז  זה  ועל 
בפרשת  לעיל  )שכתבתי  תקנ"ז  חדש  בזוהר  הכתוב  הרמז 
החמישי,  לאלף  רומז  הוא  תקנ"ז  על  שיותר  והאחת  ויחי(, 
והנה רמז ברור הוא דכתיב כי ניחם ה' א"ת ציו"ן גימט' תקנ"ז. 
בדברי  האמור  מכל  וז"ל  המתחיל  בדבור  כ"מ  בספר  וכתב 
שודאי  גלותינו,  לאורך  מספיק  טעם  לנו  יצא  קדישא  סבא 
ניכה החוב באריכת הזמן ולא יהי' צרות אז ולא ימות משיח 
ולא אחמיני' מרוב הצרות שיהי',  ייתי  יוסף, ומה שאמרו  בן 
היינו אם הי' בא בזמן אחישנה בימי האמוראים, אבל בזמנינו 
יהרימי' דייתי ואחמינן כי זה בעתה שגילה רשב"י בזוהר חדש 

עכ"ל והיינו הרמז הנ"ל.
אשר  ויהי'  הגאולה  יהי'  אז  אם  חדש,  מלך  ויקם  וזש"ה 
ויודע בהם אנשי  ידע הם היסורים כמ"ש  יוסף,  ידע את  לא 
וזהו רמז כי אם מאס  יהי' יסורים וחבלי משיח,  סוכות, ולא 
מאסתנ"ו גימט' תקנ"ז וכנ"ל, יהי רצון שיבא במהרה בימינו 

אמן.
גנזי יוסף3 - תלמיד הרב המגיד ממעזריטש

3( ר' יוסף בלאך ז"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שמות
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i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ׁשּמנאן ּפי על ּבמיתתן,אף ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, ׁשּנמׁשלּוּבחּייהן חּבתן להֹודיע ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמרלכֹוכבים, ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר ּומכניסן מ)ׁשּמֹוציאן צבאם (ישעיהו ּבמס ּפר "הּמֹוציא יקרא : ּבׁשם (שמות "לכּלם ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

.רבה)
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 351 'nr ,a jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz zeny zyxt zay zgiy)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶ
סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּפרׁשה ּתכנּה: לבין הּפרׁשה ׁשם ּבין מחלט נּגּוד יׁש לכאֹורה וכאן הּפרׁשה, ּתכן מתּבּטא הּפרׁשה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשם
"ּבׁשביל  היתה ּגם והּגאּלה נקראּו", ּגאּלתן ׁשם "על ׁשהרי הּגאּולה, ענין את מבּטא 'ׁשמֹות' ואּלּו והּגלּות, הּׁשעּבּוד ּבענין ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻעֹוסקת

ׁשמם"? ׁשּנּו ְִֶָֹׁשּלא
קׁשּור  הּׁשם – ׁשני ּומּצד מהּותֹו, על ּדבר מגּלה ואינֹו האדם, עצם על מעלים הּוא אחד מּצד והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו יׁש הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהּבאּור:
והסּתר, העלם היא אחד מּצד – ּבּגלּות ּגם מצּוי זה מעין מעּלפֹון. להעירֹו ּדר היא אדם ׁשל ּבׁשמֹו ׁשהּקריאה ועד הּנפׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבעצם
ּגּלּוי  ׁשענינּה הּגאּולה, את מביאים ּבּגלּות, הּפנימי הענין את מגּלים ּכאׁשר ׁשני, ּומּצד ּגלּוי; אינֹו ּכׁשהעצם רק אפׁשרית ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוהיא

ּברּו־הּוא. אין־סֹוף ְֵַָעצמּות
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מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ההההּבּבּבּבאיםאיםאיםאים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ליצירת  ההכנה ׁשּזֹו והּׁשבטים, האבֹות ּתֹולדֹות על מסּפר ּבראׁשית ׁשּבספר ׁשמֹות, לספר ּבראׁשית ספר ּבין ּבפׁשטּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻההבּדל

הּתֹורה. ּונתינת מצרים יציאת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ּבספר ואּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻעם־יׂשראל,
ּבסּפּור אינּה ׁשמֹות ספר התחלת לּמה ,ּכ אם אּלאיציאתיציאתיציאתיציאתאבל עם־יׂשראל, נֹולד ׁשאז ּדוקא?ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתמצרים, מצרים ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ואף  ּתֹורה, ּבמּתן אינּה זה סּפּור ׁשל ההתחלה אבל הּתֹורה, ּונתינת עם־יׂשראל לידת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ׁשּבספר ׁשאף לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻויׁש
ּדוקא אּלא מצרים, ּוגאּלת ּביציאת ּבכלל.ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתלא העֹולם ׁשל והּגבּולים ל'מצרים' הּירידה את המסּמלת מצרים, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

מצרים  ׁשעניני ּבאפן מצרים, ּגלּות ּבתֹו עבֹודה על־ידי היתה למּתן־ּתֹורה ההכנה ּגם לכן העֹולם, ּברּור היא הּתֹורה ׁשּתכלית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּכיון
הּקדּׁשה. לתחּום יׂשראל, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵַָָֻנכנסּו
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נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל............ ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א־ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
יקרא". ׁשמֹות לכּלם לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר ׁשמֹות, ּבּכֹוכבים ונאמר ׁשמֹות ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשקּולים

היּוא  ּכּמה מסּפרם מנה למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, רבה).ף (מדרש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָ
זאת, לעּמת ּביניהם. הּקּימים ההבּדלים את ּומטׁשטׁש הּנמנים, הּדברים ׁשל המכּנה־המׁשּתף את מבליט טיבֹו, מעצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻֻמסּפר,

עצמֹו. ּבפני ּופרט ּפרט ּבכל ׁשּיׁש והּׁשֹונה הּמיחד את מׁשּקפת ׁשם, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקריאת
"ׁשם". ּוקריאת "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ּבני־יׂשראל.מסמסמסמסּפּפּפּפררררּבכל ּכל אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

יהּודי.ׁשׁשׁשׁשםםםםקריאת ּכל המיחדים ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
לכּלם, המׁשּתפת הּיהדּות נקּודת מּצד הן חּבתם, ּגדל להֹודיע ּכדי אּלּו, ּדברים ּבׁשני ליׂשראל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו התּבּטאה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻלכן

"מֹונה ּׁשּנאמר מה ועל־ּדר ּכפרט. ויהּודי יהּודי ּכל ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד לכּלםמסמסמסמסּפּפּפּפררררוהן עזרא עזרא עזרא עזרא יקרא".ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתתלּכֹוכבים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

ÌÈ¯ˆÓÏא  eÏÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
:eÏÚ d˙Èa L‡Â ¯·b ·˜ÚÈ ÌÚƒ«¬…¿«∆¡«≈≈«

dxezd lr `xfr oa`

`‰l‡Â ּבסֹוף ׁשהזּכיר ּבעבּור הּוי''ו טעם . ¿≈∆ְְֲִִֶַַַַָ
ׁשּלׁשים, ּבני לבניו יֹוסף ראה ּכי הראׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהּספר
ורבּו. ּופרּו מעּטים, היּו ּברדּתם אחיו ּכי ְְְְְִִִִִֶַָָָָָהז ּכיר
לזכרים  ׁשוה הה''א ּבחסרֹון ּגם אּלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּומּלת
האל. הּתֹועבֹות ּכל את ּכי ּוכתיב ְְְִִִֵֵֵֶַָָולנקב ֹות.
האל. לאנׁשים האּלה. הּתֹועבֹות מּכל ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָואחריו
וככה  לאּלה. אעׂשה מה להרפה. יֹולידּו ְְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאּלה 
ּובעבּור  הּלז. הּנער הּלז, הּׁשּונּמית לז. ֲִִַַַַַַַַַָָָמּלת

ּכה''א  נֹוסף הה''א היה מלעיל, אּלה מּלת ְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָהיֹות 
ורּבים  זכר. לׁשֹון וׁשם מצרים. נחלה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָלילה.
ּכמֹו ורּבֹות. רּבים סימן. ּכֹולל הּתי''ו ּכי ְְִִִֵֵַַַָָׁשמֹות 
הּזכרים  סימן ּככה  הּמ''ם ּגם ואבֹות. ְְְִִֵַַַָָָָָמקֹומֹות
ׁשמֹות  ויׁש ּופילגׁשים. נׁשים ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַָוהּנקב ֹות.
נפׁשֹות, נפׁשים ּכמֹו ּבתי''ו, ּגם ּבמ''ם ְְְְְְִִֵֶַָָָָׁשּיּמצאּו
מצרימה. ה''א לבבהן: על  לבבים, ּגם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָלבב ֹות
אֹותי  וּתבא ּדתינה. נלכה ּכמֹו אל, מּלת ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּתחת

ÚÈ˜·ירּוׁשלימה: ּכרת ‡˙ ּכמֹו יעקב, עם . ְְַָָ≈«¬…ְֲִַַָֹ
אברם: את B˙È·eה' LÈ‡ ואין חלציו. יֹוצא . ְֶַָƒ≈ְֲֵֵָָ

ּוביתֹו איׁש העד, והּנה אּׁשה. הּמקרא, ּבכל ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבית
ּבמסּפר  הּׁשבטים, נׁשי היּו לא ּכי ְְְְִִִֵַַָָָֹּבאּו.
ּובעד  ּבעדֹו וכּפר ּבעיני יקׁשה ואל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַהּׁשבעים.
וידּויין  ׁשלׁשה ּכי אביו. ּבית ּפׁשּוטֹו ּכי ְְִִִִִֵֵָָֹּבית ֹו.
והיא  ּבעדֹו. ּבכח אׁשּתֹו ׁשהיא הּכהן ועזר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹהיּו,
האדם: הּוא ואׁשּתֹו האיׁש ּכי עּמֹו, ְְְִִִִִֶֶָָָָנכללת
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i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ׁשּמנאן ּפי על ּבמיתתן,אף ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, ׁשּנמׁשלּוּבחּייהן חּבתן להֹודיע ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמרלכֹוכבים, ּובׁשמֹותם, ּבמסּפר ּומכניסן מ)ׁשּמֹוציאן צבאם (ישעיהו ּבמס ּפר "הּמֹוציא יקרא : ּבׁשם (שמות "לכּלם ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

.רבה)
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 351 'nr ,a jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz zeny zyxt zay zgiy)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶ
סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּפרׁשה ּתכנּה: לבין הּפרׁשה ׁשם ּבין מחלט נּגּוד יׁש לכאֹורה וכאן הּפרׁשה, ּתכן מתּבּטא הּפרׁשה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבׁשם
"ּבׁשביל  היתה ּגם והּגאּלה נקראּו", ּגאּלתן ׁשם "על ׁשהרי הּגאּולה, ענין את מבּטא 'ׁשמֹות' ואּלּו והּגלּות, הּׁשעּבּוד ּבענין ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻעֹוסקת

ׁשמם"? ׁשּנּו ְִֶָֹׁשּלא
קׁשּור  הּׁשם – ׁשני ּומּצד מהּותֹו, על ּדבר מגּלה ואינֹו האדם, עצם על מעלים הּוא אחד מּצד והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו יׁש הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוהּבאּור:
והסּתר, העלם היא אחד מּצד – ּבּגלּות ּגם מצּוי זה מעין מעּלפֹון. להעירֹו ּדר היא אדם ׁשל ּבׁשמֹו ׁשהּקריאה ועד הּנפׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבעצם
ּגּלּוי  ׁשענינּה הּגאּולה, את מביאים ּבּגלּות, הּפנימי הענין את מגּלים ּכאׁשר ׁשני, ּומּצד ּגלּוי; אינֹו ּכׁשהעצם רק אפׁשרית ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוהיא

ּברּו־הּוא. אין־סֹוף ְֵַָעצמּות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 253 'nr l jxk zegiyÎihewl)

מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ההההּבּבּבּבאיםאיםאיםאים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ליצירת  ההכנה ׁשּזֹו והּׁשבטים, האבֹות ּתֹולדֹות על מסּפר ּבראׁשית ׁשּבספר ׁשמֹות, לספר ּבראׁשית ספר ּבין ּבפׁשטּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻההבּדל

הּתֹורה. ּונתינת מצרים יציאת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ּבספר ואּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻעם־יׂשראל,
ּבסּפּור אינּה ׁשמֹות ספר התחלת לּמה ,ּכ אם אּלאיציאתיציאתיציאתיציאתאבל עם־יׂשראל, נֹולד ׁשאז ּדוקא?ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתמצרים, מצרים ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ואף  ּתֹורה, ּבמּתן אינּה זה סּפּור ׁשל ההתחלה אבל הּתֹורה, ּונתינת עם־יׂשראל לידת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ׁשּבספר ׁשאף לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻויׁש
ּדוקא אּלא מצרים, ּוגאּלת ּביציאת ּבכלל.ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתלא העֹולם ׁשל והּגבּולים ל'מצרים' הּירידה את המסּמלת מצרים, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

מצרים  ׁשעניני ּבאפן מצרים, ּגלּות ּבתֹו עבֹודה על־ידי היתה למּתן־ּתֹורה ההכנה ּגם לכן העֹולם, ּברּור היא הּתֹורה ׁשּתכלית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּכיון
הּקדּׁשה. לתחּום יׂשראל, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵַָָֻנכנסּו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 7 'nr ,e jxk zegiyÎihewl)

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל............ ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א־ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
יקרא". ׁשמֹות לכּלם לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר ׁשמֹות, ּבּכֹוכבים ונאמר ׁשמֹות ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְְְְֱֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻׁשקּולים

היּוא  ּכּמה מסּפרם מנה למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, רבה).ף (מדרש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָ
זאת, לעּמת ּביניהם. הּקּימים ההבּדלים את ּומטׁשטׁש הּנמנים, הּדברים ׁשל המכּנה־המׁשּתף את מבליט טיבֹו, מעצם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֻֻמסּפר,

עצמֹו. ּבפני ּופרט ּפרט ּבכל ׁשּיׁש והּׁשֹונה הּמיחד את מׁשּקפת ׁשם, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻקריאת
"ׁשם". ּוקריאת "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ּבני־יׂשראל.מסמסמסמסּפּפּפּפררררּבכל ּכל אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

יהּודי.ׁשׁשׁשׁשםםםםקריאת ּכל המיחדים ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
לכּלם, המׁשּתפת הּיהדּות נקּודת מּצד הן חּבתם, ּגדל להֹודיע ּכדי אּלּו, ּדברים ּבׁשני ליׂשראל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו התּבּטאה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻלכן

"מֹונה ּׁשּנאמר מה ועל־ּדר ּכפרט. ויהּודי יהּודי ּכל ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד לכּלםמסמסמסמסּפּפּפּפררררוהן עזרא עזרא עזרא עזרא יקרא".ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתתלּכֹוכבים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ

ÌÈ¯ˆÓÏא  eÏÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ
:eÏÚ d˙Èa L‡Â ¯·b ·˜ÚÈ ÌÚƒ«¬…¿«∆¡«≈≈«

dxezd lr `xfr oa`

`‰l‡Â ּבסֹוף ׁשהזּכיר ּבעבּור הּוי''ו טעם . ¿≈∆ְְֲִִֶַַַַָ
ׁשּלׁשים, ּבני לבניו יֹוסף ראה ּכי הראׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָהּספר
ורבּו. ּופרּו מעּטים, היּו ּברדּתם אחיו ּכי ְְְְְִִִִִֶַָָָָָהז ּכיר
לזכרים  ׁשוה הה''א ּבחסרֹון ּגם אּלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּומּלת
האל. הּתֹועבֹות ּכל את ּכי ּוכתיב ְְְִִִֵֵֵֶַָָולנקב ֹות.
האל. לאנׁשים האּלה. הּתֹועבֹות מּכל ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָואחריו
וככה  לאּלה. אעׂשה מה להרפה. יֹולידּו ְְֱִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאּלה 
ּובעבּור  הּלז. הּנער הּלז, הּׁשּונּמית לז. ֲִִַַַַַַַַַָָָמּלת

ּכה''א  נֹוסף הה''א היה מלעיל, אּלה מּלת ְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָהיֹות 
ורּבים  זכר. לׁשֹון וׁשם מצרים. נחלה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָלילה.
ּכמֹו ורּבֹות. רּבים סימן. ּכֹולל הּתי''ו ּכי ְְִִִֵֵַַַָָׁשמֹות 
הּזכרים  סימן ּככה  הּמ''ם ּגם ואבֹות. ְְְִִֵַַַָָָָָמקֹומֹות
ׁשמֹות  ויׁש ּופילגׁשים. נׁשים ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַָוהּנקב ֹות.
נפׁשֹות, נפׁשים ּכמֹו ּבתי''ו, ּגם ּבמ''ם ְְְְְְִִֵֶַָָָָׁשּיּמצאּו
מצרימה. ה''א לבבהן: על  לבבים, ּגם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָלבב ֹות
אֹותי  וּתבא ּדתינה. נלכה ּכמֹו אל, מּלת ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּתחת

ÚÈ˜·ירּוׁשלימה: ּכרת ‡˙ ּכמֹו יעקב, עם . ְְַָָ≈«¬…ְֲִַַָֹ
אברם: את B˙È·eה' LÈ‡ ואין חלציו. יֹוצא . ְֶַָƒ≈ְֲֵֵָָ

ּוביתֹו איׁש העד, והּנה אּׁשה. הּמקרא, ּבכל ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּבית
ּבמסּפר  הּׁשבטים, נׁשי היּו לא ּכי ְְְְִִִֵַַָָָֹּבאּו.
ּובעד  ּבעדֹו וכּפר ּבעיני יקׁשה ואל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַהּׁשבעים.
וידּויין  ׁשלׁשה ּכי אביו. ּבית ּפׁשּוטֹו ּכי ְְִִִִִֵֵָָֹּבית ֹו.
והיא  ּבעדֹו. ּבכח אׁשּתֹו ׁשהיא הּכהן ועזר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹהיּו,
האדם: הּוא ואׁשּתֹו האיׁש ּכי עּמֹו, ְְְִִִִִֶֶָָָָנכללת
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i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑,ׁשבעים ּבכלל היּו ּובניו הּוא ׁשהּוא והלא יֹודעים היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ¿≈»»¿ƒ¿»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ונעׂשה  ּבמצרים ׁשהיה יֹוסף הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף הּוא יֹוסף: ׁשל צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹהיה

ּבצדקֹו ועמד עזרא עזרא עזרא עזרא .מל אבןאבןאבןאבן ְְְִֶֶַָ

(å):àeää øBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬©«

(æ)iå eöøLiå eøt ìàøNé éðáeãàî ãàîa eîöòiå eaø §¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ
:íúà õøàä àìnzå©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«

i"yx£eˆ¯LiÂ∑ ׁשּׁשה יֹולדֹות אחד ׁשהיּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכרס אבןאבןאבןאבן «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

e‰ÈÂ„‰:ב  ÈÂÏ ÔBÚÓL Ô·e‡¿̄≈ƒ¿≈ƒƒ»

ÔÓÈ·e:ג  ÔÏe·Ê ¯Î˘OÈƒ»»¿Àƒ¿»ƒ

L‡Â¯:ד  „b ÈÏzÙÂ Ôc»¿«¿»ƒ»¿»≈

„ÚÈ˜·ה  ‡k¯È È˜Ù ‡˙LÙ Ïk ‰Â‰Â«¬»»«¿»»«¿≈«¿»¿«¬…
:ÌÈ¯ˆÓa ‰Â‰c ÛÒBÈÂ ÔLÙ ÔÈÚ·L«¿ƒ«¿»¿≈«¬»¿ƒ¿»ƒ

‰‰e‡:ו  ‡¯c ÏÎÂ È‰BÁ‡ ÏÎÂ ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈¿»¬ƒ¿…»»«

e‡È‚Òeז  e„lÈ˙‡Â eLÈÙ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ
‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜˙e¿ƒ«¬»«¬»¿ƒ¿¿ƒ««¿»

:ÔB‰pÓƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

aÔ·e‡¯,זבּולן ּכזי''ן נע ׁשהּוא ּכל . ¿≈ְְִֶַָָֻ
וראּוי  בוכ''ל, מאֹותּיֹות אחת ְְִִֵֵַַָָָָּבהּכנסעליו
אין  והּנה נע, ּבׁשוא המׁשרת האֹות ְְְְִִִֵֵֵַָָָָלהיֹות
ּכן  על נעים, ׁשואי''ן ׁשני לקרא ּבּלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹיכלת

הּמׁשרת  האֹות ּתחת חירק היה ׂשמּו אם ּכי . ְִִִֵֶַַַָָָָָ
יאמרּו הנכנסעליו, הּמׁשרת, האֹות ְְְִֵֵַַַָָָָֹּבי''ת
לזבּולן. ּכזבּולן למ''ד, אֹו ּכ''ף ואם ְְְְִִִִֵַָֻֻֻּבזבּולן.
ּכאּלּו חירק, ּתחת ׁשּורק יאמרּו וי''ו, ְְְִִִֶַַָֹֻואם
הּמּלה  ּכי ּוזב ּולן. ּכמֹו אל ''ף, ּבקריאת ְְְִִִִֶַַַָָָֻהּוי''ו
היה  ואם זבּולן . אּו אל''ף ּכקריאת ְְְִִִֵֶֶַָָָָֻּתראה
ׁשהּיּו''ד  יהּודה, ּכמֹו יּו''ד הראׁשֹון ְְִֶַָָָהאֹות
נעלה  ּכמֹו יעלימּוהּו הּנעלמ ֹות, ְְֲֲִִֵֶֶַַַָמאֹותּיֹות
עּתה  ּכי נחׁשֹון. ליהּודה ּכיהּודה. ְִִִִַַָָָָּביהּודה,
ּבּׂשפה. ונרּגׁש נזּכר ואינֹו נעלם הּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָהּיּו''ד
הּׁשבטים  נכּתבּו והּנה ויהּודה. וי''ו עם ּככה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָּגם

ּתֹולדֹותם: ּכסדר ְְֵֵֶָָהּנה
b¯Î˘OÈ,ׁשיני''ן ׁשני התחּברּות ּבעבּור . ƒ»»ְְְֲִִִֵַַ

מחצצרים  ּכדר מהּמבטא, האחד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָחסרּו
ּבּמקרא. ּכמֹוה ׁשי''ן ואין מחּצרים. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּיּקרא
אחד  עם וי''ו ּבהתחּבר העברים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָּומנהג
הּוי''ו, חבירי במ''ף ׁשהם הּׂשפה, ֲִֵֵֵֵֶַַָָָמאֹותּיֹות 
הּוי''ו  וינּקדּו ּבּקריאה, נֹוסף אל''ף ְְִִֶַַַָָָָָֻינעּו
מצרים. ּבּתי ּומלאּו ורבּו. ּופרּו ּכמֹו ְְְְְִִֵַָָָָֻּבׁשּורק,
הּגברת, ּבן ּבנימין היֹות ּבעבּור ּובנימין. ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָוככה

הּׁשפחֹות: ּבני לפני ְְְְִִִֵֵַָהזּכירֹו
cÔc,ּדרכים ׁשּׁשה על הם הּׁשמֹות ּבהתחּבר . »ְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ואּׁשּור  עילם ּכמֹו האחד , נכֹונים. ְְְְִֵֶַָָָָֻוכּלם
ּובּוץ. ּברקמה ארּגמן ּבנפ והּׁשני, ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹואר ּפכׁשד.
ּדן  הרביעי, ּוברקת. ּפטדה אדם ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹהּׁשליׁשי,
ואהלֹות  מֹור החמיׁשי, ואׁשר. ּגד ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָונפּתלי 

אנֹוׁש: ׁשת אדם הּׁשּׁשי, ְֱִִִֵַָָקציעֹות.
dÈ‰ÈÂּכמֹו להיֹות ראּויה היתה יהי מּלת . «¿ƒְְְְְִִִַָָָ

מן  ּבה''א היֹות ּובעבּור עליו. הּמּׂשא ְֱֲִִֵֶַַַָָָירב
הראׁשֹונה  הּיּו''ד יהי ּבמּלת ּפתחּו ְְְִִִַַַָָָָהּגרֹון.
הּיּו''ד  להיֹות ראּוי והיה יהי. קטן ְְְְִִַַָָָָָָּבקמץ
ּבמּלת  הּבי''ת ּכמֹו נראה. נח ּבשו''א ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָהאחרֹון
על  יכּבד רק יהי. להיֹות ראּוי והיה ְְְְִִִִֶַַַָָָירב,
ּבחירק. הה''א וננקד העלימּוהּו. ּכן על  ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָהּלׁשֹון
ּובעבּור  ויהי. אמר הּוא ּכי יהי. לּו ּכן ְְֲִִִֵַַַַָעל
הׁשיבּו ּתמיד, הרּבה הּזאת ּבּמּלה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּידּברּו

יהי ּבשו''א. הּיּו''ד והניעּו מּלרע כן הּטעם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָ
האֹות  ׁשּיהיה ּפעל הּקל ּבּבנין אין ּכן על ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה'.
ויחי  וגזרת הּגזרה. זאת רק ּבשו''א ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹהּמׁשרת
ׁשּלֹו האֹותּיֹות הּׁשּתים ּכי זה והיה ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹיעקב.
הּׁשּתי  ויהי. ויחי, ּגזרֹות, הּׁשּתי מאּלה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשרׁש
ה''א  יּו''ד והם הּנח. מאֹותּיֹות הם ְִִֵֵֵֵַָָהאֹותּיֹות 
הם  האֹותּיֹות ׁשּתי אּלה ּכי ּובעבּור חּיה. ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהיה
ּבסֹוף  נראים ׁשאינם ּפעמים הּנח, ְְְִִִִֵֵֶַָָָמאֹותּיֹות
עליהם  הּיּו''ד ׁשהּוא הּמׁשרת האֹות ּבא ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּמּלה,
הּקל: ּבּבנין הּגזרֹות ּבכל כן ולא ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹּבשו''א,

C¯È È‡ˆÈ,הּמֹוליד אבר אליו לקרֹוב רמז . …¿≈∆∆ִֵֵֶֶַַָָָ
היּו, ותׁשע ׁשּׁשים ּכי רגליו. את להס ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּכמֹו
ּבּתחּלה  ּכתב ּכן על ּבראׁשֹונה. יחׁשב יעקב ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹא
ּופרׁשה  למעלה. ׁשאמרנּו ּכמֹו יעקב, ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹאת
והּנה  ּובניו. יעקב ּכתּוב אליו, וּיּגׁש ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹהראׁשֹונה
ׁשלׁשים  ּובנֹותיו ּבניו נפׁש ּכל היּו יעקב, ְְֲִִֶֶַָָָָָֹעם 
אבֹותי ירדּו נפׁש ּבׁשבעים והעד, ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָֹוׁשלׁש.
ׁשהיה  ויֹוסף ליעקב. היתה נפׁש ּכי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמצרימה.

ּבניו: ּוׁשני הּוא ּבּמסּפר, ְְְְִִִֵַַָָָּבמצרים
eÛÒBÈ ˙ÓiÂ,והעד ּדֹורֹות. ׁשּתי ּובנֹו אב . «»»≈ְְְֵֵָָ

ׁשנה  וארּבעים מאה ׁשבּותֹו, אחרי אּיֹוב ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשחיה
אמרּו ז''ל וקדמֹונינּו ּדֹורֹות. ד' ראה ְְְְֵַַָָָוהּוא
אברהם  ועד ּומּנח נח, ועד מאדם ּדֹורֹות ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָֹֹעׂשרה
וטעם  ּכאּלה: אּלה ׁשנֹות מסּפר ואין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָעׂשרה ,

ÛÒBÈ ˙ÓiÂ לא אחיו ּגם ּבגדּלתֹו, מת ּכי . «»»≈ְִִֵֶַָָֹֻ
וטעם הרעה: ימי ‰‰e‡ראּו ¯Bc‰ ÏÎÂ על . ְְֵַַָָָָ¿…««ַ

יֹוסף: את ידע לא אׁשר יזּכיר ּכי ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹהּמצרים
fe¯t Ï‡¯NÈ È·e:ּפריֹו יּתן ּכעץ הֹולידּו . ¿≈ƒ¿»≈»ְִִִֵֵָ

eˆ¯LiÂ הראׁשֹון רק הּמים. יׁשרצּו ּכמֹו . «ƒ¿¿ְְְִִִַַַָ
יׁשב  הל ּכמֹו ּבעצמם, העֹומדים ְְְְְִִֵַַַַָָָָָמהּפעלים 
ּבדבר  ּתלּויה מהּיֹוצאים והּׁשני ׁשכב. ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָעמד
הּלחם. את אכל ׂשכר. ׁשמר אכל ּכמֹו ְֵֶֶֶַַַַַַָָָָאחר,
נקראים  אּלּו החמֹור. את ׂשכר הּדבר. את ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשמר
מהּפעלים  הּמים, יׁשרצּו והּנה יֹוצא. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹּפעל
מהּפעלים  וּיׁשרצּו, הּׁשני וזה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָהּיֹוצאים.
ּפעם  ׁשב. ּכגזרת הּגזרה זֹו והּנה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָהעֹומדים .
ּכמֹו יֹוצא , ּופעם .וקּבצ וׁשב ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַָעֹומד,
וּיׁשרצּו מּלת אּולי .ׁשבּות את אלהי ה' ְְְְְֱִִֶֶַַַָֹוׁשב 
ראיתי  ואני ויֹותר. ּתאֹומים נׁשיהם ׁשילדּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָרמז
נֹותנים  והרֹופאים אחת, אּׁשה ׁשּילדה ּבנים ְְְְִִִִֶַַָָָָָד'

אחת: ּבבטן יּגיע  ׁשבעה עד .ea¯iÂטעם ְְִִֶֶַַַַַַַָ«ƒ¿
רב: עם ּכדר מתים יהיּו ׁשהיּוeÓˆÚiÂׁשּלא . ְְִִֵֶֶֶַַֹ«««¿ֶָ

ׁשּלא  מאד, ּבמאד ּומּלת  ּתּקיפין. עצם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹֹּבעלי
ּכמֹו ּבמאד, ּובי''ת יֹותר. להיֹות יכֹולין ְְְְִִִֵֵָֹהיּו
יּסעּו: ראׁשֹונה ּכתּוב ּכי ּבראׁשֹונה. וּיסעּו ְִִִִִֵַָָָָָּבי''ת 

ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ:היא ּגׁשן ארץ .ÒÒÓÚ¯. «ƒ»≈»»∆ִֶֶֶֹ«¿¿≈
ׁשּתחת  הראׁשֹון ּכי העי"ן, ּתחת נח ְִִִִֶַַַַַָָָָּבׁשוא
והּׁשני  נח, יּקרא הרי''ש עם ּדבק ׁשהּוא ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעי ''ן
נע  ּתחּלת ּכמֹו הּוא ּכי נע, יּקרא מ''ם ְְִִִֵֵַַַָָָּתחת

ַָָהּׂשפה:

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i oey`x meil inei xeriy

(ç):óñBé-úà òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬¨¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−¤¥«
i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב Ï‡.(סוטה ¯L‡ «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆…

Ú„È∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך »«ְְִַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו .... .... ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש ח)חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש א, אדם(רש"י ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ּבהֹוראת ׁשּדקּדק ;ללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם רב, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אדם ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה סבּור ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו.לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹוּוׁשמּואל, אדם ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו ּבין ּגדֹולה רׁשעּות – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הצּדקה לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹו לֹו יׁש ולכן מלכּותֹו, וקּבלּו אליו ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכ ּכל לא א טֹוב; לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּכרצֹונֹו. ּבהם לׁשלט (לדעּתֹו) ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשמּׁשמים אדםחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות אללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם – ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו אמתלא לֹו אין ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, אדם ּבין  ּכ ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא לא אבןאבןאבןאבן ֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤«

(é)äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ
:õøàä-ïî äìòå eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙ ‰·‰∑לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון הבה, BÏ.ּכל ‰ÓkÁ˙∑ »»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָƒ¿«¿»
לֹו לעׂשֹות מה נתחּכמה רבה)לעם. נׁשּבע .(שמות ׁשּכבר ּבּמים, לדּונם יׂשראל, ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מּבּול  יביא יׁשן)לעֹולם ׁשּלא ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא הּוא אבל מביא, אינֹו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא (והם ,. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÂ∑:ּכתב ּכאּלּו הּוא והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יירׁשּוה  והם הארץ מן עזרא עזרא עזרא עזרא .ועלינּו אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶָָָָָ

(àé)ïáiå íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò̈¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם לפרעה ∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.˙BkÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, הּממּנה (ישעיה ּגזּבר הּזה ", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

האֹוצרֹות רבה)על ¯ÒÒÓÚ.(שמות ˙‡Â Ì˙t חזקֹות∑‡˙ ועׂשאּום ,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ּובצּורֹות ׁשּלא ַָָ∆ƒ…¿∆««¿≈ְְְְֲֲִִֶַָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .לאֹוצר  אבןאבןאבןאבן ְָ

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

Ô‚Òט  Ï‡¯NÈ Èa ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י  ÔB‰Ï ÌkÁ˙ e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡‡Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

ÏÈ„aיא  ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈBËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B·e ÔB‰ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

dxezd lr `xfr oa`

gL„Á CÏÓ Ì˜iÂ ּבלא ּכמׁשמעֹו ּפרּוׁשֹו . «»»∆∆»»ְְְֵַָֹ
ּכתיב  ּכן על הּמלּוכה. מּזרע היה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹוספת

עבּדי: את ּבני הקים ּכי ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַַָָוּיקם,
hBnÚ Ï‡ ¯Ó‡iÂ:הּמצרים .ÌÚ ‰p‰ מּלת . «…∆∆«ְִִַƒ≈«ִַ

רק סמּוכה, אינּנה Ï‡¯NÈעם Èaּפרּוׁש ְֵֶַַָָ¿≈ƒ¿»≈ֵ
אׁשר  אהיה . אׁשר אהיה ּכמ ֹו ּבאּור, ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶותֹוספת 

ויצחק: אברהם לפניו אב ֹותי .epnÓהתהּלכּו ְְְְְְֲִִַַַָָָָָƒ∆
לרּבים  סימן מזרח אנׁשי ּבספרי מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּמּנּו ּובין ּבינֹו להפריׁש ּכמׁשּפט רפה. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָהנּו''ן
נמצא  ׁשאינּנּו יחיד, לׁשֹון סימן ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶָָָָָּפנה.

ה  ספרי ּבפני וכל ּכּמׁשּפט. ּדגּוׁש ׁשהּוא מדּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לׁשֹון  סימן ׁשהּוא ּבין ּדגּוׁשים ׁשניהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָמערב
כן  והיה רּבים. לׁשֹון סימן ׁשהּוא ּובין ְְִִִֵֵֶַָָָָיחיד
ּכי  הּמנהג. הפ ּדגּוׁש יחיד לׁשֹון מּמּנּו ְְִִִִִֵֶֶַָָָּכי
מּלת  והּנה ה'. נחני מּלת וכן רפה. אני ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָמּלת 
הנּו''ן  לחסרֹון מּמּני הנּו''ן  ונדּגׁש ּכפּולה. ְְְְְִִִִֶֶַַַָמן
הראׁשֹון  הנּו''ן ּכי מּמנני. היה ּכאּלּו ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהאחרת

ני  נּו''ן מן הּוא ּכאּלּו הּמ''ם אֹות עם ְִִִִֵַָֹּתבא
ׁשהּוא  מּמּנּו. איׁש יהיה ּכן אם המדּבר. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַלסימן
נּו''ן  וטעם מּמננּו. הּוא ּכאּלּו רּבים ְְְְִִִֶַַַלׁשֹון
יאמר  ּכי ּבחּסרֹון. הה''א להתּבּלע ּדגּוׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּמּנּו
ירּדפּו אֹויב יקראּו. אׁשר יׁשמרּו. יׁשמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֹמן
יׁשמרּו רק יׁשמרהּו. הרב ּכי המעט. ְְְְְְִִִֵַַַָֹוהּוא
ׁשהּוא  מלאכה עֹוׂשה והּנהּו ּכמֹו קצרה. ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָּדר
יֹוסיפּו ּופעמים נּצב. והּנֹו הּוא. והּנה ְְְְִִִִִֵָָּכמֹו
.נפׁש ּתברכּני ימצאנני. ואל יׁשחרּונני ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֻהנּו''ן
יסֹובבנהּו יכּבדנני. ּתֹודה זֹובח ּתברכנני. ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָּכמֹו
ּבנּו''ן  הה''א יּבלעּו ּופעמים יּצרנהּו. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָיבֹוננהּו

ּבעליו: יׁשמרּנּו ְְְְִֶָָֹולא
i‰·‰ והּוא זכר לׁשֹון אׁשּתי, את הבה . »»ְְְִִֶָָָָ

הבי  ולּנקבה עּמנּו. נא. לכה ּכמֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָהּנכֹון .
ּבּמּלֹות  ׁשּידּברּו ּובעבּור ּובאי. לכי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַֹהּמטּפחת.
הבה  ולנקבה נרדה. הבה יאמרּו הרּבה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹהאּלה
אבינּו את נׁשקה לכה ּכמֹו .אלי אבֹוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָנא

ירּבה:ÓkÁ˙‰יין: ׁשּלא חכמה ּדר נבּקׁש . ִַƒ¿«¿»ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
BÏ הּפעלים ּכל ּכי ּדע לי. אמרי ּכמֹו ּבעבּורֹו, .ְְְֲִִִִִַַַָָ

ּפירּוׁש ּבכחם. הּפעל ׁשם עתידים אֹו ְְֲִִִֵֵַַָֹֹעֹוברים
הּוא  חסר, ׁשהּוא הּפעל מן הּנגזר ּדבר ְִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשם
.ּבר ּברכּת והּנה ּכמֹו הּפעלים, מּכח ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹנׁשמע
וככה  ּברכה. ּובר והּטעם אׁשיבּנה. ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובר
עצה  יֹועצים והׁשלם ּתקּום. יֹועצים ְְְֲֲִִֵֵַָָֹּוברב
א''ר  מלחמה. קֹורֹות תקראנה ּכי וככה ְְְִִִֶָָָָָָּתק ּום.
ועלינּו. ּכמֹו הארץ, מן ועלה טעם ּכי ְְְִִִִֶַַָָָָָָמרינֹוס
ּולפי  ּפיהּו. הּׂשטן יכׁשֹול ׁשּלא ּככה ְְְִִִִֵֶַָָָָֹודּבר

:צר אין ְִֵֶַֹּדעּתי
`iÌÈqÓ,ּפת ּפּתים  ּוכמֹו מס. והאחד רּבים, . ƒƒְְִִִֶַַַָָ

זרע  ליּבׁש עּנתֹו, וטעם הּכפל. מּפעלי ְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹוהם
אל BkÒÓ˙הּזכרים: וכמֹוהּו, אֹוצרֹות. . ְִַָƒ¿¿ְֶָָ

האֹוצר  ׁשֹומרת  סֹוכנת, לּמל וּתהי ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּסֹוכן .
:ּבחיק וׁשכבה לּכל יּודע .¯ÒÒÓÚולא ְְְְִֵֶַַָָָֹֹ««¿≈

יׂשראל: מקֹום ואינּנּו העי''ן. ְְְְְִִֵֵֶַַָָּבפתחּות



לג zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i oey`x meil inei xeriy

(ç):óñBé-úà òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬¨¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−¤¥«
i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב Ï‡.(סוטה ¯L‡ «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆…

Ú„È∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך »«ְְִַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו .... .... ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש ח)חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש א, אדם(רש"י ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ּבהֹוראת ׁשּדקּדק ;ללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם רב, ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אדם ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה סבּור ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו.לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹוּוׁשמּואל, אדם ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו ּבין ּגדֹולה רׁשעּות – ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הצּדקה לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹו לֹו יׁש ולכן מלכּותֹו, וקּבלּו אליו ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכ ּכל לא א טֹוב; לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּכרצֹונֹו. ּבהם לׁשלט (לדעּתֹו) ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשמּׁשמים אדםחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות אללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם – ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו אמתלא לֹו אין ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, אדם ּבין  ּכ ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא לא אבןאבןאבןאבן ֲֲֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤«

(é)äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ
:õøàä-ïî äìòå eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙ ‰·‰∑לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר והזמנה הכנה לׁשֹון הבה, BÏ.ּכל ‰ÓkÁ˙∑ »»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָƒ¿«¿»
לֹו לעׂשֹות מה נתחּכמה רבה)לעם. נׁשּבע .(שמות ׁשּכבר ּבּמים, לדּונם יׂשראל, ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

מּבּול  יביא יׁשן)לעֹולם ׁשּלא ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא הּוא אבל מביא, אינֹו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא (והם ,. ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÂ∑:ּכתב ּכאּלּו הּוא והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה עצמֹו ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על ¿»»ƒ»»∆ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

יירׁשּוה  והם הארץ מן עזרא עזרא עזרא עזרא .ועלינּו אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶָָָָָ

(àé)ïáiå íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®©¦¹¤
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò̈¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם לפרעה ∑ÌÈqÓ.על מסּכנֹות ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ׁשּגֹובין ׂשרים מס. .לׁשֹון »»ַָָƒƒְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.˙BkÒÓ È¯Ú∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, הּממּנה (ישעיה ּגזּבר הּזה ", הּסֹוכן אל ּבא ל" ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈ƒ¿¿ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

האֹוצרֹות רבה)על ¯ÒÒÓÚ.(שמות ˙‡Â Ì˙t חזקֹות∑‡˙ ועׂשאּום ,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ּובצּורֹות ׁשּלא ַָָ∆ƒ…¿∆««¿≈ְְְְֲֲִִֶַָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .לאֹוצר  אבןאבןאבןאבן ְָ

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

Ô‚Òט  Ï‡¯NÈ Èa ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י  ÔB‰Ï ÌkÁ˙ e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡‡Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

ÏÈ„aיא  ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈBËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B·e ÔB‰ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

dxezd lr `xfr oa`

gL„Á CÏÓ Ì˜iÂ ּבלא ּכמׁשמעֹו ּפרּוׁשֹו . «»»∆∆»»ְְְֵַָֹ
ּכתיב  ּכן על הּמלּוכה. מּזרע היה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹוספת

עבּדי: את ּבני הקים ּכי ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַַָָוּיקם,
hBnÚ Ï‡ ¯Ó‡iÂ:הּמצרים .ÌÚ ‰p‰ מּלת . «…∆∆«ְִִַƒ≈«ִַ

רק סמּוכה, אינּנה Ï‡¯NÈעם Èaּפרּוׁש ְֵֶַַָָ¿≈ƒ¿»≈ֵ
אׁשר  אהיה . אׁשר אהיה ּכמ ֹו ּבאּור, ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶותֹוספת 

ויצחק: אברהם לפניו אב ֹותי .epnÓהתהּלכּו ְְְְְְֲִִַַַָָָָָƒ∆
לרּבים  סימן מזרח אנׁשי ּבספרי מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכל
מּמּנּו ּובין ּבינֹו להפריׁש ּכמׁשּפט רפה. ְְְְִִִֵֵֶַַַָָהנּו''ן
נמצא  ׁשאינּנּו יחיד, לׁשֹון סימן ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶָָָָָּפנה.

ה  ספרי ּבפני וכל ּכּמׁשּפט. ּדגּוׁש ׁשהּוא מדּבר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לׁשֹון  סימן ׁשהּוא ּבין ּדגּוׁשים ׁשניהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָמערב
כן  והיה רּבים. לׁשֹון סימן ׁשהּוא ּובין ְְִִִֵֵֶַָָָָיחיד
ּכי  הּמנהג. הפ ּדגּוׁש יחיד לׁשֹון מּמּנּו ְְִִִִִֵֶֶַָָָּכי
מּלת  והּנה ה'. נחני מּלת וכן רפה. אני ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָמּלת 
הנּו''ן  לחסרֹון מּמּני הנּו''ן  ונדּגׁש ּכפּולה. ְְְְְִִִִֶֶַַַָמן
הראׁשֹון  הנּו''ן ּכי מּמנני. היה ּכאּלּו ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהאחרת

ני  נּו''ן מן הּוא ּכאּלּו הּמ''ם אֹות עם ְִִִִֵַָֹּתבא
ׁשהּוא  מּמּנּו. איׁש יהיה ּכן אם המדּבר. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַלסימן
נּו''ן  וטעם מּמננּו. הּוא ּכאּלּו רּבים ְְְְִִִֶַַַלׁשֹון
יאמר  ּכי ּבחּסרֹון. הה''א להתּבּלע ּדגּוׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּמּנּו
ירּדפּו אֹויב יקראּו. אׁשר יׁשמרּו. יׁשמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֹמן
יׁשמרּו רק יׁשמרהּו. הרב ּכי המעט. ְְְְְְִִִֵַַַָֹוהּוא
ׁשהּוא  מלאכה עֹוׂשה והּנהּו ּכמֹו קצרה. ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָּדר
יֹוסיפּו ּופעמים נּצב. והּנֹו הּוא. והּנה ְְְְִִִִִֵָָּכמֹו
.נפׁש ּתברכּני ימצאנני. ואל יׁשחרּונני ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֻהנּו''ן
יסֹובבנהּו יכּבדנני. ּתֹודה זֹובח ּתברכנני. ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָּכמֹו
ּבנּו''ן  הה''א יּבלעּו ּופעמים יּצרנהּו. ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָיבֹוננהּו

ּבעליו: יׁשמרּנּו ְְְְִֶָָֹולא
i‰·‰ והּוא זכר לׁשֹון אׁשּתי, את הבה . »»ְְְִִֶָָָָ

הבי  ולּנקבה עּמנּו. נא. לכה ּכמֹו ְְְְִִֵַַָָָָָָהּנכֹון .
ּבּמּלֹות  ׁשּידּברּו ּובעבּור ּובאי. לכי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַֹהּמטּפחת.
הבה  ולנקבה נרדה. הבה יאמרּו הרּבה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹהאּלה
אבינּו את נׁשקה לכה ּכמֹו .אלי אבֹוא ְְְִִֵֶֶַַָָָָנא

ירּבה:ÓkÁ˙‰יין: ׁשּלא חכמה ּדר נבּקׁש . ִַƒ¿«¿»ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
BÏ הּפעלים ּכל ּכי ּדע לי. אמרי ּכמֹו ּבעבּורֹו, .ְְְֲִִִִִַַַָָ

ּפירּוׁש ּבכחם. הּפעל ׁשם עתידים אֹו ְְֲִִִֵֵַַָֹֹעֹוברים
הּוא  חסר, ׁשהּוא הּפעל מן הּנגזר ּדבר ְִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשם
.ּבר ּברכּת והּנה ּכמֹו הּפעלים, מּכח ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹנׁשמע
וככה  ּברכה. ּובר והּטעם אׁשיבּנה. ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובר
עצה  יֹועצים והׁשלם ּתקּום. יֹועצים ְְְֲֲִִֵֵַָָֹּוברב
א''ר  מלחמה. קֹורֹות תקראנה ּכי וככה ְְְִִִֶָָָָָָּתק ּום.
ועלינּו. ּכמֹו הארץ, מן ועלה טעם ּכי ְְְִִִִֶַַָָָָָָמרינֹוס
ּולפי  ּפיהּו. הּׂשטן יכׁשֹול ׁשּלא ּככה ְְְִִִִֵֶַָָָָֹודּבר

:צר אין ְִֵֶַֹּדעּתי
`iÌÈqÓ,ּפת ּפּתים  ּוכמֹו מס. והאחד רּבים, . ƒƒְְִִִֶַַַָָ

זרע  ליּבׁש עּנתֹו, וטעם הּכפל. מּפעלי ְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹוהם
אל BkÒÓ˙הּזכרים: וכמֹוהּו, אֹוצרֹות. . ְִַָƒ¿¿ְֶָָ

האֹוצר  ׁשֹומרת  סֹוכנת, לּמל וּתהי ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּסֹוכן .
:ּבחיק וׁשכבה לּכל יּודע .¯ÒÒÓÚולא ְְְְִֵֶַַָָָֹֹ««¿≈

יׂשראל: מקֹום ואינּנּו העי''ן. ְְְְְִִֵֵֶַַָָּבפתחּות



zenyלד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i oey`x meil inei xeriy

(áé)éða éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑,לעּנֹות לב נֹותנין ּׁשהם מה ּולהפריץ ּבכל להרּבֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לב a¯È‰.ּכן Ôk∑ ¿«¬∆¿«…ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ≈ƒ¿∆
א  ּכן, אֹומרת הּקדׁש רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן רבה ירּבה ּכן ּכן אֹומר: ואני ירּבה, ּפן אֹומרים: קצּו∑eˆ˜iÂ.ּתם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ«»Àָ

ּבעיניהם  היּו ּכקֹוצים ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ּבעיני הּמצרים מפרׁשים: (ויׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבחּייהם. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

(âé):Cøôa ìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
i"yx£C¯Ùa∑ּומׁשּברּתֹו הּגּוף את המפרכת קׁשה .ּבעבֹודה ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 848 'nr b jxk zegiyÎihewil)

ּבּבּבּבפרפרפרפר ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אתאתאתאת מצריםמצריםמצריםמצרים יג)ווווּיּיּיּיעבידעבידעבידעבידּוּוּוּו (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ותֹועלת. קצּבה נטּולת ׁשהיא עבֹודה – "ּפר "עבֹודת מגּדיר פ"א) עבדים (הלכות ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָהרמּב"ם

ּבעסקיו, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע להיֹות לאדם לֹו אין ּתֹורה על־ּפי .'ּפר 'עבֹודת ּבבחינת ּפרנסתם, ּבעסק 'מׁשּועּבדים' רּבים ּכּיֹום ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּגם
מסּימֹות  ׁשעֹות רק ּכאׁשר קצּבה, ּבעלת היא ּכזֹו מלאכה לּתֹורה. עּתים ולקּבע ּבצּבּור להתּפּלל מּמּנּו ימנע ׁשהעסק ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻואסּור

ה'. ּברּכת להמׁשכת ראּוי ּכלי היא – ּתֹועלת ּגם זֹו למלאכה יׁש אז ּתׂשּומת־לב. ׁשל מסּימת מּדה ורק לּה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻמקּדׁשֹות
וכל  ּכל־ּכּלֹו, ּבּה ׁשקּוע הּוא (ּכי קצּבה ּבּה רֹואה אינֹו – ּבמלאכּתֹו ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּׁשקּוע אדם ּכאׁשר לאו. ׁשֹומע אּתה הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻּומּכלל

ה'). לברּכת מתאים ּכלי אינּה (ּכי הראּויה הּתֹועלת את מּמּנה רֹואה אינֹו ואף לּה), מקּדׁשֹות עזרא עזרא עזרא עזרא עּתֹותיו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

(ãé)äãáòa íäéiç-úà eøøîéåøîça äL÷íéðáìáe ©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½
íäá eãáò-øLà íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−

:Cøôa§¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 487 'nr a jxk zegiyÎihewil)

קקקקׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה חחחחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם אתאתאתאת (א,יד)וימררוימררוימררוימררּוּוּוּו ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
חחחחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם"""" אתאתאתאת ּתחּלה""""וימררוימררוימררוימררּוּוּוּו ירדּו הּמצרים הרהרהרהרּוּוּוּוחנחנחנחנּיּיּיּייםיםיםים– "חּיים")לחלחלחלחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם ההגּדרה את להחיל אפׁשר עליהם (ׁשרק יׂשראל ׁשל ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

והּמצוֹות. הּתֹורה לׁשמירת הּנֹוגע ּבכל קׁשיים ְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָוהערימּו
קקקקׁשׁשׁשׁשהההה"""" אם """"ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ּכמׁשמעּותּה. קׁשה" "עבֹודה ּגׁשמי, לׁשעּבּוד ּבעקיפין הּדבר ּגרם הרּוחני, ללחץ נכנע העם ּכאׁשר – ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבגׁשמּיּות. ּגם מׁשּתעּבדים היּו לא הרּוחני, ללחץ נכנעים היּו לא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹֹּבני־יׂשראל
עּמנּו. ׁשל הּגלּיֹות ּכל ּבמׁש ונׁשנית חֹוזרת זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא ּתֹופעה אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

(åè)íL øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧¥³
:äòet úéðMä íLå äøôL úçàä̈«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

i"yx£˙„lÈÓÏ∑,קל לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון ּכהּוא ּומדּבר, ּדֹובר ּומׁשּבר, ׁשֹובר ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש «¿«¿…ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ÔÈÙ˜zיב  ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk ÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈«¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ√»¿≈ƒ¿»≈

eÈL˜a:יג  Ï‡¯NÈ Èa ˙È È‡¯ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

ÈËa‡יד  ‡ÈL˜ ‡ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡ÁÏt ÏÎ·e ÔÈ·Ï·e¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡c ÔB‰ÁÏt»¿»¿¿«¿»¿¿«¿

i„e‰È˙‡טו  ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙Èz ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

dxezd lr `xfr oa`

aiB˙B‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ ּבעּנּוי ׁשהיה אע''פ . ¿«¬∆¿«ְִֶָָ
עּנה: לא  א ׁשר ּכּימים ירּבה ׁשעבר ı¯ÙÈּכן . ְֲִִֵֶֶַָָֹֻƒ¿…ֶַָ

ּגדר: ּופֹורץ ּכמֹו ּורבּיה. ּבפרּיה ְְְִִִֵֵַָָָֹהחק
bie„È·ÚiÂ עליהם חּדׁש רּבֹות רעֹות . ««¬ƒֲִֵֵֶַָ

ׁשּלא  ראה וכאׁשר מלאכּתֹו. לעׂשֹות ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹּבראׁשֹונה
ּולׂשריהם  לּמצרים רׁשּות נתן רּבֹותם, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָחּסר
.ּבפר וזהּו העבדים, מחק יֹותר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹלהעבידם
ּבּפּיּוט  ולֹומר ארמית. הּמתרּגם ּכדברי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָוהּוא
ׁשּלא  ראה וכאׁשר ּכלל. נכֹון אינּנּו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹּפרּוכים.
על  ׂשרֹות ׁשהן למיּלדת קרא אז זה, ְְִֵֶֶַַַָָָָֹיֹועיל

הּזכרים ּכל להרֹוג וצּוה המיּלדֹות, ְְְְֲִִַַַַָָָָּכל
ִִַהּיּלֹודים:

cie¯¯ÓÈÂ לנקבֹות סימן הּתי''ו ּכי הּוא ידּוע . «¿»¬ְִִִֵַַַָָ
מֹועדֹות  ּכמֹו לזכרים, סימן והּמ''ם הרב, ְְְֲִִִֵַַָָָֹעל
הּפעלים  ּבניני ּכי ספרד  חכמי ודר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּומֹועדים.
ואינם  הּׁשרׁש. מן אֹות תחסר ולא ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹׁשמּורים,
ּכי  נמצאּו. ּכאׁשר יאמרּו ּדברים ׁשמֹות רק ְְְְְֲִִִֵֶַַָֹּכן 
ּכאׁשר  מֹועדה. לא מֹועד, מֹועדֹות, מן ֲֲֲִִֵֶַָָֹיחיד
מקֹומים, יאמר מקֹום מן ּכי ּבעיניו, החכם ְְִִִֵֶַַָָָָָֹאמר
ויראה, עיניו יפקח אּולי מקֹומה. ְְְְְִִִֵֶַַָָּומּמקֹומֹות
מצרים  למּכה ּבכֹורים. יאמר ּבכֹור מן ְְְְִִִִִֵַַַֹּכי
יהיה  ּכן אם .ּבקר ּובכֹורֹות והּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּבבכ ֹוריהם.

לבן ה  יאמר לא  לבנים, וככה ּבכֹורה. ּיחיד ְְְִִַַָָָָָָָֹֹ
וטעם לבנה. אם ÌÈ·Ï·eּכי ¯ÓÁa לבנֹות , ְְִִַַָָ¿…∆ƒ¿≈ƒְִ

ולבצֹור, ולזמֹור ולקצר לחרׁש ּגם ּוגדרֹות ְְְְְְְְִִִִֵַַָֹֹּבּתים
את  ּכלל ּכן  ואחר ּבּׂשדה. עבֹודה  ּכל את ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוזה 

לצרכיהם: עבֹודתם Ì‰aּכל e„·Ú ¯L‡. ְְֲֵֶָָָָ¬∆»¿»∆
ּוגזרת  .ּבפר ּבהם עבדּו ׁשנים ּבעבּור ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָיׁשרתּו
העבד. עבֹודת היא אחריה ּבי''ת ּבלא ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעבד
על  הּוא ּבי''ת אחריה ואם .עבדּתי ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָוככה,
יׂשראל  וּיעבד ּכמֹו ּבעבּור, האחד ּדברים. ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹב'
,ּכדר .ּבפר ּבֹו תעבד לא והּׁשני, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבאּׁשה.
ּבֹו. יעבד לא אׁשר וככה , ּבּה. עּבד לא ְֲֲֵֵֶֶַָָָָֹֹֻאׁשר
הּדר ועל ּתעבד. הּנׁשּמה והארץ ּכתּוב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכי

ּבֹו: נֹוׁשה ּכאׁשר ּכנֹוׁשה. ְֲֶֶֶֶַַהּזה,

zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ipy meil inei xeriy
ּומיּלד  הּולד ∑ÙL¯‰.מֹוליד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על יֹוכבד, מרים,∑Úet‰.זֹו והֹוגה זֹו ּומדּברת ׁשּפֹועה ׁשם על ְִֵַƒ¿»ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות הּנׁשים ּכדר ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)לּולד, צעקה, מב)לׁשֹון אפעה (ישעיה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכּיֹולדה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ»ְְְְֵֶֶַָָָ

(æè)íéðáàä-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑:וכמֹוהּו מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה יח)מֹוׁשב (ירמיה ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
חרס  ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". על מלאכה B‚Â'."עֹוׂשה ‡e‰ Ôa Ì‡∑,הּזכרים על אּלא מקּפיד היה לא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¿ְְִִֶַַַָָָָֹ

אֹותם  הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשאמרּו אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ»»»ְְִֶ

(æé)øac øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²¦¤¬
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות ׁשּלׁשֹון .(סוטה לפי וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ּתרּגּום  «¿«∆»∆«¿»ƒְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות ב)עברית מצר (שמות איׁש י","וּתאמרנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

וכן לזכרים. וּתדּברּו ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה לזכרים. "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, יג)לׁשֹון "וּתחּללנה (יחזקאל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
לזכרים  וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", אל עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹותי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

ß zah g"i ipy mei ß

(çé)ïúéNò òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½©¬©£¦¤−
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

i„e‰È˙‡טז  ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

Ók‡יז  ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡ia¿«»

Ô‰Ïיח  ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡ia¿«»

dxezd lr `xfr oa`

eh˙„lÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ¯Ó‡iÂהיּו ׂשרֹות . «…∆∆∆ƒ¿«ƒ«¿«¿…ָָ
מחמׁש יֹותר ּכי ספק אין  ּכי המיּלדת. ּכל ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹעל 
ׂשרֹות  ׁשּתיהן אּלּו אּלא היּו, מיּלדֹות ְְְֵֵֵֶֶַָָָמאֹות
וככה  מהּׂשכר. לּמל מס לתת עליהן ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיּו
היּו והּבת והאם רּבֹות. ּבמקֹומֹות הּיֹום ְְְִִִֵַַַַָָָראיתי

הּוא: נכֹון ּכי קּבלה ְִֶֶַָָָּבדר
fh˙Bi¯·Ú‰ ˙‡ ÔÎ„lÈa ¯Ó‡iÂ ׁשהּוא ּכל . «…∆¿«∆¿∆∆»ƒ¿ƒֶָ

יּקרא  אמּונתֹו ועל עברי. יּקרא עבר ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּמׁשּפחת
מעבר  הּבא עבר. ּבני ּכל אבי ּכן. על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָעברי.
קריש  ּבן אמר העברים: מּׁשּתי נהר עבר ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָהּנהר.
והּטעם  ּבנים. מּגזרת נֹוסף אבנים אל''ף ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָּכי
ּכמֹו ׁשהיא והּנכֹון אפסים. מי ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָהמׁשּבר,

ׁשרׁש: והאל''ף ‡B˙Bּבאבנים, ÔzÓ‰Â,ּבּסתר . ְְִֶֶַָָָָֹ«¬ƒ∆ֵֶַ
ּומּלת  עֹוׂשה. היה חמס ּכי הּדבר יּודע ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
הּמׁשּפט  ּכי זרה. והיא ּבדקּדּוק, מאד קׁשה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָֹוחיה 
יחליפּוהּו חּיה מן הּׁשרׁש ה''א ּכי ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹוחיתה.
הארץ. חּית ּולכל ּבּסמּוכים. ּכּמׁשּפט ְְְְִִֶַַַַָָָָָּבתי''ו
והּתי''וקרֹובים  ׁשהה''א ּבעבּור ּכן ְְְֲִֵֵֶַַַָָָוהיה
ׁשּבתֹו הּנקּדה מׁש לבד  ּביניהם ואין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבמכ ּתב,
ּביניהן  יׁש הבּדל ּכי ּבמבטא. לא אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהה''א,
ּוכׁשּתּמׁש ה''א, ּתּקרא ּתחּלה ּכי ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָּבׁשמֹות,
הּכתב  ּכי לאֹות וזה  ּתי''ו. ּתּקרא ְְְְִִֵֶַַַָָָהּנקּודה
חי  מּלת ּכי והּכלל עברי. ּכתב הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּבידינּו
ּכי  הּדקּדּוק. חכמי הסּכימּו ּכי ּבספק. חּיים ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָּגם

אם  ּכי וכמֹוהּו, הּכפל . מּפעלי חי, ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָוארּפכׁשד 
רּבים  ּכמֹו וחּיי ּתמם. מן ׁשהּוא הּכסף, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָּתם
אינּנּו ואם זרה. הּגזרה זֹו ּכי ּדעּתֹו ּולפי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָחּיים.
יחֹוג, אחֹוג, ּכמֹו עתיד. ּפעל מּמּנּו יראנּו ְְִִֵֵֶַַָָָֹּכן,
אֹו לחֹוי. יחֹוי, אחֹוי, ׁשּיאמר ראּוי היה ֶַָָָָָָָֹלחֹוג.
לאֹות  זאת והּנה עיר. סּבי צּיֹון. סּבּו סב. ְְְִִִִֵֹֹֹֹּכמֹו
אחר  ּבאחרֹונה. הה''א ּבעלי מהּפעלים היא ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּכי
הּגזרֹות  מּכל אחת חי, מּגזרת מצאנּו ְְִִִֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
מהּפעלים  הּוא ּכי לאֹות  זאת הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹׁשהזּכרנּו.
אחיה  ׁשּיאמר מצאנ ּו ּכי ּבאחרֹונה, הה''א ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעלי
נהיה  היה מן יאמר ּכמֹו ּתחיה, יחיה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹנחיה
ּכמֹו חיה, מּגזרת הּוא  וא''כ  יהיה. ּתהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָאהיה 
וארּפכׁשד  ׁשּיאמר ׁשּמצאנּו ּפי על ואף ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹהיה.
אע''פ  זה. לכל נחּוׁש לא עבר, ּבלׁשֹון ְְִֶַַָָָֹחי
לֹומר  והּוצרכּתי הּכפל. מּפעלי ׁשהּוא ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּידמה 
הּמקרא  ּבכל וא''ו אין ּכי ׁשראיתי ּבעבּור ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּככה
עלי  טענה ואין הּמּלה. ּבסֹוף ׁשרׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהיא
אֹותּיֹות  ּכי ה''א. ּתחת הּוי''ו ּכי ׁשלּו. ִִִִִֵַַַַָָמּמּלת
ּבֹוגדי  ּכל ׁשלּו והעד, ּבזֹו. זֹו מתחּלפֹות ְְְְְִֵֵַָָָאהו''י
לא  לּמה ל אפרׁש והּנה ׁשלה. מן והּוא ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹּבגד.
ּבעבּור  זה והיה הּמּלה. ּבסֹוף ׁשרׁש וי''ו ְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹּתבא
ׁשאינּנּו יחיד ּבעבּור ּבּסֹוף יׁשרת הּוי''ו ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכי
רּבים  לׁשֹון וסימן ואמתֹו. עבּדֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִִַַַָָָנמצא.
בעֹור. ּכמֹוּבנֹו נֹוסף, וי''ו יׁש וגם ּורבּו. ְְְְְְֵַָָּפרּו

אחת  עם מתערב היה ׁשרׁש, וי''ו היה ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹואּלּו
ורּבים  יחיד ׁשהזּכרנּו ווי''ן הּׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמאּלּו
ּבאֹות  ל אמר ּככה ּגם הּמּלה. ּתדע ולא ְְְִֵַַַַָָָָָֹֹונֹוסף.
סימן  הּוא ּכי ּבאחרֹונה, ׁשרׁש ּתבא ׁשּלא ֲִִֶֶַָָָָֹֹֹיּו''ד
.ּבסמּו רּבים וסימן ידי. ּגם ידי מדּבר. ְְְִִִִִֵַַַָָָָָיחיד 

ּוראי.ידי  ּדעי נקבה. וסימן רחמנּיֹות. נׁשים ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
נֹוסף  ּגם העברּיה. אֹו העברי הּיחּוס ְְְִִִִִַַָָָָויּו''ד
ּבני  ּבׁשמֹות ּגם להֹוׁשיבי. הּמגּביהי ְְְְְִִִִִִֵַַַַָּבּפעלים
אפרים. מּני זּולתי הּטעם ּבמּלֹות ּגם ְְֲִִִִִֶַַַַַָאתֹונֹו.
ׁשרׁש יּו''ד ׁשּיבא ראּוי אינֹו זה ּכל ֲֵֶֶֶַָָָֹֹּובעבּור
מּכל  אחת עם הּמּלה לנּו ּתתערב ּפן ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחרֹונה,
וחיה  מּלת ּכי אמרּתי ּכן על ׁשהזּכרנּו. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלה
ּבעלי  מהּפעלים ותהיה וחיתה. ּכמֹו והיא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזרה ,

ּפרׁשּתי: ּכאׁשר ּבאחרֹונה ְֲֲִֵֵֶַַַַָָהה''א
fiÔ‡¯ÈzÂ ׁשּלא ּבעבּור האל''ף, העלימּו «ƒ∆»ְֲִֶֶֶַָָֹ

ראה: ּגזרת עם הּמּלה ּבכל ÈiÁzÂ‰ּתתערב . ְְִִִִֵַַָָָָ«¿«∆»ְָ
צר מה ּכי הראׁשֹון. מּמׁשּפטן יֹותר ְִִִִֵֶַָָָָֹֹּכחן,

:להארי ְֲִַָָהיה
gi‡¯˜iÂ.מצותי הפכּתן ּכי מות. ּבנֹות הּנכֹון . «ƒ¿»ְְְְֲִִִִֶֶַָָ

וּתאכלנה  ּכמֹו עבר, וּתאמרנה ּבין הפרׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹואין 
עצמן, לנכח עליהן ּכׁשּידּבר ּובין ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפרֹות.

עׂשיתן מּדּוע וככה הּפתּוח. הּוי''ו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבהּכנס
ְֶַַָוּתחּיין:



לה zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ipy meil inei xeriy
ּומיּלד  הּולד ∑ÙL¯‰.מֹוליד את ׁשּמׁשּפרת ׁשם על יֹוכבד, מרים,∑Úet‰.זֹו והֹוגה זֹו ּומדּברת ׁשּפֹועה ׁשם על ְִֵַƒ¿»ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ»ְְְִֵֶֶֶַַָָָ

הּבֹוכה ּתינֹוק המפּיסֹות הּנׁשים ּכדר ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)לּולד, צעקה, מב)לׁשֹון אפעה (ישעיה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכּיֹולדה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ»ְְְְֵֶֶַָָָ

(æè)íéðáàä-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑:וכמֹוהּו מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, האּׁשה יח)מֹוׁשב (ירמיה ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
חרס  ּכלי יֹוצר אמנּות ּכלי מֹוׁשב האבנים". על מלאכה B‚Â'."עֹוׂשה ‡e‰ Ôa Ì‡∑,הּזכרים על אּלא מקּפיד היה לא ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¿ְְִִֶַַַָָָָֹ

אֹותם  הּמֹוׁשיע ּבן להּולד ׁשעתיד אצטגניניו לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשאמרּו אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ»»»ְְִֶ

(æé)øac øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²¦¤¬
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ּומזֹון מים להם שם)מסּפקֹות ׁשּלׁשֹון .(סוטה לפי וקימּתּון, והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ּתרּגּום  «¿«∆»∆«¿»ƒְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת ּבּה, וכּיֹוצא זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות ב)עברית מצר (שמות איׁש י","וּתאמרנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

וכן לזכרים. וּתדּברּו ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה לזכרים. "וּיאמרּו" ּכמֹו עבר, יג)לׁשֹון "וּתחּללנה (יחזקאל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
לזכרים  וּתחּללּו ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון עּמי", אל עזרא עזרא עזרא עזרא .אֹותי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

ß zah g"i ipy mei ß

(çé)ïúéNò òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½©¬©£¦¤−
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

i„e‰È˙‡טז  ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

Ók‡יז  ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡ia¿«»

Ô‰Ïיח  ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡ia¿«»

dxezd lr `xfr oa`

eh˙„lÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ¯Ó‡iÂהיּו ׂשרֹות . «…∆∆∆ƒ¿«ƒ«¿«¿…ָָ
מחמׁש יֹותר ּכי ספק אין  ּכי המיּלדת. ּכל ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹעל 
ׂשרֹות  ׁשּתיהן אּלּו אּלא היּו, מיּלדֹות ְְְֵֵֵֶֶַָָָמאֹות
וככה  מהּׂשכר. לּמל מס לתת עליהן ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיּו
היּו והּבת והאם רּבֹות. ּבמקֹומֹות הּיֹום ְְְִִִֵַַַַָָָראיתי

הּוא: נכֹון ּכי קּבלה ְִֶֶַָָָּבדר
fh˙Bi¯·Ú‰ ˙‡ ÔÎ„lÈa ¯Ó‡iÂ ׁשהּוא ּכל . «…∆¿«∆¿∆∆»ƒ¿ƒֶָ

יּקרא  אמּונתֹו ועל עברי. יּקרא עבר ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמּמׁשּפחת
מעבר  הּבא עבר. ּבני ּכל אבי ּכן. על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָעברי.
קריש  ּבן אמר העברים: מּׁשּתי נהר עבר ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָהּנהר.
והּטעם  ּבנים. מּגזרת נֹוסף אבנים אל''ף ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָּכי
ּכמֹו ׁשהיא והּנכֹון אפסים. מי ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָהמׁשּבר,

ׁשרׁש: והאל''ף ‡B˙Bּבאבנים, ÔzÓ‰Â,ּבּסתר . ְְִֶֶַָָָָֹ«¬ƒ∆ֵֶַ
ּומּלת  עֹוׂשה. היה חמס ּכי הּדבר יּודע ִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
הּמׁשּפט  ּכי זרה. והיא ּבדקּדּוק, מאד קׁשה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָֹוחיה 
יחליפּוהּו חּיה מן הּׁשרׁש ה''א ּכי ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹוחיתה.
הארץ. חּית ּולכל ּבּסמּוכים. ּכּמׁשּפט ְְְְִִֶַַַַָָָָָּבתי''ו
והּתי''וקרֹובים  ׁשהה''א ּבעבּור ּכן ְְְֲִֵֵֶַַַָָָוהיה
ׁשּבתֹו הּנקּדה מׁש לבד  ּביניהם ואין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבמכ ּתב,
ּביניהן  יׁש הבּדל ּכי ּבמבטא. לא אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹהה''א,
ּוכׁשּתּמׁש ה''א, ּתּקרא ּתחּלה ּכי ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָּבׁשמֹות,
הּכתב  ּכי לאֹות וזה  ּתי''ו. ּתּקרא ְְְְִִֵֶַַַָָָהּנקּודה
חי  מּלת ּכי והּכלל עברי. ּכתב הּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָׁשּבידינּו
ּכי  הּדקּדּוק. חכמי הסּכימּו ּכי ּבספק. חּיים ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָּגם

אם  ּכי וכמֹוהּו, הּכפל . מּפעלי חי, ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָוארּפכׁשד 
רּבים  ּכמֹו וחּיי ּתמם. מן ׁשהּוא הּכסף, ְְִִֵֶֶֶַַַַַָּתם
אינּנּו ואם זרה. הּגזרה זֹו ּכי ּדעּתֹו ּולפי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָחּיים.
יחֹוג, אחֹוג, ּכמֹו עתיד. ּפעל מּמּנּו יראנּו ְְִִֵֵֶַַָָָֹּכן,
אֹו לחֹוי. יחֹוי, אחֹוי, ׁשּיאמר ראּוי היה ֶַָָָָָָָֹלחֹוג.
לאֹות  זאת והּנה עיר. סּבי צּיֹון. סּבּו סב. ְְְִִִִֵֹֹֹֹּכמֹו
אחר  ּבאחרֹונה. הה''א ּבעלי מהּפעלים היא ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּכי
הּגזרֹות  מּכל אחת חי, מּגזרת מצאנּו ְְִִִֶַַַַַָָָָֹׁשּלא
מהּפעלים  הּוא ּכי לאֹות  זאת הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹׁשהזּכרנּו.
אחיה  ׁשּיאמר מצאנ ּו ּכי ּבאחרֹונה, הה''א ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעלי
נהיה  היה מן יאמר ּכמֹו ּתחיה, יחיה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹנחיה
ּכמֹו חיה, מּגזרת הּוא  וא''כ  יהיה. ּתהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָאהיה 
וארּפכׁשד  ׁשּיאמר ׁשּמצאנּו ּפי על ואף ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹהיה.
אע''פ  זה. לכל נחּוׁש לא עבר, ּבלׁשֹון ְְִֶַַָָָֹחי
לֹומר  והּוצרכּתי הּכפל. מּפעלי ׁשהּוא ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּידמה 
הּמקרא  ּבכל וא''ו אין ּכי ׁשראיתי ּבעבּור ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּככה
עלי  טענה ואין הּמּלה. ּבסֹוף ׁשרׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהיא
אֹותּיֹות  ּכי ה''א. ּתחת הּוי''ו ּכי ׁשלּו. ִִִִִֵַַַַָָמּמּלת
ּבֹוגדי  ּכל ׁשלּו והעד, ּבזֹו. זֹו מתחּלפֹות ְְְְְִֵֵַָָָאהו''י
לא  לּמה ל אפרׁש והּנה ׁשלה. מן והּוא ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹּבגד.
ּבעבּור  זה והיה הּמּלה. ּבסֹוף ׁשרׁש וי''ו ְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹּתבא
ׁשאינּנּו יחיד ּבעבּור ּבּסֹוף יׁשרת הּוי''ו ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכי
רּבים  לׁשֹון וסימן ואמתֹו. עבּדֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִִַַַָָָנמצא.
בעֹור. ּכמֹוּבנֹו נֹוסף, וי''ו יׁש וגם ּורבּו. ְְְְְְֵַָָּפרּו

אחת  עם מתערב היה ׁשרׁש, וי''ו היה ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹואּלּו
ורּבים  יחיד ׁשהזּכרנּו ווי''ן הּׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמאּלּו
ּבאֹות  ל אמר ּככה ּגם הּמּלה. ּתדע ולא ְְְִֵַַַַָָָָָֹֹונֹוסף.
סימן  הּוא ּכי ּבאחרֹונה, ׁשרׁש ּתבא ׁשּלא ֲִִֶֶַָָָָֹֹֹיּו''ד
.ּבסמּו רּבים וסימן ידי. ּגם ידי מדּבר. ְְְִִִִִֵַַַָָָָָיחיד 

ּוראי.ידי  ּדעי נקבה. וסימן רחמנּיֹות. נׁשים ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
נֹוסף  ּגם העברּיה. אֹו העברי הּיחּוס ְְְִִִִִַַָָָָויּו''ד
ּבני  ּבׁשמֹות ּגם להֹוׁשיבי. הּמגּביהי ְְְְְִִִִִִֵַַַַָּבּפעלים
אפרים. מּני זּולתי הּטעם ּבמּלֹות ּגם ְְֲִִִִִֶַַַַַָאתֹונֹו.
ׁשרׁש יּו''ד ׁשּיבא ראּוי אינֹו זה ּכל ֲֵֶֶֶַָָָֹֹּובעבּור
מּכל  אחת עם הּמּלה לנּו ּתתערב ּפן ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאחרֹונה,
וחיה  מּלת ּכי אמרּתי ּכן על ׁשהזּכרנּו. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלה
ּבעלי  מהּפעלים ותהיה וחיתה. ּכמֹו והיא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזרה ,

ּפרׁשּתי: ּכאׁשר ּבאחרֹונה ְֲֲִֵֵֶַַַַָָהה''א
fiÔ‡¯ÈzÂ ׁשּלא ּבעבּור האל''ף, העלימּו «ƒ∆»ְֲִֶֶֶַָָֹ

ראה: ּגזרת עם הּמּלה ּבכל ÈiÁzÂ‰ּתתערב . ְְִִִִֵַַָָָָ«¿«∆»ְָ
צר מה ּכי הראׁשֹון. מּמׁשּפטן יֹותר ְִִִִֵֶַָָָָֹֹּכחן,

:להארי ְֲִַָָהיה
gi‡¯˜iÂ.מצותי הפכּתן ּכי מות. ּבנֹות הּנכֹון . «ƒ¿»ְְְְֲִִִִֶֶַָָ

וּתאכלנה  ּכמֹו עבר, וּתאמרנה ּבין הפרׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹואין 
עצמן, לנכח עליהן ּכׁשּידּבר ּובין ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּפרֹות.

עׂשיתן מּדּוע וככה הּפתּוח. הּוי''ו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָּבהּכנס
ְֶַַָוּתחּיין:



zenyלו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ipy meil inei xeriy

(èé)úiøönä íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²©¦§¦−Ÿ
úãléîä ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä̈«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²©«§©¤−¤

:eãìéå§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו חּיתא. מיּלדֹות ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. רבה)ּבקיאֹות  ושמות לחּיֹות (שם מׁשּולֹות הן הרי ƒ»≈»ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשלּוחה",הּׂשדה, "אּילה ׁשֹורֹו", "ּבכֹור יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות והיכן מיּלדֹות. צריכֹות ׁשאינן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב הרי ּבֹו, נכּתב  ׁשּלא יט)ּומי אּמ(שם עזרא עזרא עזרא עזרא ."לביאה "מה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ
i"yx£·ËÈiÂ∑ ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות, ב' ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב «≈∆ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

למיּלדֹות", אלהים "וּייטב ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן קמץ ׁשהּוא ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹויפעיל,
יהּודה" ּבבת ב)"וּירב הּׁשארית"(איכה את "וּיגל וכן: ּתאנּיה. הרּבה לו)– ב הימים הּׁשארית.דנבּוזר (דברי את הגלה אדן, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
זנב" אל זנב טו)"וּיפן וּיפעל,(שופטים ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. את הפעיל לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה – ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכגֹון: ּבחיר"ק, הּיּו"ד נקּוד י)הּוא יהּודה"(ויקרא "וּיגל העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: הּוטב, לׁשֹון – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל  מּגזרתן ׁשאינן לפי וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ואל ּולכאן. לכאן ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה -ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל יׁשב, יצא, ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי lÈÓÏ„˙.אּלּו, ÌÈ‰Ï‡ ·ËÈiÂ∑מהּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ«≈∆¡…ƒ«¿«¿…ַ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּטֹובה? אבןאבןאבןאבן ַָ

(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑ וּיבן" ּבּתים: ׁשּקרּויין ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּולוּיה ּבּתי  ּכהּנה ,"הּמל ּבית ואת ה' ּבית את «««»∆»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
סֹוטה  ּבמּסכת ּכדאיתא מּמרים, ּומלכּות .(שם)מּיֹוכבד, ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

ממממּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוכבדכבדכבדכבד ּוּוּוּולולולולוּיּיּיּיהההה כא)ּכּכּכּכההההּנּנּנּנהההה א, הּכּונה (רש"י האם הּדברים: ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ּולוּיה מאהרן "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻ
להּלן ּברׁש"י הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה הּכהּנה אף ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה יד)ׁשּנּתנה מׁשה (ד, האם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ

הּכהּונה. מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכ עזרא עזרא עזרא עזרא נענׁש אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִֶֶֶַַָָָ

(áë)äøàéä ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À©§¸Ÿ̈Æ
úaä-ìëå eäëéìLz:ïeiçz ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑.ּגזר עליהם אם אף יֹודעים אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו אמרּו מׁשה, ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּבן  "ּכל ׁשּנאמר: הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ללקֹות ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמצרים

מריבה  מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא והם לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא .הּיּלֹוד", ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

iLÎ‡יט  ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

eÙÈ˜˙eכ  ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»

ÚÂ·„כא  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

a¯‡כב  Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

dxezd lr `xfr oa`

hi‰¯Ó‡zÂ ּכי מצֹותי על עברנּו לא . «…«¿»ְְִִֶַַָֹ
הרּבה  חּיים ּכח ּכי ּכמצרּיֹות, אינן ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹהעברּיֹות 
והּוא  חיֹות, ּכי מן רפה, הּיּו''ד ּובא להם. ְִִֵֶַָָָָָיׁש
הּיּו''ד  ונדּגׁש עלי. עלֹות רֹוות. ּדוֹות ּכמֹו ְְְִַַַָָָָָָהּנכֹון
חּיים. ונתּפׂשם ּכמֹו ּתאר. ׁשהּוא חּיים, ְְְְְִִִִֵֶַַַַֹּבמּלת
ׁשם  ׁשהּוא חּיים. ּכן ּגם העברּיים. אלהי ְְֱִִִִֵֵֵֶַַָֹּכיּו''ד
ציצים: ּופטּורי ּוכמֹו חּיים. עץ ּכמֹו ְְְִִִֵֵַָָּדבר.

e„ÏÈÂ.לּזכרים הּוא ׁשוה ּכי עבר, ּפעל נקבֹות . ¿»»ְְִִֵֶַַָָָָֹ
צבאֹו: ְָָטוּו

k·ËÈiÂ יעמד ּפעם ּבראׁשֹונה, הּיּו''ד ּבעלי . «≈∆ֲֲִֵַַַַַָָֹ
ּבוי  יחליפּוהּו ּופעם זֹו. ּכמֹו ּכמֹוהּיּו''ד ''ו ְְְֲִַַַַָ

וּייטב, ּכמֹו יׁשב. מן ׁשהּוא רעבים, ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָוּיֹוׁשב
וּיעׂש ּכן, אחר הּנזּכר הּוא הּטֹוב וזה יטב. ְְִִֵֶַַַַַַַַָָמן

ה': ל יעׂשה ּבית ּכי ּכמֹו ּבּתים. ְְֲִִִֶֶַַָָלהם

`ke‡¯È Èk È‰ÈÂיראּו ׁשּלא ּבעבּור . «¿ƒƒ»¿ְֲֶַָֹ
עליהן. וּייטב מהּׁשם, יראּו רק מצרים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּמל
העֹומדים  מהּפעלים איננה הּמּלה זֹו ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָודע
ׁשּיקּבל  ּדר על הּוא  ּכי הּיֹוצאים. מן ְְְִִִֵֶֶֶַַַֹולא
מאת  יראּו ּכן על מאחר. הּיראה ְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָהאדם
לֹומר  קצרה ּדר ואחזּו הּנכֹון. הּוא ְְֲֶֶַַָָָָה'
ּבבנין  איננה נֹורא מּלת ּכן על ה'. את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָירא

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 111 'nr `"g y"ewl t"r)

zipgExd xF`Id zxfB§¥©©§¨¨¦

ּתּתּתּתחחחחּיּיּיּיּוּוּוּוןןןן:::: וכלוכלוכלוכל־־־־ההההּבּבּבּבתתתת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשליכהליכהליכהליכהּוּוּוּו היארההיארההיארההיארה ההההּיּיּיּיּלּלּלּלֹוֹוֹוֹודדדד כב)ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבןןןן (א, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
על  ׁשּמדּבר ּבפסּוק ּתחּיּון" הּבת "וכל ּכֹותבת הּתֹורה מּדּוע מּובן: אינֹו זה לפי הּבנֹות. על ולא הּבנים, על רק היתה ּפרעה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּגזרת

מהּגזרה! חלק ּגם הּוא ּתחּיּון" הּבת ׁש"וכל מׁשמע מּכ והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּגזרה,
ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

זֹו היתה לכן נׁשמתן. את להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח לפי חּייהן את לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכּונתֹו
מּמיתה  יֹותר רּוחנית מיתה "קׁשה מסּימת ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת עם יחד ּבּפסּוק נכללה ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻּגזרה

ְִַּגׁשמית"!
המתת  א. ּכדי: ּבֹו הׁשּתּמׁשּו והם עבֹודה־זרה, הּמצרים עבּור ׁשּמׁש הּנילּוס לּיאֹור. הּיּלֹודים הׁשלכת ּבגזרת מרּמזת ּגם זֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּגזרה

הרּוחנית. מצרים ּגלּות – (הּבנֹות) נׁשמתם המתת ב. (הּבנים). יׂשראל ּבני ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא ּגּופם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ וחז) ּפרעה, ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּבּתֹו,ּפרּוׁש ּבעצת ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר «ƒ«∆«≈ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

והחזירּה, יׁשן) ּברׁש"י הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאמרה
נערה, להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ּבין ועׂשה למצרים ּבבֹואּה ׁשּנֹולדה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

היתה  מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה ּכן, אם ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ועׂשר ּומאתים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהחֹומֹות,
לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים מאה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבת אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֵַַָָֹ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ּכּלֹו הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכׁשּנֹולד, עזרא עזרא עזרא עזרא .(סוטה אבןאבןאבןאבן ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

ÈÂÏ:א  ˙a ˙È ·ÈÒe ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב  d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

והּמׂשּכיל  ונדּכא. נׁשּבר נֹולד ּכמֹו ְְְְְְְִִִִַַַָָָנפעל.
ִָיבין:

akÂˆÈÂ,מצרים מלכּות ּכּסא על יֹוׁשב ּכל . «¿«ְְִִִֵֵַַַָ
לא  הּכתּוב והּנה ּפרעה. מצרים, ּבלׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹֹיּקרא 
ּבלׁשֹון  ׁשמֹו ּככה נכה. ּכפרעה ׁשמֹו, ְְְְְְִִִַָָֹֹהּגיד

הפרע: ּפרעה וכן  ּתאר,‰Bli„עּמֹו. ׁשם . ְְֵַַֹ«ƒֵַֹ
ׁשּכֹור: ּגּבֹור ְִִּכמֹו

`CÏiÂ,יֹוׁשבים יׂשראל היּו רּבֹות ּבערים . «≈∆ְְִִִֵֶַָָָ
אּולי  רעמסס ארץ יּקראּו וכּלם היּו. רּבים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכי

זאת: היתה אחרת ÈÂÏּבעיר ˙a יׂשראל ּבן . ְְִֶֶַָָֹ«≈ƒְִֵֶָ
האֹומרּכי  נכֹונה, ּדּבר ולא אביו. אחֹות ְְְֲִִִִֵֵָָָֹוהיא
ּתצליח, אחרת ּבׂשדה הּנזרעת הּׂשדה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָּתבּואת
ּכי  ּכראּוי. ּתצליח לא עצמֹו ׂשדה ּבאֹותֹו ְְְִִֶַַַַָָָֹרק
קדֹוׁשים: יׂשראל להיֹות היה ערוה אּסּור ְְְְִִִִִֵֶַָָָָעּקר

a¯‰zÂ אהרן ּכי ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ספק אין . «««ְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
אבֹותינּו קּבלּו וככה מּמׁשה. ּבׁשנים ְְְֲִִִֵֶָָָָֹּגדֹול 
אחֹותֹו וּתתּצב וכתּוב מרים. היתה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשּפּועה
מאֹות  ד' קץ ּתחּלת ּכי ידענּו והּנה ְְְִִִֵֵֵֵַַָָמרחֹוק.
לבּדֹו הּוא ּכי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום היּו ְְִִִֶַַָָָָׁשנה
את  הֹוליד ׁשנה ּבןׁשּׁשים והּנה זרע ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָיּקרא
ּבןׁשמנים  ראּובן את הֹוליד ויעקב ְְְֲֲִִֵֶֶַַֹֹֹיעקב,
מאה  ּבן מצרים אל ּברדּתֹו והיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוחמׁש,

ע  ׁשנה.חּברנּו יצחק,ּוׁשלׁשים ׁשל ׁשּׁשים ליהם ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ע' מהם נֹוציא ר''י, נׁשארּו ק''צ.והּנה ְְֲִִִֵֵֶָעלּו
נׁשארּו והּנה כן, אחרי יֹוסף ׁשחיה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשנה
והּנה  מ''ג, מצרים אל ּברדּתֹו לוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַק''מ.ּוׁשנֹות
קי''ח. נׁשארּו והּנה יֹוסף, אחרי ׁשנה כ''ב ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָחיה
ׁשנים. ועׂשר מאה ּבן יֹוסף וּימת הּוא ּכתּוב ִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכי
ערי  ּבנּו ׁשנים וכּמה החדׁש, הּמל מל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּומתי 
על  נגזר מׁשה מּלדת קרֹוב והּנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹמסּכנֹות.
ּדבר  המסּפר ּכל אמר זּוטא ּובן ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּזכרים.
ּתחּלה. להזּכירֹו לנכּבד ּפנים יּׂשא לא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹמעׂשה,
ואת  מׁשה ואת אהרן את לעמרם וּתלד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּוכתיב 
זה  והּנה  קטּנה. היא והּנה אחֹותם, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָמרים
ּוכתיב  ויפת. חם ׁשם ׁשכח ּבסנורים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּמּכה
קברּו ׁשּמה  ועֹוד, הּגדֹול . הּוא ויפת נח. ְְְֶֶֶַַַָָָָֹוּיֹולד
נקּברה  והיא אׁשּתֹו. ׂשרה ואת אברהם ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָאת
הנּו''ן  ּכי ודע ׁשנה. ל''ח אברהם קדם ְְְִֶַַַַָָָָָָֹּבּמערה
ּבתחּלת  ּבדגׁשּות מבלעת אֹו חסרה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֻּתּמצא
ּובאמצע  אליו. וּיּגׁש הלאה. ּגׁש ּכנּו''ן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמפעל
אף. וּיחר אֹו ּביׂשראל. עלה אף וגם ְְְְִִֵַַַַַָָָּכמֹו
נדּגׁש ּכן על  ּבאמצע מבלעת הנּו''ן ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻוהּנה
נתן  נּו''ן וככה .אּפ יׁשּוב אּפֹו, וּיחר ְְִֵַַַַַָָָָּפ''א.
האחרֹון  ּתי''ו ּכי ּתנּתי. ּכמֹו הּוא ּכי ּתּתי. ְְְֲִִִִִִִַַַָּבמּלת
לדּתי. לכּתי. ּכמֹוׁשבּתי. הּוא רק ׁשרׁש, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַֹאינּנּו
וככה  .ל אֹותּה ּתּתי טֹוב  .ּפחּד ּתת ּבּסֹוף ְְְִִֵַַַָָָָּגם

נקבה. לׁשֹון להיֹות ראּויה היתה ּבת ּכי ְְְְְְִִֵֵַָָָָּבׁשמֹות
ּבנה  אׁשר עם ּתתערב והיא ּבנה. ּבן מן ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָּכמֹו
ּגבירה  ּכמֹו ּבתי''ו  הה''א החליפּו והּנה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבית.
אינּנּו ּופעם סמּו ּפעם עטרת. עטרה ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגברת.
הנּו''ן  חסרּו והּנה ּתפארת. עטרת ּכמֹו ,ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָסמּו
ּבּתֹו. רחל ּומּלת ּבת. וּיאמרּו הּלׁשֹון על ְְִִֵֵַַַַַָָָֹלהקל 
לׁשֹון  הּתי''ו והּנה ואמּתֹו. חסּדֹו אמת ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַּכמּלת
אמּונֹות  רּבֹות ּולׁשֹון מבלעת. הנּו''ן והּנה ְְְְֱִֵֵַַַַָֻנקבה,
ּבּתֹות  ולא ּבנֹות, ּכמֹו אמּתּיֹות. ולא אמּתֹות ְְְְֲֲִִִַָֹֹֹולא

ּבּתים: לידת zÂ‰¯ולא הּכתּוב הזּכיר לא . ְִַֹ«««ְִִֵַַָֹ
ּבלדתם. ּדבר התחּדׁש לא ּכי ואהרן, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹמרים

יּתכן BË·ּומּלת ּדעת. מלא ּבאיׁש ּתמצא ּכאׁשר ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אנׁשים. עם וטֹוב  ה' עם טֹוב ּכמֹו ּבּנׁשמה ְְְֱֲִִִַָָָהיֹותֹו
אֹו ּתאר. טֹוב ּבצּורה אֹו ּבגּוף אֹו עין. טֹוב ְְִַַָֹא ֹו
הּוא, טֹוב ּכי ּבּילד ׁשּמצאנּו ּובעבּור ְֲִֶֶֶֶַַַָָמראה.
הּיּלֹודים: מּכל טֹוב ּבצּורתֹו אם ּכי לפרׁשֹו ְְְִִִִִֵַָָָאין

ÌÈÁ¯È ‰LÏL הּׁשביעי ּבחדׁש ּכי אֹומרים יׁש . ¿…»¿»ƒְְִִִִֵֶַַֹ
יּוכלּו לא ּכי ּדרׁש זה ּגם נֹולד. ההריֹון ְְְִִִֵֶַַַַָָֹמּתחּלת
ּדעּתי  ּולפי האּׁשה. הרתה מתי לדעת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָהּמצרים
ּכי  להצּפינֹו ׁשּיכלה החדׁשים ספר הּכתּוב ְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָָּכי
ּכי  ּתלד, מתי ּבאּׁשה לראֹות ּבאדם ּכח ְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאין
מּתחּלת  הּׁשביעי ּבחדׁש נֹולד ׁשהּוא הּוא ְְִִִִֶֶַַַָָֹרחֹוק 
ויֹותר  קֹומה. קצרי הם ּככה הּנֹולדים ּכי ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָההריֹון
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ּתּתּתּתחחחחּיּיּיּיּוּוּוּוןןןן:::: וכלוכלוכלוכל־־־־ההההּבּבּבּבתתתת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשליכהליכהליכהליכהּוּוּוּו היארההיארההיארההיארה ההההּיּיּיּיּלּלּלּלֹוֹוֹוֹודדדד כב)ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבןןןן (א, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
על  ׁשּמדּבר ּבפסּוק ּתחּיּון" הּבת "וכל ּכֹותבת הּתֹורה מּדּוע מּובן: אינֹו זה לפי הּבנֹות. על ולא הּבנים, על רק היתה ּפרעה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּגזרת

מהּגזרה! חלק ּגם הּוא ּתחּיּון" הּבת ׁש"וכל מׁשמע מּכ והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּגזרה,
ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

זֹו היתה לכן נׁשמתן. את להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח לפי חּייהן את לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּכּונתֹו
מּמיתה  יֹותר רּוחנית מיתה "קׁשה מסּימת ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת עם יחד ּבּפסּוק נכללה ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻּגזרה

ְִַּגׁשמית"!
המתת  א. ּכדי: ּבֹו הׁשּתּמׁשּו והם עבֹודה־זרה, הּמצרים עבּור ׁשּמׁש הּנילּוס לּיאֹור. הּיּלֹודים הׁשלכת ּבגזרת מרּמזת ּגם זֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּגזרה

הרּוחנית. מצרים ּגלּות – (הּבנֹות) נׁשמתם המתת ב. (הּבנים). יׂשראל ּבני ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא ּגּופם אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָ

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ וחז) ּפרעה, ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּבּתֹו,ּפרּוׁש ּבעצת ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר «ƒ«∆«≈ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

והחזירּה, יׁשן) ּברׁש"י הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ּפרעה אם ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשאמרה
נערה, להיֹות נהפכה היא ואף ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ּבין ועׂשה למצרים ּבבֹואּה ׁשּנֹולדה היתה, ׁשנה ק"ל ּובת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

היתה  מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה ּכן, אם ׁשנה. ׁשמֹונים ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ׁשנים ועׂשר ּומאתים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹהחֹומֹות,
לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא ּוׁשלׁשים מאה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבת אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֵַַָָֹ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ּכּלֹו הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכׁשּנֹולד, עזרא עזרא עזרא עזרא .(סוטה אבןאבןאבןאבן ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

ÈÂÏ:א  ˙a ˙È ·ÈÒe ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב  d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ
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והּמׂשּכיל  ונדּכא. נׁשּבר נֹולד ּכמֹו ְְְְְְְִִִִַַַָָָנפעל.
ִָיבין:

akÂˆÈÂ,מצרים מלכּות ּכּסא על יֹוׁשב ּכל . «¿«ְְִִִֵֵַַַָ
לא  הּכתּוב והּנה ּפרעה. מצרים, ּבלׁשֹון ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹֹיּקרא 
ּבלׁשֹון  ׁשמֹו ּככה נכה. ּכפרעה ׁשמֹו, ְְְְְְִִִַָָֹֹהּגיד

הפרע: ּפרעה וכן  ּתאר,‰Bli„עּמֹו. ׁשם . ְְֵַַֹ«ƒֵַֹ
ׁשּכֹור: ּגּבֹור ְִִּכמֹו

`CÏiÂ,יֹוׁשבים יׂשראל היּו רּבֹות ּבערים . «≈∆ְְִִִֵֶַָָָ
אּולי  רעמסס ארץ יּקראּו וכּלם היּו. רּבים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכי

זאת: היתה אחרת ÈÂÏּבעיר ˙a יׂשראל ּבן . ְְִֶֶַָָֹ«≈ƒְִֵֶָ
האֹומרּכי  נכֹונה, ּדּבר ולא אביו. אחֹות ְְְֲִִִִֵֵָָָֹוהיא
ּתצליח, אחרת ּבׂשדה הּנזרעת הּׂשדה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָּתבּואת
ּכי  ּכראּוי. ּתצליח לא עצמֹו ׂשדה ּבאֹותֹו ְְְִִֶַַַַָָָֹרק
קדֹוׁשים: יׂשראל להיֹות היה ערוה אּסּור ְְְְִִִִִֵֶַָָָָעּקר

a¯‰zÂ אהרן ּכי ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ספק אין . «««ְְְֲִִֵֵֶַַָֹ
אבֹותינּו קּבלּו וככה מּמׁשה. ּבׁשנים ְְְֲִִִֵֶָָָָֹּגדֹול 
אחֹותֹו וּתתּצב וכתּוב מרים. היתה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשּפּועה
מאֹות  ד' קץ ּתחּלת ּכי ידענּו והּנה ְְְִִִֵֵֵֵַַָָמרחֹוק.
לבּדֹו הּוא ּכי יצחק, ׁשּנֹולד מּיֹום היּו ְְִִִֶַַָָָָׁשנה
את  הֹוליד ׁשנה ּבןׁשּׁשים והּנה זרע ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָיּקרא
ּבןׁשמנים  ראּובן את הֹוליד ויעקב ְְְֲֲִִֵֶֶַַֹֹֹיעקב,
מאה  ּבן מצרים אל ּברדּתֹו והיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוחמׁש,

ע  ׁשנה.חּברנּו יצחק,ּוׁשלׁשים ׁשל ׁשּׁשים ליהם ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ע' מהם נֹוציא ר''י, נׁשארּו ק''צ.והּנה ְְֲִִִֵֵֶָעלּו
נׁשארּו והּנה כן, אחרי יֹוסף ׁשחיה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָׁשנה
והּנה  מ''ג, מצרים אל ּברדּתֹו לוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַק''מ.ּוׁשנֹות
קי''ח. נׁשארּו והּנה יֹוסף, אחרי ׁשנה כ''ב ְְֲֲִִֵֵֵַָָָָחיה
ׁשנים. ועׂשר מאה ּבן יֹוסף וּימת הּוא ּכתּוב ִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכי
ערי  ּבנּו ׁשנים וכּמה החדׁש, הּמל מל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּומתי 
על  נגזר מׁשה מּלדת קרֹוב והּנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹמסּכנֹות.
ּדבר  המסּפר ּכל אמר זּוטא ּובן ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּזכרים.
ּתחּלה. להזּכירֹו לנכּבד ּפנים יּׂשא לא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹמעׂשה,
ואת  מׁשה ואת אהרן את לעמרם וּתלד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּוכתיב 
זה  והּנה  קטּנה. היא והּנה אחֹותם, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָמרים
ּוכתיב  ויפת. חם ׁשם ׁשכח ּבסנורים ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּמּכה
קברּו ׁשּמה  ועֹוד, הּגדֹול . הּוא ויפת נח. ְְְֶֶֶַַַָָָָֹוּיֹולד
נקּברה  והיא אׁשּתֹו. ׂשרה ואת אברהם ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָאת
הנּו''ן  ּכי ודע ׁשנה. ל''ח אברהם קדם ְְְִֶַַַַָָָָָָֹּבּמערה
ּבתחּלת  ּבדגׁשּות מבלעת אֹו חסרה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֻּתּמצא
ּובאמצע  אליו. וּיּגׁש הלאה. ּגׁש ּכנּו''ן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמפעל
אף. וּיחר אֹו ּביׂשראל. עלה אף וגם ְְְְִִֵַַַַַָָָּכמֹו
נדּגׁש ּכן על  ּבאמצע מבלעת הנּו''ן ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻוהּנה
נתן  נּו''ן וככה .אּפ יׁשּוב אּפֹו, וּיחר ְְִֵַַַַַָָָָּפ''א.
האחרֹון  ּתי''ו ּכי ּתנּתי. ּכמֹו הּוא ּכי ּתּתי. ְְְֲִִִִִִִַַַָּבמּלת
לדּתי. לכּתי. ּכמֹוׁשבּתי. הּוא רק ׁשרׁש, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַֹאינּנּו
וככה  .ל אֹותּה ּתּתי טֹוב  .ּפחּד ּתת ּבּסֹוף ְְְִִֵַַַָָָָּגם

נקבה. לׁשֹון להיֹות ראּויה היתה ּבת ּכי ְְְְְְִִֵֵַָָָָּבׁשמֹות
ּבנה  אׁשר עם ּתתערב והיא ּבנה. ּבן מן ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָּכמֹו
ּגבירה  ּכמֹו ּבתי''ו  הה''א החליפּו והּנה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבית.
אינּנּו ּופעם סמּו ּפעם עטרת. עטרה ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגברת.
הנּו''ן  חסרּו והּנה ּתפארת. עטרת ּכמֹו ,ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָסמּו
ּבּתֹו. רחל ּומּלת ּבת. וּיאמרּו הּלׁשֹון על ְְִִֵֵַַַַַָָָֹלהקל 
לׁשֹון  הּתי''ו והּנה ואמּתֹו. חסּדֹו אמת ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַּכמּלת
אמּונֹות  רּבֹות ּולׁשֹון מבלעת. הנּו''ן והּנה ְְְְֱִֵֵַַַַָֻנקבה,
ּבּתֹות  ולא ּבנֹות, ּכמֹו אמּתּיֹות. ולא אמּתֹות ְְְְֲֲִִִַָֹֹֹולא

ּבּתים: לידת zÂ‰¯ולא הּכתּוב הזּכיר לא . ְִַֹ«««ְִִֵַַָֹ
ּבלדתם. ּדבר התחּדׁש לא ּכי ואהרן, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹמרים

יּתכן BË·ּומּלת ּדעת. מלא ּבאיׁש ּתמצא ּכאׁשר ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אנׁשים. עם וטֹוב  ה' עם טֹוב ּכמֹו ּבּנׁשמה ְְְֱֲִִִַָָָהיֹותֹו
אֹו ּתאר. טֹוב ּבצּורה אֹו ּבגּוף אֹו עין. טֹוב ְְִַַָֹא ֹו
הּוא, טֹוב ּכי ּבּילד ׁשּמצאנּו ּובעבּור ְֲִֶֶֶֶַַַָָמראה.
הּיּלֹודים: מּכל טֹוב ּבצּורתֹו אם ּכי לפרׁשֹו ְְְִִִִִֵַָָָאין

ÌÈÁ¯È ‰LÏL הּׁשביעי ּבחדׁש ּכי אֹומרים יׁש . ¿…»¿»ƒְְִִִִֵֶַַֹ
יּוכלּו לא ּכי ּדרׁש זה ּגם נֹולד. ההריֹון ְְְִִִֵֶַַַַָָֹמּתחּלת
ּדעּתי  ּולפי האּׁשה. הרתה מתי לדעת ְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָהּמצרים
ּכי  להצּפינֹו ׁשּיכלה החדׁשים ספר הּכתּוב ְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָָּכי
ּכי  ּתלד, מתי ּבאּׁשה לראֹות ּבאדם ּכח ְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹאין
מּתחּלת  הּׁשביעי ּבחדׁש נֹולד ׁשהּוא הּוא ְְִִִִֶֶַַַָָֹרחֹוק 
ויֹותר  קֹומה. קצרי הם ּככה הּנֹולדים ּכי ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָההריֹון
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(â)äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬
úôN-ìò óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−©§©¬

:øàéä©§«Ÿ
i"yx£BÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑,אחד ויֹום חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה. מּיֹום הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְְְְְֱֳִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ט' לסֹוף  אחריה ּבדקּו והם למקּטעין יֹולדת לׁשבעה ודבר ∑Ób‡.ׁשהּיֹולדת יונק"ו, ּובלע"ז מׁשנה, ּבלׁשֹון ּגמי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ…∆ְְְְִִִֶַַָָָ
קׁשה  ּובפני ר ּבפני ועֹומד הּוא ר.˙Ùf·e ¯ÓÁa∑ צּדיק אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט מּבחּוץ ריח זפת ְְְִִֵֵֵֶַַָ«≈»«»∆ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

זפת  ׁשל Ûeqa.רע ÌNzÂ∑:לֹו ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון יט)הּוא קמלּו(ישעיה וסּוף עזרא עזרא עזרא עזרא .""קנה אבןאבןאבןאבן ֶֶֶַ«»∆«ְְְֲֵֶֶַַַָָָ

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

(ä)úëìä äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ
çìLzå óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬

dúîà-úà:äçwzå ¤£¨−̈©¦¨¤«¨
i"yx£¯‡È‰ ÏÚ ıÁ¯Ï∑"ּבֹו לרחץ היאר, על ּפרעה ּבת "וּתרד ּופרׁשהּו: הּמקרא ‰È‡¯.סרס „È ÏÚ∑ אצל ƒ¿…««¿…ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ«««¿…ֵֶ

ּכמֹו: יד)היאר, ב ּדרׁשּו:(שמואל ורּבֹותינּו לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש יד לׁשֹון והּוא ידי", על יֹואב חלקת "ראּו ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
שם) ּכמֹו:(סוטה מיתה, לׁשֹון כה)הֹולכֹות ׁשּמחּו(בראשית לפי למּות, הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי והּכתּוב "הּנה ּבּה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

הֹולכֹות"? "ונער ֹותיה לכּתב לנּו לּמה ּכי ‡d˙Ó.מסּיען, לפי את ∑‡˙ אבל יד, לׁשֹון ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ׁשפחתּה. ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹ∆¬»»ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
וּנׁשּתרּבבה  ידּה, את אמתּה, את ּדרׁשּו והם ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד לֹו היה הּקדׁש לׁשֹון אּמֹות ּדקּדּוק אמתּה ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ

שם)הרּבה .(סוטה ְֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 'nr f"hg y"ewl t"r)
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עלעלעלעל־־־־היארהיארהיארהיאר לרחץלרחץלרחץלרחץ ּבּבּבּבתתתת־־־־ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה ה)ווווּתּתּתּתרדרדרדרד (ב, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִֹֹֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
אביה מּגּלּולי לרחץ רע"ב)ירדה יב, (סוטה ְְִִִִֵָָָָֹ
להרֹוגֹוצ'ֹובי ּפענח מּגּלּולי (עה"ת)ּבצפנת לרחץ ׁש"ירדה ידי ועל ּבּמדרׁש, ּכדאיתא מצרים ׁשל זרה העבֹודה היה ׁשהּנילּוס מבאר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

זרה. העבֹודה את ּבּטלה ְִִֶַָָָָָָָאביה".

dÏג  ˙·ÈÒe d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·¯ ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡¯‰ ÛÈk≈«¬»

Ó‰ד  Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „·Ú˙Èƒ¿¬≈≈

‰¯‡ה  ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Áe¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Òe¿≈¿«

dxezd lr `xfr oa`

רּבי  ּכי עׂשר. ּבאחד הּנֹולדים הם ונכּבדים ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻחּיים
והּיֹודע  חדׁשים. לתׁשעה סמּוכים הם ְְְְֳִִִִֵֵַַַָָָהּנֹולדים
עת  והּיֹודע הּלידה, עת לדעת יכֹול ההריֹון ְֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָעת 
מנּסה  ּדבר ּכי ההריֹון . עת לדעת יכֹול ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻהּלידה
אני, ּגם נּסיתיו ּפעמים וחמּׁשה לּקדמֹונים. ְְֲֲִִִִִִִַַַַָָהּוא 
ההריֹון  ּברגע ּומעלתּה הּלבנה מּזל מקֹום ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָּכי
מעלה  ּגם הּלידה. ּברגע הּצֹומח מּזל מעלת ְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַַַָָהיא
רגע  הּלבנה ּתהיה ׁשם ההריֹון רגע ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּצֹומחת
ימים  רנ''ט הם הּקצּוב הּמעמד והּנה ְֲִִֵֵַַַַָָָָהּמֹולד.
ׁשהּוא  והּגדֹול רע''ג. והאמצעי יֹום. ְְְְִִֶֶַָָָּוׁשליׁש
ואין  ּכן. יֹודּו הּמֹולדֹות  וחכמי רפ''ז. ְְְֵֵֵַַָָָֹהאר
איננּה הּסדר על להיֹותם ּכי מהּׁשבטים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָטענה
יּתכן  ּכן על ּבּתֹורה, ּכאּלה הרּבה ּכי ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָראיה.
ּגם  ׁשמעֹון. ּבלדת ליעקב ׁשפחתּה נתנה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשרחל 
אחת  ּבבטן ודינה אׁשר. קדם  יּׂששכר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנֹולד 
ּבת. ילדה ואחר מּלת ּכן על זב ּולּון. עם ְְְְִִֵַַַַַָָָנֹולדה
לכל  וּתהר זכר ׁשּלא אחיו. יצא כן ואחרי ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכמֹו

היּו: ׁשלׁש הּימים לתקּופת ּגם ְִִֶַַַָָָָֹאחד.
'v WBcpe bBÈÙv‰ אם קו''ף, ּכדגׁשּות §¦§©«¿ƒְְִַ

הּצדי  היֹות  ּובעבּור צחֹות. ּבם לדּבר עֹון  ְְֱֲִִֵֵַַַָָָָיּקר
להּדגׁש.ּבשו''א  ראּוי ׁשהיה הּפ''א נרּפה נע, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ואין  הּנֹוסף. הּכבד מהּבנין הּפעל ׁשם ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּוא
אּולי  עֹוד, צפנתהּו לא לּמה לבּקׁש ְְְֵֶַַַָָָֹֹצר
היּו לא ּכי ק ֹולֹו ׁשמעּו הּמצרּיֹות ְְְִִִֵַַָָֹהּׁשכנֹות
אּׁשה  וׁשאלה וכתב רעמסס. ּבארץ ּדרים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלבּדם
ּבעבּור  מלעיל ּגמא ּתבת מּלת ּובאה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּׁשכנ ּתּה.

ּגמא: מּלת ּבתחּלת הּנּגּון .ÓÁzÂ¯‰היֹות ְֱִִִִֶַַַֹ««¿¿»
וזאת  ּבׁשמֹו. נבח לה וּיקרא ּכה''א ה''א, ְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹנחה 
מּדּבק  אדם טיט והּוא ּבחמר מן נגזרת ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמּלה 
ּבארֹות  ּבארֹות וכמֹוהּו יׂשראל. ּבארץ ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶָָָנמצא
ויֹוכבד  חמר. אל יּקרא יׁשמעאל ּובלׁשֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָחמר.
הּילד. ּבמֹות אראה אל אמרה ּכי ּכן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעׂשתה
ּומחׁשבֹות  ּכן. לעׂשֹות נתנּבאה אחֹותֹו ְְְְֲֲִֵַַַַָאּולי
לבּדֹו ולֹו ּבסֹודֹו לעמֹוד יּוכל ּומי עמקּו. ְְְְֲִֵַַַַָהּׁשם

ׁשּיגּדל  זה הּׁשם סבב אּולי עלילֹות. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָנתּכנּו
מדרגה  על נפׁשֹו להיֹות הּמלכּות  ּבבית ְְְְְִֵֵֶַַַַַָֹמׁשה
ּתהיה  ולא והרגילּות הּלּמּוד ּבדר ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹהעליֹונה
ּתראה  הלא עבדים. ּבבית להיֹות ּורגילה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָֹׁשפלה
חמס. עׂשה ׁשהּוא ּבעבּור הּמצרי ְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשהרג
ׁשהיּו ּבעבּור מהרֹועים  מדין  ּבנֹות ְְְֲִִִֵֶַַָָָוהֹוׁשיע
ׁשּדלּו. מהּמים צאנן להׁשקֹות חמס ְְִִֵֶַַַָָָָֹעֹוׂשים
אחיו  ּבין ּגדל היה אּלּו ּכי אחר, ּדבר ְִִֵֵֵֶַָָָָָָועֹוד 
ּכי  מּמּנּו יראים היּו לא מּנעּוריו, ְְְִִִִִֵֶַָָֹויּכירּוה ּו

מהם: ּכאחד וסּוף Ûeqaיחׁשבּוהּו קנה ּכמֹו . ְְְֵֶֶַָ«ְֶָָ
הּיאֹור: מן צמח והּוא ְְִֵֶַַָקמלּו.

c·v˙zÂ ּבין נעלם נח ׁשמֹו ּכי זרה מּלה . «≈««ְְִִֵֶַָָָָ
הּכהן  מׁשה ר' אמר הּיּו''ד. ּתחת הּתוי''ן ְִֵֵֶַַַַַַָָֹֹׁשּתי
חסרֹון  ּבעבּור נֹוסף ולגׁשת לרדת ּתי''ו ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָּכי
אֹות  ּבעבּור ּכי לדעת וככה ּפעל. מן ְֲִִֵַַַַַָָָֹהּפ''א
לה''א  הּתי''ו החליפּו ועּתה נפּתח. ְְְְִִֵֶַַַַָָָהּגרֹון

:הֹוד ּתנה אׁשר ּכמֹו לדעה. ְְְְֲִֵֶַָָָּבּמּלה

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ipy meil inei xeriy
רּבא ּבׁשמֹות איתא כא)והּנה זה (פ"א, ּדמעׂשה הּגזרה". ּבּטלּו מּיד ּבּמים, מֹוׁשיען מׁשל ּכבר אמר לּמים מׁשה ׁשהׁשל ּד"ּכיון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּד"ּכל הּגזרה לבּטּול כב)ּגרם א, .(ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

הם: קׁשּורים אּלּו מארעֹות ּדׁשני לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָֹויׁש
את  ּגם אם ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל ּגּופם את רק לא לׁשעּבד רצה ׁשּפרעה הּוא גֹו'" ה ּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזרת ׁשל הּפנימי ּתכנּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה

את ׁשּיעבדּו ּב"יאֹור", אֹותם ּולהטּביע להׁשלי היה רצֹונֹו ליצלן.העבֹודה-זרה נׁשמֹותיהם. רחמנא ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
האמּונה  ּבענין יׂשראל את ּומפרנס ׁשרֹועה הּוא ּבזה הּפנימי ּדהּפרּוׁש מהימנא", "רעיא הּנקרא יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען ּכׁשּנֹולד ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָא
חס-וׁשלֹום  יׂשראל את להטּביע לפרעה לֹו אפׁשר אי ּוכבר זֹו, ּגזרה ּבטלה זה ידי על הּנה ּבהּקּב"ה, אמּונתם את ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומחּזק

זרה. ּבעבֹודה להאמין ּכלל אפׁשר ׁשאי עד ּבהּקּב"ה, האמּונה את יחּזק רּבנּו מׁשה ּכי ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבעבֹודה-זרה,
ׁשּבּטּול אחת.העבֹודה-זרה ונמצא ּפעּלה ּבמהּותם הם הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ּגזרת ּובּטּול מצרים, עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

(å)ìîçzå äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò̈½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת שם)עּמֹו סוטה רבה. p‰Â‰.(שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ¿ƒ≈
‰ÎBa ¯Ú∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכנער קֹולֹו אבןאבןאבןאבן ««∆ְַַ

(æ)äMà Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינהמלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על (שמות ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
שם) סוטה עזרא עזרא עזרא עזרא .רבה. אבןאבןאבןאבן

(ç)àø÷zå äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈©¦§−̈
:ãìiä íà-úà¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות עזרא עזרא עזרא עזרא .הלכה אבןאבןאבןאבן «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´
:eä÷éðzå ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«

i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. עזרא עזרא עזרא עזרא .(שמות אבןאבןאבןאבן ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ÈÎaו  ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È¯˜‡Âז  ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח  ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט  ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

d„¯zÂ:מארמֹונ ּה .ıÁ¯Ï הּמצרּיֹות מנהג . «≈∆ְֵַָƒ¿…ְְִִִַַ
מקֹום  על ׁשהֹולכֹות נערֹותיה ּדבר והזּכיר ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָהיה.
ׁשּׁשלחה  ּבעבּור .ל ּתהיה ויד ּכמֹו ְְְְְְֲִֶֶַַָָָהּיאֹור.
ּכי  הּתבה. לקחת מהּנערֹות  אחת והיא ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָאמתּה
ּכי  הּסּוף . מקֹום אל ּתּכנס לא הּמלך ְִִֵֶֶֶַַַָֹּבת
ׁשּלא  הּתבה הּוׂשמה הּיּבׁשה מן רחֹוק ְְִֵֶַַַָָָָָָֹּבמקֹום
מּדר אין ּכי ועֹוד עֹובר. ּכל אליה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיּגיע
ּומ''ם  רפה , ה ּמ''ם ּכי זרּועה להיֹות ְְְִִִֵֵַַָָָהּדקּדּוק
מּדה, ארּכֹו אּמה ּכי ועֹוד ּדגּוׁש. ארּכֹו ְְְִִַַָָָָָָאּמה 

זרֹוע: ְַֹלא
ee‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ הֹוסיף וּתראהּו ׁשאמר אחר . «ƒ¿««ƒ¿≈ְִִֵֶַַַַָ

ה': ּכמלא ּכאלהים. ּדוד ּובית ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵַַָָֹלבאר.

‰ÎBa ¯Ú ‰p‰Âּכאּלּו ּגדֹולים איבריו היּו . ¿ƒ≈««∆ְְִִֵָָָ
חמלה  יפי ֹו ּובעב ּור מהּול. וראתהּו נער. ְְְְֲַַַַָָָָָהּוא 

הּוא: טֹוב ּכי טעם וזה ְִֶַַָָעליו.
f˜È˙Â 'B‚Â ¯Ó‡zÂ.ּבראׁשֹונה הּיּו''ד ּבעלי . «…∆¿¿≈ƒֲִֵַַָָ

ּתֹודיע. ּבוי''ו ידע מן ּכמֹו הּיּו''ד. מתחּלף ְְְִִִֵֵַַַַָָיׁש
הּמׁשרת  האֹות ּבין נעלם נח ׁשּיּוׂשם ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָויׁש
לא  ּופעם נכּתב  ּופעם יּו''ד, ּתחת ְְִִַַַַַַַַָֹוהעי''ן

הּילד: את ל ותינק וככה ְְְִִֵֶֶַַָָָָנכּתב.
gÈÎÏ ¯Ó‡zÂ:וּיׁשב וּיל ׁשבי, ּכמֹו . «…∆≈ƒְְִֵֵֶֶַַ
hÈÎÈÏÈ‰.הם ׁשרׁשים ׁשנים  ּכי היניקי, ּכמֹו . ≈ƒƒְְִִִִִֵֵַָָ

הה''א  אין ּכי אחד. והּטעם הל ּגם ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָיל
ּכמֹוה. אחרת ה''א ּכן על ,המׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאֹותּיֹות

יּמצאּו והוי''ו הּיּו''ד ּגם האל''ף ּכי ְְְִִֶַַַָָָָועֹוד
נמצאים  נחים ּופעם נכּתבים ּפעם הּמּלה, ְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבתֹו
והה''א  נעדרים. ּופעם ּבמכּתב, לא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבמבטא
ּבלטיהם, ּומּלת נראית. היא ּבאמצע ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלעֹולם 

אפרׁש: ּכאׁשר ּבלהטיהם, ּכמֹו .Ó‡zÂ¯איננה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָ«…∆
ולא  מּלֹות. ׁשּתי הם היליכי ּכי הּגאֹון ְְִִִִֵֵֵַַָָֹאמר
מׁשקל  על אחת מּלה היא רק נכֹונה. ְְִִִִֵַַַַַָָּדּבר

הּכבד והינק  מהּבנין והּוא ׁשאמרּתי. ּכמֹו לי הּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הא, והּנה .ל הא ּכמֹו ׁשהּוא אמר ּגם ְְִֵֵֵֶַַַָָָהּנֹוסף.
הּמקרא  ּבכל מצאנּו לא ואנחנּו הא. אני וגם ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּכמֹו
אחת. מּלה  היא  רק   ל כ ''א ליכי, ְִִִִֵֵֵַַַָָלנקבה

e‰˜ÈzÂ הּׁשנּיים הּפעלים מן העי''ן מעלּומי . «¿ƒ≈ְְֲִִִִִֵֵַַַָָ



לט zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i ipy meil inei xeriy
רּבא ּבׁשמֹות איתא כא)והּנה זה (פ"א, ּדמעׂשה הּגזרה". ּבּטלּו מּיד ּבּמים, מֹוׁשיען מׁשל ּכבר אמר לּמים מׁשה ׁשהׁשל ּד"ּכיון ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן ּד"ּכל הּגזרה לבּטּול כב)ּגרם א, .(ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ

הם: קׁשּורים אּלּו מארעֹות ּדׁשני לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָֹויׁש
את  ּגם אם ּכי יׂשראל, ּבני ׁשל ּגּופם את רק לא לׁשעּבד רצה ׁשּפרעה הּוא גֹו'" ה ּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזרת ׁשל הּפנימי ּתכנּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה

את ׁשּיעבדּו ּב"יאֹור", אֹותם ּולהטּביע להׁשלי היה רצֹונֹו ליצלן.העבֹודה-זרה נׁשמֹותיהם. רחמנא ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
האמּונה  ּבענין יׂשראל את ּומפרנס ׁשרֹועה הּוא ּבזה הּפנימי ּדהּפרּוׁש מהימנא", "רעיא הּנקרא יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען ּכׁשּנֹולד ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָא
חס-וׁשלֹום  יׂשראל את להטּביע לפרעה לֹו אפׁשר אי ּוכבר זֹו, ּגזרה ּבטלה זה ידי על הּנה ּבהּקּב"ה, אמּונתם את ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומחּזק

זרה. ּבעבֹודה להאמין ּכלל אפׁשר ׁשאי עד ּבהּקּב"ה, האמּונה את יחּזק רּבנּו מׁשה ּכי ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבעבֹודה-זרה,
ׁשּבּטּול אחת.העבֹודה-זרה ונמצא ּפעּלה ּבמהּותם הם הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ּגזרת ּובּטּול מצרים, עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ

(å)ìîçzå äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò̈½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת שם)עּמֹו סוטה רבה. p‰Â‰.(שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ¿ƒ≈
‰ÎBa ¯Ú∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכנער קֹולֹו אבןאבןאבןאבן ««∆ְַַ

(æ)äMà Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ¦¨´
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינהמלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על (שמות ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
שם) סוטה עזרא עזרא עזרא עזרא .רבה. אבןאבןאבןאבן

(ç)àø÷zå äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈©¦§−̈
:ãìiä íà-úà¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות עזרא עזרא עזרא עזרא .הלכה אבןאבןאבןאבן «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´
:eä÷éðzå ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«

i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. עזרא עזרא עזרא עזרא .(שמות אבןאבןאבןאבן ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ÈÎaו  ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È¯˜‡Âז  ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח  ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט  ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

d„¯zÂ:מארמֹונ ּה .ıÁ¯Ï הּמצרּיֹות מנהג . «≈∆ְֵַָƒ¿…ְְִִִַַ
מקֹום  על ׁשהֹולכֹות נערֹותיה ּדבר והזּכיר ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָהיה.
ׁשּׁשלחה  ּבעבּור .ל ּתהיה ויד ּכמֹו ְְְְְְֲִֶֶַַָָָהּיאֹור.
ּכי  הּתבה. לקחת מהּנערֹות  אחת והיא ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָאמתּה
ּכי  הּסּוף . מקֹום אל ּתּכנס לא הּמלך ְִִֵֶֶֶַַַָֹּבת
ׁשּלא  הּתבה הּוׂשמה הּיּבׁשה מן רחֹוק ְְִֵֶַַַָָָָָָֹּבמקֹום
מּדר אין ּכי ועֹוד עֹובר. ּכל אליה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָיּגיע
ּומ''ם  רפה , ה ּמ''ם ּכי זרּועה להיֹות ְְְִִִֵֵַַָָָהּדקּדּוק
מּדה, ארּכֹו אּמה ּכי ועֹוד ּדגּוׁש. ארּכֹו ְְְִִַַָָָָָָאּמה 

זרֹוע: ְַֹלא
ee‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ הֹוסיף וּתראהּו ׁשאמר אחר . «ƒ¿««ƒ¿≈ְִִֵֶַַַַָ

ה': ּכמלא ּכאלהים. ּדוד ּובית ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵַַָָֹלבאר.

‰ÎBa ¯Ú ‰p‰Âּכאּלּו ּגדֹולים איבריו היּו . ¿ƒ≈««∆ְְִִֵָָָ
חמלה  יפי ֹו ּובעב ּור מהּול. וראתהּו נער. ְְְְֲַַַַָָָָָהּוא 

הּוא: טֹוב ּכי טעם וזה ְִֶַַָָעליו.
f˜È˙Â 'B‚Â ¯Ó‡zÂ.ּבראׁשֹונה הּיּו''ד ּבעלי . «…∆¿¿≈ƒֲִֵַַָָ

ּתֹודיע. ּבוי''ו ידע מן ּכמֹו הּיּו''ד. מתחּלף ְְְִִִֵֵַַַַָָיׁש
הּמׁשרת  האֹות ּבין נעלם נח ׁשּיּוׂשם ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָויׁש
לא  ּופעם נכּתב  ּופעם יּו''ד, ּתחת ְְִִַַַַַַַַָֹוהעי''ן

הּילד: את ל ותינק וככה ְְְִִֵֶֶַַָָָָנכּתב.
gÈÎÏ ¯Ó‡zÂ:וּיׁשב וּיל ׁשבי, ּכמֹו . «…∆≈ƒְְִֵֵֶֶַַ
hÈÎÈÏÈ‰.הם ׁשרׁשים ׁשנים  ּכי היניקי, ּכמֹו . ≈ƒƒְְִִִִִֵֵַָָ

הה''א  אין ּכי אחד. והּטעם הל ּגם ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָיל
ּכמֹוה. אחרת ה''א ּכן על ,המׁש ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמאֹותּיֹות

יּמצאּו והוי''ו הּיּו''ד ּגם האל''ף ּכי ְְְִִֶַַַָָָָועֹוד
נמצאים  נחים ּופעם נכּתבים ּפעם הּמּלה, ְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבתֹו
והה''א  נעדרים. ּופעם ּבמכּתב, לא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבמבטא
ּבלטיהם, ּומּלת נראית. היא ּבאמצע ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלעֹולם 

אפרׁש: ּכאׁשר ּבלהטיהם, ּכמֹו .Ó‡zÂ¯איננה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָ«…∆
ולא  מּלֹות. ׁשּתי הם היליכי ּכי הּגאֹון ְְִִִִֵֵֵַַָָֹאמר
מׁשקל  על אחת מּלה היא רק נכֹונה. ְְִִִִֵַַַַַָָּדּבר

הּכבד והינק  מהּבנין והּוא ׁשאמרּתי. ּכמֹו לי הּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הא, והּנה .ל הא ּכמֹו ׁשהּוא אמר ּגם ְְִֵֵֵֶַַַָָָהּנֹוסף.
הּמקרא  ּבכל מצאנּו לא ואנחנּו הא. אני וגם ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּכמֹו
אחת. מּלה  היא  רק   ל כ ''א ליכי, ְִִִִֵֵֵַַַָָלנקבה

e‰˜ÈzÂ הּׁשנּיים הּפעלים מן העי''ן מעלּומי . «¿ƒ≈ְְֲִִִִִֵֵַַַָָ



zenyמ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iyily meil inei xeriy

(é)ãìiä ìcâiåàø÷zå ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ ּבניתא ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון הֹוצאה לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה עברי ּכתרּגּומֹו: ּובלׁשֹון מחלּבא. ¿ƒƒְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון א)מׁשיתהּו, מׁש(יהושע מּמחּברת ׁשאינֹו אֹומר ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ימּוׁש", "לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וכן: הּוא, הֹוצאה ּולׁשֹון מׁשה, מּגזרת אּלא כב)וימּוׁש, ב לא (שמואל מׁש, מּמחּברת היה ׁשאּלּו רּבים", מּמים "ימׁשני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, – ׁשב ּומן הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, אּלא מׁשיתיהּו, לֹומר ְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיּתכן

ּכמֹו: מׁשּתיהּו, ג)אֹו ּבה"א (זכריה מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה מּגזרת אּלא אינֹו מׁשיתי אבל הארץ". עון את "ּומ ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּכמֹו: ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם לֹומר ּכׁשּיבא ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבסֹוף

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עזרא עזרא עזרא עזרא .עׂשיתי, אבןאבןאבןאבן ִִִִִִִִִָָָ

ß zah h"i iyily mei ß

(àé)éäéå|àøiå åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈©©−§
:åéçàî éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−¥«¤¨«

i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑ והּׁשני לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה  רּבי אמר  הּילד? וּיג ּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּביתֹו על ּפרעה ׁשּמּנהּו Ì˙Ï·Òa.לגדּלה, ‡¯iÂ∑(רבה עליהם (בראשית מצר להיֹות ולּבֹו עיניו È¯ˆÓ.נתן LÈ‡∑ ְְִִֵֶַַָָֹֻ««¿¿ƒ¿…»ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָƒƒ¿ƒ

רבה) היה,(שמות מּקרֹות נֹוגׂש מעמידם והיה יׂשראל ׁשֹוטרי על למלאכּתם ממּנה È¯·Ú.הּגבר LÈ‡ ‰kÓ∑מלקהּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ«∆ƒƒ¿ƒְֵַ
ּב ׁשלֹומית ׁשל ּובעלּה היה,ורֹודהּו, ּדברי ונכנס ת חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו העמידֹו ּובּלילה ּבּה, עיניו ונתן ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

אׁשּתֹו על ּובא ׁשהרּגיׁשלּבית מצרי אֹותֹו ּוכׁשראה ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו האיׁש וחזר ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הּיֹום  ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּדבר, אבןאבןאבןאבן ְֵֵַַַָָָָָ

(áé)iå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåéøönä-úà C ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
:ìBça eäðîèiå©¦§§¥−©«

i"yx£‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמׁשמעֹו – ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית, לֹו עׂשה מה ‡ÔÈ.ראה Èk ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ≈
LÈ‡∑מּמּנּו לצאת עתיד איׁש .ׁשּיתּגּיר ׁשאין ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

(âé)íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia àöiå©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Eòø äkú änì òLøì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

i"yx£ÌÈ¯·Ú ÌÈL‡ ÈL∑,הם ואבירם הּמן ּדתן מן ˙k‰.מריבים ∑ÌÈv.ׁשהֹותירּו ‰nÏ∑ ׁשּלא ּפי על אף ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִִֵֶַַָָָָƒƒְִִ»»«∆ִֶַַֹ
רׁשע  נקרא יד הּכהּו, .ּכמֹותרׁשע ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִַַָָָָָָ≈∆ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 5 'nr `"lg y"ewl t"r)

mFwOl mc` oiA `hg `id d`Md©¨¨¦¥§¥¨¨©¨

::::רערערערע תתתתּכּכּכּכהההה ללללּמּמּמּמהההה לרלרלרלרׁשׁשׁשׁשעעעע יג)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ב, ַַַַֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
יד". ּבהרמת רׁשע נקרא הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף  – ּתּכה "לּמה רׁש"י: ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּופרׁש

dÏי  ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

ÂÏ˙יא  ˜Ùe ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ ÔB‰ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

b·¯‡יב  ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ¯·bיג  ÔÈ¯z ‡‰Â ‡È˙ ‡ÓBÈa ˜Ùe¿«¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈

:C¯·ÁÏ¿«¿»

dxezd lr `xfr oa`

ׁשרׁשים, ׁשנים אחד ּבפסּוק והּנה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהּנראים.
הליכי. ּכמֹו צּוּוי. נּגן הטיבי וככה אחד. ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּטעם 
הביאּו והם ּכמֹו ּדּברּו, אׁשר ּכל הטיבּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָא

העי''ן: מעלּומי ֲִֵֵֵַָָאליו
iÔ·Ï dÏ È‰ÈÂ זרּבבל מיכל. ּבני ואּלה ּכמֹו . «¿ƒ»¿≈ְְְְִֵֵֶֶַָֻ

ׁשאלּתיאל. אחי ּפדיה ּבן והּוא ׁשאלּתיאל. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּבן
ׁשם ּבנֹו: נקרא ׁשּגדלֹו מתרּגם LÓ‰ּובעבּור ְְְֲִִֵֶַָ…∆ְְָֻ

ּבלׁשֹון  ּוׁשמֹו הּקדׁש. ּבלׁשֹון מצרים ְְְְְִִִִִֶַַֹמּלׁשֹון
עבֹודת  ּבספר ּכתּוב וכ מֹוניּום. היה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָמצרים
קּדרים. לׁשֹון אל מצרים מּלׁשֹון הּנעּתק ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָהאדמה 

ּבת  למדה  אּולי יון. חכמי ּבספרי ּככה ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּגם
ּבעבּור  ּתתמּה ואל ׁשאלה. אֹו לׁשֹוננּו, ְְְְֲֲִֵַַַַָָֹּפרעה
ּכמֹו נׁשמרים אינם הּׁשמֹות ּכי מׁשּוי. ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאינּנּו

ְִַָהּפעלים:
`iÂÈÁ‡ Ï‡ ‡ˆiÂ ּבארמֹון ּכי הּמצרים . «≈≈∆∆»ְְְִִִַַ

zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iyily meil inei xeriy
הּכהּו"? ׁשּלא "אף־על־ּפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש

ְֵֶַההסּבר:
קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו קידושין)ּתכלית סוף וברייתא הּתכלית (משנה את  יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

נברא. ְְִִֶָָׁשּלׁשמּה
צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ב)ידֹו כח, – פכ"ג להיטיב (תניא ּבּיד הּׁשּמּוׁש ּתמּורת אם לכן, ּבזה. וכיֹוצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּמקֹום. ּכלּפי חטא ּבזה יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלּזּולת
ּכּונת  ּתכלית את הּנֹוגדת למּטרה מׁשּמׁשת ּכבר ּבפעל) הּכהּו לא ׁשעדין (אפילּו חברֹו את להּכֹות ּכדי הּיד הגּבהת עצם ׁשּכן, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוכיון

ּבהגּבהה. ּכבר מתחיל הקּב"ה ּכלּפי החטא ולכן הּקּב"ה, ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא הּבריאה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

(ãé)éðâøäìä eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëà̈¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‡Ó¯.והרי ‰z‡ È‚¯‰Ï‰∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן ÈiÂ¯‡.ּבּׁשם ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ«ƒ»

‰LÓ∑,ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: להּגאל ּכפׁשּוטֹו. ראּויין אינם ׁשּמא מעּתה .אמר: …∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
¯·c‰ Ú„B ÔÎ‡∑ אּמֹות ׁשבעים מּכל יׂשראל חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. »≈««»»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּבעבֹודת  נרּדים לכלהיֹות ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el zegiy ihewl)

ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשראהראהראהראה עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו יד)ּדּדּדּדלטלטלטלטֹוֹוֹוֹורין רין רין רין ּדּדּדּדאגאגאגאג ב, לנפׁשֹו(רש"י ׁשּירא מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּמׁשה  הּתֹורה ּמסּפרת מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש מדרׁשֹו. את ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּכיון
הּמדרׁש, ּפרּוׁש מביא לכן להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח (מׁשה מעׂשית ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּפחד,

מׁשמעּותּה זֹו להּגאל.ּדּדּדּדאגהאגהאגהאגהׁשּיראה ראּויין אינם ׁשּמא - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr e"lg y"ewl t"r)

dxSd zFgcl lirFn 'dA oFgHA¦¨©¦¦§©¨¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה יד)ווווּיּיּיּייראיראיראירא (ב, ִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע עד למדין נמלט לא לפעל הרי הּדבר, נֹודע אכן ואמר חׁשׁש ׁשּמׁשה ּבכ הּכתּוב מׁשמיענּו מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹויׁש

למימר להרגֹו, ליּה לא?והוה ותּו ּפרעה, ׁשּׁשמע מה רק ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ
ליּׁשב: ְְְִֵֶַונראה

רּבה ּבמדרׁש עו)איתא ר"פ ׁשּבּנביאים (ב"ר והּבחּור ׁשּבאבֹות הּבחּור ונתיראּו, הקּב"ה הבטיחן אדם ּבני ׁשני ראּובן ר' ּבׁשם ּפנחס "ר' ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
כּו'". נתירא ּולבּסֹוף עּמ אהיה ּכי הקּב"ה א"ל . .ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּפרׁשּו מהם ויׁש הּדברים, ּבכּונת הּמדרׁש מפרׁשי ועֹוד)ונחלקּו ּתאר לירא".(יפה ׁשּלא "ׁשהראּוי לׁשבחם זה ׁשאין ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
טֹו יהיה ׁשאכן ּפֹועל עצמֹו הּוא לאדם, ׁשּייטיב ּבה' ׁשהּבּטחֹון ׁשאמרּו חּב"ד, נׂשיאי רּבֹותינּו ּבדברי ראינּו ּוכהּלׁשֹון וכן ּבפעל, ב ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

גּוט". זיין וועט – גּוט ְְְֶַַ"טראכט
להמׁש הּגֹורם היה ּגּופא ׁשּזה ,ל לֹומר – ּפרעה מּפני מׁשה ׁשל יראתֹו על ׁשּמסּפר הּכתּוב ּכּונת ׁשּזה לבאר יׁש זה ּפי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל

לברח. נצר היה ׁשּלא ּפֹועל היה ּבזה ּכדבעי, ּבה' ּבֹוטח היה אם ּכי המיתֹו", ויבּקׁש ּפרעה "וּיׁשמע ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהּדברים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr `"lg y"ewl t"r)

dlE`Bd z` aMrn rxd oFWl oFer `weC©§¨¨§¨©§©¥¤©§¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּייראיראיראירא ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ליגאל ראּויים אינם ׁשּמא מעּתה אמר ּדלטּורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על ובפרש"י)ּדאג יד. (ב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

חז"ל ּבמדרׁשי מצינּו הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ובכ"מ)לכאֹורה כט. יד, בשלח מיני (מכילתא ּכל ּגם יׂשראל ּבני ּבין היּו מצרים ׁשּבגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
עֹובדי ואפילּו זרה חֹוטאים, חטאעבֹודה ואם מּמצרים, נגאלּו כן ּפי על ואף זרה , לׁשֹון עבֹודה עוֹון מּדּוע הּגא ּולה, את עּכב לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יעּכב? ְֵַַָהרע

ÏÚ‡יד  Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

וטעם היה. הּמלÂÈÁ‡Ó:אחים אנׁשים ּכמֹו מּמׁשּפחּתֹו. עברי הזּכיר אחר ,biÌÈv:נראים ּכמֹו ננצים והׁשלם, נפעל. מּבנין הּתאר ׁשם . ְֶֶַַַָָ≈∆»ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָƒƒְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָֹ
ÚL¯Ï:חמס העֹוׂשה . »»»ֶָָָ



מי zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iyily meil inei xeriy
הּכהּו"? ׁשּלא "אף־על־ּפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש

ְֵֶַההסּבר:
קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו קידושין)ּתכלית סוף וברייתא הּתכלית (משנה את  יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

נברא. ְְִִֶָָׁשּלׁשמּה
צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ב)ידֹו כח, – פכ"ג להיטיב (תניא ּבּיד הּׁשּמּוׁש ּתמּורת אם לכן, ּבזה. וכיֹוצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

הּמקֹום. ּכלּפי חטא ּבזה יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלּזּולת
ּכּונת  ּתכלית את הּנֹוגדת למּטרה מׁשּמׁשת ּכבר ּבפעל) הּכהּו לא ׁשעדין (אפילּו חברֹו את להּכֹות ּכדי הּיד הגּבהת עצם ׁשּכן, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוכיון

ּבהגּבהה. ּכבר מתחיל הקּב"ה ּכלּפי החטא ולכן הּקּב"ה, ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא הּבריאה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

(ãé)éðâøäìä eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëà̈¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‡Ó¯.והרי ‰z‡ È‚¯‰Ï‰∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן ÈiÂ¯‡.ּבּׁשם ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ«»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ«ƒ»

‰LÓ∑,ּדלטֹורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: להּגאל ּכפׁשּוטֹו. ראּויין אינם ׁשּמא מעּתה .אמר: …∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
¯·c‰ Ú„B ÔÎ‡∑ אּמֹות ׁשבעים מּכל יׂשראל חטאּו מה עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ּומדרׁשֹו: ּכמׁשמעֹו. »≈««»»ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ּבעבֹודת  נרּדים לכלהיֹות ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el zegiy ihewl)

ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשראהראהראהראה עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו יד)ּדּדּדּדלטלטלטלטֹוֹוֹוֹורין רין רין רין ּדּדּדּדאגאגאגאג ב, לנפׁשֹו(רש"י ׁשּירא מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּמׁשה  הּתֹורה ּמסּפרת מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש מדרׁשֹו. את ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּכיון
הּמדרׁש, ּפרּוׁש מביא לכן להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח (מׁשה מעׂשית ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּפחד,

מׁשמעּותּה זֹו להּגאל.ּדּדּדּדאגהאגהאגהאגהׁשּיראה ראּויין אינם ׁשּמא - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr e"lg y"ewl t"r)

dxSd zFgcl lirFn 'dA oFgHA¦¨©¦¦§©¨¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה יד)ווווּיּיּיּייראיראיראירא (ב, ִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע עד למדין נמלט לא לפעל הרי הּדבר, נֹודע אכן ואמר חׁשׁש ׁשּמׁשה ּבכ הּכתּוב מׁשמיענּו מה להקׁשֹות: ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹויׁש

למימר להרגֹו, ליּה לא?והוה ותּו ּפרעה, ׁשּׁשמע מה רק ְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ
ליּׁשב: ְְְִֵֶַונראה

רּבה ּבמדרׁש עו)איתא ר"פ ׁשּבּנביאים (ב"ר והּבחּור ׁשּבאבֹות הּבחּור ונתיראּו, הקּב"ה הבטיחן אדם ּבני ׁשני ראּובן ר' ּבׁשם ּפנחס "ר' ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
כּו'". נתירא ּולבּסֹוף עּמ אהיה ּכי הקּב"ה א"ל . .ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּפרׁשּו מהם ויׁש הּדברים, ּבכּונת הּמדרׁש מפרׁשי ועֹוד)ונחלקּו ּתאר לירא".(יפה ׁשּלא "ׁשהראּוי לׁשבחם זה ׁשאין ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
טֹו יהיה ׁשאכן ּפֹועל עצמֹו הּוא לאדם, ׁשּייטיב ּבה' ׁשהּבּטחֹון ׁשאמרּו חּב"ד, נׂשיאי רּבֹותינּו ּבדברי ראינּו ּוכהּלׁשֹון וכן ּבפעל, ב ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

גּוט". זיין וועט – גּוט ְְְֶַַ"טראכט
להמׁש הּגֹורם היה ּגּופא ׁשּזה ,ל לֹומר – ּפרעה מּפני מׁשה ׁשל יראתֹו על ׁשּמסּפר הּכתּוב ּכּונת ׁשּזה לבאר יׁש זה ּפי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל

לברח. נצר היה ׁשּלא ּפֹועל היה ּבזה ּכדבעי, ּבה' ּבֹוטח היה אם ּכי המיתֹו", ויבּקׁש ּפרעה "וּיׁשמע ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹהּדברים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr `"lg y"ewl t"r)

dlE`Bd z` aMrn rxd oFWl oFer `weC©§¨¨§¨©§©¥¤©§¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּייראיראיראירא ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ליגאל ראּויים אינם ׁשּמא מעּתה אמר ּדלטּורין רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על ובפרש"י)ּדאג יד. (ב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

חז"ל ּבמדרׁשי מצינּו הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ובכ"מ)לכאֹורה כט. יד, בשלח מיני (מכילתא ּכל ּגם יׂשראל ּבני ּבין היּו מצרים ׁשּבגלּות ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
עֹובדי ואפילּו זרה חֹוטאים, חטאעבֹודה ואם מּמצרים, נגאלּו כן ּפי על ואף זרה , לׁשֹון עבֹודה עוֹון מּדּוע הּגא ּולה, את עּכב לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

יעּכב? ְֵַַָהרע

ÏÚ‡יד  Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

וטעם היה. הּמלÂÈÁ‡Ó:אחים אנׁשים ּכמֹו מּמׁשּפחּתֹו. עברי הזּכיר אחר ,biÌÈv:נראים ּכמֹו ננצים והׁשלם, נפעל. מּבנין הּתאר ׁשם . ְֶֶַַַָָ≈∆»ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָƒƒְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָֹ
ÚL¯Ï:חמס העֹוׂשה . »»»ֶָָָ
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מּׁשּום  הּוא עּכב הרע לׁשֹון ׁשעוֹון הּדבר וטעם ליצלן, רחמנא חטאּו אם אף ליגאל ראּויים יׁשראל ּבני היּו ּדבווּדאי ּבזה, לֹומר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

ליצלן. רחמנא ּגאּולה ּגדר עליו ּתחּול ׁשּלא ּגֹורם זה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשחטא
ּוכמ"ש "עם", ׁשל לחפצא יׂשראל ּבני נעׂשּו זה ידי ועל יׂשראל, ּבבני הקּב"ה ּבחר מצרים יציאת ּבעת לד)ּכלֹומר: ד, "לבֹוא (ואתחנן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

מצרים. יציאת ּבעת היה ועם ּגֹוי ּבגדר ּדנעׂשּו והא אחת, מּמׁשּפחה רּבים אנׁשים קּבּוץ רק היּו אז ּדעד ּגֹוי", מּקרב ּגֹוי לֹו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלקחת
ּגדר  עליהם ׁשּיחּול אפׁשר אי יׂשראל ּבני ּבין אחדּות ּכׁשאין הּנה הּלבבֹות, לפרּוד ּגֹורם הרע ׁשּלׁשֹון ּדמּכיון לֹומר, יׂש זה ּפי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועל

ּב אחדּות ּכׁשּיׁש ורק ליצלן, רחמנא הקּב"ה ּבחירת ּגדר עליו ׁשּיחּול מי ּכאן ואין ּגאּלת "עם", להיֹות אפׁשר יׂשראל ּבני ין ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא יׂשראל. אבןאבןאבןאבן ְִֵָ

(åè)-úà âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤
áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤

:øàaä-ìò©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליו הם LÓ‰.הלׁשינּו ˙‡ ‚¯‰Ï Lw·ÈÂ∑ החרב ּבֹו ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈«¬…∆…∆ְְְְְְְִֶֶַָָָָָֹ

) ּפרעה": מחרב "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא –ÔÈ„Ó ı¯‡a ·LiÂ∑("יעקב "וּיׁשב ּכמֹו ׁשם ÏÚ.נתעּכב ·LiÂ ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְֲִֵֵֶַַַָֹ«≈∆«
¯‡a‰∑ הּבאר על זּוּוגֹו לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב עזרא עזרא עזרא עזרא .למד אבןאבןאבןאבן «¿≈ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ

(æè)äðàlîzå äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלם רב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש מרּוצֹות ∑‡˙ ּברכֹות את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְְֵֶ
ּבארץ  העׂשּויֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמים אבןאבןאבןאבן ֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³̈¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדּוי מּפני אבןאבןאבןאבן «¿»¿ְִִֵַ

(çé)àa ïzøäî òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬−Ÿ
:íBiä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«

(èé)äìc-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã̈¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - ` 'nr ` wlg ,xdefl wgviÎiel ihewil)

ההההּצּצּצּצילנילנילנילנּוּוּוּו מצרימצרימצרימצרי יט)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ב, ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָ
היתה  החֹומֹות, ּבין ׁשּנֹולדה אּמֹו, יֹוכבד (ּכי למצרים ּובניו יעקב לירידת ּוׁשלׁשים הּמאה ּבּׁשנה נֹולד יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיעם ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹמׁשה,

.130 ּבגימטריא – מ"צ 'מצרי': ּתבת ׁשל הראׁשֹונה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר ּבלדתֹו). ק"ל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבת

Ú·e‡טו  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…

:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

Ï„e‡‰טז  ‰‡˙‡Â Ôa Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

Ôep˜¯Ùeיז  ‰LÓ Ì˜Â Ôee„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

„ÔÈיח  ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט  „iÓ ‡·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

dxezd lr `xfr oa`

ci¯ÓB‡ ‰z‡ È‚¯‰Ï‰:ּבלּב .ÔÎ‡ּכמֹו . «¿»¿≈ƒ«»≈ְְִ»≈ְ
ּכן: ִֵאם

ehÚÓLiÂ מׁשמעת אל היּו סרים מדין ארץ . «ƒ¿«ְְִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּלא  צאן. רֹועה להיֹות הּוצר ּכן על ְְְִֵֵֶַַַֹֹֹּפרעה .
לֹו אמר וכאׁשר יּכירּוהּו. א ּולי ּבּיּׁשּוב, ְֲֲִִֶַַַַַַָיעמ ֹוד
מּפניהם, ׁשּברח ועבדיו ּפרעה ׁשּמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשם
אמר  אז הּקטן, ּבנֹו ההם ּבּימים לֹו ְְִֵַַַַָָָָָָונֹולד 
היה  חּייו ימי ּכל ּכי ּפרעה, מחרב ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוּיּצילני

מדין, ּבארץ וּיׁשב ׁשהזּכיר ואחר מּמּנּו. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָירא
לפני  יׁשב ּבתחּלה ּכי יׁשב. לּמה לפרׁש ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָׁשב
.וּיל וגֹו' יעקב וּיצא ּכדר הּידּועה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּבאר

ּבּמקֹום: וּיפּגע לֹומר ְְִַַַַָָוׁשב
fhÔ‰ÎÏe ּכהן וכל רעּואל. ולא יתרֹו הּוא . ¿…≈ְְְְִֵֵָֹֹ

והעד, לעו''ג. אֹו לּׁשם הּוא מׁשרת ְְְְִֵֵֵֶַַָָָׁשּבּמקרא
לּׁשם, ּכהן היה ויתרֹו ה'. וכהני לי, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹֹוכהנּו

עֹוד: אפרׁש ֲֲֵֶַָּכאׁשר

fie‡·iÂ ׁשּלא נּו''ן. ּכמֹו ויגרׁשּום מ''ם . «»…ְְְֵֶַָֹ
וככה  לעתיד. הּנֹוסף הנּו''ן עם הּמּלה ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּתתערב

: נּוני''ן ׁשני להתחּבר ׁשּלא ּבמ''ם ְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹצאנם
giÏ‡eÚ¯ Ï‡ ‰‡·zÂ.היה אביהן אבי . «»…»∆¿≈ֲֲִִֶָָ

ּומּבני  וכתּוב חֹובב. והּוא חֹותנֹו היה יתרֹו ְְְְְִִִֵָָָָּכי 
רעּואל ּבן לחֹובב וכתּוב מׁשה. חֹותן ְְְֵֵֶֶָָָֹחֹובב 

ְִִַָהּמדיני:
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– ר"י מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר מׁשה. על־ידי נגאלּו ּבמצרים, ּבני־יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחר

.210 ְְִִַָּבגימטרּיא
"איׁש עזרא עזרא עזרא עזרא הּצילנּו".מצרימצרימצרימצריוזהּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִִִִִֶָ

(ë)Léàä-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו לקראתֹוהּכיר עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑ יּׂשא ׁשּמא »»∆¬«¿∆ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿…«»∆ִֶָָ
מּכם, אֹוכל"אחת הּוא אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמה אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

(àë)ì äLî ìàBiåBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîì§¤«

i"yx£Ï‡BiÂ∑:לֹו ודֹומה ּכמׁשמעֹו), אחרים: (ספרים יט)ּכתרּגּומֹו "הֹואלּתי (שופטים הֹואלנּו", "ולּו ולין", נא "הֹואל «∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּברׁשּותֹו אם ּכי מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: עזרא עזרא עזרא עזרא .לדּבר". אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

(áë)éúééä øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦
:äiøëð õøàa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤−¤¨§¦¨«

(âë)eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯
-ìà íúòåL ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãáòä-ïî íéäìûä̈«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑ היה ּומׁשה לתׁשּועה, יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ּבמדין, ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׁשן  ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות נסמכּו ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', ÌÈ¯ˆÓ.רֹועה CÏÓ ˙ÓiÂ∑(רבה נצטרע (שמות ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ«»»∆∆ƒ¿«ƒְִַָ
ּבדמם  ורֹוחץ יׂשראל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט עזרא עזרא עזרא עזרא .והיה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֵָָָָָ

(ãë)-úà íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiåBúéøa ©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½
:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ עזרא עזרא עזרא עזרא .עם אבןאבןאבןאבן «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë):íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם עזרא עזרא עזרא עזרא .נתן אבןאבןאבןאבן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

ÔÈz˜·Lכ  Ô„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא  ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

‡¯Èכב  ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג  ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד  ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Â¯כה  Ï‡¯NÈ È·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

hi‰¯Ó‡zÂהסּפיקּו לא אֹו הֹוסיפּו. הן . «…«¿»ְִִִֵֹ
: לּצאן הם ׁשּדלּו ִֵֶַַַָֹהּמים

kÂÈ˙Ba Ï‡ ¯Ó‡iÂ.אב יּקרא האב אבי . «…∆∆¿»ֲִִֵָָָָ
.אבּו נבּוכדנּצר ּגם אברהם. אבי אלהי ְְְְֱֲֲִֵֶַַַַָָֹּכמֹו
ּבנֹותיוהּבנים  הּבנֹות וככה, ּבן. יּקרא הּבן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּובן

ּבלׁשּצר: ּברי ואנ ּת ּתפׂשÓ‡iÂ¯ּבני. הּנה . ְְְְְִֵַַַַָ«…∆ִֵַָ
לֹו. וּתקראנה הזּכיר ׁשּלא קצרה ּדר ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהּכת ּוב

הּסברא: מּדר הּוא ידּוע BÏּכי Ô‡¯˜ מּלה. ְִִֶֶַַָָָƒ¿∆ִָ
מׁשקלּה: על ׁשאין ּבעבּור ְֲִֵֶַַָָָָזרה,

`kÏ‡BiÂ.רעּואל ּבן יתרֹו ׁשם היה לא אּולי . «∆ְְִֵֶַָָָֹ
הּכתּוב: הזּכירֹו לא ּכן ְִִֵַַָֹעל

ak„ÏzÂ.¯Ó‡ Èk היא צּפֹורה וזאת מׁשה. . «≈∆ƒ»«ְִִֶָֹֹ
ּבדברי  ּכתּוב ואׁשר אמר. אׁשר הּכּוׁשית ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאּׁשה
ּכל  ל אֹומר ּוכלל ּתאמן. אל ּדמׁשה ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹהּימים 
מּפי  חכמים אֹו נביאים ּכתבּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֶֶָָֹספר
ּבֹו יׁש ּכי ואף עליו. לסמֹו אין ְְִִֵֵַַַָָָָהּקּבלה,
ספר  וככה הּנכֹונה. הּדעת ׁשּמכחיׁשים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדברים 
להם: ודֹומה הּדני אלּדד ספר וגם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻזרּבבל.

bkÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ מׁשה יּוכל עּתה . «»»∆∆ƒ¿«ƒֶַַָֹ
ּכי  ּתׁשּובה. עׂשּו ויׂשראל מצרים. אל ְְְְִִִִֵֶַָָָָלׁשּוב
ּגּלּולי  עֹובדים יׂשראל ׁשהיּו הזּכיר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָיחזקאל 
לא  אׁשר ותחת הּׁשם, ענם ּכן על ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמצרים.

אכזרים: עבדּו ְְֲִַָָָעבדּוהּו,
ckÚÓLiÂ:קץ ׁשהּגיע וּיזּכֹור טעם . «ƒ¿«ְִִִֵֶַַַַ
dk‡¯iÂ.ּבגלּוי עֹוׂשים הּמצרים ׁשהיּו החמס . ««¿ְְִִִֶֶַָָָָ

Ú„iÂ:ּבּסתר העׂשּוי . «≈«ֵֶֶַָ



מג zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i iyily meil inei xeriy
– ר"י מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר מׁשה. על־ידי נגאלּו ּבמצרים, ּבני־יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחר

.210 ְְִִַָּבגימטרּיא
"איׁש עזרא עזרא עזרא עזרא הּצילנּו".מצרימצרימצרימצריוזהּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִִִִִֶָ

(ë)Léàä-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑יעקב ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו לקראתֹוהּכיר עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑ יּׂשא ׁשּמא »»∆¬«¿∆ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿…«»∆ִֶָָ
מּכם, אֹוכל"אחת הּוא אׁשר הּלחם אם "ּכי אמר: דאּת עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמה אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

(àë)ì äLî ìàBiåBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîì§¤«

i"yx£Ï‡BiÂ∑:לֹו ודֹומה ּכמׁשמעֹו), אחרים: (ספרים יט)ּכתרּגּומֹו "הֹואלּתי (שופטים הֹואלנּו", "ולּו ולין", נא "הֹואל «∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּברׁשּותֹו אם ּכי מּמדין יזּוז ׁשּלא לֹו נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: עזרא עזרא עזרא עזרא .לדּבר". אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

(áë)éúééä øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦
:äiøëð õøàa עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤−¤¨§¦¨«

(âë)eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯
-ìà íúòåL ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãáòä-ïî íéäìûä̈«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑ היה ּומׁשה לתׁשּועה, יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ּבמדין, ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׁשן  ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות נסמכּו ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', ÌÈ¯ˆÓ.רֹועה CÏÓ ˙ÓiÂ∑(רבה נצטרע (שמות ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ«»»∆∆ƒ¿«ƒְִַָ
ּבדמם  ורֹוחץ יׂשראל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט עזרא עזרא עזרא עזרא .והיה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֵָָָָָ

(ãë)-úà íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiåBúéøa ©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½
:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ עזרא עזרא עזרא עזרא .עם אבןאבןאבןאבן «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

(äë):íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם עזרא עזרא עזרא עזרא .נתן אבןאבןאבןאבן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

ÔÈz˜·Lכ  Ô„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא  ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

‡¯Èכב  ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג  ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד  ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

Ó‡Â¯כה  Ï‡¯NÈ È·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

hi‰¯Ó‡zÂהסּפיקּו לא אֹו הֹוסיפּו. הן . «…«¿»ְִִִֵֹ
: לּצאן הם ׁשּדלּו ִֵֶַַַָֹהּמים

kÂÈ˙Ba Ï‡ ¯Ó‡iÂ.אב יּקרא האב אבי . «…∆∆¿»ֲִִֵָָָָ
.אבּו נבּוכדנּצר ּגם אברהם. אבי אלהי ְְְְֱֲֲִֵֶַַַַָָֹּכמֹו
ּבנֹותיוהּבנים  הּבנֹות וככה, ּבן. יּקרא הּבן ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּובן

ּבלׁשּצר: ּברי ואנ ּת ּתפׂשÓ‡iÂ¯ּבני. הּנה . ְְְְְִֵַַַַָ«…∆ִֵַָ
לֹו. וּתקראנה הזּכיר ׁשּלא קצרה ּדר ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹהּכת ּוב

הּסברא: מּדר הּוא ידּוע BÏּכי Ô‡¯˜ מּלה. ְִִֶֶַַָָָƒ¿∆ִָ
מׁשקלּה: על ׁשאין ּבעבּור ְֲִֵֶַַָָָָזרה,

`kÏ‡BiÂ.רעּואל ּבן יתרֹו ׁשם היה לא אּולי . «∆ְְִֵֶַָָָֹ
הּכתּוב: הזּכירֹו לא ּכן ְִִֵַַָֹעל

ak„ÏzÂ.¯Ó‡ Èk היא צּפֹורה וזאת מׁשה. . «≈∆ƒ»«ְִִֶָֹֹ
ּבדברי  ּכתּוב ואׁשר אמר. אׁשר הּכּוׁשית ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָהאּׁשה
ּכל  ל אֹומר ּוכלל ּתאמן. אל ּדמׁשה ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹהּימים 
מּפי  חכמים אֹו נביאים ּכתבּוהּו ׁשּלא ְְֲִִִִִֵֶֶָָֹספר
ּבֹו יׁש ּכי ואף עליו. לסמֹו אין ְְִִֵֵַַַָָָָהּקּבלה,
ספר  וככה הּנכֹונה. הּדעת ׁשּמכחיׁשים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדברים 
להם: ודֹומה הּדני אלּדד ספר וגם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻזרּבבל.

bkÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ מׁשה יּוכל עּתה . «»»∆∆ƒ¿«ƒֶַַָֹ
ּכי  ּתׁשּובה. עׂשּו ויׂשראל מצרים. אל ְְְְִִִִֵֶַָָָָלׁשּוב
ּגּלּולי  עֹובדים יׂשראל ׁשהיּו הזּכיר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָיחזקאל 
לא  אׁשר ותחת הּׁשם, ענם ּכן על ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמצרים.

אכזרים: עבדּו ְְֲִַָָָעבדּוהּו,
ckÚÓLiÂ:קץ ׁשהּגיע וּיזּכֹור טעם . «ƒ¿«ְִִִֵֶַַַַ
dk‡¯iÂ.ּבגלּוי עֹוׂשים הּמצרים ׁשהיּו החמס . ««¿ְְִִִֶֶַָָָָ

Ú„iÂ:ּבּסתר העׂשּוי . «≈«ֵֶֶַָ
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ß zah 'k iriax mei ß

â(à)ïéãî ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´¦§®̈
íéäìûä øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬¨«¡Ÿ¦−

:äáøçŸ¥«¨
i"yx£¯a„n‰ ¯Á‡∑ אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

(á)àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑,"הּׁשמים "לב ּכמֹו: אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, יח)ּבׁשלהבת ב הּתי"ו,(שמואל על ּתתמּה ואל האלה". "ּבלב ¿««≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו טז)ׁשּיׁש לּבת"(יחזקאל אמלה ‰q‰."מה CBzÓ∑"ּבצרה אנכי "עּמֹו מּׁשּום אחר, אילן .ולא ֲִֵֵֵֶַָָָָֻƒ«¿∆ְְִִִִֵַָָָָֹֹ

Ïk‡∑"מּׁשם לּקח "אׁשר ּבּה", עּבד "לא ּכמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .נאכל, אבןאבןאבןאבן À»ְֱֲִֶֶַַָָָֹֻֻ

(â)ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ
:äðqä øòáé-àì òecî äfä©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ ׁשם להתקרב מּכאן עזרא עזרא עזרא עזרא .אסּורה אבןאבןאבןאבן »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)CBzî íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦

¯a‡א  È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ¯ ¯ÙL ¯˙·Ï ‡Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»

:·¯BÁÏ ÈÈ„«¿»¿≈

‡M˙‡ב  ˙È·B‰ÏLa dÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿»»«¿»≈¿«¿ƒ∆»»
‡˙M‡a ¯Úa ‡q‡ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬»¿»«»»»≈¿∆»»

:ÏÈÎ‡˙Ó È‰B˙ÈÏ ‡q‡Â¿«»»≈ƒƒ¿»ƒ

ÂÊÁ‡ג  ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚÎ Èt˙‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿¿≈¿«¿∆¡≈»∆¿»»
:‡q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד  dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ Èt˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»

:‡‡¬»

dxezd lr `xfr oa`

`‰·¯Á ÌÈ‰Ï‡‰ מׁשה.‰¯ ּכתב ּככה . «»¡…ƒ…≈»ֶַָָָֹ
ּגׁשם, ׁשם ירד ׁשּלא החם מרב חרבה ְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹוטעם
ּכאׁשר  ימים ׁשלׁשת ּדר מּמצרים קרֹוב הּוא ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכי
אין  ּכן על רחֹוק, ׁשהּיאֹור ּובעבּור מׁשה. ְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹּדּבר

הּיבׁשּות: ּבֹו ותגּבר לחה ְְְִֵַַַָָׁשם
a‡¯iÂ ּבלהבת אׁש, ּבלּבת מפרׁשים יׁש . «≈»ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ּכי  האׁש, ּבלב ּפרּוׁשֹו ּכי ּבעיני והּנכֹון ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָאׁש.
אמר  אדנים ור' .לּבת אמּולה מה מצאנּו ְֲֲִִֵֵַָָָָָָָכן 
הלמ''ד, ּתחת ּבחירק ּבלּבת היה ּכן, היה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו
זרּועיה  ּוכגּנה ׁשכח והּנה אגֹוז. ּגּנת אל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

קֹוץ.‰q‰ּתצמיח: מין זה ּכי הּגאֹון אמר . ְִַַ«¿∆ִִֶַַָָ
הּׁשם  על  והּטעם ׁשמים סנה. ׁשֹוכני ְְְְִִֵֶַַַַַַָּורצֹון 
ּבּסנה, ׁשּׁשכן הּכבֹוד אמר יׁשּועה ור' ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָהּנכּבד.
רגע  על ׁשֹוכני יּקרא אי ּכי נכֹונה ּדּבר ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹולא
ואינּנּו ּפעל ּגזרת על נאמר לּמה ועֹוד ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹאחד .
עֹוׂשה  הּוא הּׁשם ּכי וארץ. ׁשמים עֹוׂשה ִִֵֵֵֶֶַַָָָּכן
ועֹוד, אדם. מּפי הּיֹוצא ּכהגה  ּומעמיד  ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּתמיד
רצֹון  ּבאחרֹונה הזּכיר מגד, ּכל ׁשהזּכיר ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָאחר
.הּמלא זה להזּכיר טעם מה ועֹוד ְְְְִֵֶַַַַַַַָהּׁשם.
הּידּוע. ּבּסנה ׁשֹוכני להיֹותֹו ראּוי היה ְְְְִִֶַַַָָָָוע ֹוד
מין  והּוא הּוא, אחד סנה ּכל ּכי ּדעּתי ְְְְִִִִֶֶַָָּולפי

וככה  יׁשמעאל. ּבלׁשֹון היא וככה יבׁש, ְְְְִִִֵֵָָָָָָקֹוץ
ּורצֹון  ּפירּוׁש וכן הּסנה. ּבעבּור סיני ְְְֲִֵֵֶַַַַהר
ּבמקֹום  הּׁשֹוכן ׁשּיבּקׁש רצֹון סנה. ְְְְִִֵֵֶֶַַָׁשֹוכני
ׁשּיעׂשה  ּתמיד ּומבּקׁש ּדֹורׁש ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָהּסנה.
ּבּה ׁשֹוכן ׁשהּוא ארצֹו וילחלח רצֹונֹו ְְְִֵֵֶַַַַָהּׁשם
הרוּוי  ּבּה ׁשּיהא עד ּוסנה. יבׁש מקֹום ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה
הּסנה  מּתֹו והֹודיע מלּוחלח. רוה ּכגן ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָוהיתה
ּבכתבֹו מׁשה ּדברי הם ּכי הּדעת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּבה''א
אׁש ּכי הּיֹוצאים. מהּפעלים ּובֹוער ְְִִִֵֵֵַַַָָהּתֹורה.
ּתבער  ּכאׁש והעד, אכלה. אׁש ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵֵַָָָֹּבֹוערה,
אׁשר  ּכל ּבֹוער ּבּסנה ׁשהיה האׁש והּנה  ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיער.
.מקּדׁש ּבאׁש ׁשּלחּו ּכמֹו זה ּכי ְְְְִִִִֵֶֶָָָסביביו,
הּתאר  ׁשם אּכל ּומּלת ּבאׁש. ּבֹוער ההר ְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻוככה
לּוקח  אֹותי ּתראה אם וכמֹוה ּו ּפעּול. ְְְִִִֶָָָּכמֹו
ּכהם  הּיּוּלד . לּנער  וככה, קמּוץ. ׁשהּוא ְִֵֶֶַַַַָָָָָָמאּת
ּכאׁשר  הּפעלים ואּלה האדם. ּבני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָיֹוקׁשים
איננה  מֹועדה ורגל ּכן על יֹוצאים. ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהם
ּכמֹו והיא חֹולם ּתחת הּׁשּורק רק ְְְִֶַַַַָֻּכמֹוהם.

ֶֶּפֹועלת:
b‡ ‰¯eÒ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ אם סר, ּגזרה . «…∆…∆»»»ְִִָָ

סּורּו ּכמֹו למרחֹוק, היה מ''ם, אחריה ְְֱֲֵֵֵֶַָָָּבא

אחריה  ואם מּמּני. רחקּו להם אֹומר הּוא ְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָמּמּני.
סּורה  ּכמֹו הּדבר. ּתהפ נקּודֹות, ּבׁשלׁש ְְְְֵֶַַָָָָֹאל
מּמקֹומֹו ׁשּיסּור אלי, ּובא מּמקֹומ סּור ְְְִִֵֵֶַַָֹאלי,

הּסנה. מקֹום אל ‰ויקרב ˙‡ÏB„b‰ ‰‡¯n. ְְְְִֶֶַַ∆««¿∆«»
על  הּׁשם ׁשעׂשה ּבּתֹורה ּכתּוב ראׁשֹון אֹות ִֵֶֶַַַָָָָזה
האֹות  ל וזה לֹו אמר ּכן על מׁשה. נביאֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹידי
האֹות, זה טעם יפת ואמר .ׁשלחּתי אנכי ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּכי
ּכן  על לסנה, ויׂשראל לאׁש, נמׁשל האֹויב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכי

יבער: ְִַֹלא
c'‰ ‡¯iÂ ונקרא ּבּסֹוף. מׁשה ּדברי אל ּגם . ««¿ְְְִִֵֶֶַַָֹ

ּבקרּבֹו, ׁשמי ּכי ּכדר הּנכּבד, ּבּׁשם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּמלא
לגדעֹון, ׁשּנראה הּמלא וכ אפרׁשנּו. ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָוׁשם
ּכי  ראה הּׁשם אֹו ה'. לֹו וּיאמר ּכתּוב ְִֵֶַַָָָָֹוׁשם
על  אליו, לקרא הּמלא את וצּוה לראֹות, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹסר
העצם  ׁשם אינּנּו הּׁשם וזה אלהים. מּלת ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹּכן
ּכל  ּכֹולל והּוא אפרׁש, ּכאׁשר ּתאר, ׁשם ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹרק
להן  ּכּכתּוב ּבגּוף. ּכח ולא ּגּוף ׁשאינֹו ְְֵֶֶַַָָָֹֹקדֹוׁש
ׁשהּוא  איתֹוהי לא ּבׂשרא עם מדרהֹון ּדי ְְְֱִִִִִִֶָָָֹאלהין
הּמלא הּוא  הּזה ּבּמק ֹום אלהים וה ּנה ְְֱִִֵֶַַַַַָָֹהּגּוף.

ְִַָהּנזּכר:
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(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî Eék E ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´
:àeä Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«

i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמקֹום אבןאבןאבןאבן «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiå÷çöé éýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈
èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−

:íéäìûä-ìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¨«¡Ÿ¦«

(æ)íéøöîa øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´§¦§¨®¦
-úà ézòãé ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤

:åéáàëî©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑ ולא מכאֹוביו, את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ

מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני עזרא עזרא עזרא עזרא .העלמּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(ç)Bìéväì ãøàå|àåää õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼
Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©§¦«

(è)éúéàø-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©¨¦̧¦Æ
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
-éðá:íéøönî ìàøNé §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑?ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשם ואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את עזרא עזרא עזרא עזרא ."והֹוצא אבןאבןאבןאבן ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

˙˜¯·ה  ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ CÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡·¯‰Ìו  ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז  „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

„È‡¯ˆÓח  ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚk¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט  ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י  ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

dÌBÏ‰ ·¯˜z Ï‡ ¯Ó‡iÂ עמד הּטעם, . «…∆«ƒ¿«¬ֲַַַֹ
האׁש. ׁשּׁשם הּסנה  אל ּתקרב  ואל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבמקֹומ
חסר  ׁשל איׁש.ּומּלת הלֹום עֹוד הבא ְֲֲִִֶֶַָָָֹוככה,
רּבים: ּגֹוים ונׁשל מּגזרת הּוא ּכי ּגע. ּכמֹו ְְְִִִִִַַַַָנּו''ן.

eÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ ¯Ó‡iÂ אלהי ׁשהזּכיר אחר . «…∆»…ƒ¡…≈ְֱִִֵֶַַֹ
והחל  יעקב. יצחק אברהם הם ּכי ּפירׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹאבי
לבנֹות  ה' ּבׁשם לקרא החל הּוא ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹמאברהם 
עֹובדים  היּו אחיו וגם אביו ּכי לּׁשם. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמזּבח
ׁשלׁשה  הזּכיר ולא  הּׁשלׁשה  אּלה  והזּכיר ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹֹע''ג.
ּכי  ועמרם, ּוקהת  לוי ׁשהם אליו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּקרֹובים
ּכי  ועֹוד, לבּדם. נביאים היּו ׁשהזּכיר ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹהּׁשל ׁשה
ואין  יׂשראל, לכל אבֹות  הם ׁשהזּכיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹהּׁשלׁשה
ּוכׁשאמר  יׂשראל. ּכל ּכנגד מׁשה ּכי ּכֹולל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלוי
לכל  אמר ּכאּלּו ,אבי אלהי אנכי ְְְֱִִִֵֶַָָָָֹֹֹלמׁשה

ּבמקֹומם: ידּבר למׁשה ּכי zÒiÂ¯יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ««¿≈
ÂÈt ‰LÓ אל ּפנים אלהים ראיתי ּכי ּכדר . …∆»»ְֱִִִִִֶֶֶָָֹ

הּׁשמים, מּׁשער העין ו ׁשער נפׁשי. וּתּנצל ְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָּפנים 
רחֹוקֹות  רּבֹות ּתמּונֹות יראה אחד ּברגע ְְְְִִֶֶֶַַָּכי
ואף  האזנים ׁשער ּככה ואין קרֹובֹות, ְְְְִִֵַַַַָָָָעם

ּפניו: הסּתיר יראתֹו ּובעבּור והּיד. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָוהח
f¯Ó‡iÂ וטעם ׁשֹולחֹו. ּבלׁשֹון ידּבר הּׁשליח . «…∆ְְְְִִֵַַַַַָ

È˙È‡¯ ׁשּלא ¯‡‰ ּבּסתר להם הּנעׂשה החמס »…»ƒƒֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רֹואהּו. אני אדם, ּבני ˆÌ˙˜Úיראּוהּו ˙‡Â. ְְֲִִֵֵָָ¿∆«¬»»

ׁשּיׁש והּמכאֹובים ׁשמעּתי. אני הּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּׁשֹומעים,
ידעּתי: אני ְְֲִִִַָּבלּבֹו,

g„¯‡Â מן נכּבדים הּׁשמים היֹות ּבעבּור . »≈≈ְֱֲִִִִַַַָָ
ּבעבּור  רק הּכל, ּכבֹודֹו מלא והּׁשם ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹהארץ,
מּלת  ּכן  על  הּׁשמים, מן  ּבאֹות הּגזרֹות  ּכל ְִִִִֵֵַַַַַָָָּכי
ואין  עצּומה הּמלא מעלת ּכי ועֹוד, ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָוארד.
מּלת  ּכן על הּׁשמים, אל לעלֹות ּבמׁשה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹיכלת

עּמי: להּציל וארד.B˙BÏÚ‰Ïeוארד ּכנגד . ְִִֵֵַַָ¿«¬ְֵֵֶֶָ
אׁשּכנם  ּכן עליֹון, ּבמקֹום ּדר אני ּכאׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָּכי

ּדברי  ואּלה הארץ. מּכל עליֹון ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבמקֹום
ארץ. ּבמתי על ירּכיבהּו ּכתּוב וככה ,ְְְֳִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמלא
ארץ  אל ּבעני ׁשם ׁשהם מארץ יצאּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹהּנה
מן  קטן הּוא ּכי הּגרּגׁשי הזּכיר ולא ְְְִִִִִִַָָָָֹטֹובה.
ׁשהּׁשּׁשה  אחר ראּויה, ׁשאלה והּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשבעה.
והּתׁשּובה  הּכנעני. הזּכיר לּמה ּכנען, ּבני ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּגֹוים 
הּׁשם  הּוא ּכי ּכנען ארץ ּתּקרא הארץ ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכי
ּוׁשאר  צידֹון. הּוא והּפריזי הּמין. ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶַַַָהּכֹולל
הּכתּוב  ּוכללם מעּטים, הם הּנזּכרים ְְְִִִִֵַַַָָָָָּבנים

הּכנעני: ְְֲִִַַַּבמּלת
h‰p‰ ‰zÚÂ יׂשראל ּבני צעקת הּנה טעם . ¿«»ƒ≈ְְֲִִֵֵֵַַַַָ

וטעם ּתׁשּובה. ‰ıÁlׁשעׂשּו ˙‡ È˙È‡¯ Ì‚Â. ְְֶַַָָ¿«»ƒƒ∆«««
ּבּדבר  ּכי יתרֹו, אמר וככה עליהם. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהזידּו

עליהם:א  זדּו ֲֲֵֶֶָׁשר
i‰ÎÏ ‰zÚÂ באשר לכה (כמ''ש ּבׁשליחּותי . ¿«»¿»ְִִִ

ּפרעה: ְֶַֹאשלחך)אל
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(ä)éìòð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåéìâø ìòî Eék E ©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´
:àeä Lã÷-úîãà åéìò ãîBò äzà øLà íB÷nä©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«

i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמקֹום אבןאבןאבןאבן «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ

(å)éáà éýìà éëðà øîàiå÷çöé éýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈
èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−

:íéäìûä-ìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¨«¡Ÿ¦«

(æ)íéøöîa øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´§¦§¨®¦
-úà ézòãé ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤

:åéáàëî©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑ ולא מכאֹוביו, את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ

מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני עזרא עזרא עזרא עזרא .העלמּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(ç)Bìéväì ãøàå|àåää õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼
Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©§¦«

(è)éúéàø-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©¨¦̧¦Æ
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
-éðá:íéøönî ìàøNé §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑?ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשם ואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את עזרא עזרא עזרא עזרא ."והֹוצא אבןאבןאבןאבן ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

˙˜¯·ה  ‡Ï ¯Ó‡ÂÏÚÓ CÈÒ È¯L ‡ÎÏ‰ «¬«»ƒ¿««¿»¿ƒ≈»≈«
¯˙‡ È‰BlÚ ÌÈ‡˜ z‡c ‡¯˙‡ È¯‡ CÏ‚ƒ̄¿»¬≈«¿»¿«¿»ƒ«ƒ»«

:‡e‰ LÈc«̃ƒ

„‡·¯‰Ìו  ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז  „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

„È‡¯ˆÓח  ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚk¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט  ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י  ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

dÌBÏ‰ ·¯˜z Ï‡ ¯Ó‡iÂ עמד הּטעם, . «…∆«ƒ¿«¬ֲַַַֹ
האׁש. ׁשּׁשם הּסנה  אל ּתקרב  ואל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבמקֹומ
חסר  ׁשל איׁש.ּומּלת הלֹום עֹוד הבא ְֲֲִִֶֶַָָָֹוככה,
רּבים: ּגֹוים ונׁשל מּגזרת הּוא ּכי ּגע. ּכמֹו ְְְִִִִִַַַַָנּו''ן.

eÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ ¯Ó‡iÂ אלהי ׁשהזּכיר אחר . «…∆»…ƒ¡…≈ְֱִִֵֶַַֹ
והחל  יעקב. יצחק אברהם הם ּכי ּפירׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹאבי
לבנֹות  ה' ּבׁשם לקרא החל הּוא ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵַָָֹמאברהם 
עֹובדים  היּו אחיו וגם אביו ּכי לּׁשם. ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָמזּבח
ׁשלׁשה  הזּכיר ולא  הּׁשלׁשה  אּלה  והזּכיר ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹֹע''ג.
ּכי  ועמרם, ּוקהת  לוי ׁשהם אליו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּקרֹובים
ּכי  ועֹוד, לבּדם. נביאים היּו ׁשהזּכיר ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹהּׁשל ׁשה
ואין  יׂשראל, לכל אבֹות  הם ׁשהזּכיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹהּׁשלׁשה
ּוכׁשאמר  יׂשראל. ּכל ּכנגד מׁשה ּכי ּכֹולל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלוי
לכל  אמר ּכאּלּו ,אבי אלהי אנכי ְְְֱִִִֵֶַָָָָֹֹֹלמׁשה

ּבמקֹומם: ידּבר למׁשה ּכי zÒiÂ¯יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ««¿≈
ÂÈt ‰LÓ אל ּפנים אלהים ראיתי ּכי ּכדר . …∆»»ְֱִִִִִֶֶֶָָֹ

הּׁשמים, מּׁשער העין ו ׁשער נפׁשי. וּתּנצל ְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָּפנים 
רחֹוקֹות  רּבֹות ּתמּונֹות יראה אחד ּברגע ְְְְִִֶֶֶַַָּכי
ואף  האזנים ׁשער ּככה ואין קרֹובֹות, ְְְְִִֵַַַַָָָָעם

ּפניו: הסּתיר יראתֹו ּובעבּור והּיד. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָוהח
f¯Ó‡iÂ וטעם ׁשֹולחֹו. ּבלׁשֹון ידּבר הּׁשליח . «…∆ְְְְִִֵַַַַַָ

È˙È‡¯ ׁשּלא ¯‡‰ ּבּסתר להם הּנעׂשה החמס »…»ƒƒֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רֹואהּו. אני אדם, ּבני ˆÌ˙˜Úיראּוהּו ˙‡Â. ְְֲִִֵֵָָ¿∆«¬»»

ׁשּיׁש והּמכאֹובים ׁשמעּתי. אני הּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹׁשּׁשֹומעים,
ידעּתי: אני ְְֲִִִַָּבלּבֹו,

g„¯‡Â מן נכּבדים הּׁשמים היֹות ּבעבּור . »≈≈ְֱֲִִִִַַַָָ
ּבעבּור  רק הּכל, ּכבֹודֹו מלא והּׁשם ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹהארץ,
מּלת  ּכן  על  הּׁשמים, מן  ּבאֹות הּגזרֹות  ּכל ְִִִִֵֵַַַַַָָָּכי
ואין  עצּומה הּמלא מעלת ּכי ועֹוד, ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָוארד.
מּלת  ּכן על הּׁשמים, אל לעלֹות ּבמׁשה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹיכלת

עּמי: להּציל וארד.B˙BÏÚ‰Ïeוארד ּכנגד . ְִִֵֵַַָ¿«¬ְֵֵֶֶָ
אׁשּכנם  ּכן עליֹון, ּבמקֹום ּדר אני ּכאׁשר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָּכי

ּדברי  ואּלה הארץ. מּכל עליֹון ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבמקֹום
ארץ. ּבמתי על ירּכיבהּו ּכתּוב וככה ,ְְְֳִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמלא
ארץ  אל ּבעני ׁשם ׁשהם מארץ יצאּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹהּנה
מן  קטן הּוא ּכי הּגרּגׁשי הזּכיר ולא ְְְִִִִִִַָָָָֹטֹובה.
ׁשהּׁשּׁשה  אחר ראּויה, ׁשאלה והּנה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשבעה.
והּתׁשּובה  הּכנעני. הזּכיר לּמה ּכנען, ּבני ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּגֹוים 
הּׁשם  הּוא ּכי ּכנען ארץ ּתּקרא הארץ ּכל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכי
ּוׁשאר  צידֹון. הּוא והּפריזי הּמין. ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶַַַָהּכֹולל
הּכתּוב  ּוכללם מעּטים, הם הּנזּכרים ְְְִִִִֵַַַָָָָָּבנים

הּכנעני: ְְֲִִַַַּבמּלת
h‰p‰ ‰zÚÂ יׂשראל ּבני צעקת הּנה טעם . ¿«»ƒ≈ְְֲִִֵֵֵַַַַָ

וטעם ּתׁשּובה. ‰ıÁlׁשעׂשּו ˙‡ È˙È‡¯ Ì‚Â. ְְֶַַָָ¿«»ƒƒ∆«««
ּבּדבר  ּכי יתרֹו, אמר וככה עליהם. ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהזידּו

עליהם:א  זדּו ֲֲֵֶֶָׁשר
i‰ÎÏ ‰zÚÂ באשר לכה (כמ''ש ּבׁשליחּותי . ¿«»¿»ְִִִ

ּפרעה: ְֶַֹאשלחך)אל
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(àé)äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ‡ ÈÓ∑ חׁשּוב אני הּמלכים מה עם Ï‡¯NÈ.לדּבר Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם יׂשראל ואף ּזכּו מה ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַָָָ
מּמצרים? ואֹוציאם נס, להם עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּתעׂשה אבןאבןאבןאבן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

(áé)ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiåE ©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
ìò íéäìûä-úà ïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−

:äfä øää̈¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑,ּפרעה אל אל ּכי אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

האֹות  ל ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה ,עּמ אהיה ּכי מּׁשּלי: אם ּכי היא, ׁשּל ותצליח לא "ׁשלחּתי אנכי "ּכי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
נּזֹוק.ּבׁשליחּותי  ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ אּכל, ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, אני ּוכדאי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּתֹורה  לקּבל עתידים ׁשהרי זֹו, הֹוצאה על לי יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ּזכּות מה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוׁשּׁשאלּת:
חדׁשים  ׁשלׁשה לסֹוף הּזה ההר האֹות על ל ,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה ,עּמ אהיה ּכי אחר: ּדבר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

עליו, הּתֹורה ׁשּתקּבלּו הּזה, ההר על אֹותי ּתעבדּון מּמצרים, ׁשּכׁשּתֹוציאם ,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָעל
מצינּו: זה לׁשֹון ודּוגמת ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות לז)והיא מּפלת (ישעיה וגֹו'", ספיח הּׁשנה אכֹול האֹות ל "וזה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּספיחים סנח  אבר ואני מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם – אחרת הבטחה על לאֹות ל ּתהיה עזרא עזרא עזרא עזרא .ריב אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
ìà íäì ézøîàå ìàøNéýíëéìà éðçìL íëéúBáà é ¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 19 'nr e"kg y"ewl t"r)

zElBd zxvA EpY` `vnp d"ATd©¨¨¦§¨¦¨§¨©©¨

אלהםאלהםאלהםאלהם:::: אמראמראמראמר מהמהמהמה מהמהמהמה־־־־ּׁשּׁשּׁשּׁשממממֹוֹוֹוֹו יג)ואמרואמרואמרואמרּוּוּוּו־־־־לילילילי (ג, ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ
מפרׁשים ּתמהּו ועוד)ּכבר ספורנו רמב"ן, ׁשֹונים.(רשב"ם, ּבאֹופּנים ּובארּו הּנה? עד הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו מׁשה ידע לא וכי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

עּמי  עני את ראיתי "ראה הּקּב"ה ּדברי את להם וימסר יׂשראל לבני יבֹוא ׁשּכאׁשר מׁשה היה ּדחֹוׁשׁש אחר, ּבאפן זה לבאר ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹויׁש
גֹו'" להּצילֹו וארד גֹו' ׁשמעּתי צעקתם ואילך)גֹו' ז ג, עצּומה:(פרשתנו קׁשיא יׂשראל לבני ּתקׁשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻ

ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזר ּופרעה ,ּפר עבֹודת - קׁשה ּבעבֹודה עבדּו עּתה, עד ּבמאד סבלּו יׂשראל ּבני (פרשתנו הרי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
כב) ּבדמם"א, ורֹוחץ רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט ׁש"היה ועד כג), ב, פרשתנו ׁשמ (רש"י "מה להם, יקׁשה ּכן ואם "אלקי , ּדאם ֹו", ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

מעלה) ׁשל הנהגה על (הּמֹורה הּקּב"ה ׁשל מּׁשמֹותיו "ׁשם" איזה יׂשראל, ׁשל צרֹותיהם לֹו ונֹוגעים נאקתם, את ׁשמע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָאבֹותיכם"
מּצרתם? ּכביכֹול ויתעּלם עּתה, עד כ"כ לסּבֹול מקֹום ׁשל לבניו ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָיניח

‡ÏÈÊיא  È¯‡ ‡‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב  ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

Èaיג  ˙ÂÏ È˙‡ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ ÈÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡≈«¿

dxezd lr `xfr oa`

`i¯Ó‡iÂ.ÈÎ‡ ÈÓ ּובין אני ּבין הפרׁש אין . «…∆ƒ»…ƒְֲִֵֵֵֵֶ
הּלׁשֹון  ּדר מצאנּו ּככה עּמדי. עּמי ּכמֹו ְִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאנכי,
מּגזרת  הנּו''ן ּבהתּבּלע ואּתם אּתה. ּגם אני ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָּגם
אּולי  המדּבר. יּכיר הּמקֹום ּכי הלכּתם. ְְֲִִֵֶַַַַַַָָאן
ּדר על ,אנ מּגזרת הּדר זה על ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹאנכי
ואׁשלח לכה ועּתה לֹו ׁשאמר ּובעבּור .ְְְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֻנחׁשּת
מל והּוא  רֹועה אני הּנה הׁשיב ּפרעה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַֹאל
אנכי  מי  הׁשיב והֹוצא, ׁשאמר ּובעבּור ְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּגדֹול.

יׂשראל: ּבני ׁשהם ּגדֹול ּגֹוי להֹוציא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָׁשאּוכל
ai¯Ó‡iÂ ּפרעה אל וּתבא .עּמ אהיה אני «…∆ְְְֲִִֶֶֶַָָֹֹ

אֹות  ל נתּתי והּנה יׂשראל. ּבני את ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָותֹוציא
ׁשּיעבדּוני  להֹוציאם וטעם .ׁשלחּתי אנכי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹּכי
הּמראה  זה ּבֹו ל ׁשהראתי הּזה, ההר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָעל
אתכם  הּמֹוציא אֹומר, הּכתּוב וכ ְְִֵֶֶַַַָָָהּגדֹול.
אמר  וכן לאלהים. לכם להיֹות  מצרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמארץ
ּבּמדּבר  נל ימים ׁשלׁשת ּדר לפרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמׁשה

מצרים  ּבין   הּמהל זה ּכי אלהינּו. לה' ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹוזבחנּו
ּבצאתם  יׂשראל רק סיני, הר ּובין ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהּקדמֹונּיֹות
יׁשבּו ּכי ועֹוד, ּפלׁשּתים. ארץ ּדר הלכּו ְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹלא 
וזהּו אפרׁש. ּכאׁשר רּבים ימים אחד ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבמקֹום
וּיעלּו ההר ּתחת מזּבח וּיבן מׁשה ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשאמר
עם  ּברית ּכרת אז ׁשלמים, וּיזּבחּו ְְְְִִִִַַָָָעֹולֹות

ל יהיה והּוא לעם, לׁשם להיֹותם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל
ִֵֹלאלהים:

zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'k iriax meil inei xeriy
מלכּיֹות", ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת ּבצרה עּמם "אהי' רׁש"י ּכלׁשֹון ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻועל

הּכתּוב ט)וכלׁשֹון סג, ּכביכֹול,(ישעי' "צר" לֹו ּגם אּלא יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ׁשּגם צר", לֹו צרתם "ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּגלּותם. ּבצרת אּתם ְְְִִַָָָָָונמצא

העלימהּו . . וי"ו חסר - לעלם ׁשמי ׁש"וזה מּפני אם ּכי ח"ו, אּתם היה ׁשּלא מּׁשּום אינֹו עכׁשו עד לסּבל הּקּב"ה להם ׁשהּניח ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹוזה
ּככתבֹו" יּקרא וברש"י)ׁשּלא טו ג, ׁשּגם (פרשתנו ּווּדאי אבל נסּתרים, רחמים ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ׁשל ּדׁשמֹו , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רחמיו. ּפעלּו עזרא עזרא עזרא עזרא אז אבןאבןאבןאבן ֲֲַָָָ

(ãé)äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiåäk øîàiå äéäà øLà ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³Ÿ
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàúŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם ט)אהיה לפניו:(ברכות אמר . ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו'" תאמר 'ּכה אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל (שמות "רּבֹונֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

הּׁשם רבה) מחׁשבת מחׁשבּתֹו לא ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר, מׁשה חלילה, ׁשהׂשּכיל, (לא .ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, לבּדֹו למׁשה אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ּדעּתֹו היתה ּכ ׁשּמאז ,ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹיתּבר
יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ּכּדברים יׂשראל לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ׁשּגם אמרּת, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיפה

ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת , ּפעם עזרא עזרא עזרא עזרא .אהיה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
ìà ýåýé ìàøNéýìà íëéúáà éýìà íäøáà éý÷çöé é ¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²

ìàåýøãì éøëæ äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé é ¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬¦§¦−§¬Ÿ
:øc«Ÿ

i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא העלימהּו לֹומר: וי"ו, רבה)חסר È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑ וכן נקרא, היא לּמדֹו ∆¿ƒ¿…»ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ¿∆ƒ¿ƒְְְִִֵֵָָ
ודֹור" לדֹור זכר ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדוד אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵָָָ

Ó‡Â¯יד  ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈz Ô„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

È·Ïטו  ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bi¯Ó‡iÂ יאמר ּׁשם מה מׁשה ּבּקׁש עּתה . «…∆ִֵֵֶַַַָֹֹ
יעׂשה  לא ׁשּדי אל ּבּׁשם ּכי מּׁשמֹותיו. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹליׂשראל 
קּבלה  ּכי יׁשּועה הּנכּבד.וא''ר ּבּׁשם רק ְְְִִֵַַַַָָָָאֹותֹות,
ליׂשראל  הּמֹוׁשיע ּכי מאבֹותם ליׂשראל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָהיתה 
אני  ראה וכאׁשר נׁשמע. ׁשּלא חדׁש ׁשם ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּגּלה
ּכי  ּבֹו ּפירׁש ּכׂשּדים. מאּור הֹוצאתי אׁשר ְֲִִִִֵֵֵֶַה'
הּנה  ּכי נכֹונה. ּדּבר ולא מׁשה. ּדברי ְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹהם
ּכתּוב  אין ּבראׁשית, ּבפרׁשת הּתֹורה ְְְִִִֵֵַַַָָָָּבתחּלת
ּומּׁשם  לעׂשֹות. עד אלהים, רק הּנכּבד ְֱֲִִִֵַַַַַָָֹהּׁשם
ּכתּוב  קין ּומּׁשּנֹולד אלהים. ה' ּכתּוב ְֱִִִֶַַָָָָָֹוהלאה
מׁשה  ּבדברי יּמצא  לא ּולעֹולם לבּדֹו. ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹהּׁשם
אחד  ּבמקֹום רק הּנכּבד. הּׁשם רק אלהים, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשם
ורב  ה' אל העּתירּו ּפרעה ׁשאמר ְְְֲִֶֶַַַַַָֹּבעבּור
ה' מּפני מׁשה אמר אז אלהים. קֹולֹות ְְֱִִִֵֶַָָֹֹמהיֹות

ּככה: הּתֹורה ּבכל עֹוד יּמצא ולא ְְֱִִֵַָָָָָֹֹאלהים
ci‰È‰‡ ¯Ó‡iÂּפרּוׁשֹו .‰È‰‡ ¯L‡ּכמֹו . «…∆∆¿∆ֵ¬∆∆¿∆ְ

ה' ּכמלא ואחריו , ּכאלהים . ּדוד ְְְֲִִֵֵַַַָָֹּובית
ּכאלהים: ּפרּוׁש והּוא ְְִִֵֵֵֶֹלפניהם.

eh„BÚ ¯Ó‡iÂ מּטעם והּוא אחר, ׁשם . «…∆ְִֵֵַַַ
וזה  המדּבר, לׁשֹון על האחד רק ְְְִֵֶֶַַַַָָָהראׁשֹון,
ואּלה  יּה. ּומּגזרת מדּבר. ׁשאינֹו יחיד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלׁשֹון

אפרׁש ועּתה העצם. ׁשמֹות הם ׁשמֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּׁשל ׁשה
האֹותּיֹות. אּלה וטעם העצם, ׁשם טעם מה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָל
נקרא  אינֹו ולּמה הּנכּבד , הּׁשם סֹוד ְְְְִִֵֵַַָָָָָּוקצת
הֹואלּתי  נא הּנה הּמחּבר. אברהם אמר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּככתב ֹו.
ּכי  ּדע .צרי אני מּוסד ליסֹוד ּכי ְֲֲִִִִִִַַָָלהארי
לקֹוראֹו ּולסימן לאֹות הּמּוׂשם הּוא העצם ְְְְִֵֶֶַָָָׁשם
ּדברים  ּובארּבעה הּנקרא. עצם מקֹום ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּולׁשומעֹו,
ׁשם  ּכי האחד הּתאר. מּׁשם העצם ׁשם ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבדל 
חכם  אם ּבני. חכם ּכמֹו מּפעל, נגזר ְְְִִִִַַַָָָָָֹֹהּתאר
ּפעל  ,ּבאחרית ּתחּכם למען עבר. ּפעל .ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹלּב
לא  אברהם ּכמֹו העצם ׁשם כן ולא ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹעתיד.
ׁשם  ׁשּיׁש אע''פ עתיד. אֹו עבר מּמּנּו ְִִִֵֵֶֶָָָֹיגזר
אמר  לא יצחק, ּכמֹו מּפעל, ׁשּנגזר ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹעצם
ּבמקרה. אינּנּו עצם ׁשם ּכי איצחק ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹיצחק ּתי
ותאמר  הּתאר ׁשם חכם ׁשּתחּבר הּב' ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹוהּדבר
ׁשם  ׁשהּוא מאברהם לֹומר יּתכן ולא ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹחכמים.

ר  על יאמר ולא ולא העצם, אברהמים ּבים ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֹֹ
ׁשני  ׁשם היה א''כ העצם, ׁשם ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּיׂשראל 
ּככה  יאמר רק יׂשראלים . יאמר לא ְְֲִִִֵַַַָָָֹֹֹאנׁשים
ׁשם  ׁשהּוא יׂשראל אל אחד איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכׁשיתיחס
יהיה  לא העצם ׁשם הּׁשליׁשי, והּדבר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמין.

הּתאר. ׁשם יבאר ּכאׁשר הּדעת, ּבה''א ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹמבאר
יאמר  לא והּנה החכם, יאמר חכם מן ְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹּכי
אמר  ּבמּלת טענה ואין הּיצחק. ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָהאברהם
ּתאר  ׁשם רק העצם, ׁשם אינּנּו ּכי ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּקהלת,
ּתאר  ׁשם ה ּוא והאדם ּבֹו. ׁשּנקהלת ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹלחכמה
המנּׁשה  ּומּלת הּמין. ׁשם הּוא ּכי סֹוד, לֹו ְְִִִֵֵֶַַַַוי ׁש
לא  העצם ׁשם הרביעי, והּדבר הּיחס. ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבעב ּור
לבב. חכם ּכמֹו הּתאר, ׁשם יּסמ ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיסמ
ּבעצמֹו. עֹומד העצם ּכי הּדֹור. יצחק יאמר ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹלא
מד' הּנכּבד הּׁשם ּגם אהיה, מּלת ּככה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּנה
מצאנּו והּנה העצם. ׁשמֹות ׁשניהם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָאֹותּיֹות,
צבאֹות  ּכי לֹומר רּבים והצרכּו צבאֹות, ְְְְְִִַַָָֻה'
ׁשּלֹו. ּבּצבא אֹות הּוא אֹו הּוא. העצם ֵֶֶֶַָָָׁשם
ּולבּדֹו הּצבאֹות, אלהי הּנה ּכי יּתכן, לא ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוזה 
הּׁשם  עם אֹו אלהים עם אם ּכי ּתמצאּנּו, ְֱִִִִִִֵֶַָֹֹלא
ה' ּבעיני יקׁשה ואל אלהים. ה' ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹהּנכּבד 
עֹודד  והּנבּואה ּכדר הּוא ּכי צבאֹות, ְְְְֱִִֵֶֶַָָֹאלהים
לבּדֹו, עֹומד עד ׁשֹוכן ׁשהּׁשם ּבעבּור ְֲִֵֵֵֶַַַַַָהּנביא
הּׁשם  זה הּוא  ּפעם ּכן על עֹומד, הּכל ֵֵֵֶַַַַַֹּובֹו
מׁשה  עֹולם ימי וּיזּכר ּדר על ּתאר, ְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹֹּכמֹו
ה' ּכן על הּמעמיד. ׁשהּוא  והּטעם, ְֲִֵֶַַַַַַַעּמֹו.
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מלכּיֹות", ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת ּבצרה עּמם "אהי' רׁש"י ּכלׁשֹון ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻועל

הּכתּוב ט)וכלׁשֹון סג, ּכביכֹול,(ישעי' "צר" לֹו ּגם אּלא יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ׁשּגם צר", לֹו צרתם "ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּגלּותם. ּבצרת אּתם ְְְִִַָָָָָונמצא

העלימהּו . . וי"ו חסר - לעלם ׁשמי ׁש"וזה מּפני אם ּכי ח"ו, אּתם היה ׁשּלא מּׁשּום אינֹו עכׁשו עד לסּבל הּקּב"ה להם ׁשהּניח ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹוזה
ּככתבֹו" יּקרא וברש"י)ׁשּלא טו ג, ׁשּגם (פרשתנו ּווּדאי אבל נסּתרים, רחמים ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ׁשל ּדׁשמֹו , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

רחמיו. ּפעלּו עזרא עזרא עזרא עזרא אז אבןאבןאבןאבן ֲֲַָָָ

(ãé)äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiåäk øîàiå äéäà øLà ©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³Ÿ
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàúŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם ט)אהיה לפניו:(ברכות אמר . ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
וגֹו'" תאמר 'ּכה אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? צרה להם מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל (שמות "רּבֹונֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

הּׁשם רבה) מחׁשבת מחׁשבּתֹו לא ּכי ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר, מׁשה חלילה, ׁשהׂשּכיל, (לא .ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, לבּדֹו למׁשה אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ּדעּתֹו היתה ּכ ׁשּמאז ,ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹיתּבר
יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ּכּדברים יׂשראל לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ׁשּגם אמרּת, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיפה

ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת , ּפעם עזרא עזרא עזרא עזרא .אהיה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
ìà ýåýé ìàøNéýìà íëéúáà éýìà íäøáà éý÷çöé é ¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²

ìàåýøãì éøëæ äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé é ¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬¦§¦−§¬Ÿ
:øc«Ÿ

i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑ּככתבֹו יּקרא ׁשּלא העלימהּו לֹומר: וי"ו, רבה)חסר È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑ וכן נקרא, היא לּמדֹו ∆¿ƒ¿…»ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ¿∆ƒ¿ƒְְְִִֵֵָָ
ודֹור" לדֹור זכר ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּדוד אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵָָָ

Ó‡Â¯יד  ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈz Ô„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

È·Ïטו  ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

dxezd lr `xfr oa`

bi¯Ó‡iÂ יאמר ּׁשם מה מׁשה ּבּקׁש עּתה . «…∆ִֵֵֶַַַָֹֹ
יעׂשה  לא ׁשּדי אל ּבּׁשם ּכי מּׁשמֹותיו. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹליׂשראל 
קּבלה  ּכי יׁשּועה הּנכּבד.וא''ר ּבּׁשם רק ְְְִִֵַַַַָָָָאֹותֹות,
ליׂשראל  הּמֹוׁשיע ּכי מאבֹותם ליׂשראל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָהיתה 
אני  ראה וכאׁשר נׁשמע. ׁשּלא חדׁש ׁשם ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹּגּלה
ּכי  ּבֹו ּפירׁש ּכׂשּדים. מאּור הֹוצאתי אׁשר ְֲִִִִֵֵֵֶַה'
הּנה  ּכי נכֹונה. ּדּבר ולא מׁשה. ּדברי ְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹהם
ּכתּוב  אין ּבראׁשית, ּבפרׁשת הּתֹורה ְְְִִִֵֵַַַָָָָּבתחּלת
ּומּׁשם  לעׂשֹות. עד אלהים, רק הּנכּבד ְֱֲִִִֵַַַַַָָֹהּׁשם
ּכתּוב  קין ּומּׁשּנֹולד אלהים. ה' ּכתּוב ְֱִִִֶַַָָָָָֹוהלאה
מׁשה  ּבדברי יּמצא  לא ּולעֹולם לבּדֹו. ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹהּׁשם
אחד  ּבמקֹום רק הּנכּבד. הּׁשם רק אלהים, ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשם
ורב  ה' אל העּתירּו ּפרעה ׁשאמר ְְְֲִֶֶַַַַַָֹּבעבּור
ה' מּפני מׁשה אמר אז אלהים. קֹולֹות ְְֱִִִֵֶַָָֹֹמהיֹות

ּככה: הּתֹורה ּבכל עֹוד יּמצא ולא ְְֱִִֵַָָָָָֹֹאלהים
ci‰È‰‡ ¯Ó‡iÂּפרּוׁשֹו .‰È‰‡ ¯L‡ּכמֹו . «…∆∆¿∆ֵ¬∆∆¿∆ְ

ה' ּכמלא ואחריו , ּכאלהים . ּדוד ְְְֲִִֵֵַַַָָֹּובית
ּכאלהים: ּפרּוׁש והּוא ְְִִֵֵֵֶֹלפניהם.

eh„BÚ ¯Ó‡iÂ מּטעם והּוא אחר, ׁשם . «…∆ְִֵֵַַַ
וזה  המדּבר, לׁשֹון על האחד רק ְְְִֵֶֶַַַַָָָהראׁשֹון,
ואּלה  יּה. ּומּגזרת מדּבר. ׁשאינֹו יחיד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלׁשֹון

אפרׁש ועּתה העצם. ׁשמֹות הם ׁשמֹות ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּׁשל ׁשה
האֹותּיֹות. אּלה וטעם העצם, ׁשם טעם מה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָל
נקרא  אינֹו ולּמה הּנכּבד , הּׁשם סֹוד ְְְְִִֵֵַַָָָָָּוקצת
הֹואלּתי  נא הּנה הּמחּבר. אברהם אמר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָּככתב ֹו.
ּכי  ּדע .צרי אני מּוסד ליסֹוד ּכי ְֲֲִִִִִִַַָָלהארי
לקֹוראֹו ּולסימן לאֹות הּמּוׂשם הּוא העצם ְְְְִֵֶֶַָָָׁשם
ּדברים  ּובארּבעה הּנקרא. עצם מקֹום ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּולׁשומעֹו,
ׁשם  ּכי האחד הּתאר. מּׁשם העצם ׁשם ִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבדל 
חכם  אם ּבני. חכם ּכמֹו מּפעל, נגזר ְְְִִִִַַַָָָָָֹֹהּתאר
ּפעל  ,ּבאחרית ּתחּכם למען עבר. ּפעל .ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹלּב
לא  אברהם ּכמֹו העצם ׁשם כן ולא ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹעתיד.
ׁשם  ׁשּיׁש אע''פ עתיד. אֹו עבר מּמּנּו ְִִִֵֵֶֶָָָֹיגזר
אמר  לא יצחק, ּכמֹו מּפעל, ׁשּנגזר ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹעצם
ּבמקרה. אינּנּו עצם ׁשם ּכי איצחק ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹיצחק ּתי
ותאמר  הּתאר ׁשם חכם ׁשּתחּבר הּב' ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹוהּדבר
ׁשם  ׁשהּוא מאברהם לֹומר יּתכן ולא ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹחכמים.

ר  על יאמר ולא ולא העצם, אברהמים ּבים ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֹֹ
ׁשני  ׁשם היה א''כ העצם, ׁשם ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּיׂשראל 
ּככה  יאמר רק יׂשראלים . יאמר לא ְְֲִִִֵַַַָָָֹֹֹאנׁשים
ׁשם  ׁשהּוא יׂשראל אל אחד איׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּכׁשיתיחס
יהיה  לא העצם ׁשם הּׁשליׁשי, והּדבר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּמין.

הּתאר. ׁשם יבאר ּכאׁשר הּדעת, ּבה''א ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹמבאר
יאמר  לא והּנה החכם, יאמר חכם מן ְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹּכי
אמר  ּבמּלת טענה ואין הּיצחק. ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָהאברהם
ּתאר  ׁשם רק העצם, ׁשם אינּנּו ּכי ִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּקהלת,
ּתאר  ׁשם ה ּוא והאדם ּבֹו. ׁשּנקהלת ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹלחכמה
המנּׁשה  ּומּלת הּמין. ׁשם הּוא ּכי סֹוד, לֹו ְְִִִֵֵֶַַַַוי ׁש
לא  העצם ׁשם הרביעי, והּדבר הּיחס. ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבעב ּור
לבב. חכם ּכמֹו הּתאר, ׁשם יּסמ ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיסמ
ּבעצמֹו. עֹומד העצם ּכי הּדֹור. יצחק יאמר ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹלא
מד' הּנכּבד הּׁשם ּגם אהיה, מּלת ּככה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּנה
מצאנּו והּנה העצם. ׁשמֹות ׁשניהם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָאֹותּיֹות,
צבאֹות  ּכי לֹומר רּבים והצרכּו צבאֹות, ְְְְְִִַַָָֻה'
ׁשּלֹו. ּבּצבא אֹות הּוא אֹו הּוא. העצם ֵֶֶֶַָָָׁשם
ּולבּדֹו הּצבאֹות, אלהי הּנה ּכי יּתכן, לא ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹֹוזה 
הּׁשם  עם אֹו אלהים עם אם ּכי ּתמצאּנּו, ְֱִִִִִִֵֶַָֹֹלא
ה' ּבעיני יקׁשה ואל אלהים. ה' ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹהּנכּבד 
עֹודד  והּנבּואה ּכדר הּוא ּכי צבאֹות, ְְְְֱִִֵֶֶַָָֹאלהים
לבּדֹו, עֹומד עד ׁשֹוכן ׁשהּׁשם ּבעבּור ְֲִֵֵֵֶַַַַַָהּנביא
הּׁשם  זה הּוא  ּפעם ּכן על עֹומד, הּכל ֵֵֵֶַַַַַֹּובֹו
מׁשה  עֹולם ימי וּיזּכר ּדר על ּתאר, ְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹֹּכמֹו
ה' ּכן על הּמעמיד. ׁשהּוא  והּטעם, ְֲִֵֶַַַַַַַעּמֹו.
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וככה  הּקדֹוׁשים. הּמלאכים עּמֹו ּדבקים ְְְְֱִִִִִֵַַַָָָֹאלהים 
ּתאבה  ואל הּׁשמים. צבאֹות הם צבאֹות ְְְִִֵֶַַַָָֹה'
ׁשּבעבּור  האֹומר הּגאֹון ּדברי אל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָלׁשמֹוע 
והֹוצאתי  מן ראיה והביא ּכן. נקרא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָיׂשראל
הּׁשמים  צבא וכל תראה הלא צבאֹותי. ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹאת
ּכי  הּׁשם, ּתאר אלהים והּנה עליו. ְְֱִִִִֵֵַַָָֹֹעֹומדים
אלֹוּה הלא ּכמֹו ויחיד. רּבים לׁשֹון על ְְְֱֲִִַַַָֹהּוא
אלהי  אלהים לֹומר ׁשּיסמ ועֹוד  ׁשמים. ְְֱֱִִִֵֶַַַָֹֹֹֹּגבּה
ּכקֹול  ׁשּדי. וככה ּתּקיף. אל ּומּלת ְְְִִִֵֵַַַַָָָיׂשראל,

:ּבצרי ׁשּדי והיה ׁשּדי. ּכקֹול רּבים Ú„Âמים ְְְִִֶַַַַַַָָָ¿«
ּוׁשנים  ויסֹודֹו. הּמסּפר ּכל סֹוד האחד, ְְִִִִֶַַָָָָּכי
מסּפר  ּתחּלת ּוׁשלׁשה הּזּוגֹות. מסּפר ְְְְְִִִִַַַַַָֹּתחּלת
מּדר ּתׁשעה הם הּמס ּפרים ּכל והּנה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּנפרדים.
ּתכּתב  ואם אחרת. מּדר עׂשרה והם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאחת,
הּמסּפר, ּכל עם הּסֹוף ותכּפֹול ּבעּגּול, ְְְְְִִִִִַַַָָָהּתׁשעה
הּדֹומֹות  והעׂשרֹות ׂשמאלים, האחדים ְְְֲֲִִִַָָָָָָּתמצא
חמּׁשה  אל ּובהּגיע ימין. לפאת ְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָלאחדים
להיֹות  הּמסּפרים יתהּפכּו אז אמצעי, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
ּומּדר עׂשרֹות . והאחדים  אחדים ְֲֲֲֲִִִֶֶָָָָָָהעׂשרֹות 
תּוכל  לא ּכי מה. ּבלי ספירֹות עׂשר הם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַֹאחרת
עׂשרה  והּנה עׂשרה. יהיּו לא אם אחד  ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָֹלהחל 
האחדים  ּכֹולל ׁשם והּוא לאחד. ּדֹומה ְְֲִֵֵֶֶָָָהּוא
ּכֹוללם. העׂשרה וׁשם עׂשרה, ועד מאחד ְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהם
הּמסּפרים  ּותחּלת ראׁשֹון מסּפר היֹותם ְְְֱִִִִִִַַָָָעם
אז  עׂשרים, אל ּבהּגיע ּכי לאחדים. ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָהּדֹומים
ּוׁשלׁשים  אחדים. ׁשני ּכנגד עׂשרֹות ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָהם
עד  עׂשרֹות ּכל וכן אחדים, ׁשלׁשה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָֹּכנגד
אחדים. ּתׁשעה ּכנגד עׂשרֹות ּתׁשע הם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָּתׁשעים,
לאחד. ּדֹומה הּוא מאה לּמסּפר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּובהּגיע
ּתׁשעה  ּכנגד הם ּגם מאֹות, לתׁשע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּובהּגיע
מאֹות. עׂשר ׁשהם  לאלף ׁשּתּגיע  עד ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאחדים.
ּתׁשעה  היֹותם עד לאחד. ּדֹומה האלף הּוא ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָּגם
לעׂשרת  ּובהּגיע אחדים. ּתׁשעה ּכנגד ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָאלפים
אחת. רבבה ּבהיֹותֹו החׁשּבֹון  נׁשלם אז ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָאלפים
ּכל  ּכי הּזה. הּדר על רבבֹות עׂשר עד ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָוככה
ּכן  על לאחד. ּדֹומים הם הּמסּפרים ְְִִִֵֵֵֶַַָָָראׁשי
חלק  הם הּמסּפרים ּכל ּכי הּמסּפר חכמי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמרּו
מּמחּברּתֹו אֹו מכּפלֹו. התחּדׁש אֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָמעׂשרה
והּנה  נחּברים. ּדרכים מהּׁשנים אֹו אחדיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאל
חמׁש אצּבעֹות, עׂשר ּכמסּפר ספירֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָעׂשר
ּגּופֹות  ׁשהם ּתׁשעה הּגלּגּלים וככה חמׁש. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכנגד
נקרא  קדׁש ׁשהּוא והעׂשירי עֹומדֹות. ְְְְֲִִִִֶֶָָָֹנכ ּבדֹות
והּוא  הּכבֹוד. ּכּסא ּבכל ׁשּכחֹו ּבעבּור ְְֲִֵֵֶַַָָֹּכן
יהיּו והּנה מּקיף. הּגּופֹות וכל ְְְִִִִֵַַַַָהּתּקיף
והם  ׁשנים. הם עׂשרה ּבמסּפר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהאמצעּיים
הם  אהו''י ארּבעּתם ואּלה ׁשּׁשה. והם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָחמּׁשה
נֹוסף  אחד ׁשּׁשם מרּבע מסּפר וכל ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻהּנכ ּבדים.

ּבדֹומה על  וככה ּבׁשרׁשֹו, יׁש ּככה הּמרּבע, ְְְְְֵֶַַָָָָָָֻ
ׁשּׁשה  ּובמרּבע  חמּׁשה, חמּׁשה ּבמרּבע  וכן  ְְְֲֲִִִִִֵָָָָָֻֻלֹו.
ׁשֹומרים  לעֹולם מסּפרים הד' אּלה ְְְִִִִֵֶַָָָׁשּׁשה,
ּכל  על מעלתם וזהּו ּבמרּוּבעת, ְְְֲִֶַַַַַָָָָעצמם
הּוא  מסּפר ּכל ּכי ועֹוד הּמרּבעים. ְְְְִִִִִַַָָָָֻהּמס ּפרים
והּוא  ּבמעׂשה. מסּפר ּבכל  והּוא ּבכח . ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָֹּבאחד
מסּפר  ּכל ּׁשּיעׂשה מה אחת ּבפאה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָיעׂשה

מרּוּבעֹו ּובחּבר האחד. ּכח והּנה ּפאֹות. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבׁשּתי
חׁשּבֹון  וזהּו חמּׁשה. יהיּו אז ּכפלֹו, מרּוּבע ְְְְְֲִִֶֶֶָָָָאל
אל  מרּוּבעֹו ּתחּבר אם ּכי ּבמרּוּבעים, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָהּׁשוה 
וכל  חמּׁשה. מעּקב יהיה ּכה ּכפלֹו, ְְְְְֲִִֶָָָָָֹֻמרּוּבע
אל  המעּוקב  ער יהיה חמּׁשה, לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָמסּפר
החׁשּבֹון  ּבער ּבחׁשּבֹון , המרּוּבעים ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּׁשנים
הּדבר  יהיה מחמּׁשה ּולמעלה חמּׁשה. ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאל
ּבחלקיו  ׁשוה חׁשּבֹון הּוא ׁשּׁשה וחׁשּבֹון .ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָּבהפ
וכאׁשר  אחד. רק ׁשוה מסּפר מערכת ּבכל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואין 
הּנפרדים, ראׁש מרּוּבע אל האחד מרּוּבע ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּתחּבר
אלכסֹון  ּתׂשים ואם הּדֹומה. הּוא הּמחּבר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֻיהיה 
יהיה  ּבּׁשליׁשית, יתר ותֹוציא ּבמסּפרֹו, ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָעגֹול
הּקו  ּכמסּפר הּׁשֹוקים ׁשוה ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַַַַַָהמׁשּולׁש
ולפני  ּבעּגּול, האר הּמרּוּבע וכמֹוהּו ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹהּסֹובב.
ּכערּכֹו הּקו אל המׁשּולׁש ער יהיה הּמסּפר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָזה
הּנה  הּדבר. הפ מּמּנּו ּולמעלה עׂשרה. ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאל
ּומסּפרם  הּיקרים, הם הּמסּפרים הארּבעה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלה
ואל  האֹותּיֹות. ּכל ּכמסּפר ועׂשרים ְְְְְְִִִִֶַַַָָׁשנים
ׁשהיה  מה רק ּבעצמם הם ּכי הּכפּולים, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹּתחׁשב
הּמבטא  על והּטעם .ּבאר הׁשיבּו ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּברחב
לא  אבל לזה, זה יּדמּו להם אחד ׁשם ְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבלׁשֹון
ּכי  ראה הּקדׁש לׁשֹון ּובעל ּבּמכּתב. ְְִִִֶַַַַָָָָֹיּדּמּו
ׂשם  וה ּנה האֹותּיֹות. מֹוצאי הם מקֹומֹות ְְִִֵֵֵֵָָָָחמׁש
ׁשרׁשים  ּפעם וחצים לעֹולם, ׁשרׁשים ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָחצים
ּבסֹופּה. אֹו הּמּלה ּבראׁש לטעם נֹוספים ְְְִִַַַַַָָָֹּופעם
ׁשּיבחר  וראּוי מהראׁשֹון. נכּבד החצי זה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוה ּנה
וראּוי  הרּבה. ּבֹו לבּטא הּקל האֹות מֹוצא ְְְְֵֵַַַַָָָָּבכל
הּׁשּׁשי  ּגם  החמיׁשי ּגם הראׁשֹון האֹות ְֲִִִִִִַַַַָָלהיֹות
ּבּטעם. ּוכבדים ּבמבטא, קּלים העׂשירי ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָּגם
ארּבעּתם  ׁשּיהיּו עד הּתנּועֹות עם נמצאים ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָויהיּו
ּופעם  נראים ּפעם וּיהיּו ,המׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַאֹותּיֹות
ּופעם  חסרים, ּופעם נֹוספים ּופעם ְֲִִִֵֶַַַַַַָָנעלמים,
ּבאּלה. אּלה מתחּלפים ּופעם ּבדגׁשּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻמבלעים
ּותחּלתם  ארּבעה, הם הּגרֹון אֹותּיֹות ְְְִִִֵֵַַָָָָָוהּנה
ּכאׁשר  האֹות ּתזּכֹור ואל חי''ת. ואחר ְְְֲִִֵֶַַַַַָעי''ן
האֹות, עם הּנזּכרֹות אֹותּיֹות ּבתֹוספת ְְְִִִֵֶֶַַָָּתבּטא
לבּדּה האֹות רק הּגרֹון מאֹותּיֹות אינם ְִִֵֵַַַָָָָּכי
עי''ן  ׁשניהם ואּלה ּפּתח. ּתחּתיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשּתׂשים
ּבנערּותֹו נהג ׁשּלא ּומי מאד. ּכבדים ְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹחי''ת
העו''ג. ּכמֹו ּבם לדּבר יכּון  לא ּבהם, ְְְְֵֵֵֶַַַָָָֹלב ּטא
ּבחר  ּגם והה''א. האל''ף נבחרּו ּכן ְְֲִֵֵֶַַַַָָָעל
הּגרֹון  אחר ׁשהּוא גיכ''ק החי ִֵֵֶַַַַָמאֹותּיֹות 
ג''ק  היּו ּכן על ּכ''ף, יּו''ד והם ְִֵֵַַַַָהּקּלים,
ׁשם  דטלנ''ת, הּלׁשֹון ואֹותּיֹות ְִִֵַַָָָָמהּׁשרׁשים.
ּבחר. והאחרים ד''ט. והם ׁשרׁשים, ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהּׁשנים
והּקל  ּכבדים, ּכּלם זשר"ץ הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַַָֻואֹותּיֹות
האחרים. והּניח ּבחרֹו, ּכן על הּׁשי''ן ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבהן
ׁשהם  הּׂשפה מאֹותּיֹות לקחת הּוצר ּכן ְִֵֵֵֶַַַַַָָָעל
הּפ''א. ׁשהיא האחד והּניח ׁשלׁשה, ְְִִִֵֶֶַַָָָֹבומ''ף
הּוא  ּכי מהּגרֹון. האֹותּיֹות ּתחּלת להיֹות ְְְִִִִֵַַָָָוראּוי
מּלמּטה  האדם ּבמתּכנת הראׁשֹון ְְְִִֶַַַָָָָָָֹהּמֹוצא
הּקל  הּוא ּכי הה ''א לפני והאל''ף ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלמעלה.
לכל  ראׁש הּוׂשם ּכן על הּגרֹון, ְִֵֵַַַָָֹמאֹותּיֹות
הה''א  להיֹות וראּוי האחד. ּכנגד ְְְִִֵֶֶֶַָָָָהאֹותּיֹות 

ׁשהּוא  ּבמסּפר חמּׁשה ּכנגד החמיׁשי ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָהאֹות
ּבמבטא  קּלים הם אֹותּיֹות הּׁשנים ואּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָנכ ּבד.
הראׁשֹון  אֹות ּׁשׂשם ּבעב ּור האֹותּיֹות, מּכל ֲִִִֵֶַָָָָיֹותר 
החמּׁשה  מּסֹוף אֹות אחריו ׂשם ֲֲִִֵַַַָָָָמהּגרֹון.
אחר  ּבי''ת היה ּכן על הּׂשפה. ׁשהּוא ְֵֵֶַַַַָָָָמק ֹומֹות
עי''ן. אחר ּופ''א ה''א. אחר וי''ו ּגם ִֵֵֶַַַַַַָָאל''ף .
אֹותּיֹות  ׁשנים עֹוד לׂשּום צר לֹו היה ְְִִִֵֶַָָָֹוהּנה
מהחי האחד וׂשם הה''א. אל ׁשּיּגיע ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד
על  ּדל''ת. והּוא מהּלׁשֹון והּׁשני גימ''ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָוה ּוא
אחר  מהּׁשּנים ׁשהּוא  זי''ן לׂשּום הּוצר ְִִֵֵֶַַַַַָּכן
רביעי  אֹות לׂשּום צר לֹו יׁש והּנה ְְִִִֵֵֶָָֹוי''ו.
לאֹותּיֹות. עׂשירי העׂשרה מסּפר ּכנגד ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ה  מהּגרֹון לקח הּנכּבדים ּוכבר ּׁשנים ְְְִִִֵַַַַַָָָָ
ׁשהּוא  הּנכּבד הּקל  ּומהּׂשפה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָוהמבֹוארים.
מאֹותּיֹות  קל הּנׁשרׁשים ּבמֹוצאם ואין ְְְִִִֵֵַַַָָָָהּוי''ו .
והּיּו''ד  הּכ''ף, ּגם הּיּו''ד , היּו והּנבחרים .ְְְִִֵַַַַַַַָָהחי
להיֹותם  ראּויים אֹותּיֹות ארּבעה והּנה קל. ְְְְִִִִֵֵַַָָָיֹותר 
האחד. ּכמֹו האל''ף ּכי ּובעבּור .המׁש ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאֹות ּיֹות
עם  והּנה ּתנּועה. ּכל עם נעלם נמצא ּכן ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָעל 
ועם  ראׁשים. ּגדֹול, קמץ ועם ראׁש. ְְִִִַָָָָֹֹחלם,
ועם  ראׁשית. קטן, קמץ ועם ראׁשֹון. ְְִִִִִֵֶַָָָחירק,
לחּטאת  ּגדֹול, ּפּת''ח ועם ּפארה. מסעף ְְְִֵַַָָָָָֻֻׁשּורק ,
ּובעבּור  פלא. עֹוׂשה קטן, ּפּת''ח ועם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָּולנּדה.
ּגם  זכר המדּבר סימן  ׂשמּוהּו ראׁש ְֱִֵַַַָָָָֹהיֹותֹו
ּבאחרֹונה  נראה יּמצא ׁשּלא ּובעבּור ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹנקבה .
ּבה''א. יתחּלף ּפעם רק סימן. אינּנּו ּכן ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָעל
נֹוסף  ויּמצא קֹומתֹו. ּגבהא מרא. לי ְְְִִֵֶָָָָָָָָקראן
נראה  ּגם אּתֹו. ההלכּוא ואּתיקיהא. ּכמֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָּבּסֹוף ,
.אזרֹוע אתמֹול נֹוסף , והּוא  ְְְֲִֶֶָָָּבראׁשֹונה
ולא  ּבּסֹוף ויּכתב נהרֹות. והאזניחּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּובאמצע,
ּכמֹו חסר, יהיה ּופעם חטא. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶַַָָיבּוטא
ההמֹון. האמּון ּבה''א, ויתחּלף יּה. ּכס ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
ּבמבטא, ּבוי''ו ּגם יתאּמרּו. ּתתיּמרּו ּביּו''ד, ְְְְְְְְִִִַַַַָָּגם
הם  אֹותּיֹות הּׁשלׁשה והּנה ּתמרּו. ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹולעמׂשא
האֹות  והּנה ּובּסֹוף. ּבראׁש לסימן ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֵֶַָָָֹראּוים
ּבּסֹוף  ׂשמּוהּו לאחד, ּדֹומה ׁשהּוא הּיּו''ד ְֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
ׁשמרּתי  ּבפעלים. נקבה ּגם זכר המדּבר ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָסימן 
ּבראׁש וׂשמּוה ׁשמי. ּכמֹו ּובׁשמֹות ְְְְְְִִֵַָָָֹאמרּתי.
ׁשּמסּפר  ּכמֹו לּנמצא. ּדֹומה הּוא זכר יחיד ְְְִִִִֶֶַָָָָָָסימן 
זה  הפ ּבּסֹוף . וׂשמּוהּו לאחד, ּדֹומה ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָעׂשרה
ּתזּכרי. למען ראי, ּדעי הּנקבה, לנכח ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹסימן
ליחס, היה לאחד ּדֹומה ּבמסּפר ּכי ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּובעבּור
על  חׁשּבֹון, ּכל ּכֹולל העׂשרה היֹות ְֱֲֲֵֶַַָָָָּובעבּור
ּבּסמּוכים, רּבים סימן ּכֹולל ּבאחרֹונה  הּיּו''ד ְֲִִִֵֵַַַַַָָּכן
ׁשמים. נטּו ידי המדּבר, אל ּובסמּו נׁשים. ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָידי
קמץ  ועם רגלי. חירק, עם נעלם יּמצא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּיּו''ד
ּגדֹול, קמץ ועם יׁשמר. חסידיו רגלי ְְְֲִִִֵַַָָָָָֹקטן,
ה' יד הּנה ה''א, ּתחת והּיּו''ד רגליו. ְְִֵֵַַַַָָָָידיו
ה''א, ותחת .למל להם הוה ואּתה ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָהֹויה.
יּׁשרּתי. כל ּפּקּודי ּכל אלף, ותחת חסה. ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיחסיּון
והה''א  רּבתי. הּיֹוׁשבי יצהר נֹוסף, ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָויּמצא
לכם  הא טעם כן ּכי הּדבר, היׁש סימן ֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשמּוהּו
ּופעמים  הנהיה. הּבמחנים לתמּה, ּפעם ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָֹזרע.
האנׁשים. העברי, העבד האיׁש. הּמבאר ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלדעת 
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ּכן  ּגם עבר. ל ׁשֹון לנקבה סימן ְְֲִִֵֵַַָָָָָָּובאחרֹונה
אמרּו סימן. ּבלא הּניחֹו הּזכר ּכי ְְְִִִִֵַָָָָֹּבׁשמֹות.
ּבפעלים  נקבה סימן היתה ּגם קהלת. ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה
ּתּׁשמרנה  נׁשמרּנה יׁשמרּנה אׁשמרּנה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּבעתידים
נערה  ּבׁשמֹות וסימן ׁשמרּוה. ׁשמרנּוה ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָיׁשמרּוה
ּבבנין  ּגם הּכבד. ּבּבנין נֹוסף והה''א ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבתּולה.
ּכמֹו .ּביד מּזה מבלעת, היא ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֻהתּפעל.
.הּסֹוכ ּכרּוב ואּבד ואלף .אּצר ּבטרם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָיּו''ד,
ּכמֹו ּובׁשמֹות אׁשמעה. ּבאחרֹונה, ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָונֹוספת
קטן, ועם עׂשה. קמץ, עם נעלם והּוא ְְְְִִֶַַָָָָָָָלילה.
אני  אׁשר קטן, ּפּתח ועם ירּוׁשלים. ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָּבֹונה
ׁשלמה. ּגם אהרן . פרעה ּכי חֹולם, ועם ְְְֲִִֶַַָָֹֹֹֹּבֹונה.
היֹות  ּובעבּור קרחה. יקרחה לא ׁשּורק, ְְְְֱֲִִַָָֹֻֻועם
ּכן  על הּׂשפתים. מהתחּברּות מֹוצאֹו ְְְִִֵֵַַַַַָָָהּוי''ו
אברהם  זה, עם זה לדּבק ּבראׁשֹונה ְְִִֵֶֶַַָָָָָׂשמּוהּו
רּבים  לׁשֹון ּובאחרֹונה ועׂשה. ּפעל מי ְְְְֲִִִַַַָָָָָָויצחק .
ּבעתידים  וסימן עבר. ּבפעל נקבֹות ּגם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹזכרים .
אם  ּתמצאּו אם לנקבֹות. ּגם ּופעמים ְְְְְִִִִִִִֵַָָלזכרים.
ועם  ׁשּורק  עם  נעלם, יּמצא ְְְִִִִֵֶַָָָֻּתעירּו.והי''ו
סימן  ּבּסֹוף נֹוסף  הה''א  היֹות ּובעבּור ֱֲִֵַַַָָָחֹולם.
לּזכר, סימן הּוי''ו להיֹות הצרכּו ְְְְִִֵַַַָָָָָֻהּנקבה ,
אֹויב  ּבעתידים, ּגם ידֹו. ּבׁשמֹות, ּגם ְְֲִִֵֵַַָָָׁשמרֹו.
אֹו ּבדגׁש נּו''ן  אֹו ה ''א ּובתֹוספת ְְְִֵֵֶֶָֹירּדפּו.
לׁשֹון  וסימן  ּבעליו. יׁשמרּנּו יׁשמרהּו, ְְְְְְְִִִֵֶָָָֻׁשּורק .
והּנה  ּובעתידים. עבר, ּבפעל מדּברים ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹרּבים
אֹותּיֹות  הם אֹותּיֹות הארּבע אּלּו ּכי ְְִִִִֵֵֵֶַַָהראתי
ׁשהם  נכּבדים הּׁשמֹות היּו ּכן על .ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהמׁש
הּׁשם  והּנה האֹותּיֹות. מאּלה העצם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשמֹות
וידענּו הּזה. ּבּמקֹום רק ּבּמקרא אינּנּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון
רק  הּׁשם ּדברי לפרעה ּדּבר לא מׁשה ְְְִִִֵֵֵֶַַַֹֹֹּכי

היה ּכ הּוא ּכי ּבכּנּוי מזּכירֹו היה ולא כתב ֹו. ְְְְִִִִַָָָָָֹ
לכּנֹותֹו. הּקדמֹונים הּוצרכּו ּכן על ְְְְִֵַַַַָקדֹוׁש.
הּטעם  ּכי ׁשמי, זה ּכמֹו זכרי, וזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַּופרּוׁש
אלהים  אֹותֹו קֹוראין ׁשאנחנּו והעד, ְְְֱֲִִֵֶַָָֹּכפּול.
ׁשהּוא  ׁשהּטעם ּדל''ת, אל''ף עם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּבהתחּברֹו
ּדר רּבים. לׁשֹון ּדר על הּמּלה ּובאה ְִִֶֶֶֶַַַָָָָאדֹון .
ּכמֹו לּׁשם, האֹומר ּכן על אלהי. ּכמֹו ְְֱֵֵֵֵַַָָֹּכבֹוד.

הּוא: טֹועה ׁשאל, אדני אזּכיר zÚÂ‰לאדם ְֲִֶַָָָֹ¿«»ְִַ
האחד  הם. עֹולמים ׁשלׁשה ּכי ּדע ְִִֵֶַַַַָָָָֹהּטעם,

ׁשלׁש רק רּבֹות מעלֹות על והּוא הּׁשפל. ְֲֵַַַַַָָֹהּוא
ּכנגד  ׁשבעה, והם הּמּתכֹות והאחד ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּכֹוללם.
הּצמחים, מהם ּולמעלה המׁשרתים. ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשבעה
החּיים, מהם ּולמעלה רּבֹות . מעלֹות  על ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָוהם 
ּבּמעלה  הּוא לבּדֹו והאדם  רּבֹות. ְְֲֲַַַַַָָָָָּומעלֹותם 
ּבעצמֹו יקרּנּו והּׁשּנּוי הּׁשפל. ּבעֹולם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהעליֹונה
ּבעניניו  ּגם מחׁשבּתֹו, ּכנגד ּבנפׁשֹו ּגם  ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּבגּופֹו,
ׁשהם  הּמינים ּדּמּו לב  וחכמי עסקיו. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכל
אֹובדים. הּפרטים ּכי ׁשּמֹורין ׁשהם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָהּכללים 
לצד  העֹומדים הּכללים הּמינים אֹותם ְְְִִִִִַַַָָָּדּמּו
האמצעי  והעֹולם ּתמיד. רצים מים על ְְִִִִֵֶַַָָָָָָעץ
הּכֹוכבים  החמּׁשה והּנה רּבֹות. מעלֹות ְֲֲִִִֵַַַַַָָעל
עֹומדים  הם ּכי ּגדֹולים, מעלתם ְְְְֲִִִִֵַַָָָהמׁשרתים
ּתׁשּתּנה  ולא יחסרּו. ולא יכלּו לא ְְְְְְְְִִֶַַַָֹֹֹּבעצמם,
יעלּו ולא תגרע . ולא תֹוסיף ולא ְְְְְֲִִַַָָֹֹֹּתנּועתם,
ׁשּנּויים  להם יׁש הּמערכת ּכפי רק ירדּו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹולא
הּמּזלֹות. ּבקו הּכֹוכב הּוא ּפעם ּכי ְִִַַַַַַַָָרּבים.
ּופעם  מעט. אֹו רב ימיני. ּופעם ׂשמאלי ְְְִִִַַַַַַַַָּופעם
ׁשהּנה  הּגדֹול. ּבגלּגּלֹו ּגם הּקטן, ּבגלּגּלֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָעֹולה
ּגלּגּלֹו עֹולה ּופעם הארץ. מּמּוצק רחֹוק ְִֶֶַַַַָָָָָמּוצקֹו
יעמֹוד, ּופעם יתמהמּה ּופעם ירּוץ, יֹורד. ְְֲִֵַַַַַַַָאֹו
הארץ. ּכנגד זה וכל אחרֹונית. יׁשּוב ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָּופעם
ּופעם  ּבּמזרח ּופעם יּסתר. ּופעם יראה ְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָּופעם
הּׁשמים  צבא אל וגם חּבּורֹו אל וערּכֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבּמערב.
לעֹולם  מּלמּטה. הּלבנה אל ּגם ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמלמעלה.
לאחד  מתחּבר ּפעם ּכי חקר. אין  עד  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמׁשּתּנה
לבּדם  המחּברֹות והּנה הּמּבטים. ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָהּׁשבעה
מאה  הם וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אחת ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹּבמעלה
ּכל  יׁשּתּנּו הּׁשּנּויים אּלּו ּובעבּור ְְְֲִִִִֵֶַַַָועׂשרים.
ּכי  ואף ּבעצמם. הּׁשפל ּבעֹולם ְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּנבראים
יׁשּתּנּו, לא ּובאֹורם  ּבעצמם והם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹּבמקריהם
מקריהם  ּכל ּכי הּלבנה מהם למּטה ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ׁשאין  ּגלּגּלים ׁשני להם יׁש ּכי ויֹותר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיקרּוה .
ּכּגלּגל  ּתנּועתם ּכי ועֹוד, הארץ. ּכמּוצק ְְְְִֶַַַַָָָָָָמּוצקם
ּכי  ועֹוד, הּגדֹול. ּגלּגל ּתנּועת הפ ְְְִֵֶַַַַַָָָהּקטן,
והעד, מהּׁשמׁש. אם ּכי ּבעצמּה אֹור לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
זנבֹו, אֹו הּתלי ראׁש עם עּמֹו ּבהתחּבר ְְְִִִִִֵֶַַָֹּכי
היתה  ואם ּבּיֹום. היה אם הּׁשמׁש ּתראה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
הּמקֹומֹות  ּבאחד ּבּלילה הּׁשמׁש ְְְְֶֶַַַַַַַָֹלנכח

למעלה  והּנה נעּדר. הּלבנה אֹור יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנז ּכרים,
והם  הּמּזלֹות, ּגלּגל ּכֹוכבי הם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָמהמׁשרתים
ולא  ּכמׁשרתים מתנֹועעים לא  ּבּגל ּגל, ְְְְְְֲִִִִִַַַָֹֹקבּועים
ּותנּועה  לזה, זה ער ולא רחּבם, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹיׁשּתּנה
אל  ערּכם ּומגרעת, ּתֹוספת ּבלי להם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָאחת
מקֹומֹות  ּכפי הראֹותם וׁשּנּוי ׁשוה, ְְְִִֵֶֶָָָָָהארץ
הּוא  העליֹון והעֹולם הּׁשמׁש ּותנּועת ְְְֶֶֶֶַַָָָָָהארץ.
ולא  ּגּופֹות ׁשאינם הּקדֹוׁשים הּמלאכים ְְְִִֵֶַַַָָָֹעֹולם
נׂשּגבּו ּומעלֹותם האדם. ּכנׁשמת ְְְְְֲִִַַָָָָּבגּופ ֹות
ּכבֹוד, העֹולם זה  וכל ּכנגּדם. הּנקלֹות ְְְְִִֵֶֶַָָָָָמּדע ֹות
רק  ּבער ּבׁשּנּוי ּתנּועה ואין עֹומד, ְְְְְִֵֵֵֶַָֻוכּלֹו
לבּדֹו. הּנכּבד ּבּׁשם רק ּבעצמֹו אינּנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָמעמד ֹו
ּכפי  עליֹון ּכח ּומקּבלת מּמינם. האדם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹונׁשמת
הּצבא  ּכנגד הּמׁשרת וכל המׁשרתים. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמערכת
ּתעמד  הּנׁשמה ּתחּכם ואם הּבראֹו. ּבעת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּגד ֹול
מּכח  ּגד ֹול ּכח לקּבל ותּוכל הּמלאכים, ְְְְִִֵַַַַַַָָֹֹּבסֹוד
יהיה  אז הּמלאכים. אֹור ידי על ׁשּקּבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָעלי ֹון
והיהה' יעקב ׁשּנדר וזה ּו הּנכּבד. ּבּׁשם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדבק 
לדבקה  חּייו ימי ּכל יתּבֹודד ּכי לאלהים, ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלי
אלהי  את הסירּו אמר ּכן  על ּכחֹו. ּכפי ְֱִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּבּׁשם
יחל  אז  ּכי ּככה. אמר  לא הּיֹום ועד  ְִֵֵַַַַָָָָָָֹהּנכר,
יתרֹו אמר ּכן על נדרֹו. ּכפי הּׁשם את ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָלעבֹוד
וחכם  האלהים. מּכל ה' ּגדֹול ּכי ידעּתי ְְֱִִִִַַָָָָָָָֹעּתה

לרע  איׁש ו ּיׁשאלּו והעד, היה. ועֹוד,ּגדֹול הּו. ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָ
ׁשראה  ּובעבּור מּמּנּו. ּפחד  לֹו ואין ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָוּיׁשּתחּו.
ׁשמּור. הּמין להיֹות ּבן הֹוליד ימּות, ּכי ְִִִִֵַָָָָאדם 
ּכן  על ּכלל, ּדר על מעמד ּכח קּבל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנה
הּנביאים  ּובני ה'. את איׁש קניתי חּוה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָאמרה
ּכפי  אחד ּכל יקּבלּו אּולי מתּבֹודדים, ְְְְְִִִֶַַָָָהיּו
אֹותֹות  ּבעֹולם יתחּדׁשּו הּזה ּבּׁשם והּנה ְְְִִֵֵֶַַַָָֹּכחֹו.
הּנכּבד, הּׁשם זה לֹו נאמר וכאׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּומֹופתים.
ּתמצאּנּו לא ּכן על ּומֹופתים . אֹותֹות ְְִִִֵֵֶַָֹּבּקׁש
אׁשר  הּמעׂשים, על ידּבר ּכי קהלת, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבספר
ואין  לגרע, אין ּומהם להֹוסיף אין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַֹעליהם

העליֹונה: החכמה ּכי חדׁש ְְִֶַָָָָָָָּכל
fhzÙÒ‡Â CÏטעם .Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ ׁשּכרת ≈¿»«¿»ַַ¡…≈«¿»»ֶַָ

והּטעם  ּכנען. ארץ את לֹו לתת אּתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָּברית
„˜t:ּפקּדתם עת ּבאה »…ְֵָָָָֻ
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ּכן  ּגם עבר. ל ׁשֹון לנקבה סימן ְְֲִִֵֵַַָָָָָָּובאחרֹונה
אמרּו סימן. ּבלא הּניחֹו הּזכר ּכי ְְְִִִִֵַָָָָֹּבׁשמֹות.
ּבפעלים  נקבה סימן היתה ּגם קהלת. ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה
ּתּׁשמרנה  נׁשמרּנה יׁשמרּנה אׁשמרּנה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָּבעתידים
נערה  ּבׁשמֹות וסימן ׁשמרּוה. ׁשמרנּוה ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָיׁשמרּוה
ּבבנין  ּגם הּכבד. ּבּבנין נֹוסף והה''א ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבתּולה.
ּכמֹו .ּביד מּזה מבלעת, היא ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֻהתּפעל.
.הּסֹוכ ּכרּוב ואּבד ואלף .אּצר ּבטרם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָיּו''ד,
ּכמֹו ּובׁשמֹות אׁשמעה. ּבאחרֹונה, ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָונֹוספת
קטן, ועם עׂשה. קמץ, עם נעלם והּוא ְְְְִִֶַַָָָָָָָלילה.
אני  אׁשר קטן, ּפּתח ועם ירּוׁשלים. ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָּבֹונה
ׁשלמה. ּגם אהרן . פרעה ּכי חֹולם, ועם ְְְֲִִֶַַָָֹֹֹֹּבֹונה.
היֹות  ּובעבּור קרחה. יקרחה לא ׁשּורק, ְְְְֱֲִִַָָֹֻֻועם
ּכן  על הּׂשפתים. מהתחּברּות מֹוצאֹו ְְְִִֵֵַַַַַָָָהּוי''ו
אברהם  זה, עם זה לדּבק ּבראׁשֹונה ְְִִֵֶֶַַָָָָָׂשמּוהּו
רּבים  לׁשֹון ּובאחרֹונה ועׂשה. ּפעל מי ְְְְֲִִִַַַָָָָָָויצחק .
ּבעתידים  וסימן עבר. ּבפעל נקבֹות ּגם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹזכרים .
אם  ּתמצאּו אם לנקבֹות. ּגם ּופעמים ְְְְְִִִִִִִֵַָָלזכרים.
ועם  ׁשּורק  עם  נעלם, יּמצא ְְְִִִִֵֶַָָָֻּתעירּו.והי''ו
סימן  ּבּסֹוף נֹוסף  הה''א  היֹות ּובעבּור ֱֲִֵַַַָָָחֹולם.
לּזכר, סימן הּוי''ו להיֹות הצרכּו ְְְְִִֵַַַָָָָָֻהּנקבה ,
אֹויב  ּבעתידים, ּגם ידֹו. ּבׁשמֹות, ּגם ְְֲִִֵֵַַָָָׁשמרֹו.
אֹו ּבדגׁש נּו''ן  אֹו ה ''א ּובתֹוספת ְְְִֵֵֶֶָֹירּדפּו.
לׁשֹון  וסימן  ּבעליו. יׁשמרּנּו יׁשמרהּו, ְְְְְְְִִִֵֶָָָֻׁשּורק .
והּנה  ּובעתידים. עבר, ּבפעל מדּברים ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹרּבים
אֹותּיֹות  הם אֹותּיֹות הארּבע אּלּו ּכי ְְִִִִֵֵֵֶַַָהראתי
ׁשהם  נכּבדים הּׁשמֹות היּו ּכן על .ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהמׁש
הּׁשם  והּנה האֹותּיֹות. מאּלה העצם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשמֹות
וידענּו הּזה. ּבּמקֹום רק ּבּמקרא אינּנּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹון
רק  הּׁשם ּדברי לפרעה ּדּבר לא מׁשה ְְְִִִֵֵֵֶַַַֹֹֹּכי

היה ּכ הּוא ּכי ּבכּנּוי מזּכירֹו היה ולא כתב ֹו. ְְְְִִִִַָָָָָֹ
לכּנֹותֹו. הּקדמֹונים הּוצרכּו ּכן על ְְְְִֵַַַַָקדֹוׁש.
הּטעם  ּכי ׁשמי, זה ּכמֹו זכרי, וזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַּופרּוׁש
אלהים  אֹותֹו קֹוראין ׁשאנחנּו והעד, ְְְֱֲִִֵֶַָָֹּכפּול.
ׁשהּוא  ׁשהּטעם ּדל''ת, אל''ף עם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּבהתחּברֹו
ּדר רּבים. לׁשֹון ּדר על הּמּלה ּובאה ְִִֶֶֶֶַַַָָָָאדֹון .
ּכמֹו לּׁשם, האֹומר ּכן על אלהי. ּכמֹו ְְֱֵֵֵֵַַָָֹּכבֹוד.

הּוא: טֹועה ׁשאל, אדני אזּכיר zÚÂ‰לאדם ְֲִֶַָָָֹ¿«»ְִַ
האחד  הם. עֹולמים ׁשלׁשה ּכי ּדע ְִִֵֶַַַַָָָָֹהּטעם,

ׁשלׁש רק רּבֹות מעלֹות על והּוא הּׁשפל. ְֲֵַַַַַָָֹהּוא
ּכנגד  ׁשבעה, והם הּמּתכֹות והאחד ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּכֹוללם.
הּצמחים, מהם ּולמעלה המׁשרתים. ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשבעה
החּיים, מהם ּולמעלה רּבֹות . מעלֹות  על ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָוהם 
ּבּמעלה  הּוא לבּדֹו והאדם  רּבֹות. ְְֲֲַַַַַָָָָָּומעלֹותם 
ּבעצמֹו יקרּנּו והּׁשּנּוי הּׁשפל. ּבעֹולם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהעליֹונה
ּבעניניו  ּגם מחׁשבּתֹו, ּכנגד ּבנפׁשֹו ּגם  ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּבגּופֹו,
ׁשהם  הּמינים ּדּמּו לב  וחכמי עסקיו. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכל
אֹובדים. הּפרטים ּכי ׁשּמֹורין ׁשהם ְְְִִִִִֵֶֶַַָָהּכללים 
לצד  העֹומדים הּכללים הּמינים אֹותם ְְְִִִִִַַַָָָּדּמּו
האמצעי  והעֹולם ּתמיד. רצים מים על ְְִִִִֵֶַַָָָָָָעץ
הּכֹוכבים  החמּׁשה והּנה רּבֹות. מעלֹות ְֲֲִִִֵַַַַַָָעל
עֹומדים  הם ּכי ּגדֹולים, מעלתם ְְְְֲִִִִֵַַָָָהמׁשרתים
ּתׁשּתּנה  ולא יחסרּו. ולא יכלּו לא ְְְְְְְְִִֶַַַָֹֹֹּבעצמם,
יעלּו ולא תגרע . ולא תֹוסיף ולא ְְְְְֲִִַַָָֹֹֹּתנּועתם,
ׁשּנּויים  להם יׁש הּמערכת ּכפי רק ירדּו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹולא
הּמּזלֹות. ּבקו הּכֹוכב הּוא ּפעם ּכי ְִִַַַַַַַָָרּבים.
ּופעם  מעט. אֹו רב ימיני. ּופעם ׂשמאלי ְְְִִִַַַַַַַַָּופעם
ׁשהּנה  הּגדֹול. ּבגלּגּלֹו ּגם הּקטן, ּבגלּגּלֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָעֹולה
ּגלּגּלֹו עֹולה ּופעם הארץ. מּמּוצק רחֹוק ְִֶֶַַַַָָָָָמּוצקֹו
יעמֹוד, ּופעם יתמהמּה ּופעם ירּוץ, יֹורד. ְְֲִֵַַַַַַַָאֹו
הארץ. ּכנגד זה וכל אחרֹונית. יׁשּוב ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָּופעם
ּופעם  ּבּמזרח ּופעם יּסתר. ּופעם יראה ְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָּופעם
הּׁשמים  צבא אל וגם חּבּורֹו אל וערּכֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבּמערב.
לעֹולם  מּלמּטה. הּלבנה אל ּגם ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמלמעלה.
לאחד  מתחּבר ּפעם ּכי חקר. אין  עד  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמׁשּתּנה
לבּדם  המחּברֹות והּנה הּמּבטים. ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָהּׁשבעה
מאה  הם וׁשּׁשים, מאֹות מּׁשלׁש אחת ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹּבמעלה
ּכל  יׁשּתּנּו הּׁשּנּויים אּלּו ּובעבּור ְְְֲִִִִֵֶַַַָועׂשרים.
ּכי  ואף ּבעצמם. הּׁשפל ּבעֹולם ְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּנבראים
יׁשּתּנּו, לא ּובאֹורם  ּבעצמם והם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹּבמקריהם
מקריהם  ּכל ּכי הּלבנה מהם למּטה ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ׁשאין  ּגלּגּלים ׁשני להם יׁש ּכי ויֹותר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיקרּוה .
ּכּגלּגל  ּתנּועתם ּכי ועֹוד, הארץ. ּכמּוצק ְְְְִֶַַַַָָָָָָמּוצקם
ּכי  ועֹוד, הּגדֹול. ּגלּגל ּתנּועת הפ ְְְִֵֶַַַַַָָָהּקטן,
והעד, מהּׁשמׁש. אם ּכי ּבעצמּה אֹור לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאין
זנבֹו, אֹו הּתלי ראׁש עם עּמֹו ּבהתחּבר ְְְִִִִִֵֶַַָֹּכי
היתה  ואם ּבּיֹום. היה אם הּׁשמׁש ּתראה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
הּמקֹומֹות  ּבאחד ּבּלילה הּׁשמׁש ְְְְֶֶַַַַַַַָֹלנכח

למעלה  והּנה נעּדר. הּלבנה אֹור יהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנז ּכרים,
והם  הּמּזלֹות, ּגלּגל ּכֹוכבי הם ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָמהמׁשרתים
ולא  ּכמׁשרתים מתנֹועעים לא  ּבּגל ּגל, ְְְְְְֲִִִִִַַַָֹֹקבּועים
ּותנּועה  לזה, זה ער ולא רחּבם, ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹיׁשּתּנה
אל  ערּכם ּומגרעת, ּתֹוספת ּבלי להם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָאחת
מקֹומֹות  ּכפי הראֹותם וׁשּנּוי ׁשוה, ְְְִִֵֶֶָָָָָהארץ
הּוא  העליֹון והעֹולם הּׁשמׁש ּותנּועת ְְְֶֶֶֶַַָָָָָהארץ.
ולא  ּגּופֹות ׁשאינם הּקדֹוׁשים הּמלאכים ְְְִִֵֶַַַָָָֹעֹולם
נׂשּגבּו ּומעלֹותם האדם. ּכנׁשמת ְְְְְֲִִַַָָָָּבגּופ ֹות
ּכבֹוד, העֹולם זה  וכל ּכנגּדם. הּנקלֹות ְְְְִִֵֶֶַָָָָָמּדע ֹות
רק  ּבער ּבׁשּנּוי ּתנּועה ואין עֹומד, ְְְְְִֵֵֵֶַָֻוכּלֹו
לבּדֹו. הּנכּבד ּבּׁשם רק ּבעצמֹו אינּנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָמעמד ֹו
ּכפי  עליֹון ּכח ּומקּבלת מּמינם. האדם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹונׁשמת
הּצבא  ּכנגד הּמׁשרת וכל המׁשרתים. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמערכת
ּתעמד  הּנׁשמה ּתחּכם ואם הּבראֹו. ּבעת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּגד ֹול
מּכח  ּגד ֹול ּכח לקּבל ותּוכל הּמלאכים, ְְְְִִֵַַַַַַָָֹֹּבסֹוד
יהיה  אז הּמלאכים. אֹור ידי על ׁשּקּבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָעלי ֹון
והיהה' יעקב ׁשּנדר וזה ּו הּנכּבד. ּבּׁשם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדבק 
לדבקה  חּייו ימי ּכל יתּבֹודד ּכי לאלהים, ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלי
אלהי  את הסירּו אמר ּכן  על ּכחֹו. ּכפי ְֱִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּבּׁשם
יחל  אז  ּכי ּככה. אמר  לא הּיֹום ועד  ְִֵֵַַַַָָָָָָֹהּנכר,
יתרֹו אמר ּכן על נדרֹו. ּכפי הּׁשם את ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָלעבֹוד
וחכם  האלהים. מּכל ה' ּגדֹול ּכי ידעּתי ְְֱִִִִַַָָָָָָָֹעּתה

לרע  איׁש ו ּיׁשאלּו והעד, היה. ועֹוד,ּגדֹול הּו. ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָ
ׁשראה  ּובעבּור מּמּנּו. ּפחד  לֹו ואין ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָוּיׁשּתחּו.
ׁשמּור. הּמין להיֹות ּבן הֹוליד ימּות, ּכי ְִִִִֵַָָָָאדם 
ּכן  על ּכלל, ּדר על מעמד ּכח קּבל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנה
הּנביאים  ּובני ה'. את איׁש קניתי חּוה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָאמרה
ּכפי  אחד ּכל יקּבלּו אּולי מתּבֹודדים, ְְְְְִִִֶַַָָָהיּו
אֹותֹות  ּבעֹולם יתחּדׁשּו הּזה ּבּׁשם והּנה ְְְִִֵֵֶַַַָָֹּכחֹו.
הּנכּבד, הּׁשם זה לֹו נאמר וכאׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּומֹופתים.
ּתמצאּנּו לא ּכן על ּומֹופתים . אֹותֹות ְְִִִֵֵֶַָֹּבּקׁש
אׁשר  הּמעׂשים, על ידּבר ּכי קהלת, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹּבספר
ואין  לגרע, אין ּומהם להֹוסיף אין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַֹעליהם

העליֹונה: החכמה ּכי חדׁש ְְִֶַָָָָָָָּכל
fhzÙÒ‡Â CÏטעם .Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ ׁשּכרת ≈¿»«¿»ַַ¡…≈«¿»»ֶַָ

והּטעם  ּכנען. ארץ את לֹו לתת אּתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָּברית
„˜t:ּפקּדתם עת ּבאה »…ְֵָָָָֻ
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(æé)éðòðkä õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ
éøîàäå ézçäåúáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå §©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬

:Láãe áìç עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨−̈§¨«

(çé)Cìî-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤
ìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöîýeðéìò äø÷ð íéiøáòä é ¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½

ìL Cøc àp-äëìð äzòåäçaæðå øaãna íéîé úL §©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈
ìà ýåýéìý:eðé ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ מּיעקב ּבידם מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לקֹול יׁשמעּו זה, לׁשֹון להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
להם: אמר יֹוסף אתכם", יפקד ּפקד "ואלהים אמר: יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון נ)ּומּיֹוסף, יפקד (בראשית "ּפקד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

אתכם  ‰ÌÈi¯·Ú":אלהים È‰Ï‡)∑(יׁשן ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה eÈÏÚ.יּו"ד ‰¯˜∑:וכן מקרה, לׁשֹון ְֱִֶֶֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒְְְִֵֶֶַַָָָƒ¿»»≈ְְְִֵֶ
כג) מאּתֹו(במדבר נקרה אהא – ּכה" אּקרה "ואנכי אלהים", עזרא עזרא עזרא עזרא .הלם "וּיּקר אבןאבןאבןאבן ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ

(èé)Cìäì íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦©«£®Ÿ
:ä÷æç ãéa àìå§−Ÿ§¨¬£¨¨«

i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑מֹודיעֹו אני ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה אני אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ÔzÈ.ידי ‡Ï∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרג ּומֹו] נתּתי",(בראשית לא ּכן לא)"על (שם ְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ…ƒ≈ְְְְְִִֵַַַָֹ

ה  נתינה לׁשֹון וכּלן – עּמדי" להרע אלהים נתנֹו חזקה,"ולא ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא חזקה", ּביד "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ
יעקב  רּבי ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. ּדחילּה קדם מן ולא אֹותֹו ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ידי את אׁשלח מאז ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכי

לי  נאמר מנחם עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברּבי אבןאבןאבןאבן ְְֱִִֵֶַַַ

(ë)éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈
:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«

(àë)ék äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ¦´
:í÷éø eëìú àì ïeëìú עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

(áë)éìëe óñë-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤§¥¬
ízìvðå íëéúða-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ̈−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−

:íéøöî-úà¤¦§¨«¦
i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא וכן∑ÌzÏvÂ.מאֹותּה ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: את (שמות "וינּצלּו ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵֶַַַ

È‡¯ˆÓיז  „eaÚMÓ ÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ È‡Úk Ú¯‡Ï«¬«¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿»»¿»¬»¿»

Ï‡¯NÈיח  È·ÒÂ z‡ È˙È˙Â C¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¿≈¿»¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈
‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»¡»»
ÔÚk ÏÈÊ ÔÚÎe ‡ÏÚ È¯˜˙‡ È‡„e‰È„ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»¿«≈≈¿«
ÈÈ Ì„˜ Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

:‡‰Ï‡¡»»»

kÏÓ‡יט  ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

È˙כ  ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰ÈÈa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

ÈÈÚaכא  ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

d˙Èaכב  ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙a ÏÚÂ ÔBÎÈa ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

fi¯Ó‡Â ׁשאעלה לאבֹותיכם אמרּתי ּוכבר . »…«ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָ
ּגדֹול. ּברכּוׁש יצאּו כן ואחרי וזהּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָאתכם,
עּתה  ּגזרּתי אֹו עלה. ּגם אעל אנכי ְְְִִַַַַַַָָָָֹֹוגם

אמר: וּתגזר ּכמֹו זה. ְְְִִֶֶַֹֹלהיֹות
gieÚÓLÂ.ּבי''ת אֹו למ''ד אחריו ׁשמע, ּכל . ¿»¿ֲֵֵֵַַָָָ

לא  הּקֹול, ׁשּנֹוׂשא הענין ׁשּיׁשמעּו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹהּטעם
יּו''ד ּדגׁשּות הּקֹול. ּדרÌÈi¯·Ú‰לׁשמע ְְִַַַֹ»ƒ¿ƒƒֶֶ

העברים  יּו''ד ּכי הּיחּוס. יּו''ד להרא ֹות ְְְִִִִַַַָצחּות,

ּכּמׁשּפט: רּבים סימן הרי''ש, ּתחת ְְִִִִֵֶַַַַָָָּבחירק
.eÈÏÚ ‰¯˜.אחד הּטעם ּבאל''ף, ּגם ּבה''א ƒ¿»»≈ְְֵֶֶַַַַָָ

ּכי  טעמֹו, אפרׁש ועֹוד נקראתי. נקרא ְְְְְֲִִִִֵֵַָֹּכמֹו
יפּגעּנּו: ּפן ְְִֶֶהּוא

hiÈ‡Â.ÔzÈ ‡Ïּכמֹו יניח. ּכמֹו אֹו רׁשּות. «¬ƒ…ƒ≈ְְְִַָ
ּבעבּור  ולא אליה. לנּגֹוע נתּתי לא ּכן על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹּכי
ּביד  ולא אמר והּגאֹון  לֹו. ׁשּיׁש החזקה ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹיד

אחת: ּבפעם ְֲַַַַָָחזקה,

kÈ„È ˙‡ ÈzÁÏLÂ:ידֹו ּכנגד . ¿»«¿ƒ∆»ƒְֶֶָ
`kÈz˙Âהיּו ׁשּמצרים ּפלא ּדבר היה ּגם . ¿»«ƒְְִִֶֶֶַַַָָָ

טעם  וזה מהם. ׁשּיׁשאל ּו יׂשראל את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמפּייסין
ודע  העֹולם . אנׁשי מׁשּפט הפ וזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוּיׁשאילּום.
רּבים  על נמצאת והּמּלה נֹוסף, ריקם מ''ם ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכי
ריקם. ּתבֹואי אל נקבה, לׁשֹון על ּגם ְְִֵֵַַַָָָָֹּכזאת .

חּנם: ְִָָוכמֹוהּו

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iying meil inei xeriy
לג)מצרים", צד (שם ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", את יׂשראל ּבני עם"וּיתנּצלּו לא)"י "וּיּצל (בראשית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

והיא  יסֹוד הּנּו"ן היתה לא אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר אביכם", מקנה את ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹאלהים
ּכמֹו: ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ּבחיר"ק, כח)נקּודה האדמה",(דברים מן "ונּסחּתם ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כו) אֹויב",(ויקרא ּביד אֹויביכם",(שם)"ונּתּתם לפני כב)"ונּגפּתם ּבתֹוכּה",(יחזקאל ז)"ונּתכּתם לׁשֹון (ירמיה נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
מדּברת  ּכׁשהיא ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן מּמּנה, ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפעלנּו,

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, מה)לׁשֹון אביכם",(בראשית את לב)"ּונׂשאתם הּגלעד",(במדבר ארץ את להם "ּונתּתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
יז) –(בראשית ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ּבחיר"ק הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ּבׂשר את ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּונמלּתם

ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון ּכׁשּידּבר לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא כ)נּצּול, (במדבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הּסלע", אל מה)"ודּברּתם הּבית",(יחזקאל את יא)"וכּפרּתם ּבניכם (דברים את אֹותם עזרא עזרא עזרא עזרא .""ולּמדּתם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

ã(à)eòîLé àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a:ýåýé E §Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבקקקקֹוֹוֹוֹולילילילי ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו ולאולאולאולא לילילילי יאמיניאמיניאמיניאמינּוּוּוּו לאלאלאלא א)והןוהןוהןוהן סימן (ד, ּכי אליו, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֵֵֵֵֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם יח)מסּור ג, לעיל סבּור (רש"י היה ׁשהּוא לֹומר, וי ׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לקלט  יתקּׁשּו הּגאּלה ּבׂשֹורת את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות הפ הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּמּצד
ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש עזרא עזרא עזרא עזרא אֹותּה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑,ּופׁשּוטֹו ּבכׁשרים. ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד מּזה לדרׁש: אחת, ּתיבה נכּתב ּכאדם לכ «∆¿»∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עץ  אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה מֹודה לחברֹו: עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאֹומר אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(â)Lçðì éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´§¨¨®
:åéðtî äLî ñðiå©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£È‰ÈÂLÁÏ∑נחׁש ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .רמז אבןאבןאבןאבן «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ã)çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé̈Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

i"yx£Ba ˜ÊÁiÂ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה הּוא, אחיזה יט)לׁשֹון ּבידֹו",(בראשית האנׁשים כה)"וּיחזיקּו "והחזיקה (דברים ««¬∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יז)ּבמבׁשיו", א הּוא (שמואל אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק חזּוק לׁשֹון ּכל ּבזקנֹו", עזרא עזרא עזרא עזרא ."והחזקּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

ËeÁ¯‡:ב  ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»

Â‰Â‰ג  ‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¯ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

d·Êaד  „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡¯ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ak‰Ï‡LÂ זכרים וּיׁשאלּו אחר ּבמקֹום הּנה . ¿»¬»ְְְֲִִִֵֵַַָָ
הּנׁשים  מנהג ּכי עּתה. הּנקבֹות והזּכיר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּונקבה.
ּכלי  מהּזכרים יֹותר הּׁשכנֹות  מאת ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָלׁשאֹול
הּבנים  צּוארי על לׂשּום וכסף זהב ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּתכׁשיט
אצעדה  ּובאף ּבאזנים ּונזמים ְְְְִִֶַַַָָָָָָָוהּבנֹות,
ּבארץ  הּיֹום הּמנהג וזה ועּכסים. ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָוׂשהרֹונים
הזּכיר  וככה הערלים. ּבארץ כן לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׁשמעאל,
יֹותר  ּכׁשפים ּבעלת הּנׁשים ּכי ְְֲִִִֵֵַַַַָָָמכּׁשפה,

d˙Èaמהּזכרים: ˙¯bÓe היתה אחּוזה ּכי . ְִֵַָƒ»«≈»ְֲִָָָ
אבֹותינּו ּכי ואֹומרים מתאֹוננים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶָלהם.
עליֹונה  מצוה ּכי יראּו הלא ואּלה היּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּגּנבים
ּברא  הּׁשם ּכי לּמה, לׁשאֹול טעם ואין ְְְִִֵֵַַַָָָָָָהיתה,
ויּקחּנּו ׁשּירצה, למי עׁשר נתן והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹהּכל,

ׁשּלֹו הּכל ּכי רע , זה ואין לאחר. ויּתנ ּנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמּידֹו
להיֹות ÌzÏvÂהּוא: יּתכן ּכי ודּברּתם. ּכמֹו . ¿ƒ«¿∆ְְְְִִִִֵֶַָ

ונּגפּתם: ּכמֹו נפעל, מּבנין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָמׁשקלּה
`ÔÚiÂ,הּזקנים ּבֹו ׁשּיאמינּו אמר הּׁשם הּנה . «««ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ

אּולי  ,לקֹול וׁשמעּו ּכי ּככה. הזּכיר לא ְְְְִִִֶַַָָָֹרק
ּבּלב: יאמינּו ֲִֵַַֹלא

a¯Ó‡iÂ ׁשּיאמין למׁשה נתנֹו לא האֹות זה . «…∆ְְֲִֶֶֶַָָֹֹ
הּסנ  אֹות לֹו נתן ּכבר האֹות ּכי לֹו עׂשה רק ה , ְְִֶַַַָָָָָ

למען  ּכתּוב ּכן על יׂשראל. לבני ּככה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיע ׂשה
לֹו נתן והּוא להם. ּכן ּתעׂשה והּטעם ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָיאמינ ּו.
ּכמנהג  מׁשענּתֹו מּטהּו ּכי ּתמיד. עּמֹו ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָּבּנמצא
ּפרעה: אל ּבא לא רֹועה ּכדר ּכי ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּזקן,

¯Ó‡iÂ.זה יּתכן אי הּמחקר חכמי ּדעת . «…∆ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּדבריהם  וכל הּיבֹוׁשת, להסיר לֹומר, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֻוהצרכּו
הּתֹולדת: ּדר על ואינֹו מֹופת ּדר הּוא ּכי ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַרּוח.

b¯Ó‡iÂ היה ּכי  רמז  הּמֹופת זה יפת, אמר . «…∆ִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
לנחׁש. ונהּפ מּטה ּכמֹו ר ּדבר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבתחּלה
ּכבראׁשֹונה, יׁשּוב ּובּסֹוף  הּגדֹול, הּתּנין  ְְִִַַַַָָָָָוכתּוב

היה: ּכלא ְְָָָָֹוהיה
c¯Ó‡iÂ נמצא ׁשהּוא מּטהּו הראׁשֹון האֹות . «…∆ְִִֵֶַָָָ

ׁשחׁשד  ּבעבּור יפת אמר ּבידֹו. והּׁשני ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּבידֹו,
ּכן  אם ידֹו. נצטרעה יאמינּו, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
יׁשּועה  ור' הראׁשֹון. האֹות זה להיֹות ראּוי ְְְִִֶָָָָָָהיה
ּבתחּלה  ׁשהיּו ליׂשראל רֹומז זה ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָאמר
והּוא  מצרים, ּבעבדּות הּׁשם ּונגעם ְְְְְְִִִֵַַַָָָחפׁשים,

חפׁשים: ויׁשּובּו ְְְְִֵַָָירּפאם
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לג)מצרים", צד (שם ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו והּנּו"ן עדים", את יׂשראל ּבני עם"וּיתנּצלּו לא)"י "וּיּצל (בראשית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

והיא  יסֹוד הּנּו"ן היתה לא אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים הּציל "אׁשר אביכם", מקנה את ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹאלהים
ּכמֹו: ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ּתהא לא ּבחיר"ק, כח)נקּודה האדמה",(דברים מן "ונּסחּתם ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כו) אֹויב",(ויקרא ּביד אֹויביכם",(שם)"ונּתּתם לפני כב)"ונּגפּתם ּבתֹוכּה",(יחזקאל ז)"ונּתכּתם לׁשֹון (ירמיה נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
מדּברת  ּכׁשהיא ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן מּמּנה, ונֹופלת לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפעלנּו,

ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, מה)לׁשֹון אביכם",(בראשית את לב)"ּונׂשאתם הּגלעד",(במדבר ארץ את להם "ּונתּתם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
יז) –(בראשית ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, הּיסֹוד מן ּבחיר"ק הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ערלתכם". ּבׂשר את ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ"ּונמלּתם

ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד ּופעלּתם ּבלׁשֹון ּכׁשּידּבר לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: הּכבדים, הּלׁשֹונֹות מן והּוא כ)נּצּול, (במדבר ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
הּסלע", אל מה)"ודּברּתם הּבית",(יחזקאל את יא)"וכּפרּתם ּבניכם (דברים את אֹותם עזרא עזרא עזרא עזרא .""ולּמדּתם אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

ã(à)eòîLé àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a:ýåýé E §Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבקקקקֹוֹוֹוֹולילילילי ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו ולאולאולאולא לילילילי יאמיניאמיניאמיניאמינּוּוּוּו לאלאלאלא א)והןוהןוהןוהן סימן (ד, ּכי אליו, יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֵֵֵֵֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם יח)מסּור ג, לעיל סבּור (רש"י היה ׁשהּוא לֹומר, וי ׁש אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לקלט  יתקּׁשּו הּגאּלה ּבׂשֹורת את ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות הפ הּׁשעּבּוד ואריכּות הּגלּות קׁשי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּמּצד
ּגאּלתם. זמן הּגיע ׁשאכן ּולהרּגיׁש עזרא עזרא עזרא עזרא אֹותּה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻ

(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑,ּופׁשּוטֹו ּבכׁשרים. ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד מּזה לדרׁש: אחת, ּתיבה נכּתב ּכאדם לכ «∆¿»∆ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עץ  אֹותּה עֹוׂשה הריני לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ׁשּלפני ׁשּזֹו אּתה מֹודה לחברֹו: עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאֹומר אבןאבןאבןאבן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(â)Lçðì éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´§¨¨®
:åéðtî äLî ñðiå©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£È‰ÈÂLÁÏ∑נחׁש ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .רמז אבןאבןאבןאבן «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ã)çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé̈Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

i"yx£Ba ˜ÊÁiÂ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה הּוא, אחיזה יט)לׁשֹון ּבידֹו",(בראשית האנׁשים כה)"וּיחזיקּו "והחזיקה (דברים ««¬∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יז)ּבמבׁשיו", א הּוא (שמואל אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק חזּוק לׁשֹון ּכל ּבזקנֹו", עזרא עזרא עזרא עזרא ."והחזקּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

ËeÁ¯‡:ב  ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»

Â‰Â‰ג  ‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¯ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

d·Êaד  „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡¯ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

ak‰Ï‡LÂ זכרים וּיׁשאלּו אחר ּבמקֹום הּנה . ¿»¬»ְְְֲִִִֵֵַַָָ
הּנׁשים  מנהג ּכי עּתה. הּנקבֹות והזּכיר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּונקבה.
ּכלי  מהּזכרים יֹותר הּׁשכנֹות  מאת ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָלׁשאֹול
הּבנים  צּוארי על לׂשּום וכסף זהב ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּתכׁשיט
אצעדה  ּובאף ּבאזנים ּונזמים ְְְְִִֶַַַָָָָָָָוהּבנֹות,
ּבארץ  הּיֹום הּמנהג וזה ועּכסים. ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָוׂשהרֹונים
הזּכיר  וככה הערלים. ּבארץ כן לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׁשמעאל,
יֹותר  ּכׁשפים ּבעלת הּנׁשים ּכי ְְֲִִִֵֵַַַַָָָמכּׁשפה,

d˙Èaמהּזכרים: ˙¯bÓe היתה אחּוזה ּכי . ְִֵַָƒ»«≈»ְֲִָָָ
אבֹותינּו ּכי ואֹומרים מתאֹוננים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶָלהם.
עליֹונה  מצוה ּכי יראּו הלא ואּלה היּו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹּגּנבים
ּברא  הּׁשם ּכי לּמה, לׁשאֹול טעם ואין ְְְִִֵֵַַַָָָָָָהיתה,
ויּקחּנּו ׁשּירצה, למי עׁשר נתן והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹהּכל,

ׁשּלֹו הּכל ּכי רע , זה ואין לאחר. ויּתנ ּנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמּידֹו
להיֹות ÌzÏvÂהּוא: יּתכן ּכי ודּברּתם. ּכמֹו . ¿ƒ«¿∆ְְְְִִִִֵֶַָ

ונּגפּתם: ּכמֹו נפעל, מּבנין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָמׁשקלּה
`ÔÚiÂ,הּזקנים ּבֹו ׁשּיאמינּו אמר הּׁשם הּנה . «««ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ

אּולי  ,לקֹול וׁשמעּו ּכי ּככה. הזּכיר לא ְְְְִִִֶַַָָָֹרק
ּבּלב: יאמינּו ֲִֵַַֹלא

a¯Ó‡iÂ ׁשּיאמין למׁשה נתנֹו לא האֹות זה . «…∆ְְֲִֶֶֶַָָֹֹ
הּסנ  אֹות לֹו נתן ּכבר האֹות ּכי לֹו עׂשה רק ה , ְְִֶַַַָָָָָ

למען  ּכתּוב ּכן על יׂשראל. לבני ּככה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיע ׂשה
לֹו נתן והּוא להם. ּכן ּתעׂשה והּטעם ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָיאמינ ּו.
ּכמנהג  מׁשענּתֹו מּטהּו ּכי ּתמיד. עּמֹו ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָּבּנמצא
ּפרעה: אל ּבא לא רֹועה ּכדר ּכי ְְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהּזקן,

¯Ó‡iÂ.זה יּתכן אי הּמחקר חכמי ּדעת . «…∆ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּדבריהם  וכל הּיבֹוׁשת, להסיר לֹומר, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֻוהצרכּו
הּתֹולדת: ּדר על ואינֹו מֹופת ּדר הּוא ּכי ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַרּוח.

b¯Ó‡iÂ היה ּכי  רמז  הּמֹופת זה יפת, אמר . «…∆ִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
לנחׁש. ונהּפ מּטה ּכמֹו ר ּדבר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבתחּלה
ּכבראׁשֹונה, יׁשּוב ּובּסֹוף  הּגדֹול, הּתּנין  ְְִִַַַַָָָָָוכתּוב

היה: ּכלא ְְָָָָֹוהיה
c¯Ó‡iÂ נמצא ׁשהּוא מּטהּו הראׁשֹון האֹות . «…∆ְִִֵֶַָָָ

ׁשחׁשד  ּבעבּור יפת אמר ּבידֹו. והּׁשני ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּבידֹו,
ּכן  אם ידֹו. נצטרעה יאמינּו, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹיׂשראל
יׁשּועה  ור' הראׁשֹון. האֹות זה להיֹות ראּוי ְְְִִֶָָָָָָהיה
ּבתחּלה  ׁשהיּו ליׂשראל רֹומז זה ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָאמר
והּוא  מצרים, ּבעבדּות הּׁשם ּונגעם ְְְְְְִִִֵַַַָָָחפׁשים,

חפׁשים: ויׁשּובּו ְְְְִֵַָָירּפאם
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(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîììà ýåýé Eýìà íúáà éýé §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯
ìà íäøáàýìàå ÷çöé éý:á÷òé é ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑ א היא", לבנה ּבהרת "ואם לבנה: להיֹות צרעת סּפר,ּדר הרע ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ¿…«««»∆ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
הרע  לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה ּכמֹו ּבצרעת הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבאמרֹו: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

(æ)dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑:נאמר לא ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ
רבה)"מחיקֹו" .(שמות ֵֵ

(ç)úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

i"yx£ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï eÈÓ‡‰Â∑,ל יאמינּו הרע, לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ּבׁשבילכם להם: מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׂשרה  ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, לֹוקים להם להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּכבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåàìå älàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ
eéäå äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³

:úLaia íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ מן נפרע הּוא ּברּו ּכׁשהּקדֹוׁש (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ראׁשֹונה ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

יׁשן) ּברׁש"י לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס עֹובדים ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע B‚Â'.האּמֹות, ÌÈn‰ eÈ‰Â∑ ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ¿»««ƒ¿
הם  ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם היאר מן ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, נראה ּפעמים. ׁשּתי והיּו ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהיּו

ּדם  יהיּו ׁשּלא מלּמדנּו עכׁשו אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז לדם, ּבּיּבׁשת נהפכים ׁשּיהיּו עזרא עזרא עזרא עזרא .עד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(é)éëðà íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦
ìMî íb ìBîzî íbék Ecáò-ìà Eøac æàî íb íL ©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯

ì ãáëe ät-ãáë:éëðà ïBL §©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑:ּבׁשליחּותֹו ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשביעי  ּבּיֹום עֹומד היה והּוא ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, הרי – ּדּבר מאז ׁשלׁשם, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹמּתמֹול,
עליו וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא "ׁשלח עֹוד: זאת לֹו רבה)ּכׁשאמר לּטל (שמות רֹוצה היה ׁשּלא זה, וכל . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

‡Ï‰‡ה  ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È¯‡ ÔeÓ‰Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰·‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»

:·˜ÚÈc d‰Ï‡Â≈»≈¿«¬…

CtËÚaו  C„È ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«¿»¿≈«¿»

:‡bÏ˙Î¿«¿»

d„Èז  ·È˙‡Â CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙·˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:d¯N·k¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח  ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡¯˙· ‡˙‡ Ï˜Ï ÔeÓ‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

‡˙i‡ט  ÔÈ¯˙Ï Û‡ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ

:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰ ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

‚·¯י  ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

dxezd lr `xfr oa`

e¯Ó‡iÂ ּבית הּוא החיק ּכי אמר הּגאֹון . «…∆ִֵֵַַַָָ
.ּבחיק ׂשאהּו יּׂשא. ּבחיקֹו וככה, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָהּזרֹוע.
לחזה: הּבגדהּסמּו הּוא ּכי אמרּו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָואחרים

g‰È‰Âאֹו יאמינּו אם ידע הּׁשם ּכי ידענּו . ¿»»ְֲִִִֵַַַַָָ
ׁשאם  מׁשה ּכנגד ּדּבר הּכתּוב רק יאמינּו. ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹלא
הראׁשֹון, לאֹות יאמינּו ׁשּלא יׂשראל מקצת ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהיּו

לקֹול  אמר והּכתּוב האחרֹון. לאֹות ְְֲֲִַַַַָָָָיאמינּו
ּכלׁשֹון  ּתֹורה ּדּברה רק קֹול. לֹו ואין ְְְִִֵַָָָהאֹות,
ואמר  לׁשֹון. ּביד וחּיים מות ּכמֹו אדם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּבני
ׁשםאֹות  ׁשּיׁש אע''פ  האחרֹון , האֹות ֲֵֶַַָָָָהּכתּוב
אּלה  רק עּתה לֹו הראה ׁשּלא ּבעבּור ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשליׁשי,

לעׂשֹותֹו: עתיד הּׁשליׁשי ּכי האֹותֹות, ְְֲִִִִֵַַָָׁשני

h‰È‰Â ׁשּלא יׂשראל מקצת עֹוד היּו ואם . ¿»»ְְְִִִֵֶָָָֹ
הּׁשליׁשי  האֹות ּתעׂשה אחרֹון, ּבאֹות ְֲֲֲִִִֶַַַַָָיאמינּו
העם. לעיני האֹותֹות וּיעׂש ּוכתיב ְְְֲִִֵֵַַַַָָָויאמינּו.
ּבּיּבׁשת, לדם והיּו ׁשהּוא הּׁשליׁשי האֹות ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָוזה
הּמּכֹות  ּבעׂשר הראׁשֹונה מהּמּכה חלק ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא

להיֹות: ְֲִִָהעתידֹות
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לעלי  נאמר ועֹוד וגֹו'. הּלוי אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן על ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻּגדּלה

ב)הּכהן) א וכן:(שמואל אהרן, הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי כ)"הנגלה ּבארץ (יחזקאל להם "ואּודע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
נאמרה  לאהרן נבּואה, ואֹותּה הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", t‰.מצרים „·k∑ אני ּבכבדּות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿«∆ְֲִִֵ

בלב"ו  לע"ז ּובלׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .מדּבר. אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַַ

(àé)ílà íeNé-éî Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´¦¥½
:ýåýé éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà́¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑?הּמצרי על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד ‡Ìl.מי ÌeNÈ ÈÓ B‡∑(תנחומא) מי ƒ»∆¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹƒ»ƒ≈ִ
ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עלי?עׂשה קמ)ּבצּוֹותֹו (שבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא עורים, עׂשאם מי ההֹורגים, ‡ÈÎ.ולאסּפקלטֹורין ‡Ï‰∑ עׂשיתי ה' ׁשּׁשמי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¬…»…ƒְִִִֶָ
זאת  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן ָֹ

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«
i"yx£ÁÏLz „Èa∑ לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי להכניסם ּביד סֹופי ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר אהרן. והּוא ¿«ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הרּבה  ׁשלּוחים ל יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .לארץ אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåéålä E ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé̈©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå Eàøå§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים רׁשם,רּבי ּבֹו נאמר לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע «ƒ««ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

ׁשהיה  הּלוי", אחי אהרן "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על ענׁש ׁשּבא מצינּו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹולא

‡Bיא  ‡L‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»

CÓetיב  ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג  ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד  ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

i¯Ó‡iÂ ּכי אמרּו אחד ּפה הּמפרׁשים ּכל . «…∆ְְְִִֶֶַָָָָ
אמר  הּלוי יהּודה ור' ּבּקׁשה. לׁשֹון ּבי, ְְְִִֵֵַַַָָָָּפרּוׁש
העֹון. אדני ּבי והּטעם, קצרה. ּדר הּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּכי
והּניחני  ׁשּתרצה, מה ענׁש ּבי עׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּכלֹומר
נא  ידּבר אדֹוני ּבי וככה, ּתׁשּלחני. ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּזה 
והּניחני  ׁשּתרצה מה ּבי עׂשה ּדבר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָעבּד

ÌÈ¯·cלדּבר: LÈ‡ׁשאינּנּו צחֹות לדּבר יֹודע . ְֵַƒ¿»ƒְֵֵֵֶֶַַָ
ׁשּיכּבדּו אֹו מגמּגם אֹו ּבדּברֹו ּבל ׁשֹונֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַמתע ּכב
ּכאׁשר  העברים ּומנהג ידּועֹות. אֹותּיֹות ּפיו ְְְֲִִִִִֶַַַָעל 
יֹוסיפּו ׁשלׁשה אֹו ּדברים ׁשני להׁשוֹות ְְְְְְִִִֵַָָֹירצּו
ּגם  אּתה ּגם ּבנּו מׁשל ּכמֹו ּבתחּלה, ּגם ְְְִִִַַַַַָָָֹמּלת
יאמר  לא ׁשלׁשֹום, וטעם .ּבנ ּבן ּגם ְְְְִִִֶַַַַֹֹּבנ
והּנה  ּבֹו. מדּבר ׁשהּוא הּזה לּיֹום אם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַּתמֹול 
ּבֹו, מדּבר ׁשהּוא הּזה לּיֹום ׁשעבר ְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשליׁשי
הּיֹום  ּבעבּור רּבים לׁשֹון ּכדר ְְְֲִֵֶֶַַַַוהּמ''ם
קמּוצה  הּׁשי''ן ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַַָואתמֹולֹו.
הּוא  ּכאׁשר ּבאחרֹונה נֹוסף הּמ''ם אֹו ְֲֲִֵֶַַַַָָָָּכּמׁשּפט

חדׁשים: ּכמׁשלׁש ויהי ּבראׁשֹונה Ìbנֹוסף  ְְְֳִִִִַָָָָֹ«
E¯ac Ê‡Ó אל ּבאתי ּומאז ּכמֹו ,ּדּבר מעת . ≈»«∆¿ְְִֵֵֵֶֶַָָ

לׁשֹונֹו ּכבד סר לא ּכי .ּבׁשמ לדּבר ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹֹּפרעה

לׁשֹון  ׁשּׁשכח והאֹומר היה. ּכאׁשר נׁשאר ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָרק
ּדברים, ב' אֹומר הּוא ּכי נכֹון. אינּנּו ְְִִִִֵֵֶַָָמצרים,
מּתׁשּובת  נלמד ועֹוד לׁשֹון. ּוכבד ּפה ְְְְְִִֶַַַָֹּכבד
אּלם  יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ׂשם מי ִִִֵֵֶַָָָָָהּׁשם
נֹולד  ּככה רק מצרים  לׁשֹון  על מדּבר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשאינֹו
אֹותּיֹות  להֹוציא יכֹול היה ׁשּלא ּפה ּכבד ְְִִֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה
היה  קצתם רק הּלׁשֹון, אֹותּיֹות וכל ְְִַַַָָָָָָָָהּׂשפה

ה  וזה ּבכבד. אהיה מֹוציאם  ואנכי טעם ּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ידּבר  אׁשר ׁשיֹורינּו אמר ,והֹוריתי ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָעם
ּפיו: על הּכבדֹות מאֹותּיֹות ׁשם ׁשאין ְִִִֵֵֵֶַַָמּלֹות

`i¯Ó‡iÂ ׂשימת ּכנגד אּלם מצאנּו הּנה . «…∆ְִִִֵֵֶֶַָָ
לבּדֹו חרׁש ונׁשאר ּפּקח, ּכנגד ועּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַהּפה,
ּכנגד  ּפּקח מּלת ּכי והאמת ּכנגּדֹו. אחר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואין 
לפקח  אזנים. ּפקֹוח ּכּכתּוב, והעּור, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהחרׁש

עורֹות. ְִִֵַעינים
ai‰zÚÂלׁשֹונֹו ּכבד ׁשּיסּור הבטיחֹו לא הּנה . ¿«»ְְִִִֵֶֶָֹֹ

ּׁשּידּבר: מה יֹורּנּו ְֵֶֶַַַרק
bi¯Ó‡iÂ ּבּמקרא נא ּכל ּכי ּפרׁשּתי ּכבר . «…∆ְְְִִִֵַַָָָָ

ׁשמע  העם. ּבאזני נא ּדּבר וככה, עּתה. ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו
נא  אֹוי הּזה. האיׁש את  נא יּומת יהֹוׁשע. ְִֶֶַַַָָָָֻנא 

חטאנּו: ּכי ÁÏLzלנּו „Èaּכאּלּו אׁשר חסר . ִָָָ¿«ƒ¿»ְֲִֵֶָ
לבבם  עם ּכמֹו ּתׁשלח. אׁשר ּביד ּכתּוב ְְְְֲִִֶַַָָָהּוא 
ּביד  הּׁשליחּות זה ׁשּיׁשלח והּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשלם.
ּכבד  אינּנּו ּכי ּדברים, איׁש ׁשהּוא אחיו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹאהרן
וכתּוב  ליׂשראל. להּנבא רגיל והּוא ְְְְְִִִֵֵָָָָָלׁשֹון,
לפני  ּביׂשראל נביא ׁשלח הּׁשם ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּביחזקאל
אהרן  אל ה' וּיאמר ּוכתיב אדֹוננּו, מׁשה ְֲֲִֵֶֶֶַַֹֹֹּבֹוא
הּוא  ּכי ועֹוד , הּמדּברה. מׁשה לקראת ְְְִִִֵֶַַָָֹל
ׁשּיהיה  לֹו יחר אּולי ּבׁשנים, מּמּנּו ְְִִִִֶֶֶַַָָּגדֹול
הּׁשם  אמר ּכן על ּפרעה. אל ׁשליח ְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמׁשה

ּבלּבֹו: וׂשמח ורא‰p‰Â ממאן אינּנּו מׁשה ְְְֲִַָָ¿ƒ≈ְֵֵֶֶָֹ
אנכי. ּדברים איׁש לא אמר ּבתחּלה רק ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹללכת 
ׁשהּוא  מי הּמל לפני לדּבר הּוא קׁשה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָּכי
אֹות  לֹו יחּדׁש הּׁשם ּכי וחׁשב ּפה. ְְְִֵֵֶַַַַָּכבד
הּׁשם  הׁשיבֹו וכאׁשר ּפה. ּכבד ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹלהסיר
הּנה  יסּור. לא לׁשֹונֹו ּכבד ּכי ידע ,ְְִִִֵֵֶַָָֹֹוהֹוריתי
אל  אהרן הּׁשם יׁשלח לא לּמה מׁשה ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּתמּה
ּתׁשלח. ּביד נא ׁשלח אמר זה ּובעבּור ְְְְֲִֶַַַַַָָָֹּפרעה,
הּלוי, אחי אהרן  הלא  הּׁשם ְֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹּומּתׁשּובת

זה: ּכל לנּו ְִֵֶָָָיתּברר



נג zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"k iying meil inei xeriy
לעלי  נאמר ועֹוד וגֹו'. הּלוי אחי אהרן (הלא ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, אהרן על ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻּגדּלה

ב)הּכהן) א וכן:(שמואל אהרן, הּוא ּבמצרים", ּבהיֹותם אבי ּבית אל נגליתי כ)"הנגלה ּבארץ (יחזקאל להם "ואּודע ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
נאמרה  לאהרן נבּואה, ואֹותּה הׁשליכּו". עיניו ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", t‰.מצרים „·k∑ אני ּבכבדּות ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿«∆ְֲִִֵ

בלב"ו  לע"ז ּובלׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .מדּבר. אבןאבןאבןאבן ְְִֵַַַ

(àé)ílà íeNé-éî Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´¦¥½
:ýåýé éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà́¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑?הּמצרי על ּפרעה לפני נּדֹון ּכׁשהיית לדּבר לּמד ‡Ìl.מי ÌeNÈ ÈÓ B‡∑(תנחומא) מי ƒ»∆¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹƒ»ƒ≈ִ
ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,הריגת ּבמצות נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עלי?עׂשה קמ)ּבצּוֹותֹו (שבת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא עורים, עׂשאם מי ההֹורגים, ‡ÈÎ.ולאסּפקלטֹורין ‡Ï‰∑ עׂשיתי ה' ׁשּׁשמי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ¬…»…ƒְִִִֶָ
זאת  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן ָֹ

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«
i"yx£ÁÏLz „Èa∑ לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי להכניסם ּביד סֹופי ׁשאין לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר אהרן. והּוא ¿«ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

הרּבה  ׁשלּוחים ל יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .לארץ אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåéålä E ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé̈©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå Eàøå§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים רׁשם,רּבי ּבֹו נאמר לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ּכל אֹומר: קרחה ּבן ע «ƒ««ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֻ

ׁשהיה  הּלוי", אחי אהרן "הלא רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו אמר חרֹון. אֹותֹו ידי על ענׁש ׁשּבא מצינּו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹולא

‡Bיא  ‡L‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»

CÓetיב  ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג  ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד  ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

dxezd lr `xfr oa`

i¯Ó‡iÂ ּכי אמרּו אחד ּפה הּמפרׁשים ּכל . «…∆ְְְִִֶֶַָָָָ
אמר  הּלוי יהּודה ור' ּבּקׁשה. לׁשֹון ּבי, ְְְִִֵֵַַַָָָָּפרּוׁש
העֹון. אדני ּבי והּטעם, קצרה. ּדר הּוא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּכי
והּניחני  ׁשּתרצה, מה ענׁש ּבי עׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּכלֹומר
נא  ידּבר אדֹוני ּבי וככה, ּתׁשּלחני. ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּזה 
והּניחני  ׁשּתרצה מה ּבי עׂשה ּדבר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָעבּד

ÌÈ¯·cלדּבר: LÈ‡ׁשאינּנּו צחֹות לדּבר יֹודע . ְֵַƒ¿»ƒְֵֵֵֶֶַַָ
ׁשּיכּבדּו אֹו מגמּגם אֹו ּבדּברֹו ּבל ׁשֹונֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַמתע ּכב
ּכאׁשר  העברים ּומנהג ידּועֹות. אֹותּיֹות ּפיו ְְְֲִִִִִֶַַַָעל 
יֹוסיפּו ׁשלׁשה אֹו ּדברים ׁשני להׁשוֹות ְְְְְְִִִֵַָָֹירצּו
ּגם  אּתה ּגם ּבנּו מׁשל ּכמֹו ּבתחּלה, ּגם ְְְִִִַַַַַָָָֹמּלת
יאמר  לא ׁשלׁשֹום, וטעם .ּבנ ּבן ּגם ְְְְִִִֶַַַַֹֹּבנ
והּנה  ּבֹו. מדּבר ׁשהּוא הּזה לּיֹום אם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַַּתמֹול 
ּבֹו, מדּבר ׁשהּוא הּזה לּיֹום ׁשעבר ְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשליׁשי
הּיֹום  ּבעבּור רּבים לׁשֹון ּכדר ְְְֲִֵֶֶַַַַוהּמ''ם
קמּוצה  הּׁשי''ן ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶַַַָואתמֹולֹו.
הּוא  ּכאׁשר ּבאחרֹונה נֹוסף הּמ''ם אֹו ְֲֲִֵֶַַַַָָָָּכּמׁשּפט

חדׁשים: ּכמׁשלׁש ויהי ּבראׁשֹונה Ìbנֹוסף  ְְְֳִִִִַָָָָֹ«
E¯ac Ê‡Ó אל ּבאתי ּומאז ּכמֹו ,ּדּבר מעת . ≈»«∆¿ְְִֵֵֵֶֶַָָ

לׁשֹונֹו ּכבד סר לא ּכי .ּבׁשמ לדּבר ְְְְִִֵֶֶַַָֹֹֹּפרעה

לׁשֹון  ׁשּׁשכח והאֹומר היה. ּכאׁשר נׁשאר ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָרק
ּדברים, ב' אֹומר הּוא ּכי נכֹון. אינּנּו ְְִִִִֵֵֶַָָמצרים,
מּתׁשּובת  נלמד ועֹוד לׁשֹון. ּוכבד ּפה ְְְְְִִֶַַַָֹּכבד
אּלם  יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ׂשם מי ִִִֵֵֶַָָָָָהּׁשם
נֹולד  ּככה רק מצרים  לׁשֹון  על מדּבר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשאינֹו
אֹותּיֹות  להֹוציא יכֹול היה ׁשּלא ּפה ּכבד ְְִִֶֶֶַָָָָָֹׁשהיה
היה  קצתם רק הּלׁשֹון, אֹותּיֹות וכל ְְִַַַָָָָָָָָהּׂשפה

ה  וזה ּבכבד. אהיה מֹוציאם  ואנכי טעם ּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ידּבר  אׁשר ׁשיֹורינּו אמר ,והֹוריתי ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָעם
ּפיו: על הּכבדֹות מאֹותּיֹות ׁשם ׁשאין ְִִִֵֵֵֶַַָמּלֹות

`i¯Ó‡iÂ ׂשימת ּכנגד אּלם מצאנּו הּנה . «…∆ְִִִֵֵֶֶַָָ
לבּדֹו חרׁש ונׁשאר ּפּקח, ּכנגד ועּור ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַהּפה,
ּכנגד  ּפּקח מּלת ּכי והאמת ּכנגּדֹו. אחר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָואין 
לפקח  אזנים. ּפקֹוח ּכּכתּוב, והעּור, ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהחרׁש

עורֹות. ְִִֵַעינים
ai‰zÚÂלׁשֹונֹו ּכבד ׁשּיסּור הבטיחֹו לא הּנה . ¿«»ְְִִִֵֶֶָֹֹ

ּׁשּידּבר: מה יֹורּנּו ְֵֶֶַַַרק
bi¯Ó‡iÂ ּבּמקרא נא ּכל ּכי ּפרׁשּתי ּכבר . «…∆ְְְִִִֵַַָָָָ

ׁשמע  העם. ּבאזני נא ּדּבר וככה, עּתה. ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָּכמֹו
נא  אֹוי הּזה. האיׁש את  נא יּומת יהֹוׁשע. ְִֶֶַַַָָָָֻנא 

חטאנּו: ּכי ÁÏLzלנּו „Èaּכאּלּו אׁשר חסר . ִָָָ¿«ƒ¿»ְֲִֵֶָ
לבבם  עם ּכמֹו ּתׁשלח. אׁשר ּביד ּכתּוב ְְְְֲִִֶַַָָָהּוא 
ּביד  הּׁשליחּות זה ׁשּיׁשלח והּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשלם.
ּכבד  אינּנּו ּכי ּדברים, איׁש ׁשהּוא אחיו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹאהרן
וכתּוב  ליׂשראל. להּנבא רגיל והּוא ְְְְְִִִֵֵָָָָָלׁשֹון,
לפני  ּביׂשראל נביא ׁשלח הּׁשם ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּביחזקאל
אהרן  אל ה' וּיאמר ּוכתיב אדֹוננּו, מׁשה ְֲֲִֵֶֶֶַַֹֹֹּבֹוא
הּוא  ּכי ועֹוד , הּמדּברה. מׁשה לקראת ְְְִִִֵֶַַָָֹל
ׁשּיהיה  לֹו יחר אּולי ּבׁשנים, מּמּנּו ְְִִִִֶֶֶַַָָּגדֹול
הּׁשם  אמר ּכן על ּפרעה. אל ׁשליח ְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמׁשה

ּבלּבֹו: וׂשמח ורא‰p‰Â ממאן אינּנּו מׁשה ְְְֲִַָָ¿ƒ≈ְֵֵֶֶָֹ
אנכי. ּדברים איׁש לא אמר ּבתחּלה רק ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹללכת 
ׁשהּוא  מי הּמל לפני לדּבר הּוא קׁשה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָּכי
אֹות  לֹו יחּדׁש הּׁשם ּכי וחׁשב ּפה. ְְְִֵֵֶַַַַָּכבד
הּׁשם  הׁשיבֹו וכאׁשר ּפה. ּכבד ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹלהסיר
הּנה  יסּור. לא לׁשֹונֹו ּכבד ּכי ידע ,ְְִִִֵֵֶַָָֹֹוהֹוריתי
אל  אהרן הּׁשם יׁשלח לא לּמה מׁשה ְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹּתמּה
ּתׁשלח. ּביד נא ׁשלח אמר זה ּובעבּור ְְְְֲִֶַַַַַָָָֹּפרעה,
הּלוי, אחי אהרן  הלא  הּׁשם ְֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹּומּתׁשּובת

זה: ּכל לנּו ְִֵֶָָָיתּברר
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לוי, ואּתה ּכהן יהיה הּוא אּלא ּכן, יהיה לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי והּכהּנה ּכהן, ולא לוי להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻעתיד

כג)ׁשּנאמר: א הימים הּלוי"(דברי ׁשבט על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש E˙‡¯˜Ï."ּומׁשה ‡ˆÈ ‡e‰ ‰p‰∑ּכׁשּתל ְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ≈…≈ƒ¿»∆ְֵֵֶ
BaÏa.למצרים  ÁÓNÂ E‡¯Â∑ לעדי אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה עלי מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ְְִִַ¿»¬¿»«¿ƒְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

הּלב  על הּנתּון עזרא עזרא עזרא עזרא .החׁשן אבןאבןאבןאבן ֵֶַַַַָֹ

(åè)äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³
ét-íò:ïeNòz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«

(æè)äôì El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´§¤½
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑העם.ּבׁשביל אל ׁשּכּלם ידּבר לּדּבּור, הּסמּוכים ולהם ולכם ולֹו ולי ל ּכל על יֹוכיח וזה ¿ƒ∆¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
הם  "על" ÙÏ‰.לׁשֹון El ‰È‰È∑ ּפה ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר ∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְֵַƒ¿∆¿¿∆ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

(æé)Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−
:úúàä-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¨«Ÿ«Ÿ

ß zah a"k iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|àp äëìà Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ¥´£¨À̈
íéiç íãBòä äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−©«¨´©¦®

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå:íBìL ©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו אם ּכי מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, ׁשמֹות לּטל וׁשבעה מכילתא). תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: עזרא עזרא עזרא עזרא .היּו אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֵֶֶָ

(èé)eúî-ék íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦¦¥̧Æ
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk̈¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑,מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמתמי חׁשּוב (נדרים והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .סד) אבןאבןאבןאבן

dÓeÙaטו  ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

CÏטז  È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

daיז  „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Â¯יח  È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

ez·יט  ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈
BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿

:CÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

ci¯ÁiÂ הּפסּוק זה ּפרּוׁש להיֹות חלילה . «ƒ«ְִִֵֶַָָָ
ׁשּיבּקׁש ראּוי היה עּתה ּכי המיתֹו. ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָויבּקׁש
ּכאׁשר  ולא ללכת. ממאן היה אם ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹהמיתֹו,
המיתֹו יבּקׁש ולּמה אחרים. אמרּו ּכאׁשר , ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהל
ּגם  ּבלעם, לדבר ּדֹומה זה ואין לכּתֹו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָּבעת
מצאנּו אנה טֹוען טען ּכן.ואם אינּנּו יעקב ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדבר
לֹו הראינּו נזק. ׁשּום חּדׁש ׁשּלא אף ְֲִֵֵֵֶֶֶַֹחרֹון
לאהרן. נזק ּבא ולא .וּיל ּבם ה' אף ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוּיחר

הּנביא ‰ÈÂlוטעם ּביׂשראל נֹודע היה ׁשּכן , ְַַ«≈ƒְְִִֵֵֶַָָָָָ
ּכׁשמֹו. ׁשּׁשמם אחרים ּבהם היה ּכי ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָהּלוי.
מעלה  רק למׁשה, ּגרעֹון זה אין זה ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹודבר
ׁשּיֹוציא  לפה ּדֹומה יהיה אהרן ּכי ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹּגדֹולה,

הּמלאכים  ּכמֹו נראית ׁשאינֹו הּנׁשמה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּדּבּור
מׁשה  ידּמה והּנה ּגּוף. אינם ּכי נראים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאינם
לאלהים. לֹו ּתהיה ואּתה וזהּו ,הּמלא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹּכמעלת
הּנכּבד  הּׁשם רק הּמקרא ּבכל אלהים אין  ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָֹוהּנה
מעׂשה  יראּו ידם על ּכי הּקד ֹוׁשים. מלאכיו  ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָאֹו
מׁשּפטי  העֹוׂשים מּטה קדֹוׁשי אֹו ּבארץ. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשם
עבֹודת  ׁשהּוא אלהים וכל ּבארץ. ְֱֱֲִִֶֶַָָָֹֹאלהים
מחׁשבֹות  לפי ּככה, הּכתּוב ּדּבר ְְְִִִֵַַָָָָּכֹוכבים

הּנביא: חנניא אל ּכמֹו ְְְֲִִֶַַָָָהעֹובדים
fi˙‡Â לעיני לנחׁש ׁשהפ האֹותֹות טעם . ¿∆ְְֵֵֶַַַָָָָ

את  ּבֹו ּולהּכֹות ּפרעה  לפני ּולתּנין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹיׂשראל,
הּכּנים. ּולהֹוציא הצפרּדעים ּולהעלֹות ְְְְְְֲִִִִַַַַַהּיאֹור .

ולהיֹות הארּבה. ּולהביא הּברד. ְְְְְִִִֶַַָָָָּולהֹוריד
:ֶַֹהחׁש

giCÏiÂ'וכּו¯˙È הּוא גׁשם ּכמֹו יתרֹו הּוא . «≈∆ְ∆∆ְְִֶֶ
לֹו אמר והּנה ׂשלמֹון. הּוא ּוׁשלמה ְְְְִֵַַַָֹֹּגׁשמֹו.

הּסֹוד: לֹו ּגּלה ולא אחיו, לראֹות ְְִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיל
hi¯Ó‡iÂּופרּוׁשֹו ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין «…∆ְְֵֵַָָָֻֻ

וּי אמר.וככה, האדמה,ּוכבר מן אלהים ה' צמח ְְְֱֲִִַַַַָָָָָָָֹ
יתרֹו צאן ּבהׁשיבֹו עּתה הּנה ּכאּלה. ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹורּבים
למצרים, ּפחד ּבלי ׁשּיל הּׁשם הבטיחֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָאליו,
הּמצרי. ּדבר יֹודעים ׁשהיּו ועבדיו ּפרעה מת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּכי
ׁשהיה  הּימים ּכל ּכי מצרים, מל וּימת ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָוזהּו
ּפרעה: אל ׁשליח מׁשה  להיֹות נכֹון היה לא ְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֹחי,

zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"k iyiy meil inei xeriy

(ë)øîçä-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ
:Bãéa íéäìûä ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«

i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְֲֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמר: עליו, להּגלֹות הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא ט)יצחק, חמֹור"(זכריה על ורֹוכב ÁwiÂ."עני ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ∑ ּומאחר מקּדם ּבּמקרא אין .מדקּדקים …∆∆«≈¿ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l zegiy ihewl)

חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר עלעלעלעל ורורורורֹוֹוֹוֹוכבכבכבכב כ)עניעניעניעני ד, ּגדּלה (רש"י לּטֹול רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, וי ׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מֹורה  זֹו טענה ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ּכ על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלעצמֹו,

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ּכּכּכּכׁשּיׁש ה'ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוםםםם ׁשליח להיֹות וכׁשר ראּוי זֹו מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ּבֹו ּבחר ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן הּקּב"ה. ׁשל מלכּותֹו להׁשראת ּכלי שם)ולהיֹות זכריה עזרא עזרא עזרא עזרא .(רש"י אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäàø äîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìkéðôì íúéNòåäòøô ¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´©§®Ÿ

lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå:íòä-úà ç ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ לפני מֹופתי ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מּמּנּו ּתירא ולא E„Èa.ּפרעה ÈzÓN ¯L‡∑ ּפרעה לפני לא ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְִִֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
ּביד לׂשּום עתיד ׁשאני מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹצּוה

ּכמֹו: ז)ּבמצרים, מׁשמעֹו,(שמות ׁשּכן ׂשמּתי", "אׁשר ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכׁשּתדּבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵֶַַָָ

(áë):ìàøNé éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−¦§¨¥«
i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ ּכן לֹו אמר לׁשלח, וימאן חזק ׁשּלּבֹו È¯BÎa.ּכׁשּתׁשמע Èa∑:ּכמֹו ּגדּלה, (תהלים לׁשֹון ¿»«¿»∆«¿…ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ¿ƒ¿ƒְְְָֻ

יעקב פט) ׁשּלקח הּבכֹורה מכירת על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ"אף
עזרא עזרא עזרא עזרא .מעׂשו  אבןאבןאבןאבן ֵֵָ

Ôep·k¯‡Âכ  È‰Ba ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏכא  ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

kÁwiÂ ּבימי ּגרׁשֹום נֹולד אם ידענּו לא . «ƒ«ְְִִֵֵַַָֹ
ואל  ּבזקנתֹו. מדיןאֹו אל ּובברחֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָּבחּורֹותיו
הבל  ּכי מׁשה, ׁשל הּימים ּדברי אל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹּתסמ
נֹולד  אליעזר הּוא הּׁשני ּובנֹו ּבֹו. הּכתּוב ְֱִִֵֶֶַַַָָּכל
ּובניו  אׁשּתֹו להֹולי וחׁשב ּבהּנבאֹו. ְְְְְִִִַַָָָָָעּתה
היתה  ולא יׂשראל. עם יחּדו וׁשּיצאּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלמצרים
והם  יׂשראל, להֹוציא ּבא הּוא ּכי נכֹונה, ְְְְִִִֵֵֵָָָָעצה
ׁשם. לגּור ּבניו ועם אׁשּתֹו עם ׁשּבא ְְְִִִִֶָָָָָיראּו
העֹולם  ּבדברי נביא יחׁשב אי ּתתמּה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹואל
ׁשּׁשאל  ּדוד מצאנּו הּנה ּכי נכֹון, ׁשאינּנּו ִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר
לּׁשם. ּבית לבנֹות יׁשר היׁש הּנביא נתן ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאל
.עּמ וה' עׂשה, ּבלבב אׁשר ּכל הׁשיב ְְְְְֲֲִִִֵֵֶָָוהּוא
ּדוד  אל ּׁשּיאמר ּבּנבּואה לֹו נאמר ְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹּובּלילה
לתרּגם  הּזקנים והצרכּו הּבית. יבנה לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֻׁשהּוא

¯BÓÁ‰ ÏÚ ׁשהּוא ּבעבּור אדם. נֹוׂשא על , ««¬ֲֵֶַַָָ

חמֹור  על הּנביא אׁשת ׁשּתרּכב ּגרעֹון ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר
ׁשם  הּוא ּכי אמר ויפת ּבניה. ּוׁשני היא ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
ּדּבר  ולא וחמֹור. ׁשֹור לי ויהי ּכמֹו ְְְֲִִִִֶַַַֹהּמין.
רק  הּמין ׁשם להזּכיר מקֹום זה אין ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָנכ ֹונה.
יקרים  ּבמצרים ׁשהם והחמֹורים ּכמׁשמעֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָהּוא
ּגרׁשם  רכב אם לתמּה ואין מהּפרדים. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹונכּבדים
אליעזר  והיה היה, קטן אּולי אחריה, ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָָּבנֹו

והּטעם נּמֹול: לא עֹוד ּכי ‡¯ˆ‰ּבחיקּה ·LiÂ ְְִִֵַַַָֹ«»»«¿»
ÌÈ¯ˆÓּפגׁש ּכאׁשר ּכי ׁשב, לבּדֹו הּוא ּכי . ƒ¿»ƒְֲִִֶַַַָָ

ׁשבה  ּובהתרּפאֹו אליעזר. נּמֹול מׁשה את ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּׁשם
וׁשב צּפֹור  הּניחם ּומׁשה אביה, אל ּבניה עם  ה ְִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹ

הּמּטה על ואמר ‰‡ÌÈ‰Ïלמצרים: ‰hÓ ְְְִִֶַַַַַָ«≈»¡…ƒ
הּוא  האלהים ּומּטה ּבֹו. ׁשּנעׂשה האֹות ֱֲֲִֵֶַַַָָָֹּבעב ּור
היה  ּבידֹו ּכי אהרן, מּטה והּוא מׁשה, ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹמּטה
לפרׁש עּתה וׁשב האֹותֹות. ּבֹו עׂשה ְְֲֵֶַַָָָָָָּכאׁשר

ׁשהזּכיר ‰‡ÌÈ‰Ïּבעבּור ‰hÓ ּׁשאמר מה ְֲִִֶַ«≈»¡…ƒֶַַָ
לעׂשֹות  עתיד ׁשהּוא הּמֹופתים ּכל למׁשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשם
ּבעבּורֹו ׁשּיצאּו אֹות לֹו והזּכיר ְְְְְֲִִִִֶַַָּבמצרים,
ּבּדר ויהי והּנה ּבכֹורֹות: מּכת היא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַמּמצרים 
מׁשה  וּיּקח עם ּדבּוק להיֹותֹו ראּוי היה ְִִִֶַַַָָָָָֹּבּמלֹון
ּכמֹו ּבּתֹורה. ּכזה ורּבים ּבניו. ואת אׁשּתֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָאת
עם  ּדבּוק  הּוא ּכי לֹו. אין ואם יׁשּלם ְְִִִֵֵֵַַָׁשּלם

הּׁשֹור: ּתחת יׁשּלם ּבקר ְֲִֵַַַַָָָחמּׁשה
`k¯Ó‡iÂהֹודיעֹו והּנה ּבמדין. לֹו אמר זה . «…∆ְְְִִִֵֶַָָ

ּבעבּור  יׁשּלחם, ולא לּבֹו את יחּזק הּׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹּכי
האחרֹון: הּמֹופת עם ׁשּיראם הּמֹופתים ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּכל

akz¯Ó‡Â ׁשעבדּוני הּגֹוי זה ּבכֹורי. ּבני טעם . ¿»«¿»ְְֲִִִֶֶַַַָ
יחמֹול  ּכאׁשר עליו חֹומל ואני ּבתחּלה, ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָאבֹותם
לעבד  לקחּתֹו ואּתה אֹותֹו. העֹובד ּבנֹו על ְְְְְִֵֶֶַַַָָאיׁש

:ּבכר ּבנ את אהרֹוג אני ּכן על ְְֱֲִִֵֶֶֶַָֹעֹולם,
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(ë)øîçä-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ
:Bãéa íéäìûä ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«

i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ לעקדת אברהם ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְְֲֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּנאמר: עליו, להּגלֹות הּמׁשיח מל ׁשעתיד והּוא ט)יצחק, חמֹור"(זכריה על ורֹוכב ÁwiÂ."עני ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ«»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ∑ ּומאחר מקּדם ּבּמקרא אין .מדקּדקים …∆∆«≈¿ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l zegiy ihewl)

חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר עלעלעלעל ורורורורֹוֹוֹוֹוכבכבכבכב כ)עניעניעניעני ד, ּגדּלה (רש"י לּטֹול רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, וי ׁש "עני". ּתבת ּגם הּכתּוב מן מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
מֹורה  זֹו טענה ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ּכ על להׁשיב ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלעצמֹו,

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ּכּכּכּכׁשּיׁש ה'ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוםםםם ׁשליח להיֹות וכׁשר ראּוי זֹו מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ּבֹו ּבחר ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן הּקּב"ה. ׁשל מלכּותֹו להׁשראת ּכלי שם)ולהיֹות זכריה עזרא עזרא עזרא עזרא .(רש"י אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäàø äîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìkéðôì íúéNòåäòøô ¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´©§®Ÿ

lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå:íòä-úà ç ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ לפני מֹופתי ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ּכן ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

מּמּנּו ּתירא ולא E„Èa.ּפרעה ÈzÓN ¯L‡∑ ּפרעה לפני לא ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על לא ְְִִֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
ּביד לׂשּום עתיד ׁשאני מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא לֹו, ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹצּוה

ּכמֹו: ז)ּבמצרים, מׁשמעֹו,(שמות ׁשּכן ׂשמּתי", "אׁשר ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה אליכם ידּבר "ּכי ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹ
ּביד ׂשמּתים ּכבר עּמֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכׁשּתדּבר אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵֶַַָָ

(áë):ìàøNé éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−¦§¨¥«
i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ ּכן לֹו אמר לׁשלח, וימאן חזק ׁשּלּבֹו È¯BÎa.ּכׁשּתׁשמע Èa∑:ּכמֹו ּגדּלה, (תהלים לׁשֹון ¿»«¿»∆«¿…ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ¿ƒ¿ƒְְְָֻ

יעקב פט) ׁשּלקח הּבכֹורה מכירת על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חתם ּכאן ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ"אף
עזרא עזרא עזרא עזרא .מעׂשו  אבןאבןאבןאבן ֵֵָ

Ôep·k¯‡Âכ  È‰Ba ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏכא  ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

kÁwiÂ ּבימי ּגרׁשֹום נֹולד אם ידענּו לא . «ƒ«ְְִִֵֵַַָֹ
ואל  ּבזקנתֹו. מדיןאֹו אל ּובברחֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָּבחּורֹותיו
הבל  ּכי מׁשה, ׁשל הּימים ּדברי אל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹּתסמ
נֹולד  אליעזר הּוא הּׁשני ּובנֹו ּבֹו. הּכתּוב ְֱִִֵֶֶַַַָָּכל
ּובניו  אׁשּתֹו להֹולי וחׁשב ּבהּנבאֹו. ְְְְְִִִַַָָָָָעּתה
היתה  ולא יׂשראל. עם יחּדו וׁשּיצאּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלמצרים
והם  יׂשראל, להֹוציא ּבא הּוא ּכי נכֹונה, ְְְְִִִֵֵֵָָָָעצה
ׁשם. לגּור ּבניו ועם אׁשּתֹו עם ׁשּבא ְְְִִִִֶָָָָָיראּו
העֹולם  ּבדברי נביא יחׁשב אי ּתתמּה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹואל
ׁשּׁשאל  ּדוד מצאנּו הּנה ּכי נכֹון, ׁשאינּנּו ִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּדבר
לּׁשם. ּבית לבנֹות יׁשר היׁש הּנביא נתן ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאל
.עּמ וה' עׂשה, ּבלבב אׁשר ּכל הׁשיב ְְְְְֲֲִִִֵֵֶָָוהּוא
ּדוד  אל ּׁשּיאמר ּבּנבּואה לֹו נאמר ְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹּובּלילה
לתרּגם  הּזקנים והצרכּו הּבית. יבנה לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹֻׁשהּוא

¯BÓÁ‰ ÏÚ ׁשהּוא ּבעבּור אדם. נֹוׂשא על , ««¬ֲֵֶַַָָ

חמֹור  על הּנביא אׁשת ׁשּתרּכב ּגרעֹון ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר
ׁשם  הּוא ּכי אמר ויפת ּבניה. ּוׁשני היא ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
ּדּבר  ולא וחמֹור. ׁשֹור לי ויהי ּכמֹו ְְְֲִִִִֶַַַֹהּמין.
רק  הּמין ׁשם להזּכיר מקֹום זה אין ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָנכ ֹונה.
יקרים  ּבמצרים ׁשהם והחמֹורים ּכמׁשמעֹו. ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָהּוא
ּגרׁשם  רכב אם לתמּה ואין מהּפרדים. ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹונכּבדים
אליעזר  והיה היה, קטן אּולי אחריה, ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָָּבנֹו

והּטעם נּמֹול: לא עֹוד ּכי ‡¯ˆ‰ּבחיקּה ·LiÂ ְְִִֵַַַָֹ«»»«¿»
ÌÈ¯ˆÓּפגׁש ּכאׁשר ּכי ׁשב, לבּדֹו הּוא ּכי . ƒ¿»ƒְֲִִֶַַַָָ

ׁשבה  ּובהתרּפאֹו אליעזר. נּמֹול מׁשה את ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּׁשם
וׁשב צּפֹור  הּניחם ּומׁשה אביה, אל ּבניה עם  ה ְִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹ

הּמּטה על ואמר ‰‡ÌÈ‰Ïלמצרים: ‰hÓ ְְְִִֶַַַַַָ«≈»¡…ƒ
הּוא  האלהים ּומּטה ּבֹו. ׁשּנעׂשה האֹות ֱֲֲִֵֶַַַָָָֹּבעב ּור
היה  ּבידֹו ּכי אהרן, מּטה והּוא מׁשה, ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹמּטה
לפרׁש עּתה וׁשב האֹותֹות. ּבֹו עׂשה ְְֲֵֶַַָָָָָָּכאׁשר

ׁשהזּכיר ‰‡ÌÈ‰Ïּבעבּור ‰hÓ ּׁשאמר מה ְֲִִֶַ«≈»¡…ƒֶַַָ
לעׂשֹות  עתיד ׁשהּוא הּמֹופתים ּכל למׁשה ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשם
ּבעבּורֹו ׁשּיצאּו אֹות לֹו והזּכיר ְְְְְֲִִִִֶַַָּבמצרים,
ּבּדר ויהי והּנה ּבכֹורֹות: מּכת היא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַמּמצרים 
מׁשה  וּיּקח עם ּדבּוק להיֹותֹו ראּוי היה ְִִִֶַַַָָָָָֹּבּמלֹון
ּכמֹו ּבּתֹורה. ּכזה ורּבים ּבניו. ואת אׁשּתֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָאת
עם  ּדבּוק  הּוא ּכי לֹו. אין ואם יׁשּלם ְְִִִֵֵֵַַָׁשּלם

הּׁשֹור: ּתחת יׁשּלם ּבקר ְֲִֵַַַַָָָחמּׁשה
`k¯Ó‡iÂהֹודיעֹו והּנה ּבמדין. לֹו אמר זה . «…∆ְְְִִִֵֶַָָ

ּבעבּור  יׁשּלחם, ולא לּבֹו את יחּזק הּׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹּכי
האחרֹון: הּמֹופת עם ׁשּיראם הּמֹופתים ְְֲִִֵֵֶַַַַָָּכל

akz¯Ó‡Â ׁשעבדּוני הּגֹוי זה ּבכֹורי. ּבני טעם . ¿»«¿»ְְֲִִִֶֶַַַָ
יחמֹול  ּכאׁשר עליו חֹומל ואני ּבתחּלה, ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָאבֹותם
לעבד  לקחּתֹו ואּתה אֹותֹו. העֹובד ּבנֹו על ְְְְְִֵֶֶַַַָָאיׁש

:ּבכר ּבנ את אהרֹוג אני ּכן על ְְֱֲִִֵֶֶֶַָֹעֹולם,
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(âë)éìà øîàåì ïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL EBçlL ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−§©§®
ða-úà âøä éëðà äpä:Eøëa E ¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑ מקֹום ׁשל B‚Â'.ּבׁשליחּותֹו ‚¯‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa ˙‡ ÁlL∑ּובּה אחרֹונה, מּכה היא »…«≈∆ְִִֶָ««∆¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָָ
ּבאּיֹוב: ׁשּנאמר הּוא וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, לו)התרהּו ּכמהּו(איוב "מי :לפיכ ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

יׂשּגיב  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את מעלים מחברֹו להּנקם המבּקׁש ודם ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמֹורה".
לׁשּוב  ּבֹו ּומתרה מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו אם ּכי מּידֹו, להּמלט יכלת ואין עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכחֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

(ãë):Búéîä Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−£¦«
i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑ מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑נענׁש ׁשּנתרּׁשל ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי למׁשה, «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

לּתינֹוק  היא סּכנה – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, לא וׁשלֹום, חס יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹענׁש
נענׁש מה ּומּפני מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש – ימים ׁשלׁשה ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹעד

ּתחּלה ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי לא)מיתה? דף נדרים ירכיו,(במסכת ועד מראׁשֹו ּובֹולעֹו נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
צּפֹורה  הבינה מקֹום. אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו הּוא וחֹוזר הּמילה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבׁשביל אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑ מׁשה ׁשל רגליו לפני ּבנּה∑Ó‡zÂ¯.הׁשליכּתּו ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑ היית אּתה «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ«…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒִַָָָ
לי  אּתה איׁשי הֹורג – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגֹורם אבןאבןאבןאבן ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

(åë):úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑ להרגֹוהבינה ּבא הּמילה ÏenÏ˙.ׁשעל ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑ נרצח היה חתני «ƒ∆ְִֶַַָ»ְְִִֵֶַַָָָָ»¿»¬«»ƒ«…ְֲִִָָָָ
ּדמים", חתן אמרה "אז ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ּכתב לעיל ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעל
,ּכ אחר אחר. וחטא הּמילה חטא ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ּדמים"? "חתן אמרה לעיל ּגם ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהלא
אּונקלֹוס  ּבתרּגּום הלׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם מתרץ ּובזה ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז לגמרי, "וּירף" ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכׁשראתה:

לי) נראה ּכן ודֹוק. ּדמים, ּכמֹו:∑ÏenÏ˙.ּבחתן על, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד הּוא, ּדבר ׁשם הּמּולֹות. ּדבר על ְְֲִִִֵַַָָ«…ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יד) "ּדמים",(שמות ּתרּגם: ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה הּמילה "ואמר ּדם עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

˜„ÈÓכג  ÁÏÙÈÂ È¯a ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:C¯Îea C¯a¿»¿»

daכד  Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

Ï¯Ú˙כה  ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡Ï ‡˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

„Ó‡כו  ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ ÁÂ¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

bk¯Ó‡Â ּפעם אחר ּפעם אלי אמרּתי הּנה . ¿»«ְִִֵֵֶַַַַַַַָ
זבחים, לי להקריב לעבדני ּבני את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָלׁשּלח
וחסרי  .אענׁש ּכן על לׁשּלחֹו, מאנּת ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָואּתה
ׁשּגעֹון.ועֹוד, וזה ידּבר, מׁשה עם ּכי חׁשבּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּדעת 

מׁשה: ּבכֹור אינֹו אליעזר ְֱִִֵֶֶֶֹּכי
ckC¯c· È‰ÈÂ יּומל ׁשּלא ּבידם קּבלה היתה . «¿ƒ«∆∆ְְֶַַָָָָָָֹ

הּוא  אֹו חֹולה הּוא אם הּׁשמיני ּבּיֹום ְִִִֵֶַַַהּבן
ּובעבּור  להתעּכב. ּבמֹוליכֹו יכלת ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹּבּדר
הּׁשם, ּבׁשליחּות להתעּכב יּוכל לא מׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַֹֹּכי
אם  הּנער יסּתּכן ּכי יּומל ׁשּלא ּבעצתֹו ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹראה
מלא הּׁשם ׁשלח והּנה .ּבּדר אֹותֹו ְְִִֵֵֶֶַַַַָָיֹוליכּו

ע  ׁשּיּניח מׁשה ויללהזּכיר הּנער, ויּומל  צתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ
ׁשּיתרּפא. עד אּמֹו עם יהיה והּנער לבּדֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַלֹו

טעם מׁשה e‰LbÙiÂוה ּנה על  חלי  ׁשּבא ְִֵַַ«ƒ¿¿≈ִֶֶַָֹֹ
וזהּו לּבֹו. על עלה ׁשּלא ‰B˙ÈÓמהּׁשם Lw·ÈÂ ְִֵֵֶֶַַָָֹ«¿«≈¬ƒ

רעדה, ׁשאחזּתּו ּובעבּור ּבנֹו. יּומל לא ְְֲֲִֶַַַָָָֹאם

ּכי  צּפֹורה, אֹותֹו ּומלה למּולֹו, הּוא יּוכל ְִִַָָָֹלא
ּבעבּור  ּתתמּה ואל הּסֹוד. זה לּה ּגּלה ְְֲִִֶַַַַָָהּוא
הּוא. ה' מלא ּכי ה', וּיפּגׁשהּו ּכתּוב ְְְִִֵֶַַַָׁשה ּוא
ּכתּוב  וׁשם יֹומם, לפניהם  הֹול וה' ְְְִֵֵֶַָָָָוכמֹוהּו,
חפני  ּבן ׁשמּואל ורב האלהים. מלא ְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָֹוּיּסע
מׁשה  להמית מבּקׁש הּׁשם  להיֹות חלילה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאֹומר
ּבּקׁש רק עּמֹו, להֹוציא ּבׁשליחּותֹו ְְִִִִֵֵֶַַׁשהֹול
ּגם  וּיפּגׁשהּו סימן והּוא אליעזר. ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָלהמית
ּכן  על  אליעזר. ׁשהּוא ּפרׁש כן  ואחרי ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַהמיתֹו.
ּכי  ּבּתחּלה. הזּכירֹו ולא ּבנּה ערלת את ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹּכתיב
ּבלדּתּה ויהי וכמֹוהּו, ׁשמֹו. נקרא לא ְְְְְְִִִַָָָֹעֹוד

יד: ִֶַָוּיּתן
dk¯Bˆ ‰¯Btˆ ÁwzÂ חרבֹות ּכמֹו חד. ּדבר . «ƒ«ƒ»ְְַַָָ

צּור  ּתׁשיב אף וכמֹוהּו חּדים. ׁשהם ְִִִֵֶַַָָצּורים
וטעם לרגלי ÂÈÏ‚¯ÏÚbzÂ,חרּבֹו. ּדעּתי לפי ְְַַַ«««¿«¿»ְְְְִִֵַַ

יּתן  ולא הּמׁשקֹוף על הּדם וראה ּכדר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמׁשה ,

ע''כ epnÓהּמׁשחית. Û¯iÂ החלי ּׁשּסר מּמׁשה ְִַַ«ƒ∆ƒ∆ִִֶֶַָֹֹ
לרגלי  לרגליו ּכי אמר ׁשמּואל ורב ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָוהרעדה.
להׁשיב  יׁש א''כ מּמּנּו. וּירף ּכן ּגם ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאליעזר,
מלה  אי אליעזר על היה החלי אם ֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעליו
ּומנהג  מכאֹובֹו. על מכאֹוב לֹו להֹוסיף ְְְְִִַַַַאֹותֹו
וטעם  חתן. יּומל ּכאׁשר לּבן לקרא ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹאנׁשים

ÌÈÓcּבעבּור ּכי לי. אּתה ּדמים איׁש ּכי »ƒְֲִִִִִַַָָ
ּבעלי: ְִַָימּות

ekÛ¯iÂ.ענינים ב' על הּקדׁש ּבלׁשֹון ּדּמים . «ƒ∆ְְִִִִֶַַָָֹ
אּתה  ּדּמים איׁש ּכמֹו ּדּמים. ׁשפיכּות ְְִִִִֶַָָָָָהאחד
והּׁשני  לׁשֹון. אינּנּו חּיים ׁשהּוא והּמפרׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָלי.
והּנה  חיי. ּבדמי ּכמֹו מּמׁש, מּדם רּבים, ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלׁשֹון
אּתה  אין מּמׁשה , החֹולי ׁשּסר ּבראֹותּה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאמרה
אּתה  רק הריגה. מענין ׁשהּוא ּדּמים חתן ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָּבני
ּדבר. ׁשם הּמילה.ּומּולֹות ּבדם מתּבֹוסס ְְִִֵֵַַָָָָָחתן

ּדמים: ּבעבּור רּבים לׁשֹון על ְְֲִִִֵַַַָוהּנה

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ycew zayl inei xeriy

(æë)ýé øîàiåäøaãnä äLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−©¦§¨®̈
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)BçìL øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)ìàøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah b"k ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ìà ýåýé øîà-äkýéì ebçéå énò-úà çlL ìàøNé é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−

:øaãna©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑,ּכּלם ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו רבה)קדם החזירם (שמות – יּגׁשּו" לא והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .לאחֹוריהם  אבןאבןאבןאבן ֲֵֶַ

(á)ì Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiåçlL ©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−
àì ìàøNé-úà íâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ

:çlLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £©¥«©

LÓ‰כז  ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜Le ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח  ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

Èaכט  È·Ò Ïk ˙È eLÎe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל  ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ ÈÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

Èaלא  ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

Ú¯ÙÏ‰א  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

Ècב  ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

dxezd lr `xfr oa`

fk¯Ó‡iÂ אין ּכי אהרן, מתנּבא היה לא . «…∆ְֲִִֵֵַַָָֹֹ
ואהרן  ּפרעה. אל הּׁשליח הּוא מׁשה ּכי .ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹצר
לּנׁשים. ּומרים יׂשראל, אל זה לפני ׁשליח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
אהרן  מׁשה את לפני ואׁשלח אמר ּכן ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעל

‰‡ÌÈ‰Ïּומרים: חֹורב:‰¯ הּוא . ְִָ«»¡…ƒֵ
gk„biÂ ּכל ואת ּתחּלה, ליׂשראל ּגם ׁשלחֹו . ««∆ְְְְְִִֵֶַָָָָ

ּתחּלה. ליׂשראל לעׂשֹות צּוהּו אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָהאֹותֹות
לפרעה: אחרים אֹותֹות ְְְֲִֵַֹואח''כ

hkCÏiÂ,ודֹור ּדֹור ּבכל הּיֹועצים הם הּזקנים . «≈∆ְְֲִִֵֵַַָָ
איׁש. אלף מאֹות ׁשׁש עם לדּבר יּוכלּו לא ְְִִִֵֵֵֶֶַֹּכי

להם: ידּברּו הּזקנים ְְְִֵֶַַַָרק
l¯a„ÈÂ לא מׁשה ּכן על הּמליץ, הּוא ּכי . «¿«≈ִִֵֵֶַַֹֹ

אהרן. ידי על רק לעֹולם, יׂשראל עם ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹּדּבר
אליעזר ּתחּתיו  מליץ כן ּכמֹו היה ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָּובמֹותֹו

ְּבנֹו:
`lÔÓ‡iÂ,עּמֹו ה' ּפקד ּכי ׁשּׁשמעּו אחר . ««¬≈ְִֶַַַַָָ

לאברהם: האמּור הּקץ  הּגיע מּגזרת ÌÈÚּכי . ְְִִִֵַַַָָָָ»¿»ְִִַ
על e„wiÂעּנּוי: קדקד. ּכמֹו הּכפל. מּבעלי . ִ«ƒ¿ְְֲִֵֶֶַַַָֹ

ּכאבן. יּדמּו מׁשה. אבל ּבכי ימי וּיּתמּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשקל
ויּדמּו יּתן. מי הנּו''ן. מּבעלי  הם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָוהאֹומרים
הּקדׁש ּבלׁשֹון  ׁשאינם ׁשרׁשים יֹוסיפּו ּכי ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכאבן .
מׁשקל  על רדּו ּכי יראּו והלא הּמׁשקל. ְְְְֲֲִִִִַַַַַָֹּבעב ּור
מה  ּכל ּכי ׁשרׁשים, והם ּבּתים. לכם ְְִִִֵֶַָָָָָּבנּו

ּבעבּור ּׁשּנּוכל רּבים ׁשרׁשים נעׂשה ׁשּלא ֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

הּנכֹון: הּוא ְִַַָָהּמׁשקל,
`¯Á‡Â,האֹותֹות את אהרן ׁשעׂשה אחר . ¿««ֲֶֶַַַָָָֹ

ּכי  ׁשניהם. לֹו ואמרּו ּפרעה. אל ׁשניהם ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּבאּו
ּפיהּו: ועם ּפי עם אהיה ואנכי הבטיחם ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹהּׁשם 

‰'וּיאמרּו ¯Ó‡ ‰kׁשמעֹו לא הּׁשם וזה . ְַֹ…»«ְְֵֶַָֹ
והּטעם  יׂשראל. אלהי הזּכיר ּכן על ְְְְֱִִִֵֵֵַַַַַָֹֹּפרעה,

לבּדֹו: יעקב ולא יׂשראל a„na¯עם ÈÏ ebÁÈÂ. ְְְֲִֵַַַָֹֹ¿»…ƒ«ƒ¿»
חּגים  ּבעבֹותים. חג אסרּו ּכמֹו זבחים, ְְְְֲִִִִִַַַַָלזּבֹוח

ְִינקֹופּו:
aBÏB˜a ÚÓL‡ ¯L‡ '‰ ÈÓ ¯Ó‡iÂ ׁשֹואל . «…∆ƒ¬∆∆¿«¿ֵ

מׁשה  ּומּתׁשּובת האלהים. ׁשהּוא ה' מי ְֱִִִֶֶַָֹֹהּוא
זה: נלמֹוד כן, אחרי לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַׁשהׁשיב
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(æë)ýé øîàiåäøaãnä äLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−©¦§¨®̈
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)BçìL øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

(àì)ìàøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah b"k ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ìà ýåýé øîà-äkýéì ebçéå énò-úà çlL ìàøNé é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−

:øaãna©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑,ּכּלם ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד נׁשמטּו הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו רבה)קדם החזירם (שמות – יּגׁשּו" לא והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני . ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .לאחֹוריהם  אבןאבןאבןאבן ֲֵֶַ

(á)ì Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiåçlL ©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−
àì ìàøNé-úà íâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ

:çlLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £©¥«©

LÓ‰כז  ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜Le ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח  ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

Èaכט  È·Ò Ïk ˙È eLÎe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל  ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ ÈÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

Èaלא  ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

Ú¯ÙÏ‰א  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

Ècב  ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

dxezd lr `xfr oa`

fk¯Ó‡iÂ אין ּכי אהרן, מתנּבא היה לא . «…∆ְֲִִֵֵַַָָֹֹ
ואהרן  ּפרעה. אל הּׁשליח הּוא מׁשה ּכי .ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹצר
לּנׁשים. ּומרים יׂשראל, אל זה לפני ׁשליח ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהיה
אהרן  מׁשה את לפני ואׁשלח אמר ּכן ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹעל

‰‡ÌÈ‰Ïּומרים: חֹורב:‰¯ הּוא . ְִָ«»¡…ƒֵ
gk„biÂ ּכל ואת ּתחּלה, ליׂשראל ּגם ׁשלחֹו . ««∆ְְְְְִִֵֶַָָָָ

ּתחּלה. ליׂשראל לעׂשֹות צּוהּו אׁשר ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָהאֹותֹות
לפרעה: אחרים אֹותֹות ְְְֲִֵַֹואח''כ

hkCÏiÂ,ודֹור ּדֹור ּבכל הּיֹועצים הם הּזקנים . «≈∆ְְֲִִֵֵַַָָ
איׁש. אלף מאֹות ׁשׁש עם לדּבר יּוכלּו לא ְְִִִֵֵֵֶֶַֹּכי

להם: ידּברּו הּזקנים ְְְִֵֶַַַָרק
l¯a„ÈÂ לא מׁשה ּכן על הּמליץ, הּוא ּכי . «¿«≈ִִֵֵֶַַֹֹ

אהרן. ידי על רק לעֹולם, יׂשראל עם ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹּדּבר
אליעזר ּתחּתיו  מליץ כן ּכמֹו היה ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָּובמֹותֹו

ְּבנֹו:
`lÔÓ‡iÂ,עּמֹו ה' ּפקד ּכי ׁשּׁשמעּו אחר . ««¬≈ְִֶַַַַָָ

לאברהם: האמּור הּקץ  הּגיע מּגזרת ÌÈÚּכי . ְְִִִֵַַַָָָָ»¿»ְִִַ
על e„wiÂעּנּוי: קדקד. ּכמֹו הּכפל. מּבעלי . ִ«ƒ¿ְְֲִֵֶֶַַַָֹ

ּכאבן. יּדמּו מׁשה. אבל ּבכי ימי וּיּתמּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשקל
ויּדמּו יּתן. מי הנּו''ן. מּבעלי  הם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָוהאֹומרים
הּקדׁש ּבלׁשֹון  ׁשאינם ׁשרׁשים יֹוסיפּו ּכי ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכאבן .
מׁשקל  על רדּו ּכי יראּו והלא הּמׁשקל. ְְְְֲֲִִִִַַַַַָֹּבעב ּור
מה  ּכל ּכי ׁשרׁשים, והם ּבּתים. לכם ְְִִִֵֶַָָָָָּבנּו

ּבעבּור ּׁשּנּוכל רּבים ׁשרׁשים נעׂשה ׁשּלא ֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

הּנכֹון: הּוא ְִַַָָהּמׁשקל,
`¯Á‡Â,האֹותֹות את אהרן ׁשעׂשה אחר . ¿««ֲֶֶַַַָָָֹ

ּכי  ׁשניהם. לֹו ואמרּו ּפרעה. אל ׁשניהם ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹּבאּו
ּפיהּו: ועם ּפי עם אהיה ואנכי הבטיחם ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹהּׁשם 

‰'וּיאמרּו ¯Ó‡ ‰kׁשמעֹו לא הּׁשם וזה . ְַֹ…»«ְְֵֶַָֹ
והּטעם  יׂשראל. אלהי הזּכיר ּכן על ְְְְֱִִִֵֵֵַַַַַָֹֹּפרעה,

לבּדֹו: יעקב ולא יׂשראל a„na¯עם ÈÏ ebÁÈÂ. ְְְֲִֵַַַָֹֹ¿»…ƒ«ƒ¿»
חּגים  ּבעבֹותים. חג אסרּו ּכמֹו זבחים, ְְְְֲִִִִִַַַַָלזּבֹוח

ְִינקֹופּו:
aBÏB˜a ÚÓL‡ ¯L‡ '‰ ÈÓ ¯Ó‡iÂ ׁשֹואל . «…∆ƒ¬∆∆¿«¿ֵ

מׁשה  ּומּתׁשּובת האלהים. ׁשהּוא ה' מי ְֱִִִֶֶַָֹֹהּוא
זה: נלמֹוד כן, אחרי לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַׁשהׁשיב
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(â)ìà eøîàiåýCøc àp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä é ©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈¤Á¤Á
ìLìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úLýeðòbôé-ït eðé §¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½

:áøçá Bà øáca©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£eÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מות ּפן מקרה לׁשֹון זֹו ּפגיעה לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא  אבןאבןאבןאבן

(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz∑ מן לנּוח ּוסבּורים לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, אֹותם ותרחיקּו ּתבּדילּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
וכן ד)הּמלאכה. וכן:(משלי רחקהּו. ּבֹו", ּתעבר אל – א)"ּפרעהּו ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו הּוא",(שמות פרּוע "ּכי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
ונתעב  ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.נרחק eÎÏ∑לא לכּו מצרים ׁשעּבּוד מלאכת אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם ְְְִִָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּברׁשּות  ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל ותדע לוי, ׁשל ׁשבטֹו על עזרא עזרא עזרא עזרא .היתה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

(ä)ízaLäå õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàŸ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑ הּוא ּגדֹול הפסד מּסבלתם, אֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
עזרא עזרא עזרא עזרא .זה  אבןאבןאבןאבן ֶ

(å)åéøèL-úàå íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑.יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, לרּדֹות מצרּיים ממּנה והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים. ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבעֹוׂשי אבןאבןאבןאבן ְְֵַָָ

(æ)ìBîúk íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´
ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑ הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו אֹותן ∑ÌÈ·Ï.אשטובל"א, ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ∆∆ְִִִַָ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַָ
ּבכבׁשן  אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ÌLÏL.ּבחּמה, ÏBÓ˙k∑ עֹוׂשים הייתם הּנה ּכאׁשר עזרא עזרא עזרא עזרא .ולּקטּו∑eLL˜Â.עד אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֶַַָָָƒ¿ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿ְְַ

ÏÈÊג  ‡ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

LÓ‰ד  ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z Ô¯‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎÁÏÙÏ¿»¿«¿

nÚ‡ה  ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

ÔÈBËÏLו  ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈÓÏ È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ÈÓ¯ÓÏז  ‡ÓÚÏ ‡·z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

be¯Ó‡iÂׁשהיּו העברים אלהי הּוא הּׁשם זה . «…¿ְֱִִֵֵֶֶַָָֹ
ויצחק  עברי. הּנקרא אברהם והּוא ְְְְְְְִִִִִַַָָָָיֹודעים,
ּכי  ּבּפסּוק אפרׁש ּכאׁשר ּובניו. ויעקב ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָֹּבנֹו.

עברי: עבד מּלת e¯Ó‡iÂתקנה .‡¯˜ּכמֹו ְְִִִֶֶֶ«…¿ִַƒ¿»ְ
ּפגיעה. ּכטעם והּוא הּגלּבע, ּבהר נקראתי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹֹנקרא 
יבא  ּפן לחֹוג, חּיבים הם לּמה לֹו ּפרׁש ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹוה ּנה

מּלת חרב: אֹו eÚbÙÈּדבר Ôtאנחנּו ּכֹוללת . ִֶֶֶֶַ∆ƒ¿»≈ְֲֶֶַ
הּמצרּיים. וכל עּמנּו ּפרעה אּתה ּגם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹיׂשראלים.
מצרּיים  ואכל הערב ׁשּבא ּפרעה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכראֹות
וּיאכלם, ערֹוב ּבהם יׁשּלח ׁשּכתּוב  ּכמֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹרּבים,
ּומׁשה  ּבארץ. לאלהיכם זבחּו לכּו אמר ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאז
ּדר רק ּבארץ, ּכן לעׂשֹות נכֹון לא ֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹהׁשיבֹו
הּוא  הּמרחק וזה ירחקּו. ּבּמדּבר ימים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשת 

יׁשר. ּבדר להֹול סיני הר ּובין מצרים ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבין
על  האלהים את ּתעבדּון ּכּכתּוב יזּבחּו, ְְְְֱִִֶַַַַָָָֹוׁשם
ההר. ּתחת מז ּבח מׁשה ו ּיבן ועֹוד, הּזה. ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההר
סיני  ּבהר עמלק, ּבחליׁשת ׁשּבנה  הּמזּבח ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּגם
ּכתיב  וׁשם ּברפידים, וּיחנּו ּכתּוב ּכי ְְְֲִִִִִַַָָהּוא.
ּובבא  ּבחֹורב. הּצּור על ׁשם לפני עֹומד ְְְְִִֵֵֶַַָָֹהּנני
לזּבֹוח. ׁשּילכּו יׂשראל לקצת רׁשּות נתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהארּבה
הּמקנה  רק ּכּלם, ללכת רׁשּות נתן חׁש ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּובמּכת
הּדבר  ׁשּבא וכראֹותם עּמהם. יל לא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלהם 
מׁשה  ּדברי להם נתּבררּו אז הּבכֹורים, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹוהּכה 
מתים, ּכּלנּו אמרּו ּכן על ּבּדבר. יפּגענּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּפן

ּגם לז ּבֹוח, ללכת הּמצרים אֹותם  ְְְְִִִֵֶֶַַַָָוגרׁשּו
ְִִהׁשאילּום:

c¯Ó‡iÂוכמֹוהּו ׁשּבּוׁש. ּכמֹו ּתפריעּו מּלת «…∆ְְְִִִַַָ
ּבמּלת וכלל עם. יּפרע חזֹון eÎÏּבאין  ְְְִִֵַַַַָָָ¿

ÌÎÈ˙BÏ·ÒÏ ּכל ּכנגד הם ּכי ואהרן. מׁשה ¿ƒ¿≈∆ְְֲִֵֶֶֶַָֹֹ
והעד, עסקיכם. ּכמֹו סבלֹותיכם אין ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָיׂשראל.

מּסבלֹותם: אֹותם ְְְִִִֶַָָוהׁשּבּתם
d¯Ó‡iÂּפרּוׁש ּכי יפת, אמר .‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰ «…∆ִֵֶֶַָ≈«ƒ«»

ı¯‡‰ ÌÚ חרב אֹו ּדבר יבא אם נחּוׁש ׁשּלא «»»∆ִֶֶֶֶֶָָֹֹ
ּדעּתי  ּולפי הּסֹובלים. הם רּבים ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַעליכם,

מב ּקׁשים אּתם ּגד ֹולה מלאכה ְְְְִֵֶֶַַָָָׁשּפרּוׁשֹו
ְְִַלהׁשּבית:

eÂˆÈÂ העם וׁשֹוטרי הּמצרּיים. הם הּנֹוגׂשים . «¿«ְְְְִִִִֵֵַַָָ
מּיׂשראל: ְִִֵֵָהם

fÔeÙÒ‡˙ ‡Ïלהיֹותֹו והּמנהג ּבאל''ף ּכתּוב . ……ƒְְְְִִֶַָָָ

zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ycew zayl inei xeriy

(ç)ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàåíL §¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ
íä ïk-ìò íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz̈¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³

ìàì äçaæð äëìð øîàì íé÷òöý:eðé «Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«
i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑ סכּום א ֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

עליהם  העבֹודה ּתכּבד למען עּתה ּגם עליהם ÌÈt¯.ּתׂשימּו Èk∑ הּבּטלה אל ּפֹונה לּבם לכ הם, העבֹודה מן ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָƒƒ¿ƒְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
וגֹו' נלכה לאמר: הם ∑k˙Ó˙.וצֹועקים חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן – המתּכן הּכסף את עלילֹות, נתּכנּו ולֹו לבנים, .ותכן ְְְֲִֵֵָֹ«¿…∆ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻ

ÌÈt¯∑ ּבלע"ז רטריי"ש מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמלאכה אבןאבןאבןאבן ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(è)eòLé-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−
-éøáãa:ø÷L §¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑ ואׁשעה" לֹו: ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ה' "וּיׁשע לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ויסּפר, ּולׁשֹועין, מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל תמיד". ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּבחּקי

ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל יׁשעּואל "ואל לכּתב: לֹו היה ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי נז)אל עֹוׂשהּו",(ישעיה על האדם לא)"יׁשעה עלֿקדֹוׁש(שם ׁשעּו "ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

יז)יׂשראל", דּבּור,(שם לׁשֹון אחר אבל לאחריהם. סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש מצאתי ולא הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכגֹון: ּבי"ת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר לג)ּכמתעּסק ּב",(יחזקאל יב)"הּנדּברים ואהרן (במדבר מרים "וּתדּבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

ד)ּבמׁשה", ּבי",(זכריה הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים קיט)"לדּבר ּבדברי (תהלים יׁשעּו "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי "ואדּברה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
והבאי  ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל .ׁשקר", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - fenz c"k meiÎmeid)

ׁשׁשׁשׁשקרקרקרקר ּבּבּבּבדברידברידברידברי ייייׁשׁשׁשׁשעעעעּוּוּוּו ואלואלואלואל ּבּבּבּבּהּהּהּה ויעויעויעויעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים עלעלעלעל העבהעבהעבהעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ט)ּתּתּתּתככככּבּבּבּבדדדד (ה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אמר: ה'צמח־צדק' ִֶֶֶַַַַָָהרּבי

"ּתכּבד  להיֹות צרי ּכי גֹו'", יׁשעּו "ואל ּבבחינת היא – הּבֹורא עבֹודת ּבעניני מהרּבי ּברכה ּבּקׁשת הּנה 'ּפנימי', ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָלחסיד
ּבּה". ויעׂשּו האנׁשים על עזרא עזרא עזרא עזרא העבֹודה אבןאבןאבןאבן ְֲֲֲִַַָָָָָ

(é)äk øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®ŸµŸ
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²
:øác íëúãáòî¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ ּבזריזּות ליל אּתם Ú¯‚.ּוצריכים ÔÈ‡ Èk∑ ׁשהייתם לבנים סכּום מּכל ּדבר, «∆¿¿»∆∆∆ְְִִִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְְֱִִִֵֶֶָָָ
הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עזרא עזרא עזרא עזרא .עֹוׂשים אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ÈlÓzÓח  ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
dÈÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡‰Ï‡ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ≈≈¿««√»¡»»»

daט  Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

e¯Ó‡Âי  È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ ÈBËÏL e˜Ùe¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא  ‡·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎÁÏtÓ ÚÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

dxezd lr `xfr oa`

ּבֹוני  ּומנהג ּביּו''ד. מתחּלפין ּוׁשניהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָּבוי''ו,
ׁשּיעמידּנּו: קׁש אֹו ּתבן עּמֹו לערב ÔaÏÏעפר, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¿…

מהאבנים, חזק הּלבנים ּובנין לבנה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָמּגזרת
האבנים  ּובנין הּמים, יּזיקהּו העפר ּבנין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּכי
הּלבנה  להם וּתהי ּכתּוב, וכן האׁש. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיּזיקהּו
יׁש ּכי ודע לחמר. להם היה והחמר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלאבן
ּבסֹוף  אֹו ּבאתנח מּמעלתם יׁשּתּנּו לא ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹׁשמֹות

ּוב  ספר. ּכמֹו קטן. קמץ ּבבעלי בעלי ּפס ּוק, ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָ
וטעמּה ּתבן, ּכן והּנה צדק. ּכמֹו קטן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפתח

נמצאּו: ּככה רק נֹודע, מּגזרת eLL˜Âלא . ְְִַַָָֹ¿…¿ְִִַ
הּכפל: מּבעלי ֲִֵֶֶַַַקׁש

g˙k˙Ó ˙‡Â:ידּוע ּדבר ּתכן ּכמֹו . ¿∆«¿…∆ְֶַָָָֹ
h„aÎz אל ּכמֹו יׁשעּו. אל ּכי הּגאֹון אמר ƒ¿«ְְִִַַַַָָ

.ּפחּד ּתת מּמּלת ּכחסרֹונֹו חסר והנּו''ן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָיׁשענּו.
החֹולם  ּדברי אל תׁשמע ולא תאבה ְְְְִִֵֵֶֶַַֹֹֹולא
ּתּתה  ׁשּנמצא  ּבעבּור ּתת, ׁשרׁשֹו ּכי ְְֲִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
.לנגּד עֹונֹותינּו ׁשּתה ּכמֹו חׁשב ערף. ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹלי
ּבמּלת  הּׁשני הּתי''ו ּכי לכחׁש יּוכל לא ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַֹוהּנה
ּבדגׁש. מּובלעה עּקר ׁשל והּתי''ו לנכח, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתּתה
והׁשּבּתי  ּכּתי''ו להּדגׁש. ראּוי ׁשהּתי''ו  ְְְְִִִֵֶַַָָָָאע''פ
הנּו''ן  ׁשּיהיה טֹוב יֹותר ּכן אם רעה. ְִִֵֵֶֶַַָָָחּיה
היה  ּכי אמתֹו. ּבתי''ו הנ ּו''ן ּכהתּבּלע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמבלע 

ּתנּת. ותת ּבנּת. ּובת אמנתֹו. להיֹות ְְְְְְְִַַַַַָָראּוי
ּכחסרֹון  לי, ּתּתה  מּמּלת הראׁשֹון נּו''ן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָוחסרה 
ּבהרים  ּגע נּו''ן וחסרּו מאד. רד והּיֹום ְְְְִֶַַָָָֹיּו''ד 
ּכאׁשר  ירּפּו, ּכמֹו יׁשעּו ּכי ּדעּתי ּולפי ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָויעׁשנּו.
ועיניו  מּני. ׁשעּו מּמּני. הׁשע ּוכמֹו נרּפים. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָאמר
ּתכהינה. העינים ּתרּפינה ּכאׁשר ּכי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהׁשע.
וטעם  רֹואים. עיני תׁשעינה ולא ְְְְִִֵֵֶַַָָֹוכמֹוהּו,

¯˜L È¯·„a ׁשּמבטיחים ׁשקר ּדברי ּבעבּור , ¿ƒ¿≈∆∆ְְֲִִִֵֶֶֶַַ
ואהרן: מׁשה ְֲֶַָֹֹאֹותם

ie‡ˆiÂ:העֹובדים העם אל הּמלך מארמֹון . «≈¿ְְִֵֶֶֶַַָָָ
`ie‡ˆÓz ¯L‡Ó Ìz‡:רחֹוק אֹו קרֹוב . «∆≈¬∆ƒ¿»ָָ



נט zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"k ycew zayl inei xeriy

(ç)ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàåíL §¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ
íä ïk-ìò íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz̈¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³

ìàì äçaæð äëìð øîàì íé÷òöý:eðé «Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«
i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑ סכּום א ֹותֹו להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ׁשהיה הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

עליהם  העבֹודה ּתכּבד למען עּתה ּגם עליהם ÌÈt¯.ּתׂשימּו Èk∑ הּבּטלה אל ּפֹונה לּבם לכ הם, העבֹודה מן ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָƒƒ¿ƒְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
וגֹו' נלכה לאמר: הם ∑k˙Ó˙.וצֹועקים חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן – המתּכן הּכסף את עלילֹות, נתּכנּו ולֹו לבנים, .ותכן ְְְֲִֵֵָֹ«¿…∆ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻֻ

ÌÈt¯∑ ּבלע"ז רטריי"ש מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמלאכה אבןאבןאבןאבן ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(è)eòLé-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−
-éøáãa:ø÷L §¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑ ואׁשעה" לֹו: ודֹומה נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ּתמיד וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ה' "וּיׁשע לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר אפׁשר ואי ואׁשּתעי. ויסּפר, ּולׁשֹועין, מתרּגמינן ולׁשנינה, למׁשל תמיד". ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּבחּקי

ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין ואל וגֹו' הבל יׁשעּואל "ואל לכּתב: לֹו היה ׁשאםּֿכן, יפנּו, אל יׁשעּו", "אל ּולפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ּדברי נז)אל עֹוׂשהּו",(ישעיה על האדם לא)"יׁשעה עלֿקדֹוׁש(שם ׁשעּו "ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

יז)יׂשראל", דּבּור,(שם לׁשֹון אחר אבל לאחריהם. סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש מצאתי ולא הּמזּבחֹות", אל יׁשעה "ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכגֹון: ּבי"ת, ׁשּמּוׁש לׁשֹון נֹופל ּבדבר, לדּבר לג)ּכמתעּסק ּב",(יחזקאל יב)"הּנדּברים ואהרן (במדבר מרים "וּתדּבר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

ד)ּבמׁשה", ּבי",(זכריה הּדבר יא)"הּמלא ּבם",(דברים קיט)"לדּבר ּבדברי (תהלים יׁשעּו "אל ּכאן: אף ,"ּבעדתי "ואדּברה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
והבאי  ׁשוא ּבדברי נדּברים יהיּו אל .ׁשקר", ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - fenz c"k meiÎmeid)

ׁשׁשׁשׁשקרקרקרקר ּבּבּבּבדברידברידברידברי ייייׁשׁשׁשׁשעעעעּוּוּוּו ואלואלואלואל ּבּבּבּבּהּהּהּה ויעויעויעויעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים עלעלעלעל העבהעבהעבהעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ט)ּתּתּתּתככככּבּבּבּבדדדד (ה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אמר: ה'צמח־צדק' ִֶֶֶַַַַָָהרּבי

"ּתכּבד  להיֹות צרי ּכי גֹו'", יׁשעּו "ואל ּבבחינת היא – הּבֹורא עבֹודת ּבעניני מהרּבי ּברכה ּבּקׁשת הּנה 'ּפנימי', ׁשהּוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָלחסיד
ּבּה". ויעׂשּו האנׁשים על עזרא עזרא עזרא עזרא העבֹודה אבןאבןאבןאבן ְֲֲֲִַַָָָָָ

(é)äk øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®ŸµŸ
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²
:øác íëúãáòî¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ ּבזריזּות ליל אּתם Ú¯‚.ּוצריכים ÔÈ‡ Èk∑ ׁשהייתם לבנים סכּום מּכל ּדבר, «∆¿¿»∆∆∆ְְִִִִֵֵֶַƒ≈ƒ¿»ְְֱִִִֵֶֶָָָ
הּמל מּבית מזּמן לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עזרא עזרא עזרא עזרא .עֹוׂשים אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ÈlÓzÓח  ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
dÈÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡‰Ï‡ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ≈≈¿««√»¡»»»

daט  Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

e¯Ó‡Âי  È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ ÈBËÏL e˜Ùe¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא  ‡·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎÁÏtÓ ÚÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

dxezd lr `xfr oa`

ּבֹוני  ּומנהג ּביּו''ד. מתחּלפין ּוׁשניהם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָּבוי''ו,
ׁשּיעמידּנּו: קׁש אֹו ּתבן עּמֹו לערב ÔaÏÏעפר, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¿…

מהאבנים, חזק הּלבנים ּובנין לבנה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָמּגזרת
האבנים  ּובנין הּמים, יּזיקהּו העפר ּבנין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּכי
הּלבנה  להם וּתהי ּכתּוב, וכן האׁש. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיּזיקהּו
יׁש ּכי ודע לחמר. להם היה והחמר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלאבן
ּבסֹוף  אֹו ּבאתנח מּמעלתם יׁשּתּנּו לא ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹׁשמֹות

ּוב  ספר. ּכמֹו קטן. קמץ ּבבעלי בעלי ּפס ּוק, ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָ
וטעמּה ּתבן, ּכן והּנה צדק. ּכמֹו קטן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפתח

נמצאּו: ּככה רק נֹודע, מּגזרת eLL˜Âלא . ְְִַַָָֹ¿…¿ְִִַ
הּכפל: מּבעלי ֲִֵֶֶַַַקׁש

g˙k˙Ó ˙‡Â:ידּוע ּדבר ּתכן ּכמֹו . ¿∆«¿…∆ְֶַָָָֹ
h„aÎz אל ּכמֹו יׁשעּו. אל ּכי הּגאֹון אמר ƒ¿«ְְִִַַַַָָ

.ּפחּד ּתת מּמּלת ּכחסרֹונֹו חסר והנּו''ן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָיׁשענּו.
החֹולם  ּדברי אל תׁשמע ולא תאבה ְְְְִִֵֵֶֶַַֹֹֹולא
ּתּתה  ׁשּנמצא  ּבעבּור ּתת, ׁשרׁשֹו ּכי ְְֲִִֵֵֶַַָָָָהאֹומר
.לנגּד עֹונֹותינּו ׁשּתה ּכמֹו חׁשב ערף. ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹלי
ּבמּלת  הּׁשני הּתי''ו ּכי לכחׁש יּוכל לא ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַֹוהּנה
ּבדגׁש. מּובלעה עּקר ׁשל והּתי''ו לנכח, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹּתּתה
והׁשּבּתי  ּכּתי''ו להּדגׁש. ראּוי ׁשהּתי''ו  ְְְְִִִֵֶַַָָָָאע''פ
הנּו''ן  ׁשּיהיה טֹוב יֹותר ּכן אם רעה. ְִִֵֵֶֶַַָָָחּיה
היה  ּכי אמתֹו. ּבתי''ו הנ ּו''ן ּכהתּבּלע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמבלע 

ּתנּת. ותת ּבנּת. ּובת אמנתֹו. להיֹות ְְְְְְְִַַַַַָָראּוי
ּכחסרֹון  לי, ּתּתה  מּמּלת הראׁשֹון נּו''ן ְְֲִִִִֵֶַַַָָָוחסרה 
ּבהרים  ּגע נּו''ן וחסרּו מאד. רד והּיֹום ְְְְִֶַַָָָֹיּו''ד 
ּכאׁשר  ירּפּו, ּכמֹו יׁשעּו ּכי ּדעּתי ּולפי ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָויעׁשנּו.
ועיניו  מּני. ׁשעּו מּמּני. הׁשע ּוכמֹו נרּפים. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָאמר
ּתכהינה. העינים ּתרּפינה ּכאׁשר ּכי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהׁשע.
וטעם  רֹואים. עיני תׁשעינה ולא ְְְְִִֵֵֶַַָָֹוכמֹוהּו,

¯˜L È¯·„a ׁשּמבטיחים ׁשקר ּדברי ּבעבּור , ¿ƒ¿≈∆∆ְְֲִִִֵֶֶֶַַ
ואהרן: מׁשה ְֲֶַָֹֹאֹותם

ie‡ˆiÂ:העֹובדים העם אל הּמלך מארמֹון . «≈¿ְְִֵֶֶֶַַָָָ
`ie‡ˆÓz ¯L‡Ó Ìz‡:רחֹוק אֹו קרֹוב . «∆≈¬∆ƒ¿»ָָ
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(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤
i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑ הּטיט ּתבן לצר לקט ללקט אסיפה, הּמתּפּזר ∑˜L.לאסף ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ¿…≈««∆∆ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ«ְְִִֵֵֶַַַָָ

מקֹומֹות  ּבׁשאר קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִַָָָ

(âé)BîBéa íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½
:ïázä úBéäa øLàk©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑ הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .מּוכן! אבןאבןאבןאבן ָ

(ãé)äòøô éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ
ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàìíL ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ

:íBiä-íb ìBîz-íb©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL ekiÂ∑ הּלבנים מׁשלימין ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים היּו, יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

זכּו לפיכ הּמלאכה. עֹוׂשי את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו הּסכּום, מן חסר והיה מצרּיים, ׁשהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלּנֹוגׂשים,
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ונאצל סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים איׁשאֹותן ׁשבעים "אספהּֿלי ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

וׁשֹוטריו  העם זקני הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת מאֹותן יׂשראל", Ï‡¯NÈ.מּזקני Èa È¯ËL ekiÂ∑ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈
עליהם: לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה נגׂשי ׂשמּו להם:אׁשר אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? לּמה וגֹו'". מּדּוע "מּדּוע "לאמר ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

היה  והּוא אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּכתמֹול ללּבן עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם כּליתם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
להם  נּתן הּתבן הּנֹוגׂשים ∑ekiÂ.ּבהיֹות אחרים. מּיד הּכּו וּיפעלּו, עזרא עזרא עזרא עזרא .הּכּום לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְִִֶֶֶַָָ«Àְְְֲֲִִִִֵַַַֻֻ

(åè)øîàì äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ¥®Ÿ
éãáòì äë äNòú änì:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázäpäå eNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®§¦¥¯
éãáò:Enò úàèçå íékî E £¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ eÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ·Ïe∑ לבנים לנּו עׂשּו אֹומרים הראׁשֹון הּנֹוגׂשים EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑ היה אּלּו ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ¿»»«∆ִָָ
הּוא. עּמ חטאת זה ודבר ּדבּוק , ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, ּפרּוׁשֹו:נקּוד וכ הּוא, ּדבר ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ

,עּמ על חּטאת מביא זה ּכמֹו:ודבר ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו לבית (רות ּכמֹו ׁשהּוא לחם", ּבית "ּכבאנה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
הרּבה  וכן עזרא עזרא עזרא עזרא .לחם, אבןאבןאבןאבן ְְֵֵֶֶַ

(æé)äëìð íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈
:ýåýéì äçaæð עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§§¨¬©«Ÿ̈«

„ÌÈ¯ˆÓיב  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג  ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡iBËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

ÔB‰ÈÏÚיד  e‡ÈpÓ Èc Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯Ù ÈBËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈ·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈

(˜„Ì)טו  eÁÂˆe Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„·ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

‡ÔÈ¯Óטז  ‡i·Ïe CÈc·ÚÏ ·‰È˙Ó ‡Ï ‡·zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Ú ‡Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

‡Ôezיז  Ôk ÏÚ ÔÈÏËa Ôez‡ ÔÈÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

Ú¯‚ ÔÈ‡ Èk,קמּוץ הּוא ּכן על ּתאר, . ƒ≈ƒ¿»ֵַַָֹ
ְִַָּכּמׁשּפט:

aiıÙiÂ ׁשהצריכם ּפרעה והּפעל יֹוצא, ּפעל . «»∆ְְְִִֵֶַַַַָֹֹֹ
היהÔ·zÏלהפיץ: והחמר ּכמֹו ּתבן. ּתחת . ְִָ«∆∆ְְֵֶֶַַַָָָ

ֶַֹלחמר:
biÌÈˆ‡ ÌÈN‚Bp‰Â ׁשב ּכמּלת יֹוצא. ּפעל . ¿«¿ƒ»ƒְִֵַַָֹ

עֹומד: ּופעם יֹוצא ּפעם ׁשּיּמצא מׁש, ְִִֵֵֵֶַַַַַָָּוכמּלת
להם:Ó‡Ï¯וטעם לאמר .BÓBÈa ÌBÈ ¯·c. ְַַ≈…ֵֶָֹ¿«¿

ּבחדׁשֹו: חדׁש מּדי ְְְִֵֶָֹּכמֹו
ci.Ì‰ÏÚ 'B‚Â ekiÂ וטעם יׂשראל. ּבני על «À¿¬≈∆ְְְִֵֵַַַָ

הּיֹום  הּוא ּתמֹול והּנה ּפרׁשּתיו. ּגם ְְְְִִִֵֵַַַלהֹוסיף 
התעּסקּו ולא העם לעיני האֹותֹות  מׁשה ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשעׂשה
אל  ואהרן מׁשה ׁשּבא הּיֹום ּגם ְֲֲֶֶֶַַַַָָָֹֹּבעבֹודתם.
ההּוא: ּבּיֹום ּפרעה ויצו ּכתּוב, וכן ְְְְֵַַַַַַָֹֹּפרעה.

ehEÈ„·ÚÏ‰Î ‰NÚz ‰nÏמנהג היה ׁשּלא . »»«¬∆…«¬»∆ְְִֶָָָֹ
ּכן: ֲֵַלעׂשֹות

zNnE fh˙‡ËÁÂהׁשיבֹו והוי''ו עבר, ּפעל ¦©¿»»ְֱִַַָָָֹ
וכאׁשר  וחטאה. ּכמֹו היא ּכי ּכּמׁשּפט. ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלעתיד
ולא  חטא, ּבמּלת היא ּכאׁשר האלף ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹהעלימּו
החליפּו ּכן על אל''ף, אחר נעלם לׂשּום ְְְִֵֶֶֶַַַָָָיּוכלּו

וכמֹוהּו, ּבט'. ּדגׁש לׂשּום צר ואין ּבתי''ו. ְְְֵֵֶַַָָָָֹהה'
לׁשֹון  הּזה ּבּמקֹום והעם הרעה. אתכם ְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָוקראה
לבטח. יֹוׁשבת  ּבקרּבּה אׁשר העם ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָנקבה.
החטא  ּכי והּטעם הּזה. העם ׁשֹובבה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָמּדּוע
יהיה  החטא ּכי מּוסר ּדר וכּנּו .עלי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָיהיה
ׁשלמה  ּובני אני והייתי  וכמֹוהּו, ׁשמֹו. ְְְְְֲִִִִַָָֹֹעל

את וּימירּו למֹו ילעגּו ואֹויבינּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָחּטאים.
ְָּכבֹודם:

fi¯Ó‡iÂ מתאּמץ הּוא ּכי ּדבריהם הֹועילּו לא . «…∆ְְִִִִֵֵֶַֹ
לּבֹו: ְִֶֹּבחזק
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(çé)íéðáì ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−
:eðzz¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב ּבענין:(מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף וּימנּו"את "וּיצּורּו ¿…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן ֶֶֶַ

(èé)-àì øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL e‡¯iÂ∑ ידם על הּנרּדים חבריהם אֹותם,∑Ú¯a.את הּמֹוצאת וצרה ּברעה אֹותם ראּו «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְְֵַָָָָָָָ
על  העבֹודה וגֹו'"ּבהכּבידם תגרעּו "לא לאמר: עזרא עזרא עזרא עזרא .יהם אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ואבירם אנׁשים ּדתן ונּצבים, נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר עזרא עזרא עזרא עזרא .היּו, אבןאבןאבןאבן ְֱִִֶֶֶַָָָָ

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
-úúì åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈¨«¤

:eðâøäì íãéa áøç עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
:éðzçìL äf änì äfä íòì̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם .(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 'nr ,e wlg zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה לעםלעםלעםלעם הרעתההרעתההרעתההרעתה כב)ללללּמּמּמּמהההה (ה, ֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּדבר. סּבת את להבין ּבּקׁש אּלא הרעתה", "לּמה ּבאֹומרֹו חס־וׁשלֹום, ׁשמּיא ּכלּפי ּבטרּוניא ּבא לא רּבנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמׁשה

להיֹות  צריכה הּגאּולה ּכי הּסיק יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען להיֹות ּבֹו ּבחר ׁשהּקּב"ה ּומּכיון חכמה. – היא מׁשה ׁשל ּובחינתֹו ּדרּגתֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכי
ותהלי סדר את להבין ּבּקׁש הּוא – ׁשליחּותֹו מּמּלּוי חלק הרעתה" "לּמה ׁשאלתֹו היתה ּכ מּׁשּום והגיֹונית. ׂשכלית ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּבצּורה

והּגיֹון. ּבׂשכל ְְְִֵֶַָָהּגאּולה
והאמּונה  הּבּטּול מרּגׁש להיֹות צרי ּובחכמה ּבׂשכל ּגם הרעתה". לּמה אמרּת ואּתה אחרי, הרהרּו לא "האבֹות הקּב"ה: לֹו ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻאמר

וחקירֹות. לׁשאלֹות מקֹום יׁש ּתמיד ולא הׂשכל, מן ׁשּלמעלה עזרא עזרא עזרא עזרא הּפׁשּוטה אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ÔBÎÏיח  ·‰È˙È ‡Ï ‡·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôezz ‡i·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט  ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ·lÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

˜ÔÈÓÈכ  Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

Ècכא  Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב  ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:ÈzÁÏL Ô„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

gie„·Ú eÎÏ ‰zÚÂ הם ּגם לּׁשֹוטרים, אמר . ¿«»¿ƒ¿ְִֵַַַָ
לעבֹוד: ֲִַַָחּיבים

hie‡¯iÂ הּבאים ּבּפסּוקים ּדבק הּפסּוק זה . «ƒ¿ְִִֵֶַַַָָָ
ׁשאמר  ּבעבּור ּבצרה נפׁשם ראּו ּכי ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָאחריו,
יֹום  ּדבר מּלבניכם תגרעּו לא ּפרעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹלהם
עליהם. והתרעמּו ואהרן מׁשה ּופגעּו ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַָֹֹּביֹומֹו,
וּירעּו וכמֹוהּו, ועצמם. נפׁשם ּכמֹו אֹותם ְְְְְִֵַַַַָָָָָּומּלת
יהּודה  ורּבי ּבּגיא. אֹות ֹו וּיקּבר אֹותם. ְְְְִִִַַַַָָָֹהרֹועים

ּפתח  אל אֹותֹו יביא ּכמֹוהּו, ּכי אמר ּבלעם ְִִִֶֶֶַַָָָָּבן
להביאֹו: יצּוה ׁשהּכהן ּדעּתי ּולפי מֹועד. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאהל

keÚbÙiÂוכמֹוהּו נּצבים. היּו והם מּלת ּתחסר . «ƒ¿¿ְְְִִִֵֶַַָָָ
עֹומד  היה והּנה  חֹולם. היה חֹולם, ְְִֵֵֵֵַָָָָֹּופרעה

ּככה: ורּבים היאר. ְְִַַַָָֹעל
`k'‰ ‡¯È e¯Ó‡iÂ.עליכם ׁשהּוא חמסנּו . «…¿≈∆ֲֲֵֵֶֶָ

ּבמקֹום  מתחּברֹות ההרּגׁשֹות החמׁש ּכי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָודע
הרּגׁשה  אמדּו ּכן על מהּמצח. למעלה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד

ורּבי  האֹור. ּומתֹוק ּכמֹו חברּתּה, ּתחת ְְְֲִֶַַַַַָָָאחת
ּבעיניו  ונבאׁשים נמאסים ׁשאנּו אמר ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָמרינּוס

רע: ְֵַַּכריח
ak‰LÓ ·LiÂ ׁשהּׁשם אחר ׁשאלּה הּנה . «»»…∆ְִֵֵֶַַַָָ

לא  ּכי ידעּתי ואני לֹו, ואמר למׁשה ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹהֹודיע
ׁשּיעׂשה  עד ,להל מצרים מל אתכם ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹיּתן
יתרעם  לּמה ּכן אם צּוהּו, אׁשר האֹותֹות ְֲִִִֵֵֶַָָָָָּכל
הּצלּת. לא והּצל ׁשּלחּתני, זה לּמה לֹומר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשה 
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(çé)íéðáì ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−
:eðzz¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב ּבענין:(מלכים ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף וּימנּו"את "וּיצּורּו ¿…∆¿≈ƒְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן ֶֶֶַ

(èé)-àì øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL e‡¯iÂ∑ ידם על הּנרּדים חבריהם אֹותם,∑Ú¯a.את הּמֹוצאת וצרה ּברעה אֹותם ראּו «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַַָָ¿»ְְֵַָָָָָָָ
על  העבֹודה וגֹו'"ּבהכּבידם תגרעּו "לא לאמר: עזרא עזרא עזרא עזרא .יהם אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ואבירם אנׁשים ּדתן ונּצבים, נּצים ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר עזרא עזרא עזרא עזרא .היּו, אבןאבןאבןאבן ְֱִִֶֶֶַָָָָ

(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
-úúì åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈¨«¤

:eðâøäì íãéa áøç עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
:éðzçìL äf änì äfä íòì̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם .(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 'nr ,e wlg zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה לעםלעםלעםלעם הרעתההרעתההרעתההרעתה כב)ללללּמּמּמּמהההה (ה, ֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּדבר. סּבת את להבין ּבּקׁש אּלא הרעתה", "לּמה ּבאֹומרֹו חס־וׁשלֹום, ׁשמּיא ּכלּפי ּבטרּוניא ּבא לא רּבנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמׁשה

להיֹות  צריכה הּגאּולה ּכי הּסיק יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען להיֹות ּבֹו ּבחר ׁשהּקּב"ה ּומּכיון חכמה. – היא מׁשה ׁשל ּובחינתֹו ּדרּגתֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכי
ותהלי סדר את להבין ּבּקׁש הּוא – ׁשליחּותֹו מּמּלּוי חלק הרעתה" "לּמה ׁשאלתֹו היתה ּכ מּׁשּום והגיֹונית. ׂשכלית ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹּבצּורה

והּגיֹון. ּבׂשכל ְְְִֵֶַָָהּגאּולה
והאמּונה  הּבּטּול מרּגׁש להיֹות צרי ּובחכמה ּבׂשכל ּגם הרעתה". לּמה אמרּת ואּתה אחרי, הרהרּו לא "האבֹות הקּב"ה: לֹו ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻאמר

וחקירֹות. לׁשאלֹות מקֹום יׁש ּתמיד ולא הׂשכל, מן ׁשּלמעלה עזרא עזרא עזרא עזרא הּפׁשּוטה אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ÔBÎÏיח  ·‰È˙È ‡Ï ‡·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôezz ‡i·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט  ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ·lÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

˜ÔÈÓÈכ  Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

Ècכא  Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»

ÓÏ‡כב  ÈÈ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ·˙Â¿»…∆√»¿»«¬»¿»¿»
:ÈzÁÏL Ô„ ‡ÓÏe ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡zL‡·‡«¿≈¿»¿«»»≈¿»¿«¿«¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

gie„·Ú eÎÏ ‰zÚÂ הם ּגם לּׁשֹוטרים, אמר . ¿«»¿ƒ¿ְִֵַַַָ
לעבֹוד: ֲִַַָחּיבים

hie‡¯iÂ הּבאים ּבּפסּוקים ּדבק הּפסּוק זה . «ƒ¿ְִִֵֶַַַָָָ
ׁשאמר  ּבעבּור ּבצרה נפׁשם ראּו ּכי ְְֲֲִֶַַַַָָָָָָאחריו,
יֹום  ּדבר מּלבניכם תגרעּו לא ּפרעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹלהם
עליהם. והתרעמּו ואהרן מׁשה ּופגעּו ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַָֹֹּביֹומֹו,
וּירעּו וכמֹוהּו, ועצמם. נפׁשם ּכמֹו אֹותם ְְְְְִֵַַַַָָָָָּומּלת
יהּודה  ורּבי ּבּגיא. אֹות ֹו וּיקּבר אֹותם. ְְְְִִִַַַַָָָֹהרֹועים

ּפתח  אל אֹותֹו יביא ּכמֹוהּו, ּכי אמר ּבלעם ְִִִֶֶֶַַָָָָּבן
להביאֹו: יצּוה ׁשהּכהן ּדעּתי ּולפי מֹועד. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאהל

keÚbÙiÂוכמֹוהּו נּצבים. היּו והם מּלת ּתחסר . «ƒ¿¿ְְְִִִֵֶַַָָָ
עֹומד  היה והּנה  חֹולם. היה חֹולם, ְְִֵֵֵֵַָָָָֹּופרעה

ּככה: ורּבים היאר. ְְִַַַָָֹעל
`k'‰ ‡¯È e¯Ó‡iÂ.עליכם ׁשהּוא חמסנּו . «…¿≈∆ֲֲֵֵֶֶָ

ּבמקֹום  מתחּברֹות ההרּגׁשֹות החמׁש ּכי ְְְְְִִֵֶַַַַָָָודע
הרּגׁשה  אמדּו ּכן על מהּמצח. למעלה ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד

ורּבי  האֹור. ּומתֹוק ּכמֹו חברּתּה, ּתחת ְְְֲִֶַַַַַָָָאחת
ּבעיניו  ונבאׁשים נמאסים ׁשאנּו אמר ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָמרינּוס

רע: ְֵַַּכריח
ak‰LÓ ·LiÂ ׁשהּׁשם אחר ׁשאלּה הּנה . «»»…∆ְִֵֵֶַַַָָ

לא  ּכי ידעּתי ואני לֹו, ואמר למׁשה ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹהֹודיע
ׁשּיעׂשה  עד ,להל מצרים מל אתכם ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹיּתן
יתרעם  לּמה ּכן אם צּוהּו, אׁשר האֹותֹות ְֲִִִֵֵֶַָָָָָּכל
הּצלּת. לא והּצל ׁשּלחּתני, זה לּמה לֹומר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשה 
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(âë)äfä íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enò-úà zìvä-àì ìväå§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

å(à)äNòà øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàî¥«©§«
i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא לֹו:(סנהדרין ׁשאמרּתי ּכאברהם לא מּדֹותי, על כא)הרהרּת ל(בראשית יּקרא ּביצחק "ּכי «»ƒ¿∆¿ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ

ּתראה, לפרעה העׂשּוי תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר הרהר ולא לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ּכ ואחר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹזרע",
אּמֹות, ׁשבעה למלכי העׂשּוי לארץ ולא ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „Èa Èk∑ ׁשּתחזק החזקה ידי עליו מּפני ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻƒ¿»¬»»¿«¿≈ְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָ

Bˆ¯‡Ó.יׁשּלחם  ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e∑ הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות יסּפיקּו ולא יגרׁשם, יׂשראל ׁשל ּכרחם על ְְֵַ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על מצרים "וּתחזק ":אֹומר: ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו יגריגריגריגרׁשׁשׁשׁשםםםם חזקהחזקהחזקהחזקה א)ּוּוּוּובידבידבידביד הּגלּות.(ו, מן לצאת נזּכה הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ידי ׁשעל ּולחידּודא, רמז ּבדר לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּפסּוקה. הלכה הּוא ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות אּלא מתּכּנסֹות הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשהרי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמות קכ"ד פרשת חסלת

·CÓLכג  ‡ÏlÓÏ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ˙ÈlÚ ÔcÚÓe≈ƒ»«ƒ¿»«¿…¿«»»ƒ¿»
˙È ‡z·ÊL ‡Ï ‡·ÊLÂ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ L‡·‡«¿≈¿«»»≈¿≈»»»≈«¿»»

:CnÚ«»

Ú¯ÙÏ‰א  „aÚ‡c ÈÊÁz ÔÚk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«∆¡≈ƒ∆¿≈¿«¿…
‡ÙÈ˜˙ ‡„È·e ÔeÁÏLÈ ‡ÙÈw˙ ‡„È· È¯‡¬≈ƒ»«ƒ»¿«¿ƒƒ»«ƒ»

Ò Ò Ò :dÚ¯‡Ó ÔepÎ¯˙È¿»≈ƒ≈«¿≈

áñ÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì úåîù úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

ּפרעה  אל ּדּברֹו מעת ּכי מׁשה חׁשב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּתׁשּובה
העבֹודה  הכּביד הּוא והּנה עּלם. מעליהם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֻיקל 

וטעם ‰¯Ú˙‰עליהם. ‰nÏּׁשאמרּת מה הפ . ְֲֵֶַַ»»¬≈…»ְֵֶֶַַָָ
מּיד  להּצילֹו וארד עּמי. עני את ראיתי ְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹראה

ו  ÈzÁÏLמצרים. ‰Ê ‰nÏ.ליׂשראל להרע . ְְִִַ»»∆¿«¿»ƒְְְִֵַָָ

לּׁשֹוטרים: להׁשיב ּתׁשּובה מצאתי לא ְְְְִִִִֵַָָָָֹוהּנה
bkÊ‡Óe הכּביד אז אליו, ׁשּדּברּתי מהּיֹום . ≈»ְְִִִִֵֵֶַַָָ

ּפרעה  ויצו ּכתּוב הּוא ּכאׁשר עליהם, ְְֲֲֵֶֶַַַַָָֹֻעּלם
והּטעם ההּוא. ‰zÏv,ּבּיֹום ‡ÏÏv‰Â וזה ְַַַַַ¿«≈…ƒ«¿»ְֶ

וּתחל  מעליהם להקל ּפרעה ׁשּיחל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשחׁשבּתי

ּומּלת ‰f‰להּצילם. ÌÚÏ Ú¯‰,יֹוצא ּפעל ְִִַַָ≈«»»«∆ֵַֹ
מאבֹותם: הרעּו ְֲֵֵֵָּכמֹו

`‰‡¯˙ ‰zÚ ¯Ó‡iÂ הּמּכֹות אביא ּכאׁשר . «…∆«»ƒ¿∆ֲִֶַַַָ
אפרׁש ּכאׁשר מעט, להם ירויח אז מצרים, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָעל 

עֹוד:



סג

לשבוע פרשת שמות תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ז טבת
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' טבת
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח טבת
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי -כ"א טבת
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט טבת
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב טבת
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג טבת
פרק כ 

מפרק קח עד סוף פרק קיב

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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טבת  י"ז ראשון יום
פרק יב  ,34 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéòåî äæìù ÷ø,34 'nr cr:åéçà íò

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷ømb ea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
,dlitzd zrya 'd zlecba ezaygn zewnrzdn ,dlitzd ixg`

¯ ,éðîéä ììça úøzñîä Búáäàå 'ä úàøéåzexfer od ,ealay §¦§©§©£¨©§ª¤¤¤¨¨©§¨¦
,elìå øabúäì¯ äfä òøä ìò èìL,zindad ytpd lyäeàúnä §¦§©¥§¦§Ÿ©¨©©¤©¦§©¤

Bì úBéäì àlL ,äåàz©£¨¤Ÿ¦§
¯ øéòa äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨¨¦
dhily rxl didz `ly

,seba dlynneàéöBäì§¦
¯ ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

.ynn lretaLaìúäì§¦§©¥
çna elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦©Ÿ©
Bì ïéà ,òøa øäøäì ,Bcáì§©§©§¥§©¥
øäøäì äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨§©§¥
BðBöøa íBìLå ñç©§¨¦§

¯ ,BçîaLea milery dn ¤§Ÿ
iptn df oi` ,mirx mixedxd
ik ,mda aeygl dvex `edy
oiicr ddep ealy iptn m`
zeltep ,mlerd ibeprz ixg`
Îzeaygn egena `linn

y ,dl` dee`z`l,epevxa
íBìLå ñç ïBöøa ìa÷iL¤§©¥§¨©§¨
äìBòä òøä äæ øeäøä¦§¤¨©¨¤
økæpk çnì áläî åéìàî¥¥¨¥©¥©Ÿ©©¦§¨

ìéòì9¯ ,lr mby ,ixd §¥
dhily oi` ,cala gend
,zindad ytpd ly "rx"l

ì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL ¤¨¦¨©£¦¨§¨
,egena xedxdd dleryn

¯ ,íéãé ézLa eäçBc`ed ¥¦§¥¨©¦
,egena llk mewn el ozep epi`e egek `elna xedxdd z` dgec
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בתחלתו.9. ט, א.10.פרק רא, ח"א

zah g"i ipy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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¯ ,áBè øöiäì BøæBòä̈§§©¥¤
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`id dpeekde ,ryxl dnec `ed miniieqn mixacay inl envr
okzie ,etwza oiicr eytpay "rx"d "ipepia"a mb ,oky ."ipepia"l

."ryx" lv` dfy enk ,ala de`z ea xexyzyòøäL øçàî Cà©¥©©¤¨©
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åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò
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ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, על 4.קדושין שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
בתאוה ומושל שולט שכלו אדמו"ר הלב", כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו
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,gena mixedxd `linn mieedzn ,ala de`z¯ ãiîeziilr mr ¦¨
,gena mixedxddúéäìàä Lôpä àeäL éðMä èôBMä åéìò ÷ìBç¥¨¨©¥©¥¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦

ììça èMtúnä ,çnaL¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨
ïkLî íB÷î álaL éðîéä©§¨¦¤©¥§¦§©

¯ ,áBè øöiäipnid "llg"a ©¥¤
,aehdÎxvid dlbzn ,alay
.ziwl`d ytpd ly zecnd
Îxvid mr wa`p aehdÎxvid
mewn zzl `ly ,rxd
,de`zd ly dyeninl
,`id aehdÎxvid ly "ezrc"
ly mixai`de zegekd lky
lvpidl mikixv ,sebd
.cala dyecw ly mipipra
,òéøënä éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥©©§¦©
àeä-Ceøa-LBãwä àeä©¨¨
¯ ,áBè øöiäì BøæBòä̈§§©¥¤
lr xabzdl egeka didiy

,rxdÎxvidì"æø øîàîk3: §©£©©©
-Ceøa-LBãwä àìîìà"¦§¨¥©¨¨

¯ BøæBò àeä,aehdÎxvil §
¯ ."Bì ìBëé ïéàrxdÎxvil ¥¨

.mei icn mc`a xabznd
¯ ,øæòäåxfer d"awdy §¨¥¤

:`ed ,aehdÎxvil,úéäìàä Lôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää àéä¦©¤¨¨¤¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦
ïBøúék ,òøä øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe ïBøúé dì úBéäì¦§¨¦§§¦¨©¦§©§¦§¥¤¨©§¦§

¯ .ìéòì økæpk ,CLçä ïî øBàäxe`d on zvwy myky ,a"i wxta ¨¦©Ÿ¤©¦§¨§¥
jk ,mlrpe xe`dn `linn beqp jyegde ,jyegd on daxd dgec
hrn znerl ,rxdÎxvid ly jyegdne "zelkq"dn daxd dgcp
ly ezxfr z`hazn jka - ziwl`d ytpdn xi`nd dyecwd xe`n

aehdÎxvil d"awd4xy` z` ,owfd epax uxzn ,mi`ad eixaca .
dn lr ,oey`xd wxtd zligza dywdlk elit`e" zxne` `xnbdy

ixd - "ryxk jipira did ,dz` wicv jl mixne` elek mlerd
m` :mbe" ?"jnvr ipta ryx idz l`e" :zxne` zea` zkqna dpynd
dgnya 'd cearl lkei `le avr didie eaal rxi ryxk eipira didi
mpeyla ewiic l"f epinkg :oldl owfd epax xiaqn - ?"aal aehae
aeygiy ,"ryxk" `l` ,"ryx" envr aeygiy `l ,"ryxk" exn`e
`id dpeekde ,ryxl dnec `ed miniieqn mixacay inl envr
okzie ,etwza oiicr eytpay "rx"d "ipepia"a mb ,oky ."ipepia"l

."ryx" lv` dfy enk ,ala de`z ea xexyzyòøäL øçàî Cà©¥©©¤¨©
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íéøîà éèå÷éì
äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé

[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì
ììçáù òøäù øçàî êà .ì"ðë êùåçä ïî øåàä
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, על 4.קדושין שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
בתאוה ומושל שולט שכלו אדמו"ר הלב", כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, - שבלבו

ש  ההרהור נגד א) היצ"ט: נצחון על טעם "זה בהערה: ש ·ÁÂÓשליט"א הימני שבחלל ב) ;·Ï· משא"כ במוח), יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על



zahסו h"i iyily mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ט שלישי יום
,36 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ä úøåúáù éî óàå,hi 'nr cr:åìåë

úBeàúäì ,BzãìBúk Bt÷úa àeä éðBðéáa éìàîOä ììçaL¤§¨¨©§¨¦§¥¦§¨§§©§§¦§©
,áBhä éaâì èeòîa ìhaúð àìå ,äfä íìBò éâeðòz ìëì äåàz©£¨§¨©£¥¨©¤§Ÿ¦§©¥§¦§©¥©

¯,"wicv"a xacdy enk ,ziwl`d ytpd lyBîB÷nî äçãð àìå§Ÿ¦§¤¦§
¯ Bì ïéàL ÷ø ,ììk,"rx"léøáàa èMtúäì äìLîîe äèéìL §¨©¤¥§¦¨¤§¨¨§¦§©¥§¥§¥

¯ ,óebädhily "rx"l oi` ©
,sebd ixa` lr drtyde
aeygl e` xacl ,zeyrl

.mirx mixac:xirn iaxd
zripna - dfa mb"
`l - rxd zehytzd
rxde ,ezclezn dpzyp
xcrd ik ,etweza
aehd iptn epi` zehytzdd

:"m` ik ,mc`ayéðtî¦§¥
ãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨¥
øéàîe øæBòå ïBéáà ïéîéì¦¦¤§§¥¥¦

¯ úéäìàä Lôpìlkezy ©¤¤¨¡Ÿ¦
,zindad ytpd cbp cenrl
zindad ytpl oi` ,okle
la` .sebd ixa` lr dhily
ytpd ly envr "rx"d

.ezclezk etwza `ed - zindad¯ àø÷ð ïëì,"ipepia"d,"òLøk" ¨¥¦§¨§¨¨
¯,ryx enkEì íéøîBà Blk íìBòä ìk elôà" :ì"æø øîàîk§©£©©©£¦¨¨¨ª§¦§

éðéòa äéä ,äzà ÷écö¯ ,Lnî òLø àìå ,"òLøk E,oky ©¦©¨¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ¨¨©¨
dpynd5etna zxne` ixd,mbe ,"jnvr ipta ryx idz l`e" :yx

,dgnya z"iyd z` cearl lkei `l ,eipira ryx didi m`a ,xen`k
íéøîBàL íìBòäì ïéîàäì àìå ,éðBðéáì Bîöò ÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦©§§¥¦§Ÿ§©£¦§¨¨¤§¦

¯ ,÷écö úâéøãî BfL ,áBhä éaâì ìhaúð BaL òøäL"wicv"a ¤¨©¤¦§©¥§©¥©¤©§¥©©¦

eiyrn xe`ly ,`ed eli`e ,"aeh"l jtde envr "rx"d lhazp cala
xak oi` ea mby "mler"d ayeg - `idy efi` dxiar xaer epi`y -

"rx"mxebdoiicr eay rxd ,oky ,ef dric lawl el l` - zexiarl
,lha `làeä òøä ìL Búeîöòå Búeäî elàk åéðéòa äéäé àlà¤¨¦§¤§¥¨§¦¨§©§¤¨©

ììça Búøeáâáe Bt÷úa§¨§¦§¨¤¨¨
àìå ,BzãìBúk éìàîOä©§¨¦§©§§Ÿ

¯ epnî Cìäå óìç,"rx"d ¨©§¨©¦¤
÷fçúð äaøcàå ,äîeàî§¨§©§©¨¦§©¥
,ïîfä CLîäa øúBé¥§¤§¥©§©

¯ Ba LnzLpL"rx"a ¤¦§©¥
,il`nyd "llg"nyäaøä©§¥

øàLe äiúLe äìéëàa©£¦¨§¦¨§¨
¯ .äfä íìBò éðéðò¦§§¥¨©¤
zcnznd zeynzydd
ipiprl zindad ytpa
z` zwfgn ,dfdÎmlerd
`ed xy`n xzei dgek
ep`y itk ,ezclezn raha
ly eraha df xac mi`ven
wfgzn `edy ,yeg lk
iciÎlr ccgzne
did" :`xnbd xn`n yxtn owfd epaxy ,ixd ,epcnl .ea zeynzydd
in s`e ."ipepia"l envr z` wifgiy dpeekd - "ryxk jipira
envr z` wifgdl el uegpe aeh - dpeilr dbixcna ecnrny
ely "rx"dy aeygie "wicv"l envr z` wifgi m` ,oky ,"ipepia"l
m`ae ,zindad ytpd mr ezngln z` wiqti - "aeh"l lha xak
dhnly dbxcl ezbixcnn letil lelr `ed "wicv" `ed oi` oiicr

."ipepia"n

e` xgqna mb wqery ,wqr lra "ipepia" zece` epcnl dzr cr
cnlp oldl .dceard lre dxezd lr meid lk ayei epi`e dk`lna

ayei" - "ipepia" zece`
elek cinz oezpy ,"lde`

:dxezd wqraéî óàå§©¦
äbäéå Böôç 'ä úøBúaL¤§©¤§§¤§¤

ì äìéìå íîBé da¯ dîL ¨¨¨©§¨¦§¨
äçãpL ììk äçëBä Bæ ïéà¥¨¨§¨¤¦§¤
ìBëé àlà ,BîB÷nî òøä̈©¦§¤¨¨
Búeîöòå BúeänL úBéäì¦§¤¨§©§

¯,rxd lyBt÷úa àeä§¨§
ììça BîB÷îa Búøeáâáe¦§¨¦§¤¨¨

¯ ,éìàîOä,alay÷ø ©§¨¦©

ïðéà ,úéîäaä Lôð ìL äNòîe øeac äáLçî íäL ,åéLeálL¤§¨¤¥©£¨¨¦©£¤¤¤¤©§¥¦¥¨
¯ ,óebä éøáà øàLe íéãiäå ätäå çna íéLaìúî,aeygl ¦§©§¦©Ÿ©§©¤§©¨©¦§¨¥§¥©

dn z` zeyrle xacl
,xeq`yïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©

ìò çnì äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨©Ÿ©©
úéäìàä Lôð ïëìå .álä©¥§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦
øéò"a úìLBî çnaL¤©Ÿ©¤¤¨¦
,ílk óebä éøáà ,"äpè÷§©¨¥§¥©ª¨
äákøîe Leáì eéäiL¤¦§§¤§¨¨

ììL¯ äéLeáì äLixa`y ¦§Ÿ¨§¤¨
zylya miyeal eidi sebd
eidie ziwl`d ytpd iyeal
iabl "dakxn"k mdl milha
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå

æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá

úøåúáù éî óàå
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
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שנסתלקו דאף שהתפלל, לאחר דקאי לקמן „‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏבפי"ב ועד"ז במוח, היצה"ר דעת אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -
לשמה". תמידי ההגיון מפני יג.5.(ע"ב) ב, אבות

zah h"i iyily mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dilr "akex"d¯ ,íäa eLaìúiL,sebd ixa`aäáLçî íäL ¤¦§©§¨¤¤¥©£¨¨
¯ .äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeacxeywd lkay ,ixd ¦©£¤¤©§©¦§©¨

ziwl`d ytpd zhley - zeevn ziiyrle ,dxeza xeaicle daygnl
ytpd lr zepeilrd dciae ,sebd lr - d"awd ly ezxfra -

.zindaddúeäî ìáà£¨¨¨
Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤
äèéìL dì ïéà ¯ úéäìàä̈¡Ÿ¦¥¨§¦¨
dúeäî ìò äìLîîe¤§¨¨©¨¨
Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤
íà ék ,éðBðéáa úéîäaä©§¥¦§¥¦¦¦
àeä 'ä úáäàL äòLa§¨¨¤©£©
íézòa Baì úelbúäa§¦§©¦§¦¦

¯ ,íéðnæî,calaBîk §ª¨¦§
àöBiëå älôzä úòLa¦§©©§¦¨§©¥

¯ .daxkfpy itk ,f`y ¨
"ipepia"d oezp ,mcewd wxta
zadlyÎadl zad`a
lr ritynd xac ,d"awdl
,zindad ytpd ly "rx"d
ly "aeh"l lha didiy

.ziwl`d ytpdíb óàå§©©
¯ ,íòtä úàæonfa mb Ÿ©©©

ziwl`d ytpdyk ,aewpd
,zindad ytpd lr zxabzn
äìLîîe äèéìL ÷ø dðéà¥¨©§¦¨¤§¨¨

¯ ,ãáìziwl`d ytpd §©
,zindad ytpd lr zhley

`idy ,zindad ytpd ly dzedn mvr lr drityn `id oi` la`
,ziwl`d ytpd ipta ixnbl lhazz dnvrkáéúëã6íàìe" : §¦§¦§Ÿ

¯ "õîàé íàlîxacd "dcear"ae ,eyre awri lr xn`p df weqt ¦§Ÿ¤¡¨
df ixd - zindad ytpl ziwl`d ytpd oiay wa`nd lr fnex

"awri"y ,cala "un`i"wfgznepinkgy enke ,"eyr" znerl cala
:z`f mixicbn l"f"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨

yi "ipepia"a ziwl`d ytplydhilyipnf ote`a z`f mbe - cala
.zindad ytpd lr - calaúøabúîe úönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤

ìò¯ ,äðéa àéäL úBøeábä øB÷îa ,úéîäaä Lôð`aeny itk ©¤¤©§¥¦¦§©§¤¦¦¨
qgia mb jk ."zexeab"d xewn `id "dpia"d zxitqy ,dlawd zxeza
`ed ea ,"dpia"d gek `ed ,ziwl`d ytpd zxeabl xewndy ,ytpl

,d"awd ly ezlecb z` oian-Ceøa óBñ-ïéà 'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©¥¨
,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk 'äì äfò äáäà ãéìBäìe ,àeä§¦©£¨©¨©§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦

¯ æàådwfge dielb dad`a dnvr z` z`han ziwl`d ytpdyk §¨
,d"awdl efk¯ .éìàîOä ììçaL àøçà àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨¤§¨¨©§¨¦

iciÎlr zhlype zttkp ,alay il`nyd llgay "`xg` `xhq"d

,ziwl`d ytpd¯ ìáà,"rx"dàlà ,éðBðéáa éøîâì ìhaúð àì £¨Ÿ¦§©¥§©§¥§¥¦¤¨
¯ ,÷écöa"aeh"l lilk zindad ytpd ly rxd lha cala "wicv"a §©¦

,ziwl`d ytpd lyBa øîàpL8¯ :,"wicv"aììç éaìå"9,"éaø÷a ¤¤¡©§¦¦¨¨§¦§¦
¯,wix - "wicv"d ly eala rxdÎxvid ly enewn¯ àeäå,"wicv"d §

BàðBNå òøa ñàBî¥¨©§§
,ñeànäå äàðOä úéìëúa§©§¦©¦§¨§©¦

¯,"xenb wicv"a xacd jk
,äàðOä úéìëúa àlL Bà¤Ÿ§©§¦©¦§¨

¯epi`y wicv"a xacd jk
,"xenb¯ .ìéòì økæpkwxta ©¦§¨§¥

qgia `ed xen`d lk .i
,"ipepia"a eli`e ,"wicv"l

¯ àeä éðBðéáa ìáà"rx"d £¨§¥¦
,zindad eytp ly-Cøc¤¤

ìBëiL ,ïLiL íãàk ìLî̈¨§¨¨¤¨¥¤¨
¯ ,BúðMî øBòéìå øæçì©£Ÿ§¥¦§¨
eizegek oi` ezpiy zrya
`ed la` ,milret mc`d ly
xxerzdl rbx lk lelr
miyrp eizegeke ,ezpiyn

,milirte mixròøä Ck̈¨©
ììça ïLék àeä éðBðéáa§¥¦§¨¥¤¨¨

¯ éìàîOäepi`e ,alay ©§¨¦
lr `l mb rityn
edfe - ala de`z zexxerzd
òîL úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©
øòBa BalL ,älôúe§¦¨¤¦¥

¯ ,'ä úáäàaeli`k didi ,zindad ytpd ly rxdy rityn dfe §©£©
,mxa .dpiya oezp¯ Ck øçàå,dltzd ixg`¯ ìBëé,"rx"dúBéäì §©©¨¨¦§
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סז zah h"i iyily mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dilr "akex"d¯ ,íäa eLaìúiL,sebd ixa`aäáLçî íäL ¤¦§©§¨¤¤¥©£¨¨
¯ .äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeacxeywd lkay ,ixd ¦©£¤¤©§©¦§©¨

ziwl`d ytpd zhley - zeevn ziiyrle ,dxeza xeaicle daygnl
ytpd lr zepeilrd dciae ,sebd lr - d"awd ly ezxfra -

.zindaddúeäî ìáà£¨¨¨
Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤
äèéìL dì ïéà ¯ úéäìàä̈¡Ÿ¦¥¨§¦¨
dúeäî ìò äìLîîe¤§¨¨©¨¨
Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤
íà ék ,éðBðéáa úéîäaä©§¥¦§¥¦¦¦
àeä 'ä úáäàL äòLa§¨¨¤©£©
íézòa Baì úelbúäa§¦§©¦§¦¦

¯ ,íéðnæî,calaBîk §ª¨¦§
àöBiëå älôzä úòLa¦§©©§¦¨§©¥

¯ .daxkfpy itk ,f`y ¨
"ipepia"d oezp ,mcewd wxta
zadlyÎadl zad`a
lr ritynd xac ,d"awdl
,zindad ytpd ly "rx"d
ly "aeh"l lha didiy

.ziwl`d ytpdíb óàå§©©
¯ ,íòtä úàæonfa mb Ÿ©©©

ziwl`d ytpdyk ,aewpd
,zindad ytpd lr zxabzn
äìLîîe äèéìL ÷ø dðéà¥¨©§¦¨¤§¨¨

¯ ,ãáìziwl`d ytpd §©
,zindad ytpd lr zhley

`idy ,zindad ytpd ly dzedn mvr lr drityn `id oi` la`
,ziwl`d ytpd ipta ixnbl lhazz dnvrkáéúëã6íàìe" : §¦§¦§Ÿ

¯ "õîàé íàlîxacd "dcear"ae ,eyre awri lr xn`p df weqt ¦§Ÿ¤¡¨
df ixd - zindad ytpl ziwl`d ytpd oiay wa`nd lr fnex

"awri"y ,cala "un`i"wfgznepinkgy enke ,"eyr" znerl cala
:z`f mixicbn l"f"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð äæ í÷ äfLk"7¯ ,,ixd §¤¤¨¤¥§¤¤¨

yi "ipepia"a ziwl`d ytplydhilyipnf ote`a z`f mbe - cala
.zindad ytpd lr - calaúøabúîe úönàúî úéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤
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qgia mb jk ."zexeab"d xewn `id "dpia"d zxitqy ,dlawd zxeza
`ed ea ,"dpia"d gek `ed ,ziwl`d ytpd zxeabl xewndy ,ytpl

,d"awd ly ezlecb z` oian-Ceøa óBñ-ïéà 'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©¥¨
,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk 'äì äfò äáäà ãéìBäìe ,àeä§¦©£¨©¨©§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦

¯ æàådwfge dielb dad`a dnvr z` z`han ziwl`d ytpdyk §¨
,d"awdl efk¯ .éìàîOä ììçaL àøçà àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨¤§¨¨©§¨¦

iciÎlr zhlype zttkp ,alay il`nyd llgay "`xg` `xhq"d

,ziwl`d ytpd¯ ìáà,"rx"dàlà ,éðBðéáa éøîâì ìhaúð àì £¨Ÿ¦§©¥§©§¥§¥¦¤¨
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BàðBNå òøa ñàBî¥¨©§§
,ñeànäå äàðOä úéìëúa§©§¦©¦§¨§©¦

¯,"xenb wicv"a xacd jk
,äàðOä úéìëúa àlL Bà¤Ÿ§©§¦©¦§¨

¯epi`y wicv"a xacd jk
,"xenb¯ .ìéòì økæpkwxta ©¦§¨§¥

qgia `ed xen`d lk .i
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zahסח 'k iriax mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ' רביעי יום
,hi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úãî äðäå,38 'nr cr:[ïìåë

Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça ,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨©£¦¨©£¦¨§¨§¤¤
¯ ,älôúe òîL úàéø÷ úòLák äaø äáäàa 'äì ä÷÷BLitke ¥¨©§©£¨©¨§¦§©§¦©§©§¦¨

epi`y cr ,z"iydl dad` ekeza "ipepia"d f` xxern ,xak xaqedy
y - dax .ealay il`nyd llga "rx"a yibxnmeid lkea dxra

dzid `le ,z"iydl dad`
elmrt s`zekiiy lk

did leki - mlerd zee`zl
envr z` ,jk llba ,aeygl

meyn ,"ipepia"läîãðå§¦§¤
¯ åéðéòa,dax lyéðBðéák §¥¨§¥¦

¯ ,íBiä ìk ìltúnä©¦§©¥¨©
dze`a meid lk oezpy

,meid lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya enk dbixcn
s` jiiy `ed oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay "rx"d `linne

,`idy efi` de`zl mrtì"æø øîàîëe10íãà ìltúiL éàåìä" : §©£©©©©§©¤¦§©¥¨¨

¯ :"Blk íBiä ìkenvr z` aeygl dax xak did leki `linn ¨©ª
lk lltznd ipepia" z`xwpd "ipepia"a efk dbixcn - "ipepia"l
ÎlkÎlr .dltzd zrya enk avn eze`a oezp `ed meid lky ,"meid
zrya mby ,"ipepia" ly zillkd ezbixcnl qgia xaqed ixd ,mipt

ad` dlbzn f`y ,ezltzez
m` ik df oi` ,z"iydl
lr ziwl`d ytpd zexabzd
okzi okle ,zindad ytpd
dltzd ixg`y xacd
ytpd aey xxerzz
oi` - jky oeikne ,zindad
iabl zizin`d dceard ef
Îi`e zecinz ly dbixcn `id "zn`" ,oky - "miwicv"d zbixcn
mzad` zaygp ,z`f zexnly ,oldl xiaqn owfd epaxe ,zepzyd

.zicinz dcearl ,zizin`l "mipepia" xeza "mipepia"d ly

ìò älôzä úòLa ,íéðBðéáa äøeîàä ,Bæ äáäà úcî ,äpäå§¦¥¦©©£¨¨£¨§¥¦¦§©©§¦¨©
¯ úeøabúä éãé,ly zipnfd¯ ,'eë úéäìàä Lôpäytpd lr §¥¦§©§©¤¤¨¡Ÿ¦

,zindadBzîàì úîàa 'ä éãáBò íé÷écvä úâøãî éaâì äpä¦¥§©¥©§¥©©©¦¦§¥¤¡¤©£¦
¯ Bæ äáäà úðéça ïéà ¯,"mipepia"a"úîà úãBáò" íLa úàø÷ð ¥§¦©©£¨¦§¥§¥£©¡¤

úôìBçL øçàî ,ììk§¨¥©©¤¤¤
,älôzä øçà úøáBòå§¤¤©©©§¦¨

áéúëe11úîà úôN" : §¦§©¡¤
äòébøà ãòå ,ãòì ïBkz¦¨©§©©§¦¨

ì."ø÷L ïBL¯x`ezd §¨¤
yiy xac lr wx lg "zn`"
eli`e ,icinz meiw ea
ipnf `ed xacd ly eneiwyk
ze`ivn df oi` - cala
,eppipra mb jk .zizin`
yibxn "ipepia"dy xg`n
zrya ef dad`a yge
ixg`e ,cala ezltz
ef dad` oi` dltzd
ixd - eala zelbzda

;"miwicv" ly zizin`d zn`d zcna dpi` "ipepia"d ly ezceary
"änz äãBáò" úàø÷ð ¯ íéðBðéaä úâøãî éaâì ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥§©¥©§¥©©¥¦¦§¥£¨©¨

¯ ,íälL Bzîàì úîàa,"mipepia"d lyBúâøãî éôk Léà Léà ¤¡¤©£¦¤¨¤¦¦§¦©§¥¨
¯ ,íéðBðéaä úâøãîazepey zebxc zeniiwy epcnly itk §©§¥©©¥¦

."mipepia"aúôN" ¯ ïk íb íúlôúaL íúáäàa àøB÷ éðéøäå©£¥¦¥§©£¨¨¤¦§¦¨¨©¥§©
¯ ,"ãòì ïBkz úîàzizin` `id "mipepia"d ly mzad`zicinze ¡¤¦¨©

,oky ,cala dltzd zrya iehia icil d`a `idy zexnlìéàBä¦
¯ ,íìBòì Bæ äáäà úðéça øøBòìe øæçì úéäìàä íLôð çëáe§Ÿ©©§¨¨¡Ÿ¦©£Ÿ§¥§¦©©£¨§¨

,ycgn¯ dúeøabúäa,ziwl`d ytpd lyécî älôzä úòLa §¦§©§¨¦§©©§¦¨¦¥
dkøò éôk Lôð ìëì äéeàøä äðëä éãé ìò ,íBéa íBé§©§¥£¨¨¨§¨§¨¤¤§¦¤§¨

¯ .dúâøãîedwewf dpi` ,xzei dpeilr dbixcna `idy ytp ,oky ©§¥¨¨
dbixcn eli`e ,z"iydl dad` da xxerl ick jk lk dlecb dpkdl
dwewf ,ytpa xzei dkenp
lk lr .xzei dax dpkdl
dpkd ixg`l - mipt
cinz `ed leki dni`zn
zrya ,ekeza xxerl
.z"iydl dad` ,ezlitz
zicinz `id dad`dy ,ixd
z`vnp `id oky ,elv` mb
dxeva m` ,cinz ea
ote`a e` ,dlirtÎziyrn
el yi cinzy ,il`ivphet
ef dad` `iadl zlekid
- lirl xen`ke) ielb iehial
,"elek meid lk lltzdl"
el didzy ,leki "ipepia"

a zegtlgek.(meid lk jyna ,dltz ly dbixcnde dad`d ,
:dxrda epiax w"k ly yecwd epeylaeote`a gka e` lreta"

lekiylreta d`iadlcinz,mxa ."(elek meid lk lltzdl l"pke)
"miwicv"d zbixcn iably okzi cvik :xaqd xacd oerh oiicrdpi`

"mipepia" iabl eli`e ,"zn`"l ef dcear zaygpok`dze` zaygp
jk zeidl dilr - "zn`" ef m` :dxe`kl ?"zn`"l dcearlka

zniiw "zn`"d zcny ,"`ipz"a oldl exaqei mixacd - !zebixcnd
,dbixcn lk ly zinvrd dzedn z` z`han `id ,dbixcn lka
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úîà úãåáò íùá úàø÷ð åæ äáäà 'éçá ïéà åúéîàì
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øåæçì úéäìàä íùôð çëáå ìéàåä ãòì ïåëú úîà
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zah `"k iying mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"א חמישי יום
פרק יד  ,38 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãé ÷øô,k 'nr cr:ù"ò 'åë

lka xacd jk .dbixcn dze`l m`zda `id "zn`"d `linne
dpezgzl cr xzeia dpeilrdn ,dlrnl zenlerd ly zebixcnd
eli`ke ,jxr lk xzei zepezgzd zebixcnl oi`y xg`ne .xzeia
oze` zeleki ,`eti` ,cvik - zepeilrd zebixcnd iabl ,zeniiw opi`

`xwidl zepezgz zebixcn
zebixcnl d`eeyda "zn`"
xaqdd j` - ?zepeilrd
dl yi dbixcn lk :`ed

zn`d zcewpdlyitl ,
.dly jxrdúcî ,äpä ék¦¦¥¦©

ìL Búcî àéä úîà¡¤¦¦¨¤
¯ ,á÷òéaezky enk12: ©£Ÿ

,"awril zn` ozz":àø÷pä©¦§¨
ïî çéøánä ïBëézä çéøa"¨¦©©¦©©§¦©¦
¯ "äöwä ìà äöwä©¨¤¤©¨¤

:zeipgexa xnelkíeøî¥
óBñ ãò úBâøãîe úBìònä©©£©§¥©

¯ ,ïébøc ìklk seq cr ¨©§¦
,zebixcnd,úéòöîàä äc÷ð CBz çéøáî äâøãîe äìòî ìëáe§¨©£¨©§¥¨©§¦©§ª¨¨¤§¨¦

¯,dbixcn dze` ly¯ .dlL úîà úcî úðéçáe úc÷ð àéäL¤¦§ª©§¦©¦©¡¤¤¨
zn`d zcn ,dl yi dbixcn lky dgkededly:àéä úîà úcîe¦©¡¤¦

,úBìònä íeø ãò äìòîì øeòL dì ïéàå ,"íéøöî éìa äìçð"©£¨§¦§¨¦§¥¨¦§©§¨©©©£
úBâøãîe úBìòî éaâì ïéàk íä ähîlL úBâøãîe úBìòî ìëå§¨©£©§¥¤§©¨¥§©¦§©¥©£©§¥

¯ ïäî äìòîlLiabl oi`k od dhnly zebixcndy ,z`f zexnle ¤§©§¨¥¤
`idy xg`n ,zn`d zcn oda mb zniiw - dlrnly zebixcnd
.dly zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd lk jxc zxceg
dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl `ian owfd epax

:dpeilrd dbixcnd iabl "oi`k" `id¯ ,ïç éòãBéì òeãik]zxez ©¨©§§¥¥
,dlawdähîì ïä úBðBzçz úBâøãî ìL ïéçîe Làø úðéçaL¤§¦©ŸŸ¦¤©§¥©§¥§©¨

ì"æø øîàîëe ,ïäî úBðBéìò úBâøãî éìâøå íéá÷ò úðéçaî13: ¦§¦©£¥©¦§©§¥©§¥¤§¥¤§©£©©©
¯ :["ïlk ãâðk úBiçä éìâø"lka zccnp ,zn`d zcny ,ixd ©§¥©©§¤¤ª¨

,jk m` ,oaen .zebxcd mleqa dnewne davnl m`zda ,dbixcn
dbixcnl m`zda ,zizin` dcear `id "mipepia"d zcearymdly,

zbixcn iably s`
z`xwp `id oi` "miwicv"d

.zn` zcear
wxta epcnly dnl xywda
ly dnglnd zece` ,df
rxdÎxvide aehdÎxvid
dn ,siqedl ie`x ,"ipepia"a
epiax w"k xn`y

ly oexg` zecreezda)gqt
zeric izy :(`"kyz zpya
zenil xywa `iapd ixaca
:"yak mr a`f xbe" giynd
('eke m"anxd) zg` dric
wx md mixacdy zxaeq
,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa licadle ,mlerd inr lr lyn
oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq ('eke o"anxd
zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly rahd ik ,zeigd
f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde ,dipyd drick
,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir mdy dl` oia melyd
ipa ,"mc` miiexw mz` - mz` mc`" mi`xwpy dl` oia cgeinae
l`xyi ipaa xexyiy melyd iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi
z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia
iwlg x`y lr mb xacd rityi - "ux`d on xiar` d`nehd gex
melya dpiigz zeigd mby cr .melyd xexyi mda mby ,d`ixad

.dipyd mr zg`

.ãé ÷øticedi lr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lk ;xeqi` ly xaca ,dyrne xeaic ,daygna ,lykidl `ly xdfpd

md eiyrne eixeaic ,eizeaygn

rxd .cala zeevnae dxeza

ic oiicr mpn` zindad eytpay

ipiprl de`z eala zelrdl wfg

ef de`z oi` j` ,dfdÎmlerd

zylyn cg`a iehia icil d`a

ytpd .mixen`d miyeald

- d"awd "zxfr"a - ziwl`d

:`ad wxta jiynn owfd epax .seba hytzdl "rx"l zpzep dpi`

¯ ,íãà ìk úcî àéä éðBðéaä úcî ,äpäå,mc` lkl zn`zen §¦¥¦©©¥¦¦¦©¨¨¨
¯ ,CLîé íãà ìk äéøçàå,ef dbixcnl ribd `l oiicry in lk §©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ

- "ipepia"d zcnl ribdl ,dribie dcear iciÎlr ,lczydl eilr
,eizegekn dlrnl edfy aeygi `p l`yúBéäì ìBëé íãà ìkL¤¨¨¨¨¦§

ìëáe úò ìëa éðBðéa¥¦§¨¥§¨
¯ .äòLcinz ezlekia yi ¨¨

,"ipepia"d zbxcl ribdlék¦
¯ ,òøa ñàBî Bðéà éðBðéaä©¥¦¥¥§©

crd`py yibxiy jk ick
,zeinyb zee`zl dnhyne

¯ eäfL,"rx"a dqi`nd ¤¤
¯ ,álì øeñnä øácitk ¨¨©¨©¥

`linn ,alay "rx"a oiicr hley "ipepia"d oi` ,epcnl xakyoi`
;rxa q`en `ed¯ ,úBåL íézòä ìk àìå,gezt ealyk ,minrtl §Ÿ¨¨¦¦¨

leki - d"awdl dielb dad` `lnzn ealyk ,dltzd zrya enk
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äâøãîå äìòî ìëáå ïéâøã ìë óåñ ãò úåâøãîå úåìòîä
úãî 'éçáå úãå÷ð àéäù úéòöîàä äãå÷ð êåú çéøáî
äì ïéàå íéøöî éìá äìçð àéä úîà úãîå äìù úîà
úåâøãîå úåìòî ìëå úåìòîä íåø ãò äìòîì øåòéù
ïäî äìòîìù úåâøãîå úåìòî éáâì ïéàë íä äèîìù
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íéúòä ìë àìå áìì øåñîä øáã åäæù òøá ñàåî åðéà
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סט zah `"k iying mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"א חמישי יום
פרק יד  ,38 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãé ÷øô,k 'nr cr:ù"ò 'åë

lka xacd jk .dbixcn dze`l m`zda `id "zn`"d `linne
dpezgzl cr xzeia dpeilrdn ,dlrnl zenlerd ly zebixcnd
eli`ke ,jxr lk xzei zepezgzd zebixcnl oi`y xg`ne .xzeia
oze` zeleki ,`eti` ,cvik - zepeilrd zebixcnd iabl ,zeniiw opi`

`xwidl zepezgz zebixcn
zebixcnl d`eeyda "zn`"
xaqdd j` - ?zepeilrd
dl yi dbixcn lk :`ed

zn`d zcewpdlyitl ,
.dly jxrdúcî ,äpä ék¦¦¥¦©

ìL Búcî àéä úîà¡¤¦¦¨¤
¯ ,á÷òéaezky enk12: ©£Ÿ

,"awril zn` ozz":àø÷pä©¦§¨
ïî çéøánä ïBëézä çéøa"¨¦©©¦©©§¦©¦
¯ "äöwä ìà äöwä©¨¤¤©¨¤

:zeipgexa xnelkíeøî¥
óBñ ãò úBâøãîe úBìònä©©£©§¥©

¯ ,ïébøc ìklk seq cr ¨©§¦
,zebixcnd,úéòöîàä äc÷ð CBz çéøáî äâøãîe äìòî ìëáe§¨©£¨©§¥¨©§¦©§ª¨¨¤§¨¦

¯,dbixcn dze` ly¯ .dlL úîà úcî úðéçáe úc÷ð àéäL¤¦§ª©§¦©¦©¡¤¤¨
zn`d zcn ,dl yi dbixcn lky dgkededly:àéä úîà úcîe¦©¡¤¦

,úBìònä íeø ãò äìòîì øeòL dì ïéàå ,"íéøöî éìa äìçð"©£¨§¦§¨¦§¥¨¦§©§¨©©©£
úBâøãîe úBìòî éaâì ïéàk íä ähîlL úBâøãîe úBìòî ìëå§¨©£©§¥¤§©¨¥§©¦§©¥©£©§¥

¯ ïäî äìòîlLiabl oi`k od dhnly zebixcndy ,z`f zexnle ¤§©§¨¥¤
`idy xg`n ,zn`d zcn oda mb zniiw - dlrnly zebixcnd
.dly zn`d zcne dbixcn lky ixd - zebixcnd lk jxc zxceg
dpezgzd dbixcndy ,o`k xn`py dnl xewn oldl `ian owfd epax

:dpeilrd dbixcnd iabl "oi`k" `id¯ ,ïç éòãBéì òeãik]zxez ©¨©§§¥¥
,dlawdähîì ïä úBðBzçz úBâøãî ìL ïéçîe Làø úðéçaL¤§¦©ŸŸ¦¤©§¥©§¥§©¨

ì"æø øîàîëe ,ïäî úBðBéìò úBâøãî éìâøå íéá÷ò úðéçaî13: ¦§¦©£¥©¦§©§¥©§¥¤§¥¤§©£©©©
¯ :["ïlk ãâðk úBiçä éìâø"lka zccnp ,zn`d zcny ,ixd ©§¥©©§¤¤ª¨

,jk m` ,oaen .zebxcd mleqa dnewne davnl m`zda ,dbixcn
dbixcnl m`zda ,zizin` dcear `id "mipepia"d zcearymdly,

zbixcn iably s`
z`xwp `id oi` "miwicv"d

.zn` zcear
wxta epcnly dnl xywda
ly dnglnd zece` ,df
rxdÎxvide aehdÎxvid
dn ,siqedl ie`x ,"ipepia"a
epiax w"k xn`y

ly oexg` zecreezda)gqt
zeric izy :(`"kyz zpya
zenil xywa `iapd ixaca
:"yak mr a`f xbe" giynd
('eke m"anxd) zg` dric
wx md mixacdy zxaeq
,c"a`xd) dipy dric .l`xyi ipa licadle ,mlerd inr lr lyn
oia xexyi melydy ,mheytk md mixacdy zxaeq ('eke o"anxd
zxaeq zeciqgd zxez .ixnbl dpzyi - odly rahd ik ,zeigd
f` xexyiy myk :jk mixacd z` xiaqd iaxde ,dipyd drick
,mc`d - d`ixad ly dzilkze dxwir mdy dl` oia melyd
ipa ,"mc` miiexw mz` - mz` mc`" mi`xwpy dl` oia cgeinae
l`xyi ipaa xexyiy melyd iciÎlr ixd ."mc`" mi`xwpd l`xyi
z`e" f` miiewiy xg`n ,zindad ytpd oial ziwl`d ytpd oia
iwlg x`y lr mb xacd rityi - "ux`d on xiar` d`nehd gex
melya dpiigz zeigd mby cr .melyd xexyi mda mby ,d`ixad

.dipyd mr zg`

.ãé ÷øticedi lr lg "ipepia" x`ezdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
lk ;xeqi` ly xaca ,dyrne xeaic ,daygna ,lykidl `ly xdfpd

md eiyrne eixeaic ,eizeaygn

rxd .cala zeevnae dxeza

ic oiicr mpn` zindad eytpay

ipiprl de`z eala zelrdl wfg

ef de`z oi` j` ,dfdÎmlerd

zylyn cg`a iehia icil d`a

ytpd .mixen`d miyeald

- d"awd "zxfr"a - ziwl`d

:`ad wxta jiynn owfd epax .seba hytzdl "rx"l zpzep dpi`

¯ ,íãà ìk úcî àéä éðBðéaä úcî ,äpäå,mc` lkl zn`zen §¦¥¦©©¥¦¦¦©¨¨¨
¯ ,CLîé íãà ìk äéøçàå,ef dbixcnl ribd `l oiicry in lk §©£¤¨¨¨¨¦§Ÿ

- "ipepia"d zcnl ribdl ,dribie dcear iciÎlr ,lczydl eilr
,eizegekn dlrnl edfy aeygi `p l`yúBéäì ìBëé íãà ìkL¤¨¨¨¨¦§

ìëáe úò ìëa éðBðéa¥¦§¨¥§¨
¯ .äòLcinz ezlekia yi ¨¨

,"ipepia"d zbxcl ribdlék¦
¯ ,òøa ñàBî Bðéà éðBðéaä©¥¦¥¥§©

crd`py yibxiy jk ick
,zeinyb zee`zl dnhyne

¯ eäfL,"rx"a dqi`nd ¤¤
¯ ,álì øeñnä øácitk ¨¨©¨©¥

`linn ,alay "rx"a oiicr hley "ipepia"d oi` ,epcnl xakyoi`
;rxa q`en `ed¯ ,úBåL íézòä ìk àìå,gezt ealyk ,minrtl §Ÿ¨¨¦¦¨

leki - d"awdl dielb dad` `lnzn ealyk ,dltzd zrya enk
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úåðåúçú úåâøãî ìù ïéçåîå ùàø 'éçáù ç"éì òåãéë]
ïäî úåðåéìò úåâøãî éìâøå íééá÷ò 'éçáî äèîì ïä

:[ïìåë ãâðë úåéçä éìâø ì"æø øîàîëå

äðäå ãé ÷øôíãà ìë úãî àéä éðåðéáä úãî
ìëù êåùîé íãà ìë äéøçàå
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zahע `"k iying mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oi`e "meh`" ald minrtle ;"rx"l d`py ly ybx ea xxerzdl
,oaen o`kn ."rx"l aeriz ly ybx eala xxerl "ipepia"d ly egeka
ezbixcn `idy ,"ipepia"d ly ezcn meyn rxd qe`ina oi`y

,zicinzd¯ àìà:`ed "ipepia"d ly epipr,"áBè äNòå òøî øeñ" ¤¨¥©©£¥
,Lnî ìòôa eðéäc§©§§Ÿ©©¨
¯ ,äáLçîe øeac äNòîa§©£¤¦©£¨¨
"aeh dyre rxn xeq"d
lreta "ipepia"a `hazn
`ly :zihwxt dxeva ,ynn
`lye xacl `ly ,aeygl
znerle ,xeq`y dn zeyrl
zeyrle xacl ,aeygl z`f

,d"awd deeivy dníäaL¤¨¤
¯,daygne xeaic ,dyrna

mixeqnd mixaca enk `ly
,allúìëéäå äøéçaä©§¦¨§©§Ÿ¤

íãà ìëì äðeúð úeLøäå§¨§§¨§¨¨¨
íb áLçìå øaãìe úBNòì©£§©¥§©£Ÿ©
Baì úåàz ãâð àeäM äî©¤¤¤©£©¦
íb ék ,Lnî dëôäå§¤§¨©¨¦©
ãîBç áläL äòLa§¨¨¤©¥¥
äåàz Bæéà äeàúîe¦§©¤¥©£¨

¯ øzäa úéiîLbxacl ©§¦¦§¤¥
myl ezeyrl yiy xzen
ea cneg `edy `l` ,miny

,eze`z z` `lnl ick¯ øabúäì ìBëé ¯ íBìLå ñç øeqàa Bà§¦©§¨¨§¦§©¥
,de`zd lr¯ ,éøîâì äpnî Bzòc çéqäìezeyrl ezlkia cvik §©¦©©§¦¤¨§©§¥

- ?z`f¯ :Baìì Bøîàa:envrl gikene xiaqn `edy iciÎlrépðéà §¨§§¦¥¤¦
¯ ,úçà äòL elôà òLø úBéäì äöBø`lnl dvex ippi` ,xnelk ¤¦§¨¨£¦¨¨¤¨

recn ."ryx" jk meyn `xwidle ,xeq`d z` zeyrle izee`z ixg`
- ?jka dvex ip` oi`ñç ãøôðå ìcáî úBéäì äöBø épðéà ék¦¥¤¦¤¦§ª§¨§¦§¨©

áéúëãk ,ïôà íeLa ãçà 'äî íBìLå1íéìécáî íëéúBðBò" : §¨¥¤¨§Ÿ¤§¦§¦£¥¤©§¦¦
¯ ,"'Bâåicedid dyrp ,dxiar iciÎlry ,ixd .d"awd oial icedi oia §

,dxkdl e`eae ,dl` mixaca ezewnrzd iciÎlre .'dn lcaene cxtp
yoi`y iptn ,"ryx" zeidl dvex `edepi`cxtp zeidl dvex

zeidl ,de`zl de`zn aldyk mb ,egeka yi - d"awdn dlilg
xidf `diy ick ,eli`e .lreta dxiar ziiyrn rpnidle "rxn xeq"

:opeazdl eilr ,zeyrl jixvy dn z` zeyrl ,"aeh dyr"aéðà ÷ø©£¦
¯ Ba ä÷áãì äöBø,d"awdaïLaìúäa ,éúîLðå éçeø éLôð ¤§¨§¨©§¦¦§¦§¨¦§¦§©§¨

ìLa¯ ,Cøaúé åéLeáì äL,cin xne` "`ipz"dy itk ,xnelk ¦§Ÿ¨§¨¦§¨¥
mdy eznkge epevx ody ,zeevne dxez ly dyrne xeaic ,daygna
eiyeal dyly" mi`xwp md okle - envra d"awd mr cg` xac

,"jxazi¯ ,åéúBöîe BúøBúå 'äa ,äáLçîe øeac äNòî :íäL¤¥©£¤¦©£¨¨©§¨¦§¨
mr cge`ne weac zeidl zn`a zevxl ,df ipevx raep okidne

:df ixd - ?d"awd¯ ,'äì éaìaL úøzñî äáäàîoi`y zexnle ¥©£¨§ª¤¤¤§¦¦©
,iala zxzqene dpenh i`cea `id ,dad` dze`a yg ip`áìa Bîk§§¥

eàø÷pL ìàøNé úeììk2¯ ,"EîL éáäBà"dad` icedi lkl ,oky §¨¦§¨¥¤¦§§£¥§¤
.dielb dxeva da yg `ed oi`yk mb ,d"awdl eala zxzeqnelôàå©£¦

¯ ,íMä úMã÷ ìò BLôð øñîì ìBëé íélwaL ì÷egixki m`a ©¤©©¦¨¦§Ÿ©§©§ª©©¥
,mi`ad miwxta xaqeiy itk ,raep df xac .d"awda xetkl eze`
zxzeqnd ezad`n
zxxerznd ,d"awdl
`edy rbx eze`a dlbzne
dlilg mivexy yibxn
edixd ,d"awdn eze` wzpl
`ly ick eytp xqen
dlilg cxtp zeyridl
lw" mby ,ixd .d"awdn
dze` ea dpyi "milway
,d"awd l` zxzeqn dad`
epnî éëðà ìôBð àìå§Ÿ¥¨Ÿ¦¦¤

¯ ,éàcåalw" eze`n §©©
zl`ypy `l` ."milway
ea zniiw ok` m` :dl`yd
`ed recn ,d"awdl dad`

- ?"milway lw"àlà¤¨
¯ ,úeèL çeø Ba ñðëpL¤¦§©©§

mixne`y enk3:l"f epinkg
`l` dxiar xaer mc` oi`"

ok m`,"zehy gex ea dqpkp
Bæ äøáòaL Bì äîãðå§¦§¤¤©£¥¨

¯ Búeãäéa epãBò,"ezecdi"a znbete dwifn ef dxiar oi`yïéàå ¤§©£§¥
¯ ,ìàøNé éäìàî úìcáî BúîLðxiaqiy itk ,`id zn`d eli`e ¦§¨ª§¤¤¥Ÿ¥¦§¨¥

,dlilg cxtp `ed ,dxiara lykp icediy dryay ,c"k wxtazrya
dyrnok`y yibxne yg did "milway lw"d mb m`e ;d"awdn ,

`l` .mipt meya `heg did `l - d"awdn cxtp `ed dxiar dze`a
d"awdn cxtp `ed oi`y ,aeygl eze` dgicn "zehy gex" dze`y
ezad`y zexnl ,zeevn miiwn `ed oi` recn .`heg `edy drya mb

:iptn df ixd - ?oniiwl eilry el daizkn d"awdlçëBL íâå§©¥©
¯ ,Baìa úøzñîä 'äì Búáäàeli` .zeevn miiwn `ed oi` okle ©£¨©©§ª¤¤§¦

,ezlkia xy` lkk dyer did ,d`lnd ezxkda 'dl ezad` dzid
lw"l qgia `ed xen`d lk .d"awd mr ,ozervn`a ,cg`zdl ick

:eytp oeayga jiynn icedi eze` eli`e ,"milwayépðéà éðà ìáà£¨£¦¥¤¦
¯ .úîàä øtëì eäBîk äèBL úBéäì äöBø,ixd `id "zn`"de ¤¦§¤¨¦§Ÿ¨¡¤

dxiar iciÎlryok`ixd `id "zn`"de ,d"awdn cxtp mc`d dyrp
zniiwymiiwl el daizknd ,d"awdl "zxzeqn dad`" icedia

oeayg" ."zn`"d z` xetkl ,dvex ip` oi` ,jk meyne - zeevn
,daygna lykidl `ly ,ziynn zexidfl qgiizn xen`d "ytpd

ervn`a .dyrne xeaiclr xabzdl icedi lk lbeqn df "oeayg" z
dyre"a mbe ,zexiara lykidl `ly ,"rxn xeq"a mb ,rxd exvi
zbixcnl ribdl ezlkia jke - zeevn miiwl lczydl - "aeh

."ipepia"¯ òøä àäiL eðéäc ,álì øeñnä øáãa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨¨©¨©¥§©§¤§¥¨©
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íéøîà éèå÷éì
ùîî ìòåôá åðééäã áåè äùòå òøî øåñ àìà úååù
úìåëéäå äøéçáä íäáù äáùçîå øåáã äùòîá
íâ áåùçìå øáãìå úåùòì íãà ìëì äðåúð úåùøäå
äòùá íâ éë ùîî äëôäå åáì úåàú ãâð àåäù äî
åà øúéäá úééîùâ äåàú åæéà äåàúîå ãîåç áìäù
éøîâì äðîî åúòã çéñäìå øáâúäì ìåëé å"ç øåñéàá
úçà äòù 'éôà òùø úåéäì äöåø éððéà åáìì åøîàá
íåùá ãçà 'äî å"ç ãøôðå ìãáåî úåéäì äöåø éððéà éë
äöåø éðà ÷ø 'åâå íéìéãáî íëéúåðåò áéúëãë ïôåà
äùìùá ïùáìúäá éúîùðå éçåø éùôð åá ä÷áãì
åúøåúå 'äá äáùçîå øåáã äùòî íäù 'úé åéùåáì
'åììë áìá åîë 'äì éáìáù úøúåñî äáäàî åéúåöîå
ìåëé íéì÷áù ì÷ 'éôàå êîù éáäåà åàø÷ðù ìàøùé
åðîî éëðà ìôåð àìå 'ä úùåã÷ ìò åùôð øåñîì
'øéáòáù åì äîãðå úåèù çåø åá ñðëðù àìà éàãåá
ìàøùé éäìàî úìãáåî åúîùð ïéàå åúåãäéá åðãåò åæ
éððéà éðà ìáà åáìá úøúåñîä 'äì åúáäà çëåù íâå
ë"àùî .úîàä øåôëì åäåîë äèåù úåéäì äöåø
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ב.1. נט, יב.2.ישעי' ה, א.3.תהלים ג, סוטה

zah a"k iyiy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ב שישי יום
פרק יד  ,k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,40 'nr cr:÷éãö

,miinyb zebeprze zee`zúéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦
¯ ,äàðN,"xenb wicv"a xacdy itkúéìëúa àlL elôà Bà ¦§¨£¦¤Ÿ§©§¦
¯ äàðN,"xenb epi`y wicv"a xacdy itkøLôà éà äæ äpä ¦§¨¦¥¤¦¤§¨

,'äì äáäàä ó÷úå ìãb éãé ìò àlà Bzîàì úîàa äéäiL¤¦§¤¤¡¤©£¦¤¨©§¥Ÿ¤§Ÿ¤¨©£¨©
äáäà" úðéçáa¦§¦©©£¨
'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©

¯ ,àaä íìBò ïéòî,oky ¥¥¨©¨
" ,`adÎmleraoipdp-

od ,"dpikyd eifn - zenypd
.zewl`n zebprzne zepdp
dliknd ,d"awdl ef dad`
zxvei - zewl`n beprz
zee`zl ,"rx"l d`py
itk ,miipteb mibeprzle
miwxta xaqed xacdy

.mincewd¯ äæ ìòålr §©¤
dad`" ly ef dcear

,"mibeprzaì"æø eøîà4: ¨§©©
éiça äàøz EîìBò"¯ ;"'eë Eeiiga "d`ex" ,ef dcearl ribdy in ¨§¦§¤§©¤

,`adÎmlerdn wlg¯ eäæ ék ,äæì äëBæ íãà ìk ïéàåzbixcn §¥¨¨¨¤¨¤¦¤
`id ,'d zceara efk dad`¯ ,øëN ìea÷ ïéòkmc` oi` "xky"e §¥¦¨¨

.dlrnln eze` lawn `ed ,envra lhepáéúëãëe5äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨
¯ ,"'Bâå íëúpäk úà ïzà.mkl xkyÎzpznk mkzpedk z` dyr` ¤¥¤§ª©§¤§

`vnpy in lka) "mibeprza dad`" zbixcn zxzken ipgex oaena
" x`eza (mipdk wx `l ,dbxc dze`adpedk,aezkd xne` jk lre ."

,dlrnln dpzn `id "dpedk"d zcearyíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
¯ .øçàly eqe`ina ,alay dcear `idy ,"wicv" zbixcny ,ixd ©¥

i` - dlrnln dpzn `idy "mibeprza dad`"n zraepd ,"rx"d

"ipepia"d zbixcnl eli`e .ef dcearl jiiy cg` lky xnel xyt`
z` owfd epax uxzi jka .zinvrd ezceara ribdl cg` lk leki
ly epeaix" (:d"awdl aei` ixac lr) `xnbd xn`n lr `iyewd
wxta owfd epax jk lr l`y - "miryx z`xa ,miwicv z`xa ,mler
`l ryxe wicv `de" :`
miraewyk - "?xn`w
ly eakxde ezxev dlrnl
mipc ,cleeidl cnerd mc`d
'eke yth e` mkg didi m`
,ryx e` wicvl qgia eli`e
oky ,xac my xn`p `l
ly ezxigal xeqn xacd
xne` ,`eti` ,cvik ,mc`d

" aei`z`xa,"miwicv
,`l` ?miwicv `xa d"awdy
xacd - xen`l m`zda
mc` lk `l ,oky ,xaqen
`ide "wicv" zbixcnl dkef

" aei` ly ezprh dzid efe ,dlrnln dpznz`xad"awdy ,"miwicv
."wicv" ly dlrp dbixcn dze`l zekfl ocia didiy zenyp `xa

:owfd epax xne` jke¯ ;"'eë íé÷écö úàøa" :áBià øîà ïëìå§¨¥¨©¦¨¨¨©¦¦
d"awd `xa ok` ,"wicv" ly ef dbixcnl zekfl elkeiy el`k zenyp
owfd epax uxzi - "miryx z`xa"l xywa `iyewd z`) dligzkln

.(f"k wxta oldlíéðewza àúéàãëå6¯ ,,"xdf ipewiz"aLiL §¦§¦¨©¦¦¤¥
íéøBab ,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî éðéî änk ìàøNé úBîLða§¦§¦§¨¥©¨¦¥©§¥§¦£¦¦¦¦

¯ ,äøBz éøàî ,íøöé ìò íéøabúnä,"dxez ilra",'eë íéàéáð ©¦§©§¦©¦§¨¨¥¨§¦¦
¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écöel`k opyi onvr zenypd zpigany ixd ©¦¦©¥¨

"miwicv" zbixcna ody7.

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBL,dreayd oeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
:mc`d z` oiriayn ,`xnbd xn`na .` wxta xkfedy,÷écö éäz"§¦©¦

äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå§©§¦¨¨§¦§¨
øçàî ék ,deîz̈©¦¥©©
éäz" BúBà íéòéaLnL¤©§¦¦§¦

¯ ,"÷écö`ly xacd i`ce ©¦
jk m`e ,ryx didiänì̈¨

ãBò BòéaLäì íéëéøö§¦¦§©§¦
àlà ?òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨¤¨
äëBæ íãà ìk ïéàL íeMî¦¤¥¨¨¨¤
íãàì ïéàå ,÷écö úBéäì¦§©¦§¥¨¨¨
ìk äæa äøéçaä ètLî¦§©©§¦¨¨¤¨
'ä ìò âpòúäì ,Ck̈§¦§©¥©
òøä äéäiLå ,úîàa¤¡¤§¤¦§¤¨©

¯ ,úîàa Lnî ñeàîd`lnd dxigad dpyi cg` lkl `ly ,ixd ¨©¨¤¡¤
- "wicv" zeidl zexyt`de"òLø éäz ìà" úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦©§¦¨¨

¯ ,íéðt ìk ìòmipt lk lr ©¨¨¦
mb ,xnelk .ryx didi `ly
zbixcnl dkfz `lyk
l` ,la` ,zegtl ,"wicv"
- m` ik ,"ryx" didz

."ipepia"¯ äæaLdidi `ly ¤¨¤
,"ryx"äøéçaä ètLî¦§©©§¦¨

íãà ìëì äðeúð úeLøäå§¨§§¨§¨¨¨
Búåàz çeøa ìLîì¦§Ÿ§©©£¨
àlL ,Bøöé Laëìå BaìaL¤§¦§¦§Ÿ¦§¤Ÿ
äòL elôà òLø äéäé¦§¤¨¨£¦¨¨
úðéçáa ïéa ,åéîé ìk úçà©©¨¨¨¥¦§¦©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú

äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé
øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù

äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà
íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ

'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå
òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî

äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù
äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì

åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå
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א.4. יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ‰ÈÚ¯כך ,Ï·‡ ,‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î
.ÍÎ ÏÚ כאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך



עי zah a"k iyiy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ב שישי יום
פרק יד  ,k 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,40 'nr cr:÷éãö

,miinyb zebeprze zee`zúéìëúa éeàðNå ála Lnî ñeàî̈©¨©¥§¨§©§¦
¯ ,äàðN,"xenb wicv"a xacdy itkúéìëúa àlL elôà Bà ¦§¨£¦¤Ÿ§©§¦
¯ äàðN,"xenb epi`y wicv"a xacdy itkøLôà éà äæ äpä ¦§¨¦¥¤¦¤§¨

,'äì äáäàä ó÷úå ìãb éãé ìò àlà Bzîàì úîàa äéäiL¤¦§¤¤¡¤©£¦¤¨©§¥Ÿ¤§Ÿ¤¨©£¨©
äáäà" úðéçáa¦§¦©©£¨
'ä ìò âpòúäì ,"íéâeðòza©©£¦§¦§©¥©

¯ ,àaä íìBò ïéòî,oky ¥¥¨©¨
" ,`adÎmleraoipdp-

od ,"dpikyd eifn - zenypd
.zewl`n zebprzne zepdp
dliknd ,d"awdl ef dad`
zxvei - zewl`n beprz
zee`zl ,"rx"l d`py
itk ,miipteb mibeprzle
miwxta xaqed xacdy

.mincewd¯ äæ ìòålr §©¤
dad`" ly ef dcear

,"mibeprzaì"æø eøîà4: ¨§©©
éiça äàøz EîìBò"¯ ;"'eë Eeiiga "d`ex" ,ef dcearl ribdy in ¨§¦§¤§©¤

,`adÎmlerdn wlg¯ eäæ ék ,äæì äëBæ íãà ìk ïéàåzbixcn §¥¨¨¨¤¨¤¦¤
`id ,'d zceara efk dad`¯ ,øëN ìea÷ ïéòkmc` oi` "xky"e §¥¦¨¨

.dlrnln eze` lawn `ed ,envra lhepáéúëãëe5äðzî úãBáò" : §¦§¦£©©¨¨
¯ ,"'Bâå íëúpäk úà ïzà.mkl xkyÎzpznk mkzpedk z` dyr` ¤¥¤§ª©§¤§

`vnpy in lka) "mibeprza dad`" zbixcn zxzken ipgex oaena
" x`eza (mipdk wx `l ,dbxc dze`adpedk,aezkd xne` jk lre ."

,dlrnln dpzn `id "dpedk"d zcearyíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
¯ .øçàly eqe`ina ,alay dcear `idy ,"wicv" zbixcny ,ixd ©¥

i` - dlrnln dpzn `idy "mibeprza dad`"n zraepd ,"rx"d

"ipepia"d zbixcnl eli`e .ef dcearl jiiy cg` lky xnel xyt`
z` owfd epax uxzi jka .zinvrd ezceara ribdl cg` lk leki
ly epeaix" (:d"awdl aei` ixac lr) `xnbd xn`n lr `iyewd
wxta owfd epax jk lr l`y - "miryx z`xa ,miwicv z`xa ,mler
`l ryxe wicv `de" :`
miraewyk - "?xn`w
ly eakxde ezxev dlrnl
mipc ,cleeidl cnerd mc`d
'eke yth e` mkg didi m`
,ryx e` wicvl qgia eli`e
oky ,xac my xn`p `l
ly ezxigal xeqn xacd
xne` ,`eti` ,cvik ,mc`d

" aei`z`xa,"miwicv
,`l` ?miwicv `xa d"awdy
xacd - xen`l m`zda
mc` lk `l ,oky ,xaqen
`ide "wicv" zbixcnl dkef

" aei` ly ezprh dzid efe ,dlrnln dpznz`xad"awdy ,"miwicv
."wicv" ly dlrp dbixcn dze`l zekfl ocia didiy zenyp `xa

:owfd epax xne` jke¯ ;"'eë íé÷écö úàøa" :áBià øîà ïëìå§¨¥¨©¦¨¨¨©¦¦
d"awd `xa ok` ,"wicv" ly ef dbixcnl zekfl elkeiy el`k zenyp
owfd epax uxzi - "miryx z`xa"l xywa `iyewd z`) dligzkln

.(f"k wxta oldlíéðewza àúéàãëå6¯ ,,"xdf ipewiz"aLiL §¦§¦¨©¦¦¤¥
íéøBab ,íéãéñç :úBðéçáe úBâøãî éðéî änk ìàøNé úBîLða§¦§¦§¨¥©¨¦¥©§¥§¦£¦¦¦¦

¯ ,äøBz éøàî ,íøöé ìò íéøabúnä,"dxez ilra",'eë íéàéáð ©¦§©§¦©¦§¨¨¥¨§¦¦
¯ :íL ïiò ,'eë íé÷écöel`k opyi onvr zenypd zpigany ixd ©¦¦©¥¨

"miwicv" zbixcna ody7.

ì ìôk ïáeé äæáe¯ :äòeáMä ïBL,dreayd oeyl ltk xaqei jka ¨¤¨¤¤§©§¨
:mc`d z` oiriayn ,`xnbd xn`na .` wxta xkfedy,÷écö éäz"§¦©¦

äøBàëìc ;"òLø éäz ìàå§©§¦¨¨§¦§¨
øçàî ék ,deîz̈©¦¥©©
éäz" BúBà íéòéaLnL¤©§¦¦§¦

¯ ,"÷écö`ly xacd i`ce ©¦
jk m`e ,ryx didiänì̈¨

ãBò BòéaLäì íéëéøö§¦¦§©§¦
àlà ?òLø äéäé àlL¤Ÿ¦§¤¨¨¤¨
äëBæ íãà ìk ïéàL íeMî¦¤¥¨¨¨¤
íãàì ïéàå ,÷écö úBéäì¦§©¦§¥¨¨¨
ìk äæa äøéçaä ètLî¦§©©§¦¨¨¤¨
'ä ìò âpòúäì ,Ck̈§¦§©¥©
òøä äéäiLå ,úîàa¤¡¤§¤¦§¤¨©

¯ ,úîàa Lnî ñeàîd`lnd dxigad dpyi cg` lkl `ly ,ixd ¨©¨¤¡¤
- "wicv" zeidl zexyt`de"òLø éäz ìà" úéðL íéòéaLî ïëìå§¨¥©§¦¦¥¦©§¦¨¨

¯ ,íéðt ìk ìòmipt lk lr ©¨¨¦
mb ,xnelk .ryx didi `ly
zbixcnl dkfz `lyk
l` ,la` ,zegtl ,"wicv"
- m` ik ,"ryx" didz

."ipepia"¯ äæaLdidi `ly ¤¨¤
,"ryx"äøéçaä ètLî¦§©©§¦¨

íãà ìëì äðeúð úeLøäå§¨§§¨§¨¨¨
Búåàz çeøa ìLîì¦§Ÿ§©©£¨
àlL ,Bøöé Laëìå BaìaL¤§¦§¦§Ÿ¦§¤Ÿ
äòL elôà òLø äéäé¦§¤¨¨£¦¨¨
úðéçáa ïéa ,åéîé ìk úçà©©¨¨¨¥¦§¦©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

áìá ùîî ñåàî òøä àäéù åðééäã áìì øåñîä øáãá
äàðù úéìëúá àìù 'éôà åà äàðù úéìëúá éåàðùå
ìãåâ é"ò àìà åúéîàì úîàá äéäéù øùôà éà äæ äðä
âðòúäì íéâåðòúá äáäà 'éçáá 'äì äáäàä ó÷åúå
äàøú êîìåò ì"æø åøîà äæ ìòå .á"äåò ïéòî 'ä ìò
øëù ìåá÷ ïéòë åäæ éë äæì äëåæ íãà ìë ïéàå 'åë êééçá
ù"îë 'åâå íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò áéúëãëå
àúéàãëå 'åë íé÷éãö úàøá áåéà øîà ïëìå .à"îá
úåâøãî éðéî äîë ìàøùé úåîùðá ùéù íéðå÷éúá
éøàî íøöé ìò íéøáâúîä íéøåáâ íéãéñç .'éçáå

:ù"ò 'åë íé÷éãö 'åë íéàéáð äøåú

äæáåéäú ìàå ÷éãö éäú äòåáùä ïåùì ìôë ïáåé
øçàî éë äåîú äøåàëìã òùøíéòéáùîù

äéäé àìù ãåò åòéáùäì íéëéøö äîì ÷éãö éäú åúåà
íãà ìë ïéàù íåùî àìà .òùø÷éãö úåéäì äëåæ

'ä ìò âðòúäì êë ìë äæá äøéçáä èôùî íãàì ïéàå
òøä äéäéùå úîàáíéòéáùî ïëìå úîàá ùîî ñåàî

äøéçáä èôùî äæáù ô"ëò òùø éäú ìà úéðù
äðåúð úåùøäååáìáù åúåàú çåøá ìåùîì íãà ìëì

åéîé ìë úçà äòù 'éôà òùø äéäé àìù åøöé ùåáëìå
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א.4. יז, ז.5.ברכות יח, ב.6.במדבר א, בהקדמה זהר דברים.7.תקוני של פירושם לכאורה נראים ‰ÈÚ¯כך ,Ï·‡ ,‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î
.ÍÎ ÏÚ כאן המנויים הסוגים שכל - זוהר" ה"תיקוני את להסביר הזקן רבנו כיוון כך אכן אם יסודי עיון שנדרש להיות, יכול עיון". "צריך



zahעב a"k iyiy mei Ð ci wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ "òøî øeñ",dyrzÎ`lÎzeevn lr xearl `lyúðéçáa ïéa ¥©¥¦§¦©
¯ ,"áBè äNòå",dyrÎzeevn miiwl¯ ,"äøBz àlà áBè ïéà"å ©£¥§¥¤¨¨

l"f epinkg xn`nk8lry o`k xne` `edyke ,"dxez `l` aeh oi`" :
dyre"a xidf zeidl mc`d"aeh,dxez mb llek df -ãeîìz eðéäc§©§©§

¯ .ïlk ãâðkL äøBzdidiy ¨¤§¤¤ª¨
Îzevn lr xearln s` xidf
xnyidl dywy ,efk dyr
.dxez lehia oeerk ,jkn
dxiga lra ezeida ,oky

,d`lnxyt`xnyidl el
jk myl .dxez lehian mb

ipy eze` miriayn`ly ,z
m`a mb ,oky ."ryx" didi
zexyt`de zekfd el oi`
yi "wicv" zbixcnl ribdl
zexyt`d zegtl ,la` ,el
df xace ."ryx" zeidl `ly
.ezxigaae envr ea ielz
,xacd okziy zexnl ,mxa
eze` lkei `l mrt s`y
zbixcnl ribdl icedi
owfd epax xne` - "wicv"
jixv dfk icedi mby ,oldl
oze`a weqrle un`zdl
zen`zend zecear
:enk - "wicv" zbixcnl
qe`nl lbxzdl lczydl
,miinyb mibeprzae zee`za

,d"awdl beprz ly dad` eala xxerl lczydl - z`f znerle
miiwl lczydl jke - z"iyd zlecba dwenr zeppeazd iciÎlr
(lreta dyrnl xacd z` `iadl mb gilvi ile` zniieqn dcnae)
:owfd epax xne` jke ."wicv idz" eze` miriayny dreayd z`

¯ ïë-ét-ìò-óà ,Càleki mc` lk `l ,xen`d itky ,zexnl ©©©¦¥
ly ezbixcn `idy - "mibeprza dad`" lrae "rxa q`en" zeidl

,"ipepia"a xaecn ixd o`k eli`e "wicv"déøöíb íézò Bì òa÷ì C ¨¦¦§Ÿ©¦¦©
ì ïk¯ ,òøa ñàBî úBéäì BLôða úBöò úéLly ybx xxerl ¥¨¦¥§©§¦§¥§©

,miinyb mibeprzle zee`zl aerize qe`ineðéîëç úöòa ïBâk§©£©£¨¥
ì"æ9¯ ::envrl xiaqiy iciÎlr ,miyp zee`za qe`nl cvikäMà" ©¦¨

¯ àðåb éàäëe ,"'eë äàBö äàìî úîçzee`za qe`nle .dnecke ¥¤§¥¨¨§©©§¨
:ezeppeazd iciÎlr ,dlik`díépãòîe íénòèî éðéî ìk ïëå§¥¨¦¥©§©¦©£©¦

íëçä ,äfä íìBò éâeðòz ìk ïëå ;'eë àìî úîç :Ck íéNòð©£¦¨¥¤¨¥§¥¨©£¥¨©¤¤¨¨
¯ .ätLàå änø úBéäìå á÷øì ïôBqL ,ïäî ãìBpä äàBøiciÎlr ¤©¨¥¤¤¨¦§Ÿ§¦§¦¨§©§¨

,miinyb mibeprze zee`z `epyl lbxzi ,dl` mixaca ezeppeazd

¯ ,Côääå,lbxzdl lczydl eilréãé ìò ,'äa çîNìå âpòúäì §©¥¤§¦§©¥§¦§Ÿ©©©§¥
a óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä¯ .Bzìëé éôk àeä-Ceøbiydl ¦§§¦§ª©¥¨§¦§¨§

,zewl`a beprz ea zxveid d"awd ly ezelcbBLôða òãBiL óà©¤¥©§©§
¯ Bzîàì úîàa Bæ äâøãîì òébé àlL"rx"d z` `epyl ¤Ÿ©¦©§©§¥¨¤¡¤©£¦

,zewl`a bprzdleíà ék¦¦
¯ úBðBéîãael dnciy §¦§

ok` `edyzn`az` `pey
- zewl`n bprzne "rx"d
c`n ixd yi "zepeinc"ne
zceara xnyidle xdfidl

.'dàeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥
úà íi÷ì ,BlL úà äNòé©£¤¤¤§©¥¤
éäz" íéòéaLnL äòeáMä©§¨¤©§¦¦§¦
áBhä äNòé 'äå ,"÷écö©¦©©£¤©

¯ .åéðéòael zzl m` §¥¨
zbixcn z` dpzna

.`l e` ,"wicv"d¯ ,ãBòå§
ribdl leki `edy sqep xac
lbxziy iciÎlr eil`
,"wicv" ly eizeceara
bprzdle "rx"a qe`nl

:zewl`aìk ìò ìbøääL¤©¤§¥©¨
òáè äNòðå ,ïBèìL ¯ øác̈¨¦§§©£¨¤©
úà ñàîì ìébøiLëe ,éðL¥¦§¤©§¦§¨¥¤
úö÷ ñàîð äéäé ¯ òøä̈©¦§¤¦§¨§¨

¯ ,úîàaok` onfd jynay ¤¡¤
."rx"d z` `epyl ligzi

¯ ìébøiLëe,envr z` §¤©§¦
éøä ¯ 'ä úlãâa úeððBaúä éãé ìò 'äa Bùôð çnNì§©¥©©§©©§¥¦§§¦§ª©£¥

¯ ,àìéòìc àúeøòúà àzúìc àúeøòúàazexxerzd iciÎlr §¦§¨¨¦§©¨¦§¨¨¦§¥¨
,dlrnln zexxerzd zxvep ,dhnl mc`d¯ éìeàå éàä élëåixg` §ª¥©§©

,z`f lkLøMî çeø úðéçáì äkæéå ,íBønî çeø åéìò äøòé©£¤¨¨©¦¨§¦§¤¦§¦©©¦Ÿ¤
¯ ,Ba øaòúzL ÷écö äæéà"xeair" ly ote`a10`aeny itk . ¥¤©¦¤¦§©¥

y oiprd epyiy myky ,"dlaw"aseba zlblebn dnypy ,"leblb" l
"wicv" ly eznypy ,"xeair" ly oiprd epyi jk ,xg` xaca e`
cearl lkei "ipepia"dy ick z`fe ,"ipepia" ly eznypa "zxarzn"

- edfe ."wicv" ly ezbixcn itl z"iyd z`äçîNa 'ä ãáòì©£Ÿ§¦§¨
áéúëãk ,úézîà11¯ ,"'äa íé÷écö eçîN" :ybcen mb jka £¦¦§¦§¦¦§©¦¦©

"oeilr wicv"k xzkend "wicv" ly eznyp cgi zeybtpy dryay
f` rvazn - "oezgz wicv"k xzkend ,"ipepia" ly eznyp mr

egny"miwicv,"'da - miax oeyl -äòeáMä úîàa Ba íi÷úúå§¦§©¥¤¡¤©§¨
¯ :"÷écö éäz" :íéòéaLnLdreayd z` miiwiy ,cala ef `l ¤©§¦¦§¦©¦

iciÎlrzelczydxacd z` ok` `iai `edy `l` ,"wicv" zeidl
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íéøîà éèå÷éì
ïéáàìà áåè ïéàå áåè äùòå 'éçáá ïéá òøî øåñ 'éçáá

ë"ôòà êà .ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú åðééäã äøåú
úåéäì åùôðá úåöò úéùì ïë íâ íéúò åì òåá÷ì êéøö

úöòá ïåâë òøá ñàåîäàìî úîç äùà ì"æ åðéîëç
íéðãòîå íéîòèî éðéî ìë ïëå .àðååâ éàäëå .'åë äàåö

íéùòðíëçä æ"äåò éâåðòú ìë ïëå .'åë àìî úîç êë
äîø úåéäìå áå÷øì ïôåñù ïäî ãìåðä äàåøäôùàå

ñ"à úìåãâá úåððåáúä é"ò 'äá çåîùìå âðòúäì êôääå
åúìåëé éôë ä"áòãåéù óàäâøãîì òéâé àìù åùôðá

äùòé àåä ë"ôòà úåðåéîãá íà éë åúéîàì úîàá åæ
íéé÷ì åìù úà÷éãö éäú íéòéáùîù äòåáùä úà

øáã ìë ìò ìâøääù ãåòå .åéðéòá áåèä äùòé 'äå
ïåèìùòøä úà ñàîì ìéâøéùëå .éðù òáè äùòðå

é"ò 'äá åùôð çîùì ìéâøéùëå úîàá úö÷ ñàîð äéäé
àúúìã àúåøòúàá éøä 'ä úìåãâá úåððåáúä

äøòé éìåàå éàä éìåëå àìéòìã àúåøòúàçåø åéìò
øáòúúù ÷éãö äæéà ùøùî çåø 'éçáì äëæéå íåøîî

úéúéîà äçîùá 'ä ãåáòì åáíé÷éãö åçîù áéúëãë
íéòéáùîù äòåáùä úîàá åá íéé÷úúå 'äá

:÷éãö éäú
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דומים  הם אין שבכך יצרם", על המתגברים "גבורים, של הסוג למשל, מונה, הוא שביניהם מאחר - שהם כמו להיות מלכתחילה ממש נבראו
ה"גבורה", למדת שייכות להם יש שבשורשם נשמות הם ש"גבורים" ללמוד: אפשר כלומר, עבודה, על-ידי היצר-הרע על גוברים והם לצדיקים,

קו. באותו היא עבודתם ולכן - ל"תפארת" - תורה" ול"מארי ל"חסד", שייכות לחסידים שיש א.8.כשם ה, ברכות ג. ו, קנב,9.אבות שבת
˘ËÈÏ"‡:10.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."צדיקים בראת ממש"א ל"ק ולכן - תתהפך עצמה שנשמתו יב.11."ולא צז, תהלים

zah b"k ycew zay mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ג קודש שבת יום
,40 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,`k 'nr cr.åúåìéâøî

פרק טו 

zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl zn`a ribdle ,ynn lret icil
."wicv" znyp ly "xeair"l

"mixeab" ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda
z` "yeakl" egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr zexabznd
,aehÎmyÎlrad ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi
zg`a d`iad ,yhiee`aeiln ocr eznyp v"iixden ,iaxdy
xn` - "exvi z` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr :eizegiyn
ly ezxiaya ,ik ,xn`p `l - exvi z` "xaeyd" :aehÎmyÎlrad
Îxvid z` "yeakl" `id dxeabd .dxeab meyn oi` rxdÎxvid
,rxdÎxvid ly eizelrnae eizegeka ynzydl ,xnelk ,rxd
ytpd - "xey gka ze`eaz axe" :xn`p ixde .dyecw ly mipipra
geka ynzydl yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd zindad

xeab - "exvi z` yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df wfege
mda ynzyne rxdÎxvid ly eizegek z` "yaek"y in `ed

.dyecwl
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
seqal mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
dfa xikfp - gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez
mya xqny ,yhiee`aeiln ocr eznyp v"iixden iaxd ly ezxni`
qgi lk xqeg lr mrt exaca :ocr eznyp a"yxden iaxd ,eia`

inyb mixac ly d`eeydeiaxd xn` ,miipgex mipipr iabl mi
igiex ipefne iig ipa ,dpy miray jyna el eidiy mc` - :a"yxden
el yiy zekfd iabl jxr lk xacl oi` ,zelkide zepenx` mr

.dxez xtqa zg` dwiypa

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

zngel "ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

,zindad ytpd ly "rx"a

,hytzdl "rx"l zpzep dpi`e

,daygna ,ynnzdl de`zle

.dyrna e` xeaic

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv" oiay lcadd

,"ipepia"läî ïáeé¨©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

,òLøì ÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦§¨¨
àì øLàì íéäìà ãáò ïéa¥Ÿ¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ

¯ ,"Bãáò`xnbd2zl`ey £¨
"wicv" epiid :df weqt lr
epiid ,"miwl` caer" epiid
,"ecar `l" epiid "ryx"

`l xy`e ryx oke ,cg` xac md miwl` caere wicv ixd ,xnelk
ipy o`k mpyi eli`k ,oeyld zelitk idne ,cg` xac md ecar
?"ecar `l xy`"l "miwl` caer" oiae "ryx"l "wicv" oia ,milcad
iwicv ediieexz "ecar `l xy`"e "miwl` caer" :zvxzn `xnbde
d`n ewxt dpey dnec epi`e (mixenb miwicv md mdipy) edpip ixenb
oi` "ecar `l" :xnelk ."cg`e minrt d`n ewxt dpeyl minrt
"ecar `l xy`" el `xew weqtde ,"wicv"l `l` ,"ryx"l dpeekd
caer" eli`e ,cala minrt d`n ecenil lr xfeg `edy iptn

minrt d`n ecenil lr xfegd "wicv" `ed "miwl`cg`ejka .
`l epiid ryx epiid" `iyewd z` wx `xnbd ,dxe`kl ,zvxzn

ez `l "miwl` caer epiid wicv epiid" `iyewd eli`e ."ecardvx
mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv" mdipy ixdy ,llk
lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit itl "wicv" `ed

,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l "wicv" oia
:oldlcke"ãáBò"L ,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦¤¥

ì àeä¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykr,d"awd z`òöîàa àeäL §Ÿ¤¤§¤§©
BLøâìe åéìò øabúäì ,òøä øöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä̈£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤¨¨§¦§©¥¨¨§¨§

¯ ,"äpè÷ øéò"äî,sebdn ¥¨¦§©¨
lry ,"dphw xir" `xwpd
miwa`p ,dilr dhilyd
,rxdÎxvide aehdÎxvid
,óebä éøáàa Laìúé àlL¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©

¯yalzi `l rxdÎxviy
`ly ,xnelk ,sebd ixa`a
`lye xaci `ly ,dyri

.rx edyn aeygi"dcear"
ly wa`nd lr zqqean ef
aehÎxvide ziwl`d ytpd

,rxdÎxviaúîàa àeäL¤¤¡¤
íçläì ìBãb ìîòå äãBáò£¨§¨¨¨§¦¨¥
¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîz Ba¨¦§©§©¥¦

megll "ipepia"d lrcinzrxdÎxvid lelr ea ,oky ,rxdÎxvia
rxdÎxvia megll "ipepia"d lre ,dfdÎmlerd ibeprzl de`z xxerl
`le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz `ly ,de`zd lr hlzydle
weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwp jk meyn .daygna

dzrly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear ly jildza
.rxdÎxvia wa`nd¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà`le "car" £¨©©¦¦§¨¤¤

,"caer"¯ ,øàzä íLamy `ed "caer" .envr mc`d z` oiivnd §¥©Ÿ©
rvn`a zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd dlertd

:`ed "car" eli`e ,ezcearäNòð øákL ,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤¤§¨©£¨
¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç`xwpy "wicv"dcar","'dãáò øák ¨¨¤¤¨¤§¨¨©

å eäLøâéå ék ãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì øîâåCìé §¨©§©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©¦©§¨§¥©¥¤
¯ .Baø÷a ììç Baìå ,Bìixg` ,wix - eala rxdÎxvid ly enewn §¦¨¨§¦§
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עג zah b"k ycew zay mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ג קודש שבת יום
,40 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå åè ÷øô,`k 'nr cr.åúåìéâøî

פרק טו 

zecez z`fe ,"wicv" zbixcnl zn`a ribdle ,ynn lret icil
."wicv" znyp ly "xeair"l

"mixeab" ze`xwpd zenyp opyiy ,df wxta `aedy dnl xywda
z` "yeakl" egeka yi cg` lkye ,rxdÎxvid lr zexabznd
,aehÎmyÎlrad ly ziceqid ezxni` siqedl i`ck - rxd exvi
zg`a d`iad ,yhiee`aeiln ocr eznyp v"iixden ,iaxdy
xn` - "exvi z` yaekd xeab edfi`" :dpynd lr :eizegiyn
ly ezxiaya ,ik ,xn`p `l - exvi z` "xaeyd" :aehÎmyÎlrad
Îxvid z` "yeakl" `id dxeabd .dxeab meyn oi` rxdÎxvid
,rxdÎxvid ly eizelrnae eizegeka ynzydl ,xnelk ,rxd
ytpd - "xey gka ze`eaz axe" :xn`p ixde .dyecw ly mipipra
geka ynzydl yie - wfege swez da yi "xey" z`xwpd zindad

xeab - "exvi z` yaekd xeab edfi`" edfe .dyecwa df wfege
mda ynzyne rxdÎxvid ly eizegek z` "yaek"y in `ed

.dyecwl
miinyb mibeprza qe`ind zece` ,df wxta epcnly dnl qgia
seqal mieedzn dl` mibeprzny ,dyer mc`dy oeaygd iciÎlr
dfa xikfp - gvpl micner miipgex mipipr eli`e ,d`eve mirlez
mya xqny ,yhiee`aeiln ocr eznyp v"iixden iaxd ly ezxni`
qgi lk xqeg lr mrt exaca :ocr eznyp a"yxden iaxd ,eia`

inyb mixac ly d`eeydeiaxd xn` ,miipgex mipipr iabl mi
igiex ipefne iig ipa ,dpy miray jyna el eidiy mc` - :a"yxden
el yiy zekfd iabl jxr lk xacl oi` ,zelkide zepenx` mr

.dxez xtqa zg` dwiypa

.åè ÷øt"wicv" oiay lcadd z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
xyt` i` ,okle ,eytpa "rx" oi` ,rxdÎxvi xak oi` "wicv"l ."ipepia"l

okzi ,okle .eytpa "rx" oiicr yi "ipepia"a eli`e ."rx"l de`z el didzy

zngel "ipepia"a ziwl`d ytpdy `l` .de`z ixacl dihp eala dlrzy

,zindad ytpd ly "rx"a

,hytzdl "rx"l zpzep dpi`e

,daygna ,ynnzdl de`zle

.dyrna e` xeaic

¯ äæáelr epcnly dna ¨¤
wicv" oiay lcadd

,"ipepia"läî ïáeé¨©
áeúkM1ízáLå" : ¤¨§©§¤

,òLøì ÷écö ïéa íúéàøe§¦¤¥©¦§¨¨
àì øLàì íéäìà ãáò ïéa¥Ÿ¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ

¯ ,"Bãáò`xnbd2zl`ey £¨
"wicv" epiid :df weqt lr
epiid ,"miwl` caer" epiid
,"ecar `l" epiid "ryx"

`l xy`e ryx oke ,cg` xac md miwl` caere wicv ixd ,xnelk
ipy o`k mpyi eli`k ,oeyld zelitk idne ,cg` xac md ecar
?"ecar `l xy`"l "miwl` caer" oiae "ryx"l "wicv" oia ,milcad
iwicv ediieexz "ecar `l xy`"e "miwl` caer" :zvxzn `xnbde
d`n ewxt dpey dnec epi`e (mixenb miwicv md mdipy) edpip ixenb
oi` "ecar `l" :xnelk ."cg`e minrt d`n ewxt dpeyl minrt
"ecar `l xy`" el `xew weqtde ,"wicv"l `l` ,"ryx"l dpeekd
caer" eli`e ,cala minrt d`n ecenil lr xfeg `edy iptn

minrt d`n ecenil lr xfegd "wicv" `ed "miwl`cg`ejka .
`l epiid ryx epiid" `iyewd z` wx `xnbd ,dxe`kl ,zvxzn

ez `l "miwl` caer epiid wicv epiid" `iyewd eli`e ."ecardvx
mby ("ecar `l") iyily sqep cere ,"miwicv" mdipy ixdy ,llk
lcadd lr epcnly dn itl ,mxa .`xnbd yexit itl "wicv" `ed

,"miwl` caer"l "wicv" oiay lcadd mb oaei - "ipepia"l "wicv" oia
:oldlcke"ãáBò"L ,àeä "÷écö"ì "íéäìà ãáBò" ïéa LøôääL¤©¤§¥¥¥¡Ÿ¦§©¦¤¥

ì àeä¯ ,äåä ïBLcaer `edeiykr,d"awd z`òöîàa àeäL §Ÿ¤¤§¤§©
BLøâìe åéìò øabúäì ,òøä øöiä íò äîçìnä àéäL ,äãBáòä̈£¨¤¦©¦§¨¨¦©¥¤¨¨§¦§©¥¨¨§¨§

¯ ,"äpè÷ øéò"äî,sebdn ¥¨¦§©¨
lry ,"dphw xir" `xwpd
miwa`p ,dilr dhilyd
,rxdÎxvide aehdÎxvid
,óebä éøáàa Laìúé àlL¤Ÿ¦§©¥§¥§¥©

¯yalzi `l rxdÎxviy
`ly ,xnelk ,sebd ixa`a
`lye xaci `ly ,dyri

.rx edyn aeygi"dcear"
ly wa`nd lr zqqean ef
aehÎxvide ziwl`d ytpd

,rxdÎxviaúîàa àeäL¤¤¡¤
íçläì ìBãb ìîòå äãBáò£¨§¨¨¨§¦¨¥
¯ ;éðBðéaä eðéäå ,ãéîz Ba¨¦§©§©¥¦

megll "ipepia"d lrcinzrxdÎxvid lelr ea ,oky ,rxdÎxvia
rxdÎxvia megll "ipepia"d lre ,dfdÎmlerd ibeprzl de`z xxerl
`le xeaica `l ,dyrna `l ,ynenz `ly ,de`zd lr hlzydle
weqr `ed - "miwl` caer" - "ipepia"d `xwp jk meyn .daygna

dzrly enevira zrd lk cner `ed .'d zcear ly jildza
.rxdÎxvia wa`nd¯ "'ä ãáò" àø÷ð ÷écvä ìáà`le "car" £¨©©¦¦§¨¤¤

,"caer"¯ ,øàzä íLamy `ed "caer" .envr mc`d z` oiivnd §¥©Ÿ©
rvn`a zrk `vnp `ed - ezceara mc`d z` oiivnd dlertd

:`ed "car" eli`e ,ezcearäNòð øákL ,Cìî Bà íëç íL Bîk§¥¨¨¤¤¤§¨©£¨
¯ äæ Ck ,Cìî Bà íëç`xwpy "wicv"dcar","'dãáò øák ¨¨¤¤¨¤§¨¨©

å eäLøâéå ék ãò ,òøä íò äîçìnä úãBáò éøîâì øîâåCìé §¨©§©§¥£©©¦§¨¨¦¨©©¦©§¨§¥©¥¤
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zahעד b"k ycew zay mei Ð eh wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

epi` "miwl` caer"y ,ixd ."rx"a dnglnd z` xak miiq `ed ,oky
zbixcnl dpeekd "miwl` caer" :"wicv" enk dbixcn dze`
,ryxl wicv oia ...mzaye" weqta zelitkd zxaqen jk) "ipepia"d
`l"l "miwl` caer" oia lcadd xaqei ,oldl .("...miwl` caer oia

"ecar `l" lr mby ,"ecar
`ed oi`y `xnbd zxne`

:ryxïk íb Lé éðBðéááe§¥¦¥©¥
ãáBò" :úBâøãî ézL§¥©§¥¥
àì øLà"å ,"íéäìà¡Ÿ¦©£¤Ÿ

¯ "Bãáòrbie lnr `ed oi` £¨
.'d zcearaïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥

¯,"ecar `l xy`" dfBðéà¥
¯ ,òLøxcrpy zexnl ¨¨

Îxvid mr wa`nd epnn
,rxdåéîiî øáò àì ék¦Ÿ¨©¦¨¨

¯ ,äl÷ äøáò íeLi`cee £¥¨©¨
mey einin xar `ly xacd
qgia edf - .dxeng dxiar

;dyrzÎ`lÎzeevnlíâå§©
øLôàL úBönä ìk íi÷¦¥¨©¦§¤¤§¨

¯ ,ïîi÷ì Bì,dyrÎzeevn §©§¨
,ílk ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤ª¨

¯`ed dxez lehia oeery s`
c`n dywy zepeerd cg`

,epnn lvpidl÷éñt àìå§Ÿ¨¦
¯ .àñøbî déîetwqt `l ¥¦¦§¨

,j` .dxez cenlln eit
`xwp `ed ,jk m` ,recn

?"ecar `l",Bçvðì øöiä íò äîçìî íeL äNBò BðéàL àlà¤¨¤¥¤¦§¨¨¦©¥¤§©§
ìò èélMä çnaL úéäìàä Lôð ìò øéànä 'ä øBà éãé ìò©§¥©¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©©©¦©

ìéòì økæpk álä3¯ ,rxdÎxvia megll ,"ipepia"d ly ekxc efy ©¥©¦§¨§¥
gena z`vnpd ziwl`d eytp lr xi`nd iwl`d xe`a egvple ely
rxdÎxvid mr dnglnl wewf epi` ,`ed eli`e ."ald lr hilyd"

."ipepia" zeidl ick?dnl jk lkeBcâðì ãîBò Bøöé ïéàL éðtî¦§¥¤¥¦§¥§¤§
éøö ïéàå ,BúãBáòå BúøBzî Bìháì ììk¯ Bnò íçìì Cmr §¨§©§¦¨©£¨§¥¨¦¦§Ÿ¦

,rxdÎxvidBzãìBzî Bòáèa Bãenìa ãéîúî àeäL ïBâk ,ììk§¨§¤©§¦§¦§¦§¦©§
¯ ,"äøçL äøn"ä úøaâz éãé ìò"dpald dxnd"yk ,recik ©§¥¦§Ÿ¤©¨¨§Ÿ̈

,mc`a zhleyoi`m` eli`e ,"cinzn" zeidl erahn dhep `ed
.dcnzdl zirahd dihpd ea yi - mc`a zhley ,"dxegyd dxn"d
cenll ick ,rxdÎxvia dnglnl wwcfdl jixv `ed oi` `linne

.el ixyt`d onfaàeäL éðtî íéLð úBåàzî äîçìî Bì ïéà ïëå§¥¥¦§¨¨¦©£¨¦¦§¥¤
¯ ,Bòáèa ïpöî,dxiar ixedxda mglidl wewf `ed oi` `linne §ª¨§¦§

,de`z dze`n miraepd¯ äfä íìBò éâeðòz øàLa ïëå`ed oi` §¥¦§¨©£¥¨©¤
ik ,mdilr hlzydl ick lenrl jixväàðä Lbøä øqçî àeä§ª©¤§¥£¨¨

éøö ïéà ïëìå .Bòáèa¯ ,'ä úlãâa Ck ìk ïðBaúäì C,ick §¦§§¨¥¥¨¦§¦§¥¨¨¦§ª©
¯ ,Bçîa 'ä úàøéå úòc çeø Búðéaî ãéìBäì,jk ici lre §¦¦¦¨©©©§¦§©§Ÿ

¯ ,äNòú àì úBöî ìò øáòì àlL øîMäìecgt zngny ,jk §¦¨¥¤Ÿ©£Ÿ©¦§Ÿ©£¤
`ed eli`e .d"awd iciÎlr xq`py xac zeyrln xnyi d"awdn
ick 'd zelcba opeazdl wewf `ed oi` ok .jkl wwcfdl jixv epi`

xxerl¯ ,Baìa 'ä úáäàå,ef dad`n d`vezkeíei÷a Ba ä÷áãì §©£©§¦§¨§¨§¦
¯ ,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,úBönä`edy dxez cenil iciÎlre ©¦§§©§¨§¤¤ª¨

dad` eala xxerl ick egena rbiizdl jixv `ed oi` ,olek cbpk
.d"awd l` dielb¯ Bì éc àlà,zeevne dxeza mly zeidl ick ¤¨©

øLà úøzñî äáäàa§©£¨§ª¤¤£¤
k áìa,ìàøNé úeìì §¥§¨¦§¨¥
eàø÷pL4¯ ."BîL éáäBà" ¤¦§§£¥§

dad` icedi lkl ,oky
,d"awdl eala zxzeqn
dwitqn ef zxzeqn dad`e
miiwle dxez cenll ick el
mglidl jixvy in .zeevn
dxez xenyl ick rxdÎxvia
opeazdl eilr ,zeevne
xxerl ick ,z"iyd zlecba
,d"awdn cgtd ybx ekeza
Îzeevn lr xearln rpnidl
xxerl oke ;dyrzÎ`l
zybxen dad` ekeza
mr cg`zdl ick - d"awdl
df dad`Îybx .d"awd
zeevn miiwl eze` `ian
Îlry xg`n ,dxez cenlle
.d"awd mr cg`zn `ed eci
xaecn eizece`y df eli`e
mglidl jixv epi` ,o`k
llba ,rxdÎxvid mr llk
`linne ,zexen`d zeaiqd
zeraepd dad`e d`xi ly beq eze`l wwcfdl jixv epi`
zeirahd eizepekz mr cgi ,eliaya dwitqn .'d zlecba zeppeazdn
oi` ,mxa .l`xyin cg` lk rahay ,zxzeqnd ezad` ,zeni`znd

.zinvr dcear jezn el `a df lk,ììk "ãáBò" àø÷ð Bðéà ïëìå§¨¥¥¦§¨¥§¨
¯,"miwl` caer" `xwp epi`¯ úøzñîä Bæ äáäà ék`ed dciÎlr ¦©£¨©§ª¤¤

,zeevne dxez miiwn¯ ,ììk BúãBáòå Búlòt dðéàzraep dpi` ¥¨§ª¨©£¨§¨
,zinvrd ezcearn¯ àéä àlà,zxzeqnd dad`deðúMøé ¤¨¦§ª¨¥

ïn÷ì øàaúiL Bîëe ,ìàøNé ììëì eðéúBáàî5¯ .dad` cvik ¥£¥¦§©¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
jezn - `ed `ly xg`n ,miptÎlkÎlr .epizea`n epl dyexi `id ef
xeyw epi` ,zeevnde dxezd z` eneiwe ,ef dad` xvi - ezcear
,envr "ipepia"ay ,ixd ."ecar `l" `xwp `ed - "dcear"a elv`
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עה היום יום . . . 

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף 
חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב איך ניט 
הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ּלֹא  ֵדי ׁשֶ הּוא ּכְ ַעם, ׁשֶ "ּב[ ַהּטַ י ]ָהַרׁשַ י ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַמְעּתִ ל, ׁשָ ִניּתְ ּלֹא ִלְלֹמד ּבְ ּנֹוֲהִגים ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ
ְלהֹוִסיף ַחּיּות.

לֹוְמִדים[  ּלֹא  ]ׁשֶ לּו  ַהּלָ עֹות  ָ ַהּשׁ מֹוֶנה  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵאּלּו  ַמְתִמיִדים  "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר  ַעם  ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ק ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם 
לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יָאהרען 
אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, בחיר 

אבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.
ויענהו אדמוה"ז: כתיב ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה, ואיתא 
במדרש - מובא ברש"י - א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה ושיהיו 
השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט מען נעהנטער 

צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט. 

ם לֹו  ְרּגֵ ָנה", ּתִ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ תּוב "ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ ַמח ֶצֶדק" ֶיֶלד ְוָלַמד ֶאת ַהּכָ ְהיֹות ַה"ּצֶ ּבִ
ִמְצַרִים.  יֹוֵתר ּבְ ִנים ַהּטֹובֹות ּבְ ָ ֵרה ַהּשׁ ַבע ֶעׂשְ ַעל־ַהּטּוִרים – ַיֲעֹקב ָאִבינּו ַחי ֶאת ׁשְ רּוׁש ּבַ י ּפֵ מֹורֹו – ַעל ּפִ
ִיְהיּו  ָהָאבֹות,  ִחיר  ּבְ ָאִבינּו,  ֲעֹקב  ּיַ ׁשֶ ֵכן  ֲהִיּתָ ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְזֵקנֹו  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵמַה"ֵחֶדר",  ְיָתה  ַהּבַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִמְבַחר ׁשְ

ְוִאיָתא  ָנה",  ּגֹשְׁ ְלָפָניו  ְלהֹורֹות  יֹוֵסף  ֶאל  ְלָפָניו  ַלח  ׁשָ ְיהּוָדה  "ְוֶאת  ִתיב  ּכְ ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ֲעֵנהּו  ַוּיַ
ָבִטים  ְ ְהיּו ַהּשׁ ּיִ ם ּתֹוָרה ְוׁשֶ ֵהא ׁשָ ּתְ ְלמּוד, ׁשֶ ית ּתַ י ְנֶחְמָיה, ְלַהְתִקין לֹו ּבֵ "י – ָאַמר ַרּבִ ַרׁשִ ְדָרׁש – מּוָבא ּבְ ּמִ ּבַ
ים'  ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ ר לֹוְמִדים ּתֹוָרה "ְלהֹורֹות ְלָפָניו", ֲאַזי "ּגֹשְׁ ֲאׁשֶ ָנה", ּכַ ּתֹוָרה. "ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹשְׁ הֹוִגים ּבַ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . עו

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג זָאל 
מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך אויך נוהג 

געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש ִעם  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ

ה'תש"גכ טבתיום שני

חומש: שמות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך מהות . . . 32 ותענוגיו.

דער מיטעלער רבי הָאט געענטפרעט איינעם אויף א יחידות: אז איינער רעדט מיט 
דעם אנדערען בעניני עבודה און זיי לערנען צוזאמען, איז דָאס צוויי נפש האלקית אויף 

איין נפש הטבעית.

ִעְנְיֵני ֲעבֹוַדת ה', ְולֹוְמִדים  ר ֶאָחד ְמׂשֹוֵחַח ִעם זּוָלתֹו ּבְ ֲאׁשֶ יִחידּות: ּכַ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָעָנה ְלֶאָחד ּבִ
ְבִעית' ַאַחת. י 'ֶנֶפׁש ָהֱאלִֹקית' ֶנֶגד 'ֶנֶפׁש ַהּטִ ּתֵ ַיַחד – ֲהֵרי ֶזה ׁשְ

ה'תש"גכא טבתיום שלישי

חומש: שמות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: רק מפני . . . יז התורה כנ"ל.

)כ"ק אדמו"ר שליט"א פגע בנושא דליים מלאים מים. ויאמר:( אז מ'באגעגענט וואסער 
זָאגט דער בעש"ט: אז מ'בַאגעגענט וואסער זָאל מען זָאגען, אז דער בעל שם זָאגט, ַאז 

דָאס איז א סימן ברכה.

ַמִים.  ְמֵלִאים  ָלִיים  ּדְ א  נֹוׂשֵ ַגׁש  ּפָ ֵעֶדן[  ָמתֹו  ִנְשׁ ִליָט"א ]=ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ  ׁשְ ת ַאְדמֹו"ר  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  )ּכְ
הּו  ּזֶ ׁשֶ ם אֹוֵמר  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ּיֹאְמרּו  ׁשֶ ַמִים  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ם טֹוב:  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ַמִים אֹוֵמר  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ּכְ ַוּיֹאַמר:( 

ָרָכה. ִסיָמן ּבְ

ה'תש"גכב טבתיום רביעי

חומש: שמות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ואעפ"כ . . . 34 תפלה כו'.

הכרזת אאמו"ר באחת ההתועדות: ָאט אזוי ווי הנחת תפילין בכל יום איז א מצוה 
דאורייתא אויף יעדען אידען, ָאהן א חילוק צי א גדול בתורה, צי א איש פשוט, אזוי 
איז א חוב גמור אויף יעדען אידען צו טרַאכטען יעדען טָאג א האלבע שעה וועגען דעם 
חנוך פון קינדער, און טָאן אלץ, ווָאס עס איז בכוחו צו טָאן און יתר מכפי כחו, זעהן 

פועל זיין ביי די קינדער, ַאז זיי זָאלען געהן אין דעם דרך ווָאס מען איז זיי מדריך.

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zay(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzn .z`f eprinydlàîéúc eäîy ,xn`z `ny -ïðaø ©§¥¨©¨¨
éøèt énð éìëawx zkiiy ffeb zk`lny mixaeqy oeik ,mixhet mb ± ¦§¦©¦¨§¦

,dnda xnv zfifbaéðz÷c àäåmzwelgn z` `pzd dpyy dne - §¨§¨¨¥
ly ote`a,'Bæa Bæ'ick `edøæòéìà éaøc Bçk EòéãBäìelit`y ¨§¦£Ÿ§©¦¡¦¤¤

,aiign ecia lhepaïì òîLî à÷xacd oi`y xfrl` iax eprinyd ± ¨©§©¨
.aiigy minkg micen ilka `l` ,ok

:mzwelgn z` liabnd sqep xac d`ian `xnbd,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨
dú÷Bìçîmipxtv lhepyk `weec `id minkgl xfril` iax oia ©£¤

,Bîöòìowzl eci z` on`l lekiy oeik ,xfril` iax aiign dfay §©§
,ilk `la envr ipxtvìáàlhepd,Bøéáçìl,øeèt ìkä éøácoeik £¨©£¥¦§¥©Ÿ¨

.ilk `la exiag ipxtv z` dti lehil eci z` on`l leki epi`y
:`xnbd dywnàèéLtlhepa `weec `id mzwelgny heyt ± §¦¨

lhepd' ixdy ,envrl,ïðz 'åéðøtö`id mzwelgny dfa x`eane ¦¨§¨§©
xfrl` iax jxved dnle ,envr ipxtv z` lhepy ote`a `weec

:`xnbd zvxzn .z`f eprinydlàîéúc eäîy xn`z `ny -éaø ©§¥¨©¦
énð Bøéáçì øæòéìà[mb-]éðz÷c àäå ,áéiçî`pzd dpyy dne - ¡¦¤¤©£¥©¦§©¥§¨§¨¨¥

a mzwelgn z`,'åéðøtö'ick `ed ,envr ipxtv lhepa ,xnelk ¦¨§¨
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עז היום יום . . . 

יֹום  ָכל  ּבְ ין  ִפּלִ ּתְ ֲהָנַחת  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ַהִהְתַוֲעדּויֹות:  ַאַחת  ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ַהְכָרַזת 
מּור  ְך חֹוב ּגָ ׁשּוט, ּכָ ּתֹוָרה, אֹו ִאיׁש ּפָ דֹול ּבַ ל ִאם הּוא ּגָ ִלי ֶהְבּדֵ ל ְיהּוִדי, ִמּבְ אֹוַרְייָתא ַעל ּכָ ִהיא ִמְצָוה ּדְ
ֹכחֹו ַלֲעׂשֹות, ְויֹוֵתר  ּבְ ֶ ָעה אֹודֹות ִחּנּוְך ַהְיָלִדים, ְוַלֲעׂשֹות ַהּכֹל, ַמה ּשׁ ל יֹום ֲחִצי ׁשָ ל ְיהּוִדי ַלֲחׁשֹב ּכָ ַעל ּכָ

ּה ַמְדִריִכים אֹוָתם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ְלכּו ּבַ ּיֵ ִפי ּכֹחֹו, ִלְדֹאג ִלְפֹעל ַעל ְיָלָדיו ׁשֶ ִמּכְ

ה'תש"גכג טבתיום חמישי

חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: רק שלזה . . . עם אחיו.

ִחיַנת ַמֲעָלה",  י ֵיׁש ּבְ ל יּוָבן": "ּכִ ְמׁשָ ְתִחיל "ְוַהּנִ ה" ָסִעיף ַהּמַ ם ּפֶ ְתִחיל "ִמי ׂשָ ּבּור ַהּמַ "ּתֹוָרה אֹור" ּדִ
ָצִריְך ִלְהיֹות "ְוֵכן ֵיׁש ַמֲעָלה".

ְוִלְפֹקַח  ב  ַהּלֵ ִלְפּתַֹח ֶאת  ִתיָחה[  ַהּפְ ְנעּול' ]=ָיִדית  ַהּמַ ת  ּפַ 'ּכַ ָהֲאָנָחה ִהיא ַרק  ע.  ׁשַ ִנּוָ ֲאָנחֹות ְלַבד לֹא  ּבַ
ר יּוַכל ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות  ֲאׁשֶ ר ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל, ִאיׁש ִאיׁש ּבַ ִחּבּוק ָיַדִים, ַרק ְלַסּדֵ ֶבת ּבְ ּלֹא ָלׁשֶ ֶאת ָהֵעיַנִים ׁשֶ

ַכְסּפֹו. ְנאּומֹו ְוֶזה ּבְ ְכָתבֹו ְוֶזה ּבִ ְצוֹות, ֶזה ּבִ ִמיַרת ַהּמִ ַצת ַהּתֹוָרה ּוׁשְ ַתֲעמּוָלה ְלִחּזּוק ַהּתֹוָרה ַהְרּבָ ּבְ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zay(ycew zay meil)
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v"ndqeעח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  טבת י"ז ראשון יום דמוכח' ו'אומדנא 'אומדנא'

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìò øèMä ìòa ãi©©©©§¨©
øáãa àlà àéöBî Bðéàå ,Bøáçî àéöBnä àeäL éðtî ,äðBzçzä©©§¨¦§¥¤©¦¥£¥§¥¦¤¨§¨¨

ì ézL òîLî Ba LiL øèL ìk ,Cëéôì .÷ôñ Ba ïéàLànL ,úBðBL ¤¥¨¥§¦¨¨§¨¤¥©§©§¥§¤¨
.ïäézLaL úeçtä àlà ìèBð Bðéà Z Ck ànL Bà Ck̈¤¨¨¥¥¤¨©¨¤¦§¥¤

את  מפרשים ברורה, השטר של המילולית המשמעות כאשר
לפרשו  יש משמעית חד אינה כאשר ורק לכך, בהתאם השטר
הרשב"א  כתב וכן מקום. באותו הלשונית למשמעות בהתאם

קנא) סימן ו חלק לשון (שו"ת אחר אלא בהם הולכים אין "בנדרים :
בהם  הולכין אין ובשטרות בכתובות אף שכן וכיון אדם... בני
פי  על נקבע שהנדר כשם אדם". בני לשון אחר אלא מקום בכל
ללשונו  בהתאם נקבע השטר של תוכנו כך הנודר, של לשונו

השטר. של
בעל  'יד חז"ל קובעים ברורה, איננה השטר לשון וכאשר

התחתונה' על ע"ב)השטר פג "...(כתובות - כאן הרמב"ם וכדברי
משמע  בו שיש שטר כל לפיכך מחבירו... המוציא שהוא מפני

הפחות  אלא נוטל אינו כך, שמא או כך שמא לשונות שתי
שבשתיהן".

מהמשמעות  שונה באופן השטר מתפרש לעתים אך
אף  השטר בעל של הדעת באומדן ומתחשבים שלו המילולית
כל  וכתב בנו שמת ששמע אדם למשל, שבלב'. 'דברים שהם
כר' שהלכה בנו, בא כך ואחר תנאי כל בלא לאחרים נכסיו
שבנו  יודע היה שאילו מתנה, מתנתו ש"אין מנסיא בן שמעון

כתבן" לא ס"א)קיים רמו סי' חו"מ שו"ע ע"א, קלב בתרא .(בבא
כותב  דעת את בו אומדים שאנו האומדן בסוג הוא וההבדל
המשמעות  הוא הקובע בה רגילה 'אומדנא' יש השטר.
דמוכח' 'אומדנא ויש הדעת, באומדן מתחשבים ואין המילולית
המאירי  שכותב כפי לכך, בהתאם השטר את לפרש יכולים בה

ב) מט, מובנת (קידושין היא כאשר קובעת דמוכח' ש'אומדנא ,
וכן  השטר. כותב של הסברו שמיעת ללא הענין, מתוך מאליה

הרמ"א ס"ד)פסק רז, סי' .(חו"מ

ה'תשע"ג  טבת י"ח שני יום אחד  עד שבועת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰...ìka øôk íà ïëå§¥¦¨©©Ÿ
étîe .äøBzä ïî òaLð äæ éøä Z [Bì áiç àeäL] ãéòî ãçà ãòå§¥¤¨¥¦¤©¨£¥¤¦§¨¦©¨¦¦
ãçà Z ïBîî BúBà ïéáiçî íéðML íB÷î ìkL ,eãîì äòeîMä©§¨¨§¤¨¨¤§©¦§©§¦¨¤¨
ìëìe ïBò ìëì ãçà ãòL ,äòeîMä étî eãîì ïëå .äòeáL Báiçî§©§§¨§¥¨§¦¦©§¨¤¥¤¨§¨¨§¨

ì àeä í÷ ìáà ,í÷ Bðéà úàhç.äòeáL ©¨¥¨£¨¨¦§¨
אחר  בזו פעמים שלוש דין אותו על חוזר הרמב"ם לכאורה
עליו  חייב, שהנתבע מעיד אחד עד שאם שכתב לאחר כי זו,
ממון  אותו מחייבים ששנים מקום "שכל וכתב: חזר להשבע,
קם  אינו חטאת ולכל עוון "לכל ושוב: שבועה", מחייבו אחד

לשבועה"! הוא קם אבל –
מקום  "כל הלשון את ולבאר להקדים יש הדברים ולביאור
מה  לשם שבועה". מחייבו אחד – ממון אותו מחייבים ששניים
שני  ידי שעל ממון בחיוב אחד בעד השבועה חיוב את תולים

שבועה? מחייב אחד שעד בפשטות אומרים ולא עדים
לבאר: ויש

לדיני  מקבילים אחד בעד השבועה שדיני לומר מקום היה
וכשם  ההלכה), בתחילת (כנזכר במקצת במודה השבועה
מעות  שתי טענת על אלא שבועה חייב אינו במקצת שמודה

לפחות ה"א)כסף פ"ג להלן שבועה (ראה מחייב אינו אחד עד כך ,
זה. גודל בסדר טענה על אלא

אחד  – ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל נאמר: כך על
אחד  עד שבועה, לדיני הקשור שבכל היינו שבועה", מחייבו
שעדות  כשם ולכן ממון לחיוב מועילים עדים ששני כשם מועיל
אחד  עד של עדותו כך סכום, בכל ממון מחייבת עדים שני

סכום. בכל שבועה מחייבת
א  זה שביאר ולפי שלאחר אלא הרמב"ם בדברי כפילות ין

זה  שחיוב מוסיף אחד, עד ידי על שבועה חיוב דין עצם את
עדים. שני ידי על ממון לחיוב מקביל

אחד  שעד השמועה מפי למדו "וכן וכתב: שהמשיך ומה
אינו  לשבועה", הוא קם אבל קם, אינו חטאת ולכל עון לכל
וכך  כלומר: 'וכך'. היא 'וכן' המילה משמעות אלא חדש עניין
עוון  לענייני שרק אחד..." עד יקום "לא הפסוק את דרשו
עדים  כשני לגמרי, – קם אכן לשבועה אך קם, אינו וחטאת

ממון. לחיוב
(wpxt t"vxbd azkna ,(84 'r) ef dkldl zehnyde mi`elina lf`d oa`)

ה'תשע"ג  טבת י"ט שלישי יום דין  בעל הודאת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äàîk ïéc ìòa úàãBä¨©©©¦§¥¨
.éîc íéãò¥¦¨¥

בעלֿדין: הודאת של הנאמנות וטעם בגדר נחלקו האחרונים
לב סק"ד)המהרי"ן סל"ד החושן בקצות דין (הובא לבעל שאין כתב

אצל  קרוב ש 'אדם כיון כי עצמו, את לחייב אפילו נאמנות
מתורת  זהו ולכן פסולה, עדותו לחובתו מעיד כאשר גם עצמו',
כשאינו  גם עצמו את לחייב יכול אדם כי ונתינתֿמתנה, חיוב
ונעשה  חדש בחיוב עצמו את לחייב בא כאילו ובהודאתו חייב

מנה. לך אני מתחייב כאומר
החושן' ה'קצות והראיה (שם)אבל כן, לומר שאיֿאפשר כתב

הטענה  מקצת על שמודה בגלל שבועה שחייב במקצת ממודה
אני  אעפ"כ שאומר אלא ב"ד, בפני בכל כופר היה "ואילו –
שבועה" חיוב בזה אין ודאי זוז, בחמישים בפניכם עצמי מחייב
את  האמינה שהתורה הכתוב גזירת היא בע"ד הודאת ולדבריו
על  לא אבל אחרים על כשמעיד קרוב ופסלה עצמו על האדם
על  מעיד שהרי נאמן אינו עצמו את לזכות כשבא ולכן עצמו,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אחרים.
הרוגוצ'בי ה"א)והגאון פ"א בתולה נערה הל' פענח מבאר (צפנת

בגמרא אמוראים נחלקו זה א)שבדבר לג, באחד (ב"ב מעשה .
ואדם  אבין בר אידי רב ונחלקו דקל עץ אחריו והשאיר שמת
התברר  שלא ולאחר למת, יותר הקרוב היורש מהם מי - אחר
גבר'. דאלים 'כל מדין בדקל והחזיק זה אדם התגבר הדבר,
רב  ופסק יותר קרוב אבין בר אידי שרב האיש הודה זמן לאחר
אידי  רב אך אבין, בר אידי רב לחזקת הדקל את להעביר חסדא
הפירות  את גם להחזיר עליו אלא הדקל בהחזרת די שלא טען
חסדא: רב לו והשיב כדין. שלא אכלם שהרי עכשיו עד שאכל

זוכה  אתה הודאתו מכח ורק בדקל האיש החזיק עכשיו עד הרי
לך  ואין מרצונו, הדקל את לך כנותן הוא שבהודאתו ונמצא בו

הפירות. ולא הדקל היינו לך, שנותן מה אלא
יותר  קרוב אידי שרב שהודה כיון ורבא אביי לדעת אך
כדין  שלא עתה עד שאכל הפירות שגם מודה הוא הרי למוריש

עבורם. לשלם ועליו אכל,
חיוב  הוא מהודאתו הנובע החיוב חסדא רב לדעת כלומר:

ולהבא מכאן החל לב)חדש המהרי"ן אביי (כסברת לדעת ואילו .
נאמנות דין יש להודאה ה'קצות')ורבא לשלם (כסברת צריך ולכן ,

שאכל. הפירות על

ה'תשע"ג  טבת כ' רביעי יום עדים? נגד הוא ה'מיגו' מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïéc úéáa ïòBhì Lé¥©¥§¥¦
ìò ïéëîBñå ,äðBLàøä äðòhä Léçëäì úøçà äðòè ïòèìå øæçì©£Ÿ§¦§Ÿ©£¨©¤¤§©§¦©©£¨¨¦¨§§¦©
,äöøiL úBðòhä ìk Ctäìe ïòèìå øæçì Bì Lé ...äðBøçàä Búðòè©£¨¨©£¨¥©£Ÿ§¦§Ÿ§©¥¨©§¨¤¦§¤

.íéãò eàBáiL ãò©¤¨¥¦
אם  – הראשונה מטענתו בו לחזור יכול פטור טענת הטוען
אחרת. פטור טענת ולטעון – והכחישוהו עדים באו לא עדיין
לויתי  ואמר וחזר לויתי, לא ואמר דין בבית "כפר לדוגמא:

נאמן" רלח)ופרעתי סי' ח"ו בשו"ת הרשב"א מיגו (לשון לו שיש מפני
טענתו  בכפירת עומד היה רוצה היה אם לשקר, לו "דמה

פ"ג.הראשונה" ב"ב אשר"י ראשונים)(הגהות ועוד מיגאש הר"י ולכן וכ"כ
גם  זו בטענה נאמן ושוב אחרת, טענה ולטעון בו לחזור נאמן

הראשונה. טענתו את והכחישו עדים באו אח"כ אם
החושן' ה'קצות סק"ג)והקשה פ בטענתו (סי' נאמן כיצד :

והרי  הראשונה, טענתו את להכחיש עדים באו אם השניה
במיגו  נאמן 'פרעתי' שטוען אלא שכתבו חוב בשטר המודה
עדים  באו אח"כ אם אבל מזויף, שהשטר לטעון שיכל
לטעון  יכול לא כעת (כי המיגו נפל השטר את המקיימים
נאמן  ואינו השטר), את המקיימים העדים נגד – מזויף שהשטר

את  והכחישו עדים באו אם כאן, הדין והוא 'פרעתי'. לומר
בטענה  לעמוד היה שיכול המיגו נפל הראשונה טענתו

השניה? בטענה כעת נאמן ואיך הראשונה,
ה'צמחֿצדק' קיב)ומבאר סעי' ב"ב קוב"ש גם וראה ב. טז, חו"מ (פס"ד

המקרים: בין חילוק יש כי
המיגו  יסוד על רק מתקבלת 'פרעתי' הטענה בשטר במודה
טענה  שום לו אין המיגו] את [המורידים תחלה עדים בא ו"אילו
לו  האמינו בתחילה כאשר גם ולכן העדים", נגד עצמו שיפטור
לטעון  נאמן אינו נפל, והמיגו העדים כשבאו המיגו, מכח

עדים. נגד מיגו והוי מיגו, על מיוסדת הטענה כי – 'פרעתי'
המיגו  ללא גם עצמה, מצד מועילה השניה הטענה כאן אבל
השניה  הטענה רק טוען היה אילו תחלה, העדים באו "שאפילו
שבתחילה  זה כלפי רק הוא במיגו והצורך עצמו", פוטר היה
שהוא  "כיון מועיל המיגו ולזה בו, חוזר וכעת אחרת טענה טען
בזמן  ממנה לחזור ליה מהימנינן שפיר זו, טענה עצמו על הביא
טענתו  והכחישו עדים אח"כ באו ואפילו מיגו". לו שיש
וטען. שחזר בעת לו שהיה המיגו את מבטלים אינם הראשונה,

ה'תשע"ג  טבת כ"א חמישי יום מחאה? מועילה מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïBòîL äçnL éøä£¥¤¦¨¦§
äçnL ézòîL àì :øîàéå ïáeàø ïòèé àì äî éðtî ,ä÷Bçø äðéãîa¦§¦¨§¨¦§¥¨Ÿ¦§©§¥§Ÿ©Ÿ¨©§¦¤¦¨
éìà òébäL ä÷æç ...Bì ïéøîBàL éðtî ?øèMa øäfàL éãk éaE ¦§¥¤¤¨¥©§¨¦§¥¤§¦£¨¨¤¦¦©¥¤

ìL CBúa Ea äçnL zòãiL ïåéëå ;øácääéä úîàa íà ,íéðL L ©¨¨§¥¨¤¨©§¨¤¦¨§§¨¨¦¦¤¡¤¨¨
.Eîöò ìò zãñôä äzà ,Ba zøäæð àìå øèL Eì§§¨§Ÿ¦§©§¨©¨¦§©§¨©©§§

לבטל  הבעלים יכולים שלו שאינה בקרקע מחזיק אדם כאשר
החזיק  ראובן ואם מחאה, ידי על הפולש של שנים' ג' 'חזקת את
של  חזקתו אין – שלו שהנכס והכריז מחה שמעון אך בנכס

חזקה א)ראובן לח, בתרא (בבא

הרשב"ם מחאה)ומפרש ד"ה הויא (שם בפניו שלא "...מיחה :
המחזיק  ידע לא ואפילו לאזניו, לבא הדבר יכול שהרי מחאה,
וכן  כהוגן". זה שמיחה מאחר חיישינן, לא מערער של מחאתו

התוספות מחאה)דעת ד"ה א מ, שלא (שם לנו יתברר "אפילו שכתבו
החזקה". לבטל מהני מחאה, המחזיק שמע

קמא' ה'מרא שבשתיקת הראיה את מבטלת המחאה כלומר,
אם  גם ולכן בקרקע, המחזיק של הבעלות מבוססת שעליה
סוף  סוף כי בטלה החזקה המחזיק, לאזני הגיעה לא המחאה

שתיקה. כאן הייתה לא
ויאמר  ראובן יטעון לא מה "מפני כותב: כאן הרמב"ם אך
לו  שאומרים מפני בשטריה, שאזהר כדי בי שמיחה שמעתי לא
שהגיע  וחזקה אחר, חבר לו יש והחבר חבר, לו יש חברך –
באמת  אם שנים, ג' בתוך בך שמיחה שידעת וכיון הדבר. אליך

עצמך". על הפסדת אתה בו נזהרת ולא שטר לך היה
אלא  חזקה יוצרת אכן בקרקע ישיבה הרמב"ם שלדעת הרי
מקום  דינו לבעל יש עדיין בה, מוחזק בקרקע היושב אם שגם
ובזה  כך? על המעיד שטר לך אין מדוע שלך הקרקע אם לטעון:
לטעון  אפשר אי שוב שנים ג' בקרקע ישב שאם חכמים תיקנו
לשמור  צורך אין שנים שלוש שאחרי כיון שטרך, היכן כנגדו
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אחרים.
הרוגוצ'בי ה"א)והגאון פ"א בתולה נערה הל' פענח מבאר (צפנת

בגמרא אמוראים נחלקו זה א)שבדבר לג, באחד (ב"ב מעשה .
ואדם  אבין בר אידי רב ונחלקו דקל עץ אחריו והשאיר שמת
התברר  שלא ולאחר למת, יותר הקרוב היורש מהם מי - אחר
גבר'. דאלים 'כל מדין בדקל והחזיק זה אדם התגבר הדבר,
רב  ופסק יותר קרוב אבין בר אידי שרב האיש הודה זמן לאחר
אידי  רב אך אבין, בר אידי רב לחזקת הדקל את להעביר חסדא
הפירות  את גם להחזיר עליו אלא הדקל בהחזרת די שלא טען
חסדא: רב לו והשיב כדין. שלא אכלם שהרי עכשיו עד שאכל

זוכה  אתה הודאתו מכח ורק בדקל האיש החזיק עכשיו עד הרי
לך  ואין מרצונו, הדקל את לך כנותן הוא שבהודאתו ונמצא בו

הפירות. ולא הדקל היינו לך, שנותן מה אלא
יותר  קרוב אידי שרב שהודה כיון ורבא אביי לדעת אך
כדין  שלא עתה עד שאכל הפירות שגם מודה הוא הרי למוריש

עבורם. לשלם ועליו אכל,
חיוב  הוא מהודאתו הנובע החיוב חסדא רב לדעת כלומר:

ולהבא מכאן החל לב)חדש המהרי"ן אביי (כסברת לדעת ואילו .
נאמנות דין יש להודאה ה'קצות')ורבא לשלם (כסברת צריך ולכן ,

שאכל. הפירות על

ה'תשע"ג  טבת כ' רביעי יום עדים? נגד הוא ה'מיגו' מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïéc úéáa ïòBhì Lé¥©¥§¥¦
ìò ïéëîBñå ,äðBLàøä äðòhä Léçëäì úøçà äðòè ïòèìå øæçì©£Ÿ§¦§Ÿ©£¨©¤¤§©§¦©©£¨¨¦¨§§¦©
,äöøiL úBðòhä ìk Ctäìe ïòèìå øæçì Bì Lé ...äðBøçàä Búðòè©£¨¨©£¨¥©£Ÿ§¦§Ÿ§©¥¨©§¨¤¦§¤

.íéãò eàBáiL ãò©¤¨¥¦
אם  – הראשונה מטענתו בו לחזור יכול פטור טענת הטוען
אחרת. פטור טענת ולטעון – והכחישוהו עדים באו לא עדיין
לויתי  ואמר וחזר לויתי, לא ואמר דין בבית "כפר לדוגמא:

נאמן" רלח)ופרעתי סי' ח"ו בשו"ת הרשב"א מיגו (לשון לו שיש מפני
טענתו  בכפירת עומד היה רוצה היה אם לשקר, לו "דמה

פ"ג.הראשונה" ב"ב אשר"י ראשונים)(הגהות ועוד מיגאש הר"י ולכן וכ"כ
גם  זו בטענה נאמן ושוב אחרת, טענה ולטעון בו לחזור נאמן

הראשונה. טענתו את והכחישו עדים באו אח"כ אם
החושן' ה'קצות סק"ג)והקשה פ בטענתו (סי' נאמן כיצד :

והרי  הראשונה, טענתו את להכחיש עדים באו אם השניה
במיגו  נאמן 'פרעתי' שטוען אלא שכתבו חוב בשטר המודה
עדים  באו אח"כ אם אבל מזויף, שהשטר לטעון שיכל
לטעון  יכול לא כעת (כי המיגו נפל השטר את המקיימים
נאמן  ואינו השטר), את המקיימים העדים נגד – מזויף שהשטר

את  והכחישו עדים באו אם כאן, הדין והוא 'פרעתי'. לומר
בטענה  לעמוד היה שיכול המיגו נפל הראשונה טענתו

השניה? בטענה כעת נאמן ואיך הראשונה,
ה'צמחֿצדק' קיב)ומבאר סעי' ב"ב קוב"ש גם וראה ב. טז, חו"מ (פס"ד

המקרים: בין חילוק יש כי
המיגו  יסוד על רק מתקבלת 'פרעתי' הטענה בשטר במודה
טענה  שום לו אין המיגו] את [המורידים תחלה עדים בא ו"אילו
לו  האמינו בתחילה כאשר גם ולכן העדים", נגד עצמו שיפטור
לטעון  נאמן אינו נפל, והמיגו העדים כשבאו המיגו, מכח

עדים. נגד מיגו והוי מיגו, על מיוסדת הטענה כי – 'פרעתי'
המיגו  ללא גם עצמה, מצד מועילה השניה הטענה כאן אבל
השניה  הטענה רק טוען היה אילו תחלה, העדים באו "שאפילו
שבתחילה  זה כלפי רק הוא במיגו והצורך עצמו", פוטר היה
שהוא  "כיון מועיל המיגו ולזה בו, חוזר וכעת אחרת טענה טען
בזמן  ממנה לחזור ליה מהימנינן שפיר זו, טענה עצמו על הביא
טענתו  והכחישו עדים אח"כ באו ואפילו מיגו". לו שיש
וטען. שחזר בעת לו שהיה המיגו את מבטלים אינם הראשונה,

ה'תשע"ג  טבת כ"א חמישי יום מחאה? מועילה מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïBòîL äçnL éøä£¥¤¦¨¦§
äçnL ézòîL àì :øîàéå ïáeàø ïòèé àì äî éðtî ,ä÷Bçø äðéãîa¦§¦¨§¨¦§¥¨Ÿ¦§©§¥§Ÿ©Ÿ¨©§¦¤¦¨
éìà òébäL ä÷æç ...Bì ïéøîBàL éðtî ?øèMa øäfàL éãk éaE ¦§¥¤¤¨¥©§¨¦§¥¤§¦£¨¨¤¦¦©¥¤

ìL CBúa Ea äçnL zòãiL ïåéëå ;øácääéä úîàa íà ,íéðL L ©¨¨§¥¨¤¨©§¨¤¦¨§§¨¨¦¦¤¡¤¨¨
.Eîöò ìò zãñôä äzà ,Ba zøäæð àìå øèL Eì§§¨§Ÿ¦§©§¨©¨¦§©§¨©©§§

לבטל  הבעלים יכולים שלו שאינה בקרקע מחזיק אדם כאשר
החזיק  ראובן ואם מחאה, ידי על הפולש של שנים' ג' 'חזקת את
של  חזקתו אין – שלו שהנכס והכריז מחה שמעון אך בנכס

חזקה א)ראובן לח, בתרא (בבא

הרשב"ם מחאה)ומפרש ד"ה הויא (שם בפניו שלא "...מיחה :
המחזיק  ידע לא ואפילו לאזניו, לבא הדבר יכול שהרי מחאה,
וכן  כהוגן". זה שמיחה מאחר חיישינן, לא מערער של מחאתו

התוספות מחאה)דעת ד"ה א מ, שלא (שם לנו יתברר "אפילו שכתבו
החזקה". לבטל מהני מחאה, המחזיק שמע

קמא' ה'מרא שבשתיקת הראיה את מבטלת המחאה כלומר,
אם  גם ולכן בקרקע, המחזיק של הבעלות מבוססת שעליה
סוף  סוף כי בטלה החזקה המחזיק, לאזני הגיעה לא המחאה

שתיקה. כאן הייתה לא
ויאמר  ראובן יטעון לא מה "מפני כותב: כאן הרמב"ם אך
לו  שאומרים מפני בשטריה, שאזהר כדי בי שמיחה שמעתי לא
שהגיע  וחזקה אחר, חבר לו יש והחבר חבר, לו יש חברך –
באמת  אם שנים, ג' בתוך בך שמיחה שידעת וכיון הדבר. אליך

עצמך". על הפסדת אתה בו נזהרת ולא שטר לך היה
אלא  חזקה יוצרת אכן בקרקע ישיבה הרמב"ם שלדעת הרי
מקום  דינו לבעל יש עדיין בה, מוחזק בקרקע היושב אם שגם
ובזה  כך? על המעיד שטר לך אין מדוע שלך הקרקע אם לטעון:
לטעון  אפשר אי שוב שנים ג' בקרקע ישב שאם חכמים תיקנו
לשמור  צורך אין שנים שלוש שאחרי כיון שטרך, היכן כנגדו



v"ndqeפ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

המכירה. שטר על
אלא  הקרקע על הבעלות לגוף נוגעת אינה המחאה זה ולפי

'היכן  המחזיק כלפי הצדדית שהמחזיק לטענה כדי שטרך',
שטרו. על לשמור יזהר בקרקע

(my a"a xteq mzg iyecig d`xe ,xn d"c .a ,gl a"a ,c"ix 'qez)

ה'תשע"ג  טבת כ"ב שישי יום הצודק? הוא החזק

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïéøøBò eéäL íéðL§©¦¤¨§¦
...äéàø ïäî ãçàì ïéàå ,élL øîBà äæå ,élL øîBà äæ ,äãOä ìò©©¨¤¤¥¤¦§¤¥¤¦§¥§¤¨¥¤§¨¨
àéöBî øçàä äéäéå ,da ãøé øabúnä ìëå ,ïäéãéa dúBà ïéçépî©¦¦¨¦¥¤§¨©¦§©¥¥¥¨§¦§¤¨©¥¦

.äéàøä åéìòå Bãiî¦¨§¨¨¨§¨¨
אם  לשדה, וירד האחד שגבר לאחר כי נראה הרמב"ם מלשון
את  מחזירים אלא תפיסתו תועיל לא ממנו ויוציא יחזור השני
ויהיה  בה ירד המתגבר "וכל כתב: שכן הראשון, לתופס השדה

מידו מוציא di`xdהאחר eilre לחזור יוכל שלא הרי – "
ראיה. ללא ולתפוס

הרא"ש זה: בדין הראשונים נחלקו כב)ולמעשה סי' פ"ג (ב"ב

חכמים  שיתקנו מסתבר לא כי תועיל, לא השני שתפיסת כתב
אלא  חלילה, וחוזר מזה תופס זה במריבה, ימיהם כל שיהיו
להעמיד  יותר יתאמץ איתו שהצדק שמי כך על סמכו חכמים

האמת. את מבררת שהתפיסה ונמצא בידו, שלו את
לשוב  השני יכול האחד תפיסת לאחר שגם סוברים יש אך

אינה  לשדה ירד הגובר שכל ההחלטה כי מידו oicולתפוס wqt,

ראיות zewlzqdאלא בידם שאין מאחר מהדיון ביתֿהדין של
כך  הראשונה בתפיסה מתערבים שאינם וכשם להכריע, כדי

השנייה בתפיסה מתערבים א אינם לד, ב"ב משנת (שטמ"ק אמר. ד"ה

כאן) .יעקב
הרמב"ם  פוסק הבאה בהלכה נוספת: מחלוקת מתבארת בכך
השני  וגם שלו שהקרקע ונפסק לטובתו עדים אחד הביא שאם
מהקרקע  הראשון את ומוציאים חוזרים – לטובתו עדים הביא
התוספות  דעת וכן יזכה. המתגבר וכל שניהם ביד אותה ומניחים

אנן) ד"ה ב לא, הרמב"ן(ב"ב אך שם). מהם (ב"ב שאחד לאחר כי סובר
מידו. מוציאים אין שוב הוחזק,

לכל  מניחים שאנו מה הרמב"ן לדעת המחלוקת: וביאור
מוחזק  כשאחד גם ולכן פסיקה, העדר זהו לשדה לרדת המתגבר
הרמב"ם  לדעת אך מהקרקע. אותו מוציאים אין נמנעים דין בית
כדי  מהשדה המוחזק את מוציאים דין, בית פסק כאן שיש

יזכה. המתגבר שכל הפסק את לקיים
(a ,`l a"a dnly ipt)

ה'תשע"ג  טבת כ"ג קודש שבת לנחלה? בכור נחשב ממתי

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰úúéî øçà ãìBpL øBëa§¤©©©¦©
åéða úà Bìéçðä íBéa äéäå :øîàpL ;íéðL ét ìèBð Bðéà Z åéáà̈¦¥¥¦§©¦¤¤¡©§¨¨§©§¦¤¨¨
,åéáà éiça Bzçct úàöé íàå .øéké äàeðOä ïa øëaä úà ék ,'Bâå§¦¤©§Ÿ¤©§¨©¦§¦¨¨©©§§©¥¨¦
úúéî øçàì àlà íìBòä øéåàì BLàø ìk àöé àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨¨¨Ÿ©£¦¨¨¤¨§©©¦©

.íéðL ét ìèBð äæ éøä Z åéáà̈¦£¥¤¥¦§©¦
נשים  משתי בנים שני או תאומים בנים שני נולדו אם
הוא  הרי מצחו, את רק הראשון שהוציא לאחר מיד מת ואביהם
פני  להכרת יכולת להיות שצריכה ואף לנחלה. בכור נחשב
הפדחת  יציאת ידי על - יכיר") הבכור.. ("כי אביו ידי על הוולד

לנחלה בכור והריהו 'הכרה' ישנה בכורות (המצח) ע"פ משנה (מגיד

ב) .מו,
ערוך' ס"ג)וה'שלחן רע"ז סי' שיציאת (חו"מ זו, הלכה הביא

יצא  שלא ו"אע"פ לבכור הנולד את מחשיבה האב בחיי המצח
נוטל זה הרי ראשו.. הסמ"עכל זה על וכתב שנים". (סק"ו)פי

ידו  על ונחשב ככולו, שרובו פדחתו", "רוב הוא הטור שלשון

בלבד  המצח שביציאת ואף כולו. כילוד והוי ראשו יצא כאילו
כן גם ליה הוי כילוד דהוי "מכיון הרי מלאה, הכרה eli`kאין

exikdהש"ך דעת היא וכן סק"י)", קצז סי' .(יו"ד
הב"ח סק"ג)אך שם 'רוב',(חו"מ תיבת את הטור מדברי מחק

יציאת  מועילה ולא המצח כל יציאת להיות צריכה לדעתו כי
שמעתתא' וב'שב פנים. הכרת כאן אין שעדיין כיון רובו,

פט"ו) ז התוספות(שמעתתא מדברי טעמא)הוכיח מאי ד"ה שם (בכורות

די  לא לבכור להחשיבו המצח ביציאת שדי יוחנן ר' לדעת שגם
שאין  כיון - דינים לכמה כילוד שנחשב אף המצח, רוב ביציאת

להכירו. אפשרות
הגמרא משמעות שם)והנה, שנאמר (בכורות 'יכיר' שדין היא

מדייק  זה ולפי הפנים. בהכרת דוקא הוא לנחלה בכורה לענין
אמת' שביציאת(שם)ה'שפת ,eteb aex הראש כאשר הבכור, של

דינים לכמה כילוד שנחשב אף בפנים, א)הוא כו, נחשב (נדה אינו ,
פנים. הכרת כאן שאין כיון נחלה, לענין כבכור

dele deln zekld - mihtyn xtq - zah f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd zah b"kÎf"i -

ה'תשע"ג  טבת י"ז ראשון יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

כה  ¤¤ּפרק
'אני ‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

'הּניחהּו, אחד: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק אֹותֹו חֹונק ׁשהיה אֹו ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני
'אני  אמר ואפּלּו ּכלּום; חּיב הערב אין - ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'הּנח,

מּידֹו קנּו אם אבל ּדין. ּבית ּבפני קנין]ערב' ׁשהּוא [עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבין  ּדין, ּבית ּבפני ּבין - הּפנים אּלּו ּבכל זה, ממֹון ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערב

נׁשּתעּבד. - הּמלוה לבין ְְְְִֵֵֵֶַַַּבינֹו
.·- ערב' ואני 'הלוהּו, מעֹות: מּתן ּבׁשעת לֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר

אֹותֹו עׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנׁשּתעּבד
ּפי על אף נׁשּתעּבד, - ּבית ערב ׁשהיּו ּכגֹון מּידֹו; קנּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

רֹוצין ערב ּדין ואני 'הּניחּוהּו, להם: ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבאֹותּה ּדין, ּבית ׁשהאמינּוהּו הנאה לֹו ויׁש הֹואיל - ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָלכם'

עצמֹו ׁשעּבד .הניה ְְֲִֵַָָ
ׁשהערב ‚. ּפי על אף - ערב ידי על חברֹו את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּתֹובע  אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשעּבד
ונפרע  הערב, אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה. הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
אם  אבל לּלוה; נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו.
הּלוה. מן אּלא ּכלל, הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹיׁש
אֹו מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם, הּלוה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהיה
ּכ ואחר ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוציא; מּידֹו, להֹוציא יכֹול אם הּלוה. עם ּדין הערב ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיעׂשה

יׁשּמתּו לֹו.[נידוי]אֹו ׁשּיּתן עד ּדין, ּבית אֹותֹו ְְִִֵֵֶַַ
ׁשאּפרע „. מנת 'על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה

הערב. מן יּפרע לא לּלוה, נכסים יׁש אם - ׁשארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמי
ׁשהיה  אֹו ּתחּלה', ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את [כדלהלן]קּבלן אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לּלוה. נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקּבלן

ה ‰. ואיזה ערב, הּוא ואני איזה לֹו, 'ּתן לֹו: אמר קּבלן? ּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתחּלה, מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן הּוא זה - 'ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנֹותן
מּמי  ׁשאּפרע מנת 'על אמר ולא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאף

'הלוהּו,ׁשארצה' ערב', ואני 'הלוהּו, לֹו: אמר אם אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
'הלוהּו, חּיב', ואני 'הלוהּו, נֹותן', ואני 'הלוהּו, ּפֹורע', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָואני
'ּתן  ּפֹורע', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָואני
הן, ערבנּות לׁשֹון ּכּלן - ערב' ואני לֹו, 'ּתן חּיב', ואני ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻלֹו,
נכסים  ׁשּיׁש ּבמקֹום מּמּנּו נפרע ולא ּתחּלה; ּתֹובעֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹואינֹו

אּפרע'. ׁשארצה 'מּמי ויאמר: ׁשּיפרׁש עד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלּלוה,
.Â;מּלׁשּלם ּפטּור מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ּכתּבה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻערב

חּסרּה ולא עׂשה, מצוה נישואין]ׁשהרי בשעת ממֹון.[נחסר ְְְֲִִֵֶָָָָָֹ
וקּבלן  חּיב. - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, לכתּבת ערב האב היה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֻואם

חּיב. ּכתּבה, ְֶַָָֻׁשל
.Êאחריּותּה וקּבל לוי ּובא ׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

שמעון]עליו היא [כלפי אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
האחריות] בליבו גמר לׁשּלם [לא ערב ׁשהּוא מּידֹו קנּו ואם .ְְִִֵֵֶַָָָ

וכזה  חּיב. זה הרי - ׁשמעֹון ׁשּיתּבעּנּו עת ּבכל זה מכר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּדמי
רּבֹותי. ַַהֹורּו

.Á על אף - ּתנאי על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא ׁשהיא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ׁשּקנּו [מאמין ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

התנאי] יתקיים ואני שלא לֹו 'ּתן לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ;ְֲִֵֵֶַַַָ
הּתֹולה  ׁשּכל יהיה'; לא אם  אֹו ,וכ ּכ יהיה אם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּתן,
ּגמר, לא - יהיה לא ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשעּבּוד

נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם; קנין הקנה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹולא
.Ë וכן אחד, מּקח ׁשּלקחּו אֹו אחד, ּבׁשטר ׁשּלוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

הן הּׁשּתפין  הרי - לׁשּתפּות לקח אֹו מהן, אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאין

.È,הערב מן להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - אחד ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים
החֹוב, ּכדי לאחד היה לא ואם ׁשּירצה; מהן מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּפרע

החֹוב  ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע .חֹוזר ְְִִֵֵֵַַַָ
.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע - ׁשנים ׁשערב [המלווה]ואחד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

עליו. ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, הּוא מּׁשניהם איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוב
.·È הרי - 'ל ערב ואני לפלֹוני, זה 'ערב לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהאֹומר

ׁשּנׁשּתעּבד  ּוכׁשם ערב'; ואני 'הלוהּו, לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
ודין  ראׁשֹון. לערב ׁשני ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהערב
אחד  ּדין - הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ּכדין הּמלוה, עם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהערב

.הּוא 
.‚Èהּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ׁשאמר [סכום]מי ּכגֹון ׁשערב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואני  לֹו, 'מכר אֹו ערב', ואני לֹו ּתן לֹו, ּׁשּתּתן מה 'ּכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלֹו:
ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - ערב' ואני 'הלוהּו, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָערב',
אלף, מאה הלוהּו אֹו אלפים ּבעׂשרת לֹו מכר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפּלּו
ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין לי, ויראה ּבּכל. הערב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנׁשּתעּבד
סמכה  לא - ּבֹו עצמֹו ׁשּׁשעּבד הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכיון
לּמבין. אּלּו, הן טעם ׁשל ּודברים עצמֹו; ׁשעּבד ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּדעּתֹו,

.„È לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני 'הלוהּו, לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
ׁשּתרצה  זמן ּכל אּלא ממֹון, ׁשל לעצמֹו ערב לא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה;
'הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר וכן ,'ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאביאּנּו
- זה על מּידֹו וקנּו ,'ל אביאּנּו אֹותֹו, ׁשּתתּבע זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוכל
חּיב  ׁשהּוא ׁשהֹורה הּגאֹונים מן יׁש הּלוה, זה יביא לא ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאם
לא  'אם ואמר: עליו, התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלׁשּלם.
זֹו הרי - לׁשּלם' חּיב אהי ׁשּברח, אֹו ׁשּמת, אֹו ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאביאּנּו,

נֹוטה. ּדעּתי ולזה נׁשּתעּבד; ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאסמכּתא,
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המכירה. שטר על
אלא  הקרקע על הבעלות לגוף נוגעת אינה המחאה זה ולפי

'היכן  המחזיק כלפי הצדדית שהמחזיק לטענה כדי שטרך',
שטרו. על לשמור יזהר בקרקע

(my a"a xteq mzg iyecig d`xe ,xn d"c .a ,gl a"a ,c"ix 'qez)

ה'תשע"ג  טבת כ"ב שישי יום הצודק? הוא החזק

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïéøøBò eéäL íéðL§©¦¤¨§¦
...äéàø ïäî ãçàì ïéàå ,élL øîBà äæå ,élL øîBà äæ ,äãOä ìò©©¨¤¤¥¤¦§¤¥¤¦§¥§¤¨¥¤§¨¨
àéöBî øçàä äéäéå ,da ãøé øabúnä ìëå ,ïäéãéa dúBà ïéçépî©¦¦¨¦¥¤§¨©¦§©¥¥¥¨§¦§¤¨©¥¦

.äéàøä åéìòå Bãiî¦¨§¨¨¨§¨¨
אם  לשדה, וירד האחד שגבר לאחר כי נראה הרמב"ם מלשון
את  מחזירים אלא תפיסתו תועיל לא ממנו ויוציא יחזור השני
ויהיה  בה ירד המתגבר "וכל כתב: שכן הראשון, לתופס השדה

מידו מוציא di`xdהאחר eilre לחזור יוכל שלא הרי – "
ראיה. ללא ולתפוס

הרא"ש זה: בדין הראשונים נחלקו כב)ולמעשה סי' פ"ג (ב"ב

חכמים  שיתקנו מסתבר לא כי תועיל, לא השני שתפיסת כתב
אלא  חלילה, וחוזר מזה תופס זה במריבה, ימיהם כל שיהיו
להעמיד  יותר יתאמץ איתו שהצדק שמי כך על סמכו חכמים

האמת. את מבררת שהתפיסה ונמצא בידו, שלו את
לשוב  השני יכול האחד תפיסת לאחר שגם סוברים יש אך

אינה  לשדה ירד הגובר שכל ההחלטה כי מידו oicולתפוס wqt,

ראיות zewlzqdאלא בידם שאין מאחר מהדיון ביתֿהדין של
כך  הראשונה בתפיסה מתערבים שאינם וכשם להכריע, כדי

השנייה בתפיסה מתערבים א אינם לד, ב"ב משנת (שטמ"ק אמר. ד"ה

כאן) .יעקב
הרמב"ם  פוסק הבאה בהלכה נוספת: מחלוקת מתבארת בכך
השני  וגם שלו שהקרקע ונפסק לטובתו עדים אחד הביא שאם
מהקרקע  הראשון את ומוציאים חוזרים – לטובתו עדים הביא
התוספות  דעת וכן יזכה. המתגבר וכל שניהם ביד אותה ומניחים

אנן) ד"ה ב לא, הרמב"ן(ב"ב אך שם). מהם (ב"ב שאחד לאחר כי סובר
מידו. מוציאים אין שוב הוחזק,

לכל  מניחים שאנו מה הרמב"ן לדעת המחלוקת: וביאור
מוחזק  כשאחד גם ולכן פסיקה, העדר זהו לשדה לרדת המתגבר
הרמב"ם  לדעת אך מהקרקע. אותו מוציאים אין נמנעים דין בית
כדי  מהשדה המוחזק את מוציאים דין, בית פסק כאן שיש

יזכה. המתגבר שכל הפסק את לקיים
(a ,`l a"a dnly ipt)

ה'תשע"ג  טבת כ"ג קודש שבת לנחלה? בכור נחשב ממתי

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰úúéî øçà ãìBpL øBëa§¤©©©¦©
åéða úà Bìéçðä íBéa äéäå :øîàpL ;íéðL ét ìèBð Bðéà Z åéáà̈¦¥¥¦§©¦¤¤¡©§¨¨§©§¦¤¨¨
,åéáà éiça Bzçct úàöé íàå .øéké äàeðOä ïa øëaä úà ék ,'Bâå§¦¤©§Ÿ¤©§¨©¦§¦¨¨©©§§©¥¨¦
úúéî øçàì àlà íìBòä øéåàì BLàø ìk àöé àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨¨¨Ÿ©£¦¨¨¤¨§©©¦©

.íéðL ét ìèBð äæ éøä Z åéáà̈¦£¥¤¥¦§©¦
נשים  משתי בנים שני או תאומים בנים שני נולדו אם
הוא  הרי מצחו, את רק הראשון שהוציא לאחר מיד מת ואביהם
פני  להכרת יכולת להיות שצריכה ואף לנחלה. בכור נחשב
הפדחת  יציאת ידי על - יכיר") הבכור.. ("כי אביו ידי על הוולד

לנחלה בכור והריהו 'הכרה' ישנה בכורות (המצח) ע"פ משנה (מגיד

ב) .מו,
ערוך' ס"ג)וה'שלחן רע"ז סי' שיציאת (חו"מ זו, הלכה הביא

יצא  שלא ו"אע"פ לבכור הנולד את מחשיבה האב בחיי המצח
נוטל זה הרי ראשו.. הסמ"עכל זה על וכתב שנים". (סק"ו)פי

ידו  על ונחשב ככולו, שרובו פדחתו", "רוב הוא הטור שלשון

בלבד  המצח שביציאת ואף כולו. כילוד והוי ראשו יצא כאילו
כן גם ליה הוי כילוד דהוי "מכיון הרי מלאה, הכרה eli`kאין

exikdהש"ך דעת היא וכן סק"י)", קצז סי' .(יו"ד
הב"ח סק"ג)אך שם 'רוב',(חו"מ תיבת את הטור מדברי מחק

יציאת  מועילה ולא המצח כל יציאת להיות צריכה לדעתו כי
שמעתתא' וב'שב פנים. הכרת כאן אין שעדיין כיון רובו,

פט"ו) ז התוספות(שמעתתא מדברי טעמא)הוכיח מאי ד"ה שם (בכורות

די  לא לבכור להחשיבו המצח ביציאת שדי יוחנן ר' לדעת שגם
שאין  כיון - דינים לכמה כילוד שנחשב אף המצח, רוב ביציאת

להכירו. אפשרות
הגמרא משמעות שם)והנה, שנאמר (בכורות 'יכיר' שדין היא

מדייק  זה ולפי הפנים. בהכרת דוקא הוא לנחלה בכורה לענין
אמת' שביציאת(שם)ה'שפת ,eteb aex הראש כאשר הבכור, של

דינים לכמה כילוד שנחשב אף בפנים, א)הוא כו, נחשב (נדה אינו ,
פנים. הכרת כאן שאין כיון נחלה, לענין כבכור

dele deln zekld - mihtyn xtq - zah f"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd zah b"kÎf"i -

ה'תשע"ג  טבת י"ז ראשון יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

כה  ¤¤ּפרק
'אני ‡. אחד: לֹו אמר ׁשהלוהּו ואחר חברֹו, את ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

'הּניחהּו, אחד: לֹו ואמר ּבּדין, הּלוה את ׁשּתבע אֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹערב',
לֹו: ואמר לֹו, לּתן ּבּׁשּוק אֹותֹו חֹונק ׁשהיה אֹו ערב', ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָואני
'אני  אמר ואפּלּו ּכלּום; חּיב הערב אין - ערב' ואני ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ'הּנח,

מּידֹו קנּו אם אבל ּדין. ּבית ּבפני קנין]ערב' ׁשהּוא [עשו ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
ּבין  ּדין, ּבית ּבפני ּבין - הּפנים אּלּו ּבכל זה, ממֹון ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָערב

נׁשּתעּבד. - הּמלוה לבין ְְְְִֵֵֵֶַַַּבינֹו
.·- ערב' ואני 'הלוהּו, מעֹות: מּתן ּבׁשעת לֹו ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָאמר

אֹותֹו עׂשּו ּדין ּבית אם וכן קנין. צרי ואינֹו הערב, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָנׁשּתעּבד
ּפי על אף נׁשּתעּבד, - ּבית ערב ׁשהיּו ּכגֹון מּידֹו; קנּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

רֹוצין ערב ּדין ואני 'הּניחּוהּו, להם: ואמר הּלוה, מן לגּבֹות ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבאֹותּה ּדין, ּבית ׁשהאמינּוהּו הנאה לֹו ויׁש הֹואיל - ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָלכם'

עצמֹו ׁשעּבד .הניה ְְֲִֵַָָ
ׁשהערב ‚. ּפי על אף - ערב ידי על חברֹו את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמלוה

ּתֹובע  אּלא ּתחּלה, הערב את יתּבע לא - לּמלוה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמׁשעּבד
ונפרע  הערב, אצל חֹוזר - לֹו נתן לא אם ּתחּלה. הּלוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאת
אם  אבל לּלוה; נכסים ּבׁשאין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמּמּנּו.
הּלוה. מן אּלא ּכלל, הערב מן יּפרע לא - לּלוה נכסים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹיׁש
אֹו מּידֹו, להֹוציא יכֹולין ּדין ּבית ואין אּלם, הּלוה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹהיה
ּכ ואחר ּתחּלה, הערב מן נפרע זה הרי - לּדין ּבא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוציא; מּידֹו, להֹוציא יכֹול אם הּלוה. עם ּדין הערב ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיעׂשה

יׁשּמתּו לֹו.[נידוי]אֹו ׁשּיּתן עד ּדין, ּבית אֹותֹו ְְִִֵֵֶַַ
ׁשאּפרע „. מנת 'על לֹו: ואמר הערב על הּמלוה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהתנה

הערב. מן יּפרע לא לּלוה, נכסים יׁש אם - ׁשארצה' ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמּמי
ׁשהיה  אֹו ּתחּלה', ׁשארצה מּמי ׁשאּפרע מנת 'על ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר:

את [כדלהלן]קּבלן אֹו הּזה הערב את יתּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לּלוה. נכסים ׁשּיׁש ּפי על אף מהן ויּפרע ּתחּלה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּקּבלן

ה ‰. ואיזה ערב, הּוא ואני איזה לֹו, 'ּתן לֹו: אמר קּבלן? ּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתחּלה, מּמּנּו להּפרע לּמלוה ׁשּיׁש קּבלן הּוא זה - 'ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנֹותן
מּמי  ׁשאּפרע מנת 'על אמר ולא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאף

'הלוהּו,ׁשארצה' ערב', ואני 'הלוהּו, לֹו: אמר אם אבל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
'הלוהּו, חּיב', ואני 'הלוהּו, נֹותן', ואני 'הלוהּו, ּפֹורע', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָואני
'ּתן  ּפֹורע', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ואני לֹו, 'ּתן קּבלן', ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָואני
הן, ערבנּות לׁשֹון ּכּלן - ערב' ואני לֹו, 'ּתן חּיב', ואני ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֻלֹו,
נכסים  ׁשּיׁש ּבמקֹום מּמּנּו נפרע ולא ּתחּלה; ּתֹובעֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹואינֹו

אּפרע'. ׁשארצה 'מּמי ויאמר: ׁשּיפרׁש עד ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלּלוה,
.Â;מּלׁשּלם ּפטּור מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ּכתּבה ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻערב

חּסרּה ולא עׂשה, מצוה נישואין]ׁשהרי בשעת ממֹון.[נחסר ְְְֲִִֵֶָָָָָֹ
וקּבלן  חּיב. - מּידֹו וקנּו ּבנֹו, לכתּבת ערב האב היה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֻואם

חּיב. ּכתּבה, ְֶַָָֻׁשל
.Êאחריּותּה וקּבל לוי ּובא ׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּובן

שמעון]עליו היא [כלפי אסמכּתא ׁשּזֹו לוי, נׁשּתעּבד לא - ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
האחריות] בליבו גמר לׁשּלם [לא ערב ׁשהּוא מּידֹו קנּו ואם .ְְִִֵֵֶַָָָ

וכזה  חּיב. זה הרי - ׁשמעֹון ׁשּיתּבעּנּו עת ּבכל זה מכר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּדמי
רּבֹותי. ַַהֹורּו

.Á על אף - ּתנאי על עצמן ׁשחּיבּו הּקּבלן אֹו הערב ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוכן
אסמכּתא ׁשהיא מּפני נׁשּתעּבד, לא - מּידֹו ׁשּקנּו [מאמין ּפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

התנאי] יתקיים ואני שלא לֹו 'ּתן לֹו: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ;ְֲִֵֵֶַַַָ
הּתֹולה  ׁשּכל יהיה'; לא אם  אֹו ,וכ ּכ יהיה אם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹאּתן,
ּגמר, לא - יהיה לא ואם יהיה ּבאם ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשעּבּוד

נׁשּתעּבד. לא ּולפיכ ׁשלם; קנין הקנה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹולא
.Ë וכן אחד, מּקח ׁשּלקחּו אֹו אחד, ּבׁשטר ׁשּלוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים

הן הּׁשּתפין  הרי - לׁשּתפּות לקח אֹו מהן, אחד ׁשּלוה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף לזה, זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹערבאין

.È,הערב מן להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - אחד ׁשערבּו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשנים
החֹוב, ּכדי לאחד היה לא ואם ׁשּירצה; מהן מאיזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּפרע

החֹוב  ּבׁשאר הּׁשני ותֹובע .חֹוזר ְְִִֵֵֵַַַָ
.‡Èיֹודיעֹו - לּמלוה ּכׁשּיפרע - ׁשנים ׁשערב [המלווה]ואחד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

עליו. ׁשּיחזר ּכדי ּפֹורע, הּוא מּׁשניהם איזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹחֹוב
.·È הרי - 'ל ערב ואני לפלֹוני, זה 'ערב לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהאֹומר

ׁשּנׁשּתעּבד  ּוכׁשם ערב'; ואני 'הלוהּו, לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
ודין  ראׁשֹון. לערב ׁשני ערב נׁשּתעּבד ּכ לּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהערב
אחד  ּדין - הּׁשני עם ראׁשֹון ערב ּכדין הּמלוה, עם ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהערב

.הּוא 
.‚Èהּדבר קצב ּפרׁש ׁשּלא ׁשאמר [סכום]מי ּכגֹון ׁשערב, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואני  לֹו, 'מכר אֹו ערב', ואני לֹו ּתן לֹו, ּׁשּתּתן מה 'ּכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלֹו:
ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן יׁש - ערב' ואני 'הלוהּו, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָערב',
אלף, מאה הלוהּו אֹו אלפים ּבעׂשרת לֹו מכר ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאפּלּו
ּכלּום; חּיב הערב זה ׁשאין לי, ויראה ּבּכל. הערב ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנׁשּתעּבד
סמכה  לא - ּבֹו עצמֹו ׁשּׁשעּבד הּדבר יֹודע ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכיון
לּמבין. אּלּו, הן טעם ׁשל ּודברים עצמֹו; ׁשעּבד ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּדעּתֹו,

.„È לוה ׁשל לגּופֹו ערב ואני 'הלוהּו, לחברֹו: ׁשאמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמי
ׁשּתרצה  זמן ּכל אּלא ממֹון, ׁשל לעצמֹו ערב לא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזה;
'הּניחהּו, ּותבעֹו: ׁשהלוהּו אחר לֹו אמר וכן ,'ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאביאּנּו
- זה על מּידֹו וקנּו ,'ל אביאּנּו אֹותֹו, ׁשּתתּבע זמן ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָוכל
חּיב  ׁשהּוא ׁשהֹורה הּגאֹונים מן יׁש הּלוה, זה יביא לא ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאם
לא  'אם ואמר: עליו, התנה ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלׁשּלם.
זֹו הרי - לׁשּלם' חּיב אהי ׁשּברח, אֹו ׁשּמת, אֹו ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאביאּנּו,

נֹוטה. ּדעּתי ולזה נׁשּתעּבד; ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹאסמכּתא,
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כו  ¤¤ּפרק
ּבּׁשטר,‡. העדים ׁשהעידּו ואחר ּבׁשטר, חברֹו את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמלוה

ונׁשּתעּבד  מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - הּלוה את וערב ערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבא
ׁשּבארנּו ּכמֹו הערב לׁשּלם מּנכסי להּפרע הּמלוה ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מּנכסים  טֹורף אינֹו הערב]מׁשעּבדיםהּזה, היה [שמכר . ְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ
ּכתבּו אם - העדים חתימת קדם ׁשטר ׁשל ּבגּופֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהערב

מערב אינֹו ׁשהרי ערב', בשטר]'ּפלֹוני הּלוה [משולב עם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ
אם  אבל המׁשעּבדין. מן מּמּנּו ּגֹובה אינֹו זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּבּמלוה
ׁשהרי  ערב', ּופלֹוני ,וכ ּכ מּפלֹוני לוה 'ּפלֹוני ּבּׁשטר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכתּוב
ּכ ואחר ערב, ׁשל מּידֹו וקנּו ּבּׁשטר, הערב עם לוה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹערבּו
המׁשעּבדין. ערב מּנכסי נפרע זה הרי - ּבּׁשטר העדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻחתמּו

ולֹומר,·. לדחֹותֹו יכֹול אינֹו - הּלוה את לתּבע ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמלוה
אּלא  ּתחּלה'; אֹותֹו לתּבע ל יׁש ׁשהרי הּקּבלן, אצל ל'ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
מּיד  הּמעֹות הּקּבלן נׂשא ואם ּתחּלה. ׁשּירצה מי ּכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּתֹובע

ּכלּום  הּלוה על לּמלוה אין - הּלוה ּביד ּונתנן .הּמלוה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
יכֹול ‚. אינֹו - נכסים לֹו מצא ולא הּלוה, את ׁשּתבע ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמלוה

הערב  ׁשּנתחּיב מּיֹום יֹום ׁשלׁשים אחר עד הערב, מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהּפרע
הֹורּו ּכזה עצמֹו. הּלוה מן ּפחּות זה, ּכח יהיה לא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלׁשּלם;

הּתנאי  לפי הּכל עּמֹו, התנה ואם הּלוה הּמֹורים. היה . ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
ׁשּמת  אֹו לֹו, ליל ולא להֹודיעֹו יכֹול ׁשאינֹו אחרת, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבמדינה
הרי  - לנכסיהן נזקקין ּדין ּבית ׁשאין קטּנים והּניח ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּלוה,

מצּוי. הּלוה אין ׁשהרי ּתחּלה, הערב את ּתֹובע ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזה
יכֹול „. אינֹו - ׁשהעני ּומצאֹו הּלוה, את ׁשּתבע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמלוה

ׁשאין  אחרֹונים ּבתּקנת הּלוה ׁשּיּׁשבע עד הערב, מן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלהּפרע
קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא ּכלּום; ערב.[רמאות]לֹו ׁשל נכסיו על ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָ

לתּבע ‰. הּמלוה ּובא ּפה, על ּבמלוה לחברֹו ערב ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמי
'הבא  הערב: לֹו אֹומר - הּים ּבמדינת הּלוה והרי הערב, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת

.'ל אׁשּלם ואני הּלוה, ּפרע ׁשּלא ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָֹֹראיה
.Â חֹוזר זה הרי - חֹובֹו את חֹוב לבעל ונתן ׁשּקדם ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָערב

ׁשהיתה  ּפי על אף ידֹו, על ּׁשּפרע מה ּכל הּלוה מן ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹוגֹובה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלל. עדים ּבלא אֹו ּפה על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמלוה
וׁשּלם'. 'ערבני ערב: לֹו ׁשּנעׂשה ּבעת הּלוה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשאמר
קּבלן, אֹו ערב לֹו ונעׂשה עצמֹו, ּברׁשּות זה עמד אם ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הרׁשהּו ולא 'ערבני', הּלוה: לֹו ׁשאמר אמר]אֹו ׁשּיּתן,[לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפֹורע  וכן ּכלּום. לֹו לׁשּלם חּיב הּלוה אין - החֹוב ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹּופרע
על  החֹוב היה אפּלּו - מּדעּתֹו ׁשּלא חברֹו ׁשל חֹובֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
והרי  ּבחּנם, מׁשּכֹונֹו ונֹוטל ּכלּום; חּיב הּלוה אין ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּמׁשּכֹון,
את  מפּיס הּלוה היה ׁשּמא מעֹותיו; את הּנֹותן זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּבד
קדם  החֹוב ּופרע הערב וקדם הּלוה, מת לֹו. ּומֹוחל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמלוה,
ׁשטר  הּלוה ּפרע ׁשּלא לנּו נֹודע אם - הּיֹורׁשים את ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיֹודיע

ׁשּנּדּוהּו אֹו ּבֹו, ׁשהֹודה ּכגֹון ׁשּימּות, קדם אי חֹובֹו [על ְִֶֶֶֶָָֹ
-פרעון] להּגבֹות הּמלוה  זמן ה ּגיע ׁשּלא אֹו ּבנּדּויֹו, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹּומת

ּׁשּפרע  מה ּכל הּיֹורׁשין מן וגֹובה חֹוזר זה הּמלוה הרי היה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
לזה  נתן אביהן ׁשּמא לׁשּלם; חּיבין הּיֹורׁשין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגֹוי
הערב  את ּתֹובע ׁשהּגֹוי מּפני עליו, ׁשהיה החֹוב ּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהערב

הלווה]ּתחּלה ׁשּיֹודיע [לפני קדם מּדע ּתֹו זה ּפרע ּולפיכ , ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא  והרי אֹותֹו, ּתֹובע ׁשהּגֹוי הֹודיען אם אבל היתֹומים. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאת
לׁשּלם. חּיבין - ְִֵֵַַָנֹותן

.Ê מּיֹורׁשי להּפרע ׁשּבא ּבין - ּׁשּפרע מה לּטל ׁשּבא ערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
ראיה  להביא צרי זה הרי - עצמֹו הּלוה מן ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלוה,

מציאת ואין ּביד [הימצאות]ׁשּפרע; ׁשעליו החֹוב ׁשטר ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ
זה  ּפרע ולא הּמלוה, מּיד הּׁשטר נפל ׁשּמא - ראיה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהערב,

ְּכלּום.
.Á;'ערבּתי 'לא אֹומר: והּוא לי', 'ערבּת לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר

ולּתן', אֹות לערב הרׁשיתני 'אּתה לּלוה: הערב ׁשאמר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאֹו
ּכלל'; ערבּת 'לא אֹו ערבּת', מּדעּת 'לא, לֹו: אֹומר ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹוהּוא
'לא  אֹומר: והּלוה ,'ּבפני לּמלוה 'ּפרעּתי הערב: ׁשאמר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאֹו
ּׁשּפרעּת', מה ל ונתּתי ּפרעּת, 'ּכן, לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָּפרעּת',
'לא  אֹומר: והּוא מאתים', לי 'ערבּת הּמלוה: ׁשאמר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹו
- ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - מנה' אּלא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָערבּתי
ׁשבּועת  הּנתּבע יּׁשבע אֹו הראיה, עליו מחברֹו ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמֹוציא

טענֹות הּסת  ּכׁשאר ּבמקצת, הֹודה אם הּתֹורה ׁשבּועת אֹו , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
ַָהּממֹון.

.Ëונתחּיבּו אחרים, את ׁשערבּו אֹו ׁשּלוּו איׁש אׁשת אֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָעבד
ּתתאלמן, אֹו האּׁשה ותתּגרׁש העבד ּכׁשּיׁשּתחרר - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם

.יׁשּלמּו ְְַ
.È עליו ּכֹותבין ואין ּכׁשּיגּדיל. לׁשּלם חּיב ׁשּלוה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן

מּידֹו;ׁשטר  ׁשּקנּו ּפי על אף ּפה, על מלוה היא הרי אּלא , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכלּום. הּקטן מּיד קנין ְְִִֵֶַַָָָׁשאין

.‡È חּיב ׁשאינֹו ּגאֹונים הֹורּו - אחרים את ׁשערב ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָקטן
ּפי  על מעֹותיו את ׁשּנתן וזה ּכׁשּיגּדיל. אף ּכלּום, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם
לׁשעּבד  ּכדי ּדעת לקטן ׁשאין מעֹותיו; את אּבד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,
ּכּיֹוצא  ּבכל ולא ּבערבנּות לא ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְְְֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹעצמֹו

לדּון. ראּוי וכן זה, הּוא אמת ודין ְְֱִֵֶֶֶָָָּבזה.
.·Èׁשערבה אֹו ּבׁשטר, ׁשּלותה ערב]האּׁשה ּבׁשטר,[היתה ְְְְִִִֶֶָָָָָָָָ

על  מלוה היתה ואם ׁשּנּׂשאת. אחר לׁשּלם חּיבת - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָונּׂשאת
ׁשרׁשּות  ׁשּתתאלמן; אֹו ׁשּתתּגרׁש עד מׁשּלמת אינּה - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּפה

הּוא לֹוקח ּכרׁשּות מלקוחות]ּבעל פה על במלווה גובין ,[ואין ְִֵַַַ
ההלואה  מעֹות אֹותן היּו ואם מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָּכמֹו

לּמלוה. אֹותן יחזירּו קּימין, ְְְִִֶַַַַַָָָעצמן

כז  ¤¤ּפרק
עׂשּוי ‡. היה אם - ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל ׁשּכתּוב ְְְְִֶָָָָָָָָָׁשטר

להזּדּיף יכֹולין ׁשאינן יׂשראל, ׁשטרי להמחק]ּכתּקּון ולא [- ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
- לקרֹותֹו ויֹודעין יׂשראלּיים, עדיו והיּו לגרע, ולא ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹֹלהֹוסיף

המׁשעּבדין מן ּבֹו וגֹובין ּכׁשר, זה לווה הרי של נכסים -] ְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
אּלּושנמכרו] הרי - ּגֹויים ׁשחֹותמיהם הּׁשטרֹות ּכל אבל .ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשּיּתן  והּוא חֹוב; וׁשטרי ּוממּכר מּקח מּׁשטרי חּוץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָּפסּולין,
לפלֹוני', ּפלֹוני מנה 'ּבפנינּו ּבּׁשטר: ויכּתבּו ּבפניהם, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּמעֹות
עׂשּויין  ׁשּיהיּו והּוא החֹוב'. 'מעֹות אֹו הּמכר' ּדמי וכ ּכ'ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ

ּפליליהן קּבּוץ ּבמקֹום אבל ׁשּלהם; התכנסות ּבערּכאֹות -] ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
וכן שופטיהם] ּכלּום. יֹועילּו לא ׁשּלהם, הּׁשֹופט קּיּום ְְְִִֵֵֶֶַָֹֹּבלא

ׁשטר, עדי ׁשהן הּגֹויים אּלּו על ׁשּיעידּו יׂשראל עדי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָצריכין
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ּבקּבּול  ידּועין ׁשאינן עדּותן, ׁשּקּים ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָועל
הן  הרי אּלּו, מּכל ּדבר הּגֹויים ׁשטרי חסרּו ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹׁשחד.
ׁשהם  ּומחילֹות, ּופׁשרֹות ּומּתנֹות הֹודאֹות ׁשטרי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכחרׂש.
ׁשּמנינּו, הּדברים ּכל ּבהם ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּלהם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעדים
ׁשּלהם  חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו ּכחרׂש. הם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהרי
ׁשטרי  אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, - ּבפניהם הּמעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנתנּו
ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם; הּמעֹות ׁשּנתנּו ּוממּכר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּקח
ּבערּכאֹות  ׁשּנעׂשה זה ׁשטר לקרֹות יׂשראל ּדּיני ידעּו לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם
לֹו, וקֹורין זה, ּבפני ׁשּלא זה ּגֹויים לׁשני נֹותנֹו - ּגֹויים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֹׁשל
מּבני  ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו, לפי ּכמסיח מהם אחד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּנמצא

קֹול לֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, טֹורפין אין אבל ,[פרסום]חֹורין. ְְֲִִִֵֵֵֶָ
ּבּגֹויים. ּׁשּנעׂשה ּבמה הּלקֹוחֹות ידעּו לא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

הּמֹוכר ·. אֹו הּמלוה, ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּגֹויים ׁשעדיו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשטר
ׁשאינֹו ּפי על אף - מּיׂשראל עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָליד
הרי  - ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבֹו ואין ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשּוי
ּבפניהם  ׁשּמסרֹו העדים ׁשּיהיּו והּוא חֹורין; מּבני ּגֹובה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָזה
ׁשטרי  ּכתּקּון ויהיה ּכׁשּמסרֹו, ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָיֹודעין

להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו ולא [להמחק]יׂשראל, ּבֹו להֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ
לֹו ׁשאין מּפני המׁשעּבדין? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻלגרע.

קֹול.
.‚צרי ּכּלן, הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

שניה]ׁשּיחזר לפי [פעם - אחרֹונה ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
למדין מרחקין ׁשאין העדים היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ּבאֹותֹו וכתב המזּיף, זה ּובא ׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּגּופֹו
זֹו. ׁשיטה ִֶַָָהרוח

ּפחֹות „. ּפסּול; ׁשיטין, ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻעדים
ולא  עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין' 'ׁשּתי ּכׁשר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמּכאן,
אּלא  הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו המזּיף, ׁשּכל סֹופר; ידי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבכתב

אוירין ּוׁשני הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. [שבין אחר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּכגֹוןהשורות] ּכף[כגודל], ּגב על העדים [סופית]למד היּו . ְִֵֶַַָָָָ

הרוח  ּכל והיה הּׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻמרחקין
ק  אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ּכׁשר,ׁשּבין - רֹובים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבׂשריטֹות מּלאהּו ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשל [קווים]ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּגּופֹו על לא חתמּו, הּׂשריטֹות על העדים ׁשּמא ּפסּול, - ְְְִִֵֶַַַָָָָֹּדיֹו
זה  הרי אחת, ּבׁשיטה עדיו עם ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשל

ֵָּכׁשר.
ּפסּול;‰. - ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים אחת, ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

אחת, ׁשיטה הּכׁשר הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּמא
ונמצאּו הּׁשיטה, ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָוחת
עדים  ּוׁשני הּׁשטר היה אם וכן עליה. חֹותמין העדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלּו
'אני  ואמר: ׁשנּיה, ּבׁשיטה אחרים עדים ּוׁשני אחת, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשיטה

העדים' לרּבֹות נוספים]נתּכּונּתי ׁשטר [להביא מקּימין אין - ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
מעלה; ׁשל מעדים אּלא ׁשנּיה, ּבׁשיטה מּטה ׁשל מעדים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה
הּׁשטר  ּובין מּטה ׁשל העדים ּבין ׁשהיתה ּבּׁשיטה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא

עדיו. ּוׁשני זה ׁשטר ּכתב ,ְְֵֵֶֶַַָָָָׁשחת
.Âע"י]קּיּום השטר סמּו[אישור ׁשּיהיה צרי - ּדין ּבית ְִִִִֵֶֶָָ

ּכנגד  מאחֹוריו אֹו הּׁשטר, לצד סמּו אֹו עדים, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב

- אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר הּקּיּום ּבין היה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכתב.
הּׁשיטה  ּבאֹותּה ויזּיף ׁשּנתקּים, הּׁשטר יחּת ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפסּול;

מזּיף. ׁשטר על הּקּיּום ונמצא עדיו, ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻׁשטר
.Ê ּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן הּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין  לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
ּגּופֹו על אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר  .ׁשל ְֶָ
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

ּפלֹונית', 'ׁשיטה אֹו ּפלֹונית', 'מּלה אֹו ּפלֹונית', 'אֹות ְְְְִִִִִַָָֹויאמר:
ּבמקֹום  הּמחק היה ואם קּים'. 'והּכל 'ּתלּויה', אֹו מחק' ְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹ'על
וקּימֹו, ׁשחזר ּפי על אף - וקּים' 'ׁשריר ּוכׁשעּור וקּים', ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ'ׁשריר
ׁשּבין  ּברוח וקּימֹו וחזר ׁשּיזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפסּול;

והעדים  .הּכתב ְְִֵַָָ
.Ë,מֹוחק ּתאמר: ואם ּכׁשר. מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשטר

לנמחק  אחת, ּפעם ׁשּנמחק מי ּדֹומה אינֹו - ּומֹוחק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַוחֹוזר
ׁשּתי  העדים מקֹום מחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּתי
מה  ּכל וכֹותב ּומֹוחקֹו, חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּפעמים,
ׁשּתי  הּכל ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּׁשּירצה,
על  חֹותמין העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹּפעמים

ּבפניהם  נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, .ׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
.È הּניר על מּלמּטה והּקּיּום מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

ׁשּלמעלה; מעדים אּלא הּקּיּום, מעדי אֹותֹו מקּימין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מלא  הרוח והיה הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּמא
וכתב  הּׂשריטֹות, ּומחק הּׁשטר ּגּוף וחת ּדיֹו; ׁשל ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָׂשריטֹות

מחק  על ועדיו .הּׁשטר ְְְֵַַָָָ
.‡È ׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ּכתבּו ואם הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹימחק
הּניר' על והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים 'אנחנּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהעדים:

יזּיף  ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר; -. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֹ
.·Èואפּלּו ּפסּול, - הּניר על ועדיו הּמחק, על  הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על  והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
ּכל  וכֹותב ׁשנּיה, ּפעם הּׁשטר ּכל מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמחק';
ׁשאּלּו נּכר, אינֹו ּפעמים, ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמה
ּפעמים, ׁשּתי הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָהיה
וזינין  ּבווין ּבּׁשטר להתּבֹונן הּׁשטרֹות, ּומּתּקּון נּכר. ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
וו. והֹוסיף זּיף ׁשּמא הּתבֹות, ּבין ּדחּוקין יהיּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלֹו,
חית, אֹו הא ּכגֹון אחת, אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻולא
ּבֹו מדקּדקין ּבזה, ּכּיֹוצא וכל וו. מקֹום האחת רגלּה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּניח

ּכתב  ּובכל לׁשֹון .ּבכל ְְְָָָָ
.‚È,יזּיף ׁשּמא ׁשיטה; ּבסֹוף ּכֹותבין אין - עׂשר ועד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּׁשלׁש

ּבסֹוף  לֹו נזּדּמן ואם עׂשרים. והעׂשר ׁשלׁשים, הּׁשלׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹויחזיר
הּדּבּור מחזיר - האחרון]ׁשיטה הקטע שוב ׁשל [כותב ּבגּופֹו ְְִִִֶַַָ

הּׁשיטה. ּבאמצע ׁשּיבֹוא עד רּבֹות, ּפעמים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשטר
.„È,מאתים ּומּלמּטה מנה מּלמעלה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשטר

הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה מאתים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה
האחד  ׁשאין לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר הֹולכין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָולּמה
אֹו מאתים ׁשהן מנה ּבֹו ּכתּוב היה ׁשאם - ּבחברֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּתלּוי
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ּבקּבּול  ידּועין ׁשאינן עדּותן, ׁשּקּים ׁשּלהן הּׁשֹופט זה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָועל
הן  הרי אּלּו, מּכל ּדבר הּגֹויים ׁשטרי חסרּו ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹׁשחד.
ׁשהם  ּומחילֹות, ּופׁשרֹות ּומּתנֹות הֹודאֹות ׁשטרי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכחרׂש.
ׁשּמנינּו, הּדברים ּכל ּבהם ׁשּיׁש ּפי על אף - ׁשּלהם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעדים
ׁשּלהם  חֹוב ׁשטרי ׁשאפּלּו רּבֹותי, והֹורּו ּכחרׂש. הם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהרי
ׁשטרי  אּלא הכׁשירּו ולא ּפסּולין, - ּבפניהם הּמעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנתנּו
ּבזה. מֹודה אני ואין ּבפניהם; הּמעֹות ׁשּנתנּו ּוממּכר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּקח
ּבערּכאֹות  ׁשּנעׂשה זה ׁשטר לקרֹות יׂשראל ּדּיני ידעּו לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאם
לֹו, וקֹורין זה, ּבפני ׁשּלא זה ּגֹויים לׁשני נֹותנֹו - ּגֹויים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֹׁשל
מּבני  ּבֹו וגֹובה ּתּמֹו, לפי ּכמסיח מהם אחד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּנמצא

קֹול לֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, טֹורפין אין אבל ,[פרסום]חֹורין. ְְֲִִִֵֵֵֶָ
ּבּגֹויים. ּׁשּנעׂשה ּבמה הּלקֹוחֹות ידעּו לא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

הּמֹוכר ·. אֹו הּמלוה, ליד הּלוה ׁשּמסרֹו ּגֹויים ׁשעדיו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשטר
ׁשאינֹו ּפי על אף - מּיׂשראל עדים ׁשני ּבפני הּלֹוקח, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָליד
הרי  - ׁשּמנינּו הּדברים ּכל ּבֹו ואין ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָעׂשּוי
ּבפניהם  ׁשּמסרֹו העדים ׁשּיהיּו והּוא חֹורין; מּבני ּגֹובה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָזה
ׁשטרי  ּכתּקּון ויהיה ּכׁשּמסרֹו, ּוקראּוהּו לקרֹותֹו, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָיֹודעין

להזּדּיף יכֹול ׁשאינֹו ולא [להמחק]יׂשראל, ּבֹו להֹוסיף ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ
לֹו ׁשאין מּפני המׁשעּבדין? מן ּבֹו יגּבה לא ולּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻלגרע.

קֹול.
.‚צרי ּכּלן, הּׁשטרֹות ּכל הּוא: ּכ יׂשראל ׁשטרי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻּתּקּון

שניה]ׁשּיחזר לפי [פעם - אחרֹונה ּבׁשיטה ׁשטר ׁשל מענינֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
למדין מרחקין ׁשאין העדים היּו ׁשּמא אחרֹונה, מּׁשיטה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ּבאֹותֹו וכתב המזּיף, זה ּובא ׁשיטה, ּבכדי ׁשטר ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּגּופֹו
זֹו. ׁשיטה ִֶַָָהרוח

ּפחֹות „. ּפסּול; ׁשיטין, ׁשּתי הּכתב מן מרחקין ׁשהיּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻעדים
ולא  עדים, ידי ּבכתב - ׁשאמרּו ׁשיטין' 'ׁשּתי ּכׁשר. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹמּכאן,
אּלא  הּסֹופר, אחר הֹול אינֹו המזּיף, ׁשּכל סֹופר; ידי ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבכתב

אוירין ּוׁשני הן - אּלּו ׁשיטין ּוׁשּתי העדים. [שבין אחר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּכגֹוןהשורות] ּכף[כגודל], ּגב על העדים [סופית]למד היּו . ְִֵֶַַָָָָ

הרוח  ּכל והיה הּׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּכתב מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻמרחקין
ק  אֹו ּפסּולין ּבעדים מלא והעדים הּכתב ּכׁשר,ׁשּבין - רֹובים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבׂשריטֹות מּלאהּו ואם להזּדּיף. יכֹול אינֹו ׁשל [קווים]ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּגּופֹו על לא חתמּו, הּׂשריטֹות על העדים ׁשּמא ּפסּול, - ְְְִִֵֶַַַָָָָֹּדיֹו
זה  הרי אחת, ּבׁשיטה עדיו עם ּכּלֹו הּׁשטר היה ׁשטר. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשל

ֵָּכׁשר.
ּפסּול;‰. - ׁשנּיה ּבׁשיטה והעדים אחת, ּבׁשיטה הּׁשטר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

אחת, ׁשיטה הּכׁשר הּׁשטר מן מרחקין היּו העדים אּלּו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻׁשּמא
ונמצאּו הּׁשיטה, ּבאֹותּה הּׁשטר זה וכתב הּׁשטר, ּכל ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָוחת
עדים  ּוׁשני הּׁשטר היה אם וכן עליה. חֹותמין העדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָאּלּו
'אני  ואמר: ׁשנּיה, ּבׁשיטה אחרים עדים ּוׁשני אחת, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָּבׁשיטה

העדים' לרּבֹות נוספים]נתּכּונּתי ׁשטר [להביא מקּימין אין - ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָ
מעלה; ׁשל מעדים אּלא ׁשנּיה, ּבׁשיטה מּטה ׁשל מעדים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה
הּׁשטר  ּובין מּטה ׁשל העדים ּבין ׁשהיתה ּבּׁשיטה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא

עדיו. ּוׁשני זה ׁשטר ּכתב ,ְְֵֵֶֶַַָָָָׁשחת
.Âע"י]קּיּום השטר סמּו[אישור ׁשּיהיה צרי - ּדין ּבית ְִִִִֵֶֶָָ

ּכנגד  מאחֹוריו אֹו הּׁשטר, לצד סמּו אֹו עדים, ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכתב

- אחת ׁשיטה רוח והּׁשטר הּקּיּום ּבין היה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכתב.
הּׁשיטה  ּבאֹותּה ויזּיף ׁשּנתקּים, הּׁשטר יחּת ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּפסּול;

מזּיף. ׁשטר על הּקּיּום ונמצא עדיו, ּוׁשני ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻׁשטר
.Ê ּומּלא ׁשיטין, ׁשּתי על יתר הּׁשטר מן הּקּיּום את ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהרחיק

ואין  לזּיף; יכֹול אינֹו ׁשהרי ּכׁשר, - ּדיֹו ׂשריטֹות הרוח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
ּגּופֹו על אּלא הּׂשריטֹות, על קּיּום ׁשּיקּימּו ּדין לבית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָחֹוׁשׁשין

ׁשטר  .ׁשל ְֶָ
.Á,הּׁשטר ּבסֹוף קּיּומיהן ׁשּיכּתב צרי - ּכּלן הּמחקין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּכל

ּפלֹונית', 'ׁשיטה אֹו ּפלֹונית', 'מּלה אֹו ּפלֹונית', 'אֹות ְְְְִִִִִַָָֹויאמר:
ּבמקֹום  הּמחק היה ואם קּים'. 'והּכל 'ּתלּויה', אֹו מחק' ְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹ'על
וקּימֹו, ׁשחזר ּפי על אף - וקּים' 'ׁשריר ּוכׁשעּור וקּים', ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ'ׁשריר
ׁשּבין  ּברוח וקּימֹו וחזר ׁשּיזּיף, ּדבר וכתב מחקֹו ׁשּמא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפסּול;

והעדים  .הּכתב ְְִֵַָָ
.Ë,מֹוחק ּתאמר: ואם ּכׁשר. מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשטר

לנמחק  אחת, ּפעם ׁשּנמחק מי ּדֹומה אינֹו - ּומֹוחק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַוחֹוזר
ׁשּתי  העדים מקֹום מחק ׁשּמא ּתאמר: ואם ּפעמים. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשּתי
מה  ּכל וכֹותב ּומֹוחקֹו, חֹוזר הּׁשטר ׁשּכתב ואחר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּפעמים,
ׁשּתי  הּכל ׁשּנמחק מּפני ׁשוה, ּכּלֹו ועדיו הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻּׁשּירצה,
על  חֹותמין העדים יהיּו ׁשּלא חכמים, ּתּקנּו ּכבר - ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָֹּפעמים

ּבפניהם  נמחק ּכן אם אּלא מחּוק, .ׁשטר ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
.È הּניר על מּלמּטה והּקּיּום מחק, על ועדיו הּוא הּבא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

ׁשּלמעלה; מעדים אּלא הּקּיּום, מעדי אֹותֹו מקּימין אין -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מלא  הרוח והיה הרּבה, הּׁשטר מן רחֹוק היה הּקּיּום ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשּמא
וכתב  הּׂשריטֹות, ּומחק הּׁשטר ּגּוף וחת ּדיֹו; ׁשל ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָׂשריטֹות

מחק  על ועדיו .הּׁשטר ְְְֵַַָָָ
.‡È ׁשּמא ּפסּול; - הּמחק על ועדיו הּניר, על הּבא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָָָׁשטר

ּכתבּו ואם הּמחק. על ועדיו הּוא ונמצא ויזּיף, הּׁשטר, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹימחק
הּניר' על והּׁשטר הּמחק, על חתמנּו העדים 'אנחנּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָהעדים:

יזּיף  ׁשּלא ּכדי לעד, עד ּבין ּכן וכֹותבין ּכׁשר; -. ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָֹ
.·Èואפּלּו ּפסּול, - הּניר על ועדיו הּמחק, על  הּבא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָׁשטר

על  והּׁשטר הּניר, על חתמנּו עדים 'אנחנּו העדים: ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּכתבּו
ּכל  וכֹותב ׁשנּיה, ּפעם הּׁשטר ּכל מֹוחק ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמחק';
ׁשאּלּו נּכר, אינֹו ּפעמים, ׁשּתי נמחק ׁשּכּלֹו וכיון ּׁשּירצה; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמה
ּפעמים, ׁשּתי הּנמחק ּומקֹום אחת ּפעם הּנמחק מקֹום ּבֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָהיה
וזינין  ּבווין ּבּׁשטר להתּבֹונן הּׁשטרֹות, ּומּתּקּון נּכר. ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
וו. והֹוסיף זּיף ׁשּמא הּתבֹות, ּבין ּדחּוקין יהיּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּלֹו,
חית, אֹו הא ּכגֹון אחת, אֹות מחק ׁשּמא מרחקין, יהיּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻולא
ּבֹו מדקּדקין ּבזה, ּכּיֹוצא וכל וו. מקֹום האחת רגלּה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּניח

ּכתב  ּובכל לׁשֹון .ּבכל ְְְָָָָ
.‚È,יזּיף ׁשּמא ׁשיטה; ּבסֹוף ּכֹותבין אין - עׂשר ועד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּׁשלׁש

ּבסֹוף  לֹו נזּדּמן ואם עׂשרים. והעׂשר ׁשלׁשים, הּׁשלׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹויחזיר
הּדּבּור מחזיר - האחרון]ׁשיטה הקטע שוב ׁשל [כותב ּבגּופֹו ְְִִִֶַַָ

הּׁשיטה. ּבאמצע ׁשּיבֹוא עד רּבֹות, ּפעמים ְְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשטר
.„È,מאתים ּומּלמּטה מנה מּלמעלה ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשטר

הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - מנה ּומּלמּטה מאתים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹמּלמעלה
האחד  ׁשאין לפי ׁשּבׁשניהם? הּפחּות אחר הֹולכין אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָולּמה
אֹו מאתים ׁשהן מנה ּבֹו ּכתּוב היה ׁשאם - ּבחברֹו ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּתלּוי
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ׁשאין  דברים ׁשני אבל מנה; נֹוטל היה מנה, ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמאתים
הּתחּתֹון  אחר הּל ּבראׁשֹון, ּתלּוי מּלמעלה האחרֹון ּבֹו היה . ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָ

אם  הּתחּתֹון. אחר הֹול הּכל - לֹו קרֹוב ׁשם ּומּלמּטה ְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹׁשם,
מן  אחת אֹות ּתּמחק ׁשאם העליֹון? את ּכֹותבין לּמה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכן,
ענני  אֹו חנני ּבעליֹון ׁשהיה ּכגֹון, העליֹון; מן ילמד ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּתחּתֹון,
לא  אבל העליֹון. הּׁשם ׁשהּוא ּבידּוע - ענן אֹו חנן ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּובּתחּתֹון

אֹותּיֹות. ׁשּתי העליֹון מן ּתחּתֹון ְְְְִִִֵֶַָֹילמד
.ÂËספל מּלמעלה ּבֹו סאה]ּכתּוב קפל[חצי ּומּלמּטה [חצי , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּספל.קב] מן ּפחּות ׁשהּקפל, הּתחּתֹון; אחר  הֹול הּכל -ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ

זבּוב  ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ספל ּומּלמּטה קפל, מּלמעלה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכתּוב
קפל  ּבמּדת אּלא ּגֹובה ואינֹו ;סמ ונעׂשת הּקּוף, רגל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהסיר
הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּקטּנה.
והרי  אחד', וזּוז מאֹות 'ׁשׁש ּבֹו ּכתּוב ׁשהיה ּבׁשטר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמעׂשה
מאֹות  ׁשׁש אֹו אחד, וזּוז זּוז מאֹות ׁשׁש אם ספק, ְִֵֵֵֵֵֶַָָָָהּדבר

זוזים]אסּתירא מאֹות [חצאי ׁשׁש יּטל חכמים: אמרּו וזּוז; ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ
לּמה  ּכן, אם הּתחּתֹונה. על הּׁשטר ּבעל ׁשּיד וזּוז, ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָאסּתירא
ּכֹולל  - ׁשהּפרּוטֹות לפי וזּוז? ּפרּוטה מאֹות ׁשׁש נאמר ְְְְְִֵֵֶַַָֹֹלא

זּוזין הּסֹופר הפרוטות]אֹותן מונה ּכֹותבין.[ולא ּכ ואחר , ְְִִֵַַַָָ
הּידּוע, ּדרּכם לפי מקֹום ּובכל זמן ּבכל ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוכן

עֹוׂשין. ּפיו ִִַעל
.ÊËּבֹו ׁשּכת ּוב אֹו מעי', מאה 'אסּתירא ּבֹו ׁשּכתּוב ְְִֵֵֶֶַָָָָָָׁשטר

ואינֹו ׁשּבּלׁשֹונֹות, ּפחּות אחר הּל - אסּתירא' מעי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'מאה
על  לעֹולם הּׁשטר ּבעל ׁשּיד אסּתירֹות; מאה אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנֹוטל
אּלא  מֹוציא ואינֹו מחברֹו, הּמֹוציא ׁשהּוא מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונה,

ספק  ּבֹו ׁשאין ׁשּתי ּבדבר מׁשמע ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ּכל ,לפיכ . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּפחּות  אּלא נֹוטל אינֹו - ּכ ׁשּמא אֹו ּכ ׁשּמא ְֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשֹונֹות,
אּלא  מּידֹו, מֹוציאין אין - ּבעליֹונה ּתפׂש ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבׁשּתיהן;

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.ÊÈ זהב' זהב. מּדינר ּפחֹות אין זהב', 'מטּבע ּבֹו ְִִֵֵַַַָָָָָָָָּכתּוב

זהב. ׁשל ּדינרין מּׁשני ּפחֹות אין זהב', 'ּדינרין אֹו ְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּדינרין'
מן  ּכסף ׁשל ּדינרין ׁשני מּׁשוה ּפחֹות אין ּבדינרין', ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ'זהב

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .הּזהב. ְֵֵֶַַָָָֹ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  טבת י"ח שני יום
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ּכֹופר. אֹו ּומֹודה טֹוען ּדין - והיא היא, אחת עׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
הרי ‡. - ּבמקצתן לֹו והֹודה ּבמּטלטלין, חברֹו את ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּטֹוען

הּתֹורה; מן הּׁשאר על ונׁשּבע ּׁשהֹודה, מה מׁשּלם ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָזה
ואמר: ּבּכל, ּכפר אם וכן זה". הּוא ּכי יאמר "אׁשר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
זה  הרי - ׁשהיּו מעיד אחד ועד מעֹולם', דברים היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ'לא

הּׁשמּועה ּומּפי הּתֹורה. מן רבינו]נׁשּבע ממשה [מסורת ְְִִִִַַָָָ

מחּיבֹו אחד ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָלמדּו,
ּולכל  עֹון "לכל אחד ׁשעד הּׁשמּועה, מּפי למדּו וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשבּועה;

לׁשבּועה. הּוא קם אבל קם, אינֹו ְֲִֵַָָָָָחּטאת"
מי ·. מּׁשלׁשה: חּוץ הּתֹורה, מן ׁשבּועה מחּיב ל ְְְְִִִֵַָָָָֹֻאין

והּׁשֹומר  אחד, עד ׁשחּיבֹו ּומי הּמּטלטלין, ּבמקצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהֹודה
ּבארנּו ּוכבר ׁשניהם". ּבין ּתהיה ה' "ׁשבּועת נאמר: ׁשהרי -ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
מּׁשלׁשּתן  אחד וכל ׂשכירּות. ּבהלכֹות הּׁשֹומרין ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבּועת
ּכגֹון  ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל אבל מּלׁשּלם. ונפטר ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָנׁשּבע,

תשלום]ׂשכיר לאי לאי ונחּבל[הטוען וטוען מחבירו [ניזק ְְִֶָָ
ׁשטרֹותשלום] ּופֹוגם פרוע]ונגזל שחלקו ּבֹו,[מודה וכּיֹוצא ְְְְִֵֵַָָ

והאריסין הּׁשּתפין ּכגֹון ספק, ּבטענת הּנׁשּבעין ּכל [שלא וכן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻ
מהמגיעם] יותר אּלּונטלו וכל חכמים. ּבתּקנת נׁשּבעין ּכּלן -ְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ

סֹופרים מּדברי ׁשהן ּפי על אף - ּכעין הּׁשבּועֹות הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַ
חפץ ּבנקיטת ּתֹורה, .[קדוש]ׁשל ְִִֵֶֶַָ

היּו‚. 'לא ואמר: ּבּכל וכפר חברֹו, על מּטלטלין ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹהּטֹוען
'אין  ואמר: מּיד, ּונתנֹו ּבמקצת ׁשהֹודה אֹו מעֹולם', ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָדברים
ל ׁשהיה 'אמת ׁשאמר: אֹו ,'ל והא זה, אּלא ּבידי ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָָָָל
אֹו לי', 'מכרּת אֹו לי', 'נתּת אֹו לי', מחלּת אבל ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאצלי,
ּבכל  - ּבׂשעֹורים לֹו והֹודה חּטים, ׁשּטענֹו אֹו ,'ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ'החזרּתי
ּתּקנּו, ּתלמּוד חכמי אבל הּתֹורה. מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָאּלּו,

הּסת ׁשבּועת אּלּו ּבכל הּנתּבע 'הסיתו'ׁשּיּׁשבע [שחכמים ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
נקיטת לכך] ּבּה ׁשאין לפי ּתֹורה, ׁשל ּכעין ואינּה ויּפטר; ,ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשבּועת  ודר ּתֹורה ׁשל הּׁשבּועה ּדר ּבארנּו ּוכבר ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָחפץ.
ׁשבּועֹות. ּבהלכֹות ְְְִֵֶהּסת

ונפטר.„. נׁשּבע זה הרי הּתֹורה, מן ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכל
מה  ּכל מהן וגֹובין לנכסיו, יֹורדין - להּׁשבע רצה לא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואם
מּדין  זז 'איני לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי עליו; חברֹו ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשּטען

לֹו ויׁש לי'. ּתן אֹו הּׁשבע, אֹו - זכות]ּתֹורה להחרים [לנתבע ְְְִִִֵֵַַָָ
סתם] חרם ונֹותן.[להטיל ּכן, ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי ְִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל

הּנׁשּבעין  מן היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאבל
הּׁשבּועה להפ יכֹול אינֹו ויפטר]ונֹוטלין, הנתבע ;[על ְְְֲִֵַַָָֹ

ל ׁשּתּקנּו ּכמֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהרי
ׁשאם  רּבֹותי, והֹורּו לֹו. יל להּׁשבע, רצה לא ואם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹחכמים'.
אּלא  חכמים, לי ׁשּתּקנּו זֹו ּבתּקנה רֹוצה 'איני הּתֹובע: ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאמר
הּסת. הּנתּבע את מׁשּביע זה הרי - הּתֹובעים' ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהריני

רצה הּתֹובע [הנתבע]ואם את מחּיבין - הּתֹובע על להפכּה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
לֹו. יל אֹו ויּטל, הּסת ְְִִֵֵֵֶַָֹלהּׁשבע

ונפטרין,‰. הּנׁשּבעין מן מּדבריהם ׁשבּועה המחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהיה
ספק  טענת על הּנׁשּבעין ולא ּכגֹון הּסת, הּנׁשּבעין מן אֹו , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

מׁשּמתין - להּׁשבע לא [מנדים]רצה אם יֹום. ׁשלׁשים אֹותֹו ְְְְִִִִַַָָָֹֹ
ּתבע ולא מרּדּות,[להתיר]ּבא, מּכת אֹותֹו מלקין - נּדּויֹו ְְְִִַַַַַָָֹ

אֹותֹו, ׁשּמּכין יֹום, ׁשלׁשים ׁשמּתא עליו ׁשחלה מי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹּככל
ׁשאינֹו לפי לנכסיו, יֹורדין ואין נּדּויֹו. לֹו מּתירין ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָואחר

הּתֹורה. מן ׁשבּועה ְְִַָָָֻמחּיב
.Â על הּׁשבּועה להפ רצה אם - הּסת ׁשבּועת המחּיב ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹֻּכל

ונֹוטל  הּסת נׁשּבע הּתֹובע הרי ׁשּנׁשּבע הּתֹובע, מי ל ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּסת. ׁשבּועת עליו ׁשּנהפכה זה אּלא מחברֹו, ונֹוטל ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּסת
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אבל  ּבלבד; הּסת ׁשבּועת אּלא ,ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
- ּתֹורה ׁשל ּכעין ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשבּועה

ׁשבּועתן. הֹופכין ְְִֵָָאין
.Ê אבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת, ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

אצל לי ׁשּיׁש לי 'ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. הּספק, טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻעל
ׁשּלא  לי ּכמדּמה ,ׁשהלויתי 'מנה ׁשאמר: אֹו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמנה',
לי  'ׁשּצּוה אֹו מנה', אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרעּתני',
מּביתי, נגנב ּפלֹוני 'ּדבר מנה', אצל לי ׁשּיׁש עדים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבפני
ּגנבּתֹו', ׁשאּתה ּבעיני קרֹוב אּתה, אּלא ׁשם היה ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
הטעיתני  אּתה ׁשּמא חסר, ּומצאתי מעֹותי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ'חּׁשבּתי
זה  הרי - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: והּנתּבע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבחׁשּבֹון',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. מּׁשבּועת אף ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפטּור
.Á',יֹודע 'איני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמנה

ׁשבּועת  נׁשּבע הּנתּבע הרי - 'ל אין ׁשּמא ל יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא
וכן  ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי ונפטר; יֹודע, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּסת
והּנתּבע  ּבוּדאי', ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
זה  הרי - ׂשעֹורים' אם הּוא חּטים אם יֹודע 'איני ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַאֹומר:
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשעֹורין. ּומׁשּלם יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹנׁשּבע

ֶָּבזה.
.Ëל היה 'ּכן, אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'מנה

החזרּתי  לא עדין אם ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת  אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם. חּיב - 'ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

ׁשהּוא מּפני והרי [התובע]הּסת; חּיב; ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לא  אם נפטר אם לֹו ונסּתּפק וּדאי, טענת אֹותֹו טֹוען ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹזה
הֹודה  אּלא ּתֹובע, לֹו אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנפטר.
הפקיד  אבי' מנה', 'הלויתני אֹו ,'ּגזלּתי' ואמר: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָמעצמֹו
- החזרּתיו' לא אֹו החזרּתיו אם יֹודע 'ואיני מנה', ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאצלי
לׁשּלם. חּיב ׁשמים, ידי לצאת ּבא ואם לׁשּלם; חּיב ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאינֹו

.È,'ול הּסת 'הּׁשבע ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה
להּׁשבע' רֹוצה 'איני הּתֹובע: ואמר וטל', הּסת אּתה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ'הּׁשבע
ּכלּום'; ּבלא ּתל אֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ

להחרים לֹו ויׁש אחר. הּפּו ׁשם חרם]ואין על [להטיל סתם ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
לי. יּתן ולא לי, חּיב ׁשהּוא ְִִִִֵֶַָֹמי

.‡È,ּתֹורה ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהֹורּו
לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל סתם [יכול]ּבין להחרים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשּיטען מי ּכל על ׁשּיּׁשבע, ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹקדם
ּכ ואחר 'אמן', הּמׁשּביע ויענה ּבחּנם; אֹותֹו ׁשּיׁשּביע ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכדי
ׁשּיּמנעּו ּכדי ּדינין, לבעלי היא טֹובה ותּקנה זה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּׁשבע
ולא  לבּטלה, ׁשמים ׁשם להֹוציא יגרמּו ולא הּׁשקר, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמּטענֹות

ׁשוא ׁשמע שקר]יּׂשאּו .[יטענו ְְִֵַָ
.·È ׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

- הּמׁשּביעֹוּדבריהם עליו בשבועתו]מגלּגל מה [שיכלול ּכל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכח  היכן ועד ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ׁשאם מּדברים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
נמּכרּת ׁשּלא זֹו, ׁשבּועה 'ּובכלל לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹהּגלּגּול?
ׁשאין  ּבארנּו, ּוכבר אּתה'. עבּדי ועדין עברי, ּכעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלי

הּׂשכיר. על ְְְִִַַַָמגלּגלין
.‚È הּסת אפּלּו ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב והתחיל [מדרבנן]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

ּתחּלה  אֹותם טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו לגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתֹובע
אּלא  להּׁשבע, רֹוצה 'איני ואמר: ,ּכ הּנתּבע זה ראה -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי הראׁשֹונה הּטענה מׁשּלם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
לֹו ּתן 'אֹו לּנתּבע: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשבּועה'

הּוּדיֹות מּטענֹות עלי ּׁשּגלּגל מה הּׁשבע [הודאיות]ּכל אֹו , ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ְִֵָוהּפטר'.

.„Èאֹותֹו מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּטֹוען
הּכל  על אחת ׁשבּועה אּלא וטענה, טענה ּכל נתחּיב על . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וחמּורה קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מדרבנן ׁשּתי [כגון ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמּורהומדאורייתא] אֹותֹו מׁשּביעין ,[דאורייתא]- ְֲִִַַָ

הּדברים. ׁשאר ּבּה ְְְְְִִַַָָָּומגלּגלין
.ÂË חּיב אינֹו ּבּה, הֹודה ׁשאם טענה, חברֹו את הּטֹוען ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

לא  אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף - ממֹון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלׁשּלם
הּסת, עליו]ולאׁשבּועת 'אמרּת[מטיל ּכיצד? סתם. חרם ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מׁשּביעין  אין - מעֹולם' דברים היּו 'לא מנה', לי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּתן
היה  לא זה, ּבדבר הֹודה ׁשאּלּו סתם; חרם ולא הּסת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
רע', ׁשם עלי הֹוצאת 'אּתה אֹותי', קּללּת 'אּתה ּכלּום. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָחּיב

זה  על מחרימין אין - מעֹולם' דברים היּו ּכל 'לא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלּו. ּבדברים ְִִֵֵַָּכּיֹוצא

.ÊË זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ּבי', חבלּת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'אּתה
הּסת  עצמֹו,נׁשּבע ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשבת בטלה]מׁשּלם 'לא [דמי ּבּיׁשּתני', 'אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
הרי  קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין ּבמקֹום היּו אם - מעֹולם' דברים ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָהיּו

הּבׁשת. מׁשּלם היה הֹודה, ׁשאּלּו הּסת; נׁשּבע ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה
.ÊÈ ּבׁשהֹודה ּפטּור? ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אם  אבל ּבזה'. 'חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדבר
עלי והביא ּבזה, 'ׁשחבלּתי ּדין,[הניזק]הֹודה ּבבית עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

,לפיכ לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבנזקֹו' וכ ּכ לּתן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוחּיבּוני
מאה  לי לׁשּלם אֹות חּיבּו ּדין 'ׁשּבית הּטֹוען: טען ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאם
דברים  היּו 'לא אֹומר: והּוא ּבי', ׁשחבלּת מּׁשּום ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹּדינרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמעֹולם'

ב  ¤¤ּפרק
הּׁשבּועה‡. על חׁשּוד לשקר]ּכל מׁשּביעין [שישבע אין - ְְִִֵַַַָָָ

ולא  ׁשּמּדבריהן, ׁשבּועה ולא הּתֹורה, ׁשבּועת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותֹו
לֹו. ׁשֹומעין אין הּתֹובע, רצה ואפּלּו הּסת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבּועת

לּׁשקר ·. הּנׁשּבע ּבּטּויאחד ולא ׁשבּועת עשיתי [כגון: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העדּותעשה] ׁשבּועת אֹו וראה], עדות ראה ׁשבּועת [שלא אֹו , ְְֵַַָ

בידו]הּפּקדֹון והוא בידו, ׁשוא[שאינו ׁשבּועת אֹו על , [כגון: ְְִַַָָ
לילה] שהוא ּכל יום וכן הּׁשבּועה. על חׁשּוד  ה ּוא הרי -ְְֲֵֵַַָָָ

ּכגֹון  ּתֹורה, ׁשל ּפסלנּות ּבין - עברה מּׁשּום לעדּות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָהּפסּול
ּדבריהם, ׁשל ּפסלנּות ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעלי
על  חׁשּוד הּוא הרי - יֹונים ּומפריחי ּבקּבּיא מׂשחק ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֻּכגֹון

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין ְְְִִֵַַָהּׁשבּועה,
ׁשהּוא ‚. עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד, נעׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשהּוא  עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה. ׁשּנפסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ּפי על אף - ּבּה ׁשּנפסל עברה וׁשעבר ,חׁשּוד, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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אבל  ּבלבד; הּסת ׁשבּועת אּלא ,ׁשּתהפ ׁשבּועה ל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואין
- ּתֹורה ׁשל ּכעין ׁשהיא ּדבריהם ׁשל אֹו ּתֹורה, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשבּועה

ׁשבּועתן. הֹופכין ְְִֵָָאין
.Ê אבל וּדאי; טענת על אּלא הּסת, ׁשבּועת מׁשּביעין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאין

אצל לי ׁשּיׁש לי 'ּכמדּמה ּכיצד? ּפטּור. הּספק, טענת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻעל
ׁשּלא  לי ּכמדּמה ,ׁשהלויתי 'מנה ׁשאמר: אֹו ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻמנה',
לי  'ׁשּצּוה אֹו מנה', אצל לי ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפרעּתני',
מּביתי, נגנב ּפלֹוני 'ּדבר מנה', אצל לי ׁשּיׁש עדים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבפני
ּגנבּתֹו', ׁשאּתה ּבעיני קרֹוב אּתה, אּלא ׁשם היה ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
הטעיתני  אּתה ׁשּמא חסר, ּומצאתי מעֹותי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ'חּׁשבּתי
זה  הרי - ּכלּום' ּבידי ל 'אין אֹומר: והּנתּבע ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָּבחׁשּבֹון',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. מּׁשבּועת אף ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹּפטּור
.Á',יֹודע 'איני אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמנה

ׁשבּועת  נׁשּבע הּנתּבע הרי - 'ל אין ׁשּמא ל יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּמא
וכן  ּבוּדאי. עצמֹו חּיב ׁשּלא לפי ונפטר; יֹודע, ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּסת
והּנתּבע  ּבוּדאי', ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכל
זה  הרי - ׂשעֹורים' אם הּוא חּטים אם יֹודע 'איני ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַאֹומר:
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׂשעֹורין. ּומׁשּלם יֹודע, ׁשאינֹו הּסת ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹנׁשּבע

ֶָּבזה.
.Ëל היה 'ּכן, אֹומר: והּנתּבע ּבוּדאי', ּביד לי יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'מנה

החזרּתי  לא עדין אם ל החזרּתי אם יֹודע איני אבל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבידי,
ׁשבּועת  אפּלּו ּכלל, הּתֹובע יּׁשבע ולא לׁשּלם. חּיב - 'ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹל

ׁשהּוא מּפני והרי [התובע]הּסת; חּיב; ׁשהּוא ּבוּדאי יֹודע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
לא  אם נפטר אם לֹו ונסּתּפק וּדאי, טענת אֹותֹו טֹוען ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַֹזה
הֹודה  אּלא ּתֹובע, לֹו אין אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנפטר.
הפקיד  אבי' מנה', 'הלויתני אֹו ,'ּגזלּתי' ואמר: ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָמעצמֹו
- החזרּתיו' לא אֹו החזרּתיו אם יֹודע 'ואיני מנה', ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹאצלי
לׁשּלם. חּיב ׁשמים, ידי לצאת ּבא ואם לׁשּלם; חּיב ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאינֹו

.È,'ול הּסת 'הּׁשבע ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ'מנה
להּׁשבע' רֹוצה 'איני הּתֹובע: ואמר וטל', הּסת אּתה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ'הּׁשבע
ּכלּום'; ּבלא ּתל אֹו וטל, 'הּׁשבע לֹו: אֹומר הּנתּבע הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ

להחרים לֹו ויׁש אחר. הּפּו ׁשם חרם]ואין על [להטיל סתם ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
לי. יּתן ולא לי, חּיב ׁשהּוא ְִִִִֵֶַָֹמי

.‡È,ּתֹורה ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּכל רּבֹותי, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהֹורּו
לֹו יׁש - הּסת אפּלּו ּדבריהם, ׁשל סתם [יכול]ּבין להחרים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

ּבֹו, חּיב ׁשאינֹו ּדבר עליו ׁשּיטען מי ּכל על ׁשּיּׁשבע, ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹקדם
ּכ ואחר 'אמן', הּמׁשּביע ויענה ּבחּנם; אֹותֹו ׁשּיׁשּביע ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכדי
ׁשּיּמנעּו ּכדי ּדינין, לבעלי היא טֹובה ותּקנה זה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיּׁשבע
ולא  לבּטלה, ׁשמים ׁשם להֹוציא יגרמּו ולא הּׁשקר, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמּטענֹות

ׁשוא ׁשמע שקר]יּׂשאּו .[יטענו ְְִֵַָ
.·È ׁשל ּבין ּתֹורה, ׁשל ּבין - ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכל

- הּמׁשּביעֹוּדבריהם עליו בשבועתו]מגלּגל מה [שיכלול ּכל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
ּכח  היכן ועד ממֹון. יתחּיב ּבהן יֹודה ׁשאם מּדברים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה
נמּכרּת ׁשּלא זֹו, ׁשבּועה 'ּובכלל לֹו: ׁשּיאמר עד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹהּגלּגּול?
ׁשאין  ּבארנּו, ּוכבר אּתה'. עבּדי ועדין עברי, ּכעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלי

הּׂשכיר. על ְְְִִַַַָמגלּגלין
.‚È הּסת אפּלּו ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב והתחיל [מדרבנן]מי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ

ּתחּלה  אֹותם טען ׁשּלא אחרים ּדברים עליו לגלּגל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּתֹובע
אּלא  להּׁשבע, רֹוצה 'איני ואמר: ,ּכ הּנתּבע זה ראה -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכפירתּה על ׁשּנתחּיבּתי הראׁשֹונה הּטענה מׁשּלם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהריני
לֹו ּתן 'אֹו לּנתּבע: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֵֶַָָָׁשבּועה'

הּוּדיֹות מּטענֹות עלי ּׁשּגלּגל מה הּׁשבע [הודאיות]ּכל אֹו , ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ְִֵָוהּפטר'.

.„Èאֹותֹו מׁשּביעין אין - הרּבה טענֹות חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּטֹוען
הּכל  על אחת ׁשבּועה אּלא וטענה, טענה ּכל נתחּיב על . ְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

וחמּורה קּלה טענֹות, ׁשּתי על ׁשבּועֹות מדרבנן ׁשּתי [כגון ְְְְֲֵֵַַַָָָ
החמּורהומדאורייתא] אֹותֹו מׁשּביעין ,[דאורייתא]- ְֲִִַַָ

הּדברים. ׁשאר ּבּה ְְְְְִִַַָָָּומגלּגלין
.ÂË חּיב אינֹו ּבּה, הֹודה ׁשאם טענה, חברֹו את הּטֹוען ֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

לא  אֹותֹו מחּיבין אין - ׁשּכפר ּפי על אף - ממֹון ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלׁשּלם
הּסת, עליו]ולאׁשבּועת 'אמרּת[מטיל ּכיצד? סתם. חרם ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מׁשּביעין  אין - מעֹולם' דברים היּו 'לא מנה', לי ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּתּתן
היה  לא זה, ּבדבר הֹודה ׁשאּלּו סתם; חרם ולא הּסת, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאֹותֹו
רע', ׁשם עלי הֹוצאת 'אּתה אֹותי', קּללּת 'אּתה ּכלּום. ְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָחּיב

זה  על מחרימין אין - מעֹולם' דברים היּו ּכל 'לא וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלּו. ּבדברים ְִִֵֵַָּכּיֹוצא

.ÊË זה הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא ּבי', חבלּת ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ'אּתה
הּסת  עצמֹו,נׁשּבע ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשבת בטלה]מׁשּלם 'לא [דמי ּבּיׁשּתני', 'אּתה ּובׁשת. ורּפּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
הרי  קנסֹות, ּבֹו ׁשּגֹובין ּבמקֹום היּו אם - מעֹולם' דברים ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָהיּו

הּבׁשת. מׁשּלם היה הֹודה, ׁשאּלּו הּסת; נׁשּבע ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה
.ÊÈ ּבׁשהֹודה ּפטּור? ּבקנס ׁשהּמֹודה אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

אם  אבל ּבזה'. 'חבלּתי ׁשאמר: ּכגֹון קנס, עליו ׁשחּיב ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבדבר
עלי והביא ּבזה, 'ׁשחבלּתי ּדין,[הניזק]הֹודה ּבבית עדים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

,לפיכ לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבנזקֹו' וכ ּכ לּתן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוחּיבּוני
מאה  לי לׁשּלם אֹות חּיבּו ּדין 'ׁשּבית הּטֹוען: טען ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאם
דברים  היּו 'לא אֹומר: והּוא ּבי', ׁשחבלּת מּׁשּום ְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹּדינרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּסת. נׁשּבע זה הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹמעֹולם'

ב  ¤¤ּפרק
הּׁשבּועה‡. על חׁשּוד לשקר]ּכל מׁשּביעין [שישבע אין - ְְִִֵַַַָָָ

ולא  ׁשּמּדבריהן, ׁשבּועה ולא הּתֹורה, ׁשבּועת לא ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותֹו
לֹו. ׁשֹומעין אין הּתֹובע, רצה ואפּלּו הּסת. ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָׁשבּועת

לּׁשקר ·. הּנׁשּבע ּבּטּויאחד ולא ׁשבּועת עשיתי [כגון: ְְִִֶֶֶַַַָָ
העדּותעשה] ׁשבּועת אֹו וראה], עדות ראה ׁשבּועת [שלא אֹו , ְְֵַַָ

בידו]הּפּקדֹון והוא בידו, ׁשוא[שאינו ׁשבּועת אֹו על , [כגון: ְְִַַָָ
לילה] שהוא ּכל יום וכן הּׁשבּועה. על חׁשּוד  ה ּוא הרי -ְְֲֵֵַַָָָ

ּכגֹון  ּתֹורה, ׁשל ּפסלנּות ּבין - עברה מּׁשּום לעדּות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָהּפסּול
ּדבריהם, ׁשל ּפסלנּות ּבין וגזלנין, נבלֹות ואֹוכלי רּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעלי
על  חׁשּוד הּוא הרי - יֹונים ּומפריחי ּבקּבּיא מׂשחק ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֻּכגֹון

אֹותֹו. מׁשּביעין ואין ְְְִִֵַַָהּׁשבּועה,
ׁשהּוא ‚. עדים עליו ׁשּיבֹואּו עד חׁשּוד, נעׂשה אדם ֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשהּוא  עצמֹו מּפי הּמֹודה אבל ּבּה. ׁשּנפסל עברה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעבר
לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ּפי על אף - ּבּה ׁשּנפסל עברה וׁשעבר ,חׁשּוד, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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ׁשבּועה, נתחּיב אם - לכּתחּלה עד לעׂשֹותֹו ראּוי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָואין
אֹומר  אּתה אמת 'אם לֹו: אֹומרין אנּו ׁשהרי אֹותֹו; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָמׁשּביעין
ּבאמת; להּׁשבע ל אסּור עברה ׁשעברּת מּפני ולא הּׁשבע, -ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּנחׁשד  אבל .'ּדינ לבעל הֹודה - טֹוען אּתה ׁשקר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָואם

ׁשּיּׁשבע. אֹותֹו מאמינים אנּו אין - ְֲִִִִֵֵֶַַָָּבעדים
על „. הּתֹורה מן ׁשבּועה המחּיב ׁשּכל היא, חכמים ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻּתּקנת

מּדבריהם  נׁשּבע הּתֹובע הרי חׁשּוד, היה אם - וּדאי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָטענת
ּׁשּטען  מה ׁשבּועה ונֹוטל חזרה - חׁשּודין ׁשניהם היּו . ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

לּה יכֹול [המקורי]למחּיב ׁשאינֹו ּומּתֹו הּנתּבע; ׁשהּוא , ְְִִֵֶֶַַָָָָֻ
הּפּקדֹון  ׁשאבד וטען ׁשֹומר, החׁשּוד היה מׁשּלם. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלהּׁשבע,
טֹוענֹו אינֹו ׁשהרי ולּטל, להּׁשבע יכֹול ׁשּכנגּדֹו אין - נגנב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹו

ׁשאכלֹו ואמר:[שגזלו]וּדאי הּפּקדֹון ּבעל טען אם ,לפיכ . ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָ
יד ׁשלח הרי [השתמש]'ּבפני - ּבֹו' 'ּפׁשע אֹו ּבפקדֹוני', ְְְֲִִֵַַַָָָָ

ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע ְְְֲִִֵֵַַַַָָָהּתֹובע
הּנׁשּבעין ‰. מן היה אם - מּדבריהם ׁשבּועה החׁשּוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנתחּיב

ׁשּכנגּדֹוונֹוטלין  הּנתּבע אּלא ולּטל; להּׁשבע יכֹול אינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשטרֹו ּפֹוגם וכן ויּפטר. הּסת, פרוע]יּׁשבע שחלקו וכל [מודה ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

'יּׁשבע  ואמר ׁשּפרעֹו, הּלוה וטען חׁשּוד, ׁשהיה ּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכּיֹוצא
הּׁשטר. מן אף ויּפטר הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלי'

.Âספק ּבטענת הּנׁשּבעין מן חׁשּוד אֹותֹו שותף היה [כגון ְְֲִִִֵַַַָָָָָ
מחלקו] יותר לקח שלא ׁשהּוא שנשבע לפי נׁשּבע, אינֹו -ְְִִֵֶָ

ׁשּלא לפי נׁשּבע, ׁשּכנגּדֹו ואין מן חׁשּוד; ׁשבּועה זה נתחּיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּיּׁשבע  ּכדי וּדאי, טענת טֹוענֹו הּתֹובע ׁשאין ּולפי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּתֹורה,

טענתֹו. ֲַַָעל
.Ê;ונֹוטל נׁשּבע ׁשּכנגּדֹו אין הּסת, ׁשבּועת החׁשּוד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנתחּיב

ּתּקנה  לּה עׂשּו ולא היא, ּתּקנה - עצמּה הּסת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּׁשבּועת
ׁשבּועה  ּבלא נפטר הּנתּבע הרי אּלא הּתֹובע, ׁשּיּׁשבע .אחרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.Á אין - חׁשּוד הּתֹובע והיה הּסת, ׁשבּועת ׁשּנתחּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
עליו להפ יכֹול התובע]הּנתּבע אין [על ׁשהרי הּׁשבּועה, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשֹומעין  אין הּסת. יּׁשבע אֹו יׁשּלם, אּלא להּׁשבע; יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
ׁשבּועתֹו ׁשהפ ּכמי זה והרי אפׁשר; ׁשאי ּבדבר לתלֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלזה
יׁשּלם. אֹו הּסת, יּׁשבע אֹו אּלא לֹו, ׁשֹומעין ׁשאין הּקטן, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

.Ë,מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמי
עדים  עליו ּבאּו ּכ ואחר ונפטר, נׁשּבע אֹו ונטל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָונׁשּבע

ׁשּנׁשּבע ׁשבּועתֹו אין - חׁשּוד ויׁש[נחשבת]ׁשהּוא ּכלּום; ְְְְִֵֵֶֶַָָ
ׁשּכנגּדֹו זה יּׁשבע אֹו ּׁשּנטל, מה מּידֹו להֹוציא ּדינֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָלבעל

מּמּנּו. ְִִֶֹויּטל
.Èּכזה ּדין [כאמור]לעֹולם ּבבית ׁשּילקה עד לחׁשּוד, ּדנין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּתׁשּובה, ויעׂשה - ידם על ׁשּילקה עדים עליו היּו אם -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ל  לׁשבּועה.ויחזר ּבין לעדּות ּבין כׁשרּותֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַָֹ

.‡Èׁשּטען ׁשבּועת [טענה]מי ּבין ונׁשּבע, ּבֹו וכפר חבר ֹו על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
עליו  והעידּו עדים ּבאּו ּכ ואחר הּסת, ׁשבּועת ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה
על  חׁשּוד והחזק מׁשּלם, זה הרי - נׁשּבע ׁשקר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻׁשעל
ממֹון  על הּנׁשּבע ׁשּכל ּבׁשבּועֹות, ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשבּועה.

חמׁש. להֹוסיף חּיב - ּתׁשּובה ועׂשה ְְְֲִֵֶַָָָָֹחברֹו
.·È,היה 'ּכן ואמר: וקנין, ּבעדים חֹוב אצלֹו לֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָטענֹו

הּסת, ונׁשּבע ּכלּום', ל חּיב 'איני ׁשאמר: אֹו ,'ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּופרעּתי

ונתקּים הּׁשטר הֹוציא אֹו הּקנין, עדי ּבאּו ּכ [אושר ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
ׁשּלא בבי"ד] העידּו לא ׁשהרי חׁשּוד; ואינֹו מׁשּלם, זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

ּכל  וכן מעֹולם'. ּדברים היּו 'לא הּנתּבע אמר ולא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹֹּפרעֹו,
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּיֹודה ‡. עד הּתֹורה, מן ׁשבּועה חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאין

יתר  אֹו ּכסף מעין ּבׁשּתי ויכּפר יתר, אֹו היא ּבפרּוטה וכּמה . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשּתי  הם וכּמה נקי. ּכסף ׁשל ׂשעֹורה חצי מׁשקל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרּוטה?

מזּקק. ּכסף ׂשעֹורֹות ּוׁשלׁשים ׁשּתים מׁשקל ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֻמעין?
עׂשרים ·. והּוא הּקדׁש, ׁשקל הּוא - ּבּתֹורה האמּור ּכסף ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכל

ּדבריהם ׁשל ּכסף וכל חכמים]מעה. מּמטּבע [בלשון הּוא - ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכסף  ּבֹו מּׁשמֹונה אחד ׁשּלהם הּסלע ׁשהיה ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָירּוׁשלים,
ּכסף  היתה היא - הּמעה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו נחׁשת, ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוהּׁשאר
ּולפי  ירּוׁשלים. ׁשל ּכסף היתה והיא ּבירּוׁשלים, אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָנקי
הּוא  ּכסף, ׁשּתי הּטענה ּכפירת להיֹות ׁשהצריכּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּזה
ׁשּתי  ׁשהן ירּוׁשלים, ׁשל ּכסף ּכמֹו אֹותּה עׂשּו - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּדבריהם
הּוא  זה הּקדׁש. ּבׁשקל ׁשקלים ׁשני אֹותּה עׂשּו ולא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמעין;
הֹורּו ורּבֹותי הּטענה. ּכפירת ּבׁשעּור לי הּנראה ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָהּדבר
וחצי  ׂשעֹורֹות עׂשרה ּתׁשע מׁשקל הּוא הּטענה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּכפירת
הּדר אֹותּה לסּתר ראיֹות ּכּמה לי ויׁש הּכסף. מן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׂשעֹורה
טעּות. ׁשהּוא לי ויראה החׁשּבֹון, זה להם ׁשּיצא עד ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתפסּו

אּלא ‚. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּופרּוטה מעין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ'ׁשּתי
ּפטּור, - ּפרּוטֹות' ׁשּתי אּלא ּבידי ל 'אין חּיב; - ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּפרּוטה'
ל 'אין ,'ּביד לי 'מנה מעין. מּׁשּתי ּבפחֹות ׁשּכפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּפני
ּבפחֹות  הּמֹודה ׁשּכל ּפטּור; - ּפרּוטה' חצי אּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּבידי

ּבכלּום  הֹודה לא ּכאּלּו .מּפרּוטה, ְְְִִִָָֹ
אּלא „. ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּתמרים ּתׁשעים''מאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מעין, ׁשּתי ּבהן ׁשּכפר העׂשר ׁשם ׁשוין היּו אם רֹואין: -ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
לי  יׁש אגֹוזים וׁשּׁשים 'חמּׁשה ּפטּור. לאו, ואם ְְְֱֲִִִִִִִֵָָָָנׁשּבע;
האחד  ׁשוה אם - אחד' אגֹוז אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּביד

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. לאו, ואם נׁשּבע; .ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּופרֹות ‰. סחֹורֹות ּבמיני אֹו ּבכסף אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָּבּמה

ּדמיהן  את מׁשערין אין הּכלים, אבל ּבהן; אפּלּווכּיֹוצא . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבאחת  הֹודה - מחטין ׁשּתי ּוטענֹו ּבפרּוטה, מחטין עׂשר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהיּו
הּכלים  ּכל כלים", אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: חּיב, ּבאחת, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוכפר
יׁש אם - ּבּכסף וכפר ּבּכלי והֹודה ּוכלי, ּכסף טענֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּככסף.
ּבּכסף  הֹודה ּפטּור. לאו, ואם חּיב; מעין, ׁשּתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּכפירה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּבפרּוטה, הֹודה אם - ּבּכלי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכפר

.Â הרי ּבפרּוטה, אּלא ּכפר לא אפּלּו - אחד עד עליו ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעיד
אחד  ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ׁשּכל נׁשּבע; ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
לי  יׁש ּפרּוטה ׁשוה אֹו 'ּפרּוטה ּכיצד? ׁשבּועה. ְְְְְִֵֵֶַַָָָָמחּיבֹו
הרי  - לֹו ׁשּיׁש מעיד אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּביד

נׁשּבע  אצלֹוזה הפקיד אפּלּו - הּׁשֹומרין ּבׁשבּועת וכן . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָ
ּפחֹות  וכל נׁשּבע. - ׁשאבדה וטען ּפרּוטה, ׁשוה אֹו ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָָָּפרּוטה
ּכל  וכן לֹו. נזקקין ּדין ּבית ואין ממֹון, אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָמּפרּוטה

ומעלה. מּפרּוטה ונֹוטלין נׁשּבעין ונֹוטלין, ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָהּנׁשּבעין
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.Ê ׁשּתי טענת צריכין אינן ונֹוטלין, ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹורּו
ואחר ּכסף  מעין, ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר, ואני . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּנׁשּבעין  ּכל ׁשהרי ויּטל; חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכ
ּכסף, ׁשּתי ּכפירת ספק ּביניהן ׁשּיהיה צרי - ספק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבטענת

מּספק. יּׁשבע ּכ ְִִֵַַַָָָואחר
.Á מּמין הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטענה.
כור]לת ל[חצי 'אין לֹו: אמר אם אבל חּיב. - חּטים' ְֲִִִֵֶֶַַָָָ

לא  ׁשּטענֹו, ׁשהּמין ּפטּור; - ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹּבידי
יׁש זהב 'ּדינר טענֹו. לא ּבֹו, לֹו ׁשהֹודה והּמין ּבֹו; לֹו ְְִִֵֶַַָָָָָֹהֹודה
ּכסף', ּדינר אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל ּפּקדֹון ּביד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלי
ּפרּוטה' אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ּכסף ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ'מעה

עין ׁשּטענֹו מּפני ּפטּור; אחרת.[מין]- ּבעין לֹו והֹודה ּדבר, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
,'אצל הפקדּתי מצרּיֹות ּדינרין 'עׂשרה לֹו: אמר אם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
ּכל  וכן ּפטּור. - צֹורּיֹות' עׂשרה אּלא אצלי הפקדּת ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ'לא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ë מנֹורה אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנֹורה

עׂשר  ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה'
זה [זהב]ליטרין הרי - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

וכן  חמׁש. על ּולהעמידּה לגרדּה ׁשּיכֹול מּפני ּבמקצת, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמֹודה
אזֹור טענֹו אּלא [חגור]אם ּבידי ל 'אין לֹו: ואמר ּגדֹול, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

אּמה, עׂשרים ּבת יריעה טענֹו אם אבל ּפטּור. - קטן' ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאזֹור
מּפני  נׁשּבע, זה הרי - אּמֹות עׂשר ּבת ּביריעה לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהֹודה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשר. על ּולהעמידּה לחתכּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיכֹול
.È'ׂשעֹורים ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ'ּכֹור

ׂשעֹורים  מּדמי אף ּפטּור לי - 'אין לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
ּבבית  לחברֹו ׁשאמר למי ּדֹומה זה ונמצא ׂשעֹורים'; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּביד
- 'ּביד לי 'אין האחר, לֹו ואֹומר ּבידי', ל יׁש 'מנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּדין,
הּתֹובע  ּתפׂש ואם ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשאין

מּידֹו. מֹוציאין אין הּׂשעֹורים, ְְִִִִֵֵַָּדמי
.‡È הרי - מהן ּבאחד וה ֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

ונׁשּבע  הּטענה, מּמין וכֹור ההֹודיה חּטין 'ּכֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
חּיב. - חּטין' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׂשעֹורין
וקדם  ,'ּביד לי יׁש חּטין 'ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל
לֹו אמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורים 'ּכֹור ויאמר ּדבריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיׁשלים
לּדּינין  נראה אם - ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנטען:

הערים משבועה]ׁשהּנטען להפטר ׁשבּועה;[התחכם חּיב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
ּפטּור. ּתּמֹו, לפי ְְִִָֻואם

.·È,'ׂשעֹורים 'וכֹור 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי יׁש ח ּטין ְְְְִִִִֵֵַָָ'ּכֹור
זה  ואין ּפטּור; זה הרי - ׂשעֹורין' ּבידי ל 'אין לֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָאמר
וכֹור  חּטים 'ּכֹור אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ּבמקצת, ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹמֹודה
אּלא  ּבידי ל 'אין הּנטען: לֹו ויאמר ,'ּביד לי יׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׂשעֹורין

ׂשעֹורים' ּבזה.ּכֹור ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַָֹ
.‚È'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עׂשר אּלא 'מלא ּבידי ל 'אין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

והֹודה  ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן' ּבלא ּכּדין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדי 'עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחרסים.

הּכּדין  טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין' ּכּדין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. והֹודה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשמן,

.„È,מעֹולם ּדברים היּו 'לא הלואה', אצל לי יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה
ּבידי  ל יׁש ּדינר חמּׁשים אבל מעֹולם, מּמ לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא

נזק' 'מּׁשּום אֹו -[שהזקתיך]ּפּקדֹון', ּבֹו וכּיֹוצא רּבֹותי , הֹורּו ְִִֵֶֶַַַָ
לֹו חּיב ׁשהּוא טענֹו ׁשהרי ויּׁשבע; ּבמקצת, מֹודה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּזה
לֹו נתחּיב ּלי ּומה חמּׁשים; לֹו חּיב ׁשהּוא והֹודה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמאה,
ּדעּתי  ולזה נזק. מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון, מּׁשּום אֹו הלואה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ָנֹוטה.
.ÂË והא הּכלי, אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ'מנה

ּפטּור  זה הרי - 'הּסתל ונׁשּבע אצלֹו[מדרבנן], לֹו ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ּכליי' זה 'אין הּכלי: ּבעל אמר זה. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ּבאחר  לֹו ונתחּלף ּכליֹו, זה ׁשאין הּנטען הֹודה ּכליֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּזה

ׁשבּועה חּיב זה הרי במקצת]- הודה מקֹום [שהרי ּכל . ְֲֵֶַָָָָ
הּתֹורה, מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - 'ּפטּור' זה ּבענין ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוחּיב

ה'תשע"ג  טבת י"ט שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבדבר ‡. ׁשּיטענּנּו עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשּבמּדה  ּבדבר לֹו ויֹודה ׁשּבמנין, אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבמּדה
ׁשּבמנין  אֹו ׁשּבמׁשקל לי אֹו יׁש ּדינרין 'עׂשרה ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לי  יׁש חּטים ׁשל 'ּכֹור חמּׁשה'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָּביד
רֹוטלין 'ׁשני סאתים'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'[ליטרים]ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

זה  הרי - רֹוטל' אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש מׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
ּדינרין  מלא 'ּכיס לֹו: אמר אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹחּיב.
ּדינרין  'מאה חמּׁשים'; אּלא לי מסרּת 'לא ,'ל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹמסרּתי
מנית  ולא ּדינרין, ׁשל צרֹור אּלא לי מסרּת לא ,'ל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹמסרּתי
נֹוטל' אּתה ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה מה יֹודע ואיני ּבפני, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי -ְֲֵֵֵֶֶַָָֹ
מסרּת·. 'לא אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'ּבית

יֹודע  'איני ,'ל מסרּתי ּכֹורין 'עׂשרת ּכֹורין'; עׂשרת אּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלי
אּתה  ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּת לא ׁשהרי הם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּכּמה

ּפטּור  - .נֹוטל' ֵָ
'עד ‚. אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי הּזיז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּבית

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .החּלֹון' ְֵֵֶַַַַָָֹ
ּבדבר „. ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ּבֹו לכּפר לֹו 'מאה ׁשאפׁשר ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדינרין
מֹודה  זה אין - ׁשּבּׁשטר' חמּׁשים אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר',
נכסיו  ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;
נׁשּבע  לפיכ לׁשּלם; חּיב היה ּבֹו, ּכפר ואפּלּו ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻמׁשעּבדין

החמּׁשים. על ֲִִֵֶַַהּסת
אֹומר:‰. מלוה מנין, הזּכיר ולא 'סלעים', ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשטר

והּל ּבֹו', הּכתּובים הם ,ּביד לי ׁשּיׁש סלעים וה 'חמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
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.Ê ׁשּתי טענת צריכין אינן ונֹוטלין, ׁשהּנׁשּבעין רּבֹותי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹורּו
ואחר ּכסף  מעין, ּבׁשּתי ׁשּיכּפר הּנתּבע ׁשּצרי אֹומר, ואני . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּנׁשּבעין  ּכל ׁשהרי ויּטל; חכמים ּבתּקנת הּתֹובע יּׁשבע ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכ
ּכסף, ׁשּתי ּכפירת ספק ּביניהן ׁשּיהיה צרי - ספק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבטענת

מּספק. יּׁשבע ּכ ְִִֵַַַָָָואחר
.Á מּמין הֹודיה ׁשּתהיה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאין

אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים 'ּכֹור ּכיצד? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּטענה.
כור]לת ל[חצי 'אין לֹו: אמר אם אבל חּיב. - חּטים' ְֲִִִֵֶֶַַָָָ

לא  ׁשּטענֹו, ׁשהּמין ּפטּור; - ׂשעֹורים' ׁשל ּכֹור אּלא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹּבידי
יׁש זהב 'ּדינר טענֹו. לא ּבֹו, לֹו ׁשהֹודה והּמין ּבֹו; לֹו ְְִִֵֶַַָָָָָֹהֹודה
ּכסף', ּדינר אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל ּפּקדֹון ּביד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלי
ּפרּוטה' אּלא אצלי הפקדּת 'לא ,'אצל הפקדּתי ּכסף ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ'מעה

עין ׁשּטענֹו מּפני ּפטּור; אחרת.[מין]- ּבעין לֹו והֹודה ּדבר, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
,'אצל הפקדּתי מצרּיֹות ּדינרין 'עׂשרה לֹו: אמר אם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן
ּכל  וכן ּפטּור. - צֹורּיֹות' עׂשרה אּלא אצלי הפקדּת ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ'לא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ë מנֹורה אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ'מנֹורה

עׂשר  ּבת מנֹורה טענֹו אם אבל ּפטּור. זה הרי - ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָקטּנה'
זה [זהב]ליטרין הרי - ליטרין חמׁש ּבת ּבמנֹורה לֹו והֹודה , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

וכן  חמׁש. על ּולהעמידּה לגרדּה ׁשּיכֹול מּפני ּבמקצת, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמֹודה
אזֹור טענֹו אּלא [חגור]אם ּבידי ל 'אין לֹו: ואמר ּגדֹול, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

אּמה, עׂשרים ּבת יריעה טענֹו אם אבל ּפטּור. - קטן' ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאזֹור
מּפני  נׁשּבע, זה הרי - אּמֹות עׂשר ּבת ּביריעה לֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהֹודה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשר. על ּולהעמידּה לחתכּה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיכֹול
.È'ׂשעֹורים ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש חּטים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ'ּכֹור

ׂשעֹורים  מּדמי אף ּפטּור לי - 'אין לֹו: אֹומר הּתֹובע ׁשהרי ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ
ּבבית  לחברֹו ׁשאמר למי ּדֹומה זה ונמצא ׂשעֹורים'; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּביד
- 'ּביד לי 'אין האחר, לֹו ואֹומר ּבידי', ל יׁש 'מנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּדין,
הּתֹובע  ּתפׂש ואם ּכלּום. לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשאין

מּידֹו. מֹוציאין אין הּׂשעֹורים, ְְִִִִֵֵַָּדמי
.‡È הרי - מהן ּבאחד וה ֹודה מינין, ׁשני חברֹו את ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָהּטֹוען

ונׁשּבע  הּטענה, מּמין וכֹור ההֹודיה חּטין 'ּכֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
חּיב. - חּטין' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׂשעֹורין
וקדם  ,'ּביד לי יׁש חּטין 'ּכֹור ואמר: הּטֹוען ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹהתחיל
לֹו אמר ,'ּביד לי יׁש ׂשעֹורים 'ּכֹור ויאמר ּדבריו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיׁשלים
לּדּינין  נראה אם - ׂשעֹורים' ּכֹור אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנטען:

הערים משבועה]ׁשהּנטען להפטר ׁשבּועה;[התחכם חּיב , ְְֱִִֶֶַַָָָ
ּפטּור. ּתּמֹו, לפי ְְִִָֻואם

.·È,'ׂשעֹורים 'וכֹור 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי יׁש ח ּטין ְְְְִִִִֵֵַָָ'ּכֹור
זה  ואין ּפטּור; זה הרי - ׂשעֹורין' ּבידי ל 'אין לֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָאמר
וכֹור  חּטים 'ּכֹור אחת: ּבבת לֹו ׁשּיאמר עד ּבמקצת, ְְְְִִִֶֶַַַַַָֹמֹודה
אּלא  ּבידי ל 'אין הּנטען: לֹו ויאמר ,'ּביד לי יׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׂשעֹורין

ׂשעֹורים' ּבזה.ּכֹור ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַָֹ
.‚È'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדין עׂשר אּלא 'מלא ּבידי ל 'אין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

והֹודה  ׁשמן, טענֹו ׁשהרי ּפטּור; - ׁשמן' ּבלא ּכּדין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשר
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשמן ּכּדי 'עׂשר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבחרסים.

הּכּדין  טענֹו ׁשהרי ׁשבּועה; חּיב - ריקנין' ּכּדין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעׂשר
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּכּדין. והֹודה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוהּׁשמן,

.„È,מעֹולם ּדברים היּו 'לא הלואה', אצל לי יׁש ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ'מנה
ּבידי  ל יׁש ּדינר חמּׁשים אבל מעֹולם, מּמ לויתי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵָָָָָֹולא

נזק' 'מּׁשּום אֹו -[שהזקתיך]ּפּקדֹון', ּבֹו וכּיֹוצא רּבֹותי , הֹורּו ְִִֵֶֶַַַָ
לֹו חּיב ׁשהּוא טענֹו ׁשהרי ויּׁשבע; ּבמקצת, מֹודה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּזה
לֹו נתחּיב ּלי ּומה חמּׁשים; לֹו חּיב ׁשהּוא והֹודה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמאה,
ּדעּתי  ולזה נזק. מּׁשּום אֹו ּפּקדֹון, מּׁשּום אֹו הלואה, ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמּׁשּום

ָנֹוטה.
.ÂË והא הּכלי, אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ּוכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ'מנה

ּפטּור  זה הרי - 'הּסתל ונׁשּבע אצלֹו[מדרבנן], לֹו ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָ
ּבׁשבּועתֹו ּכֹולל - ּכליי' זה 'אין הּכלי: ּבעל אמר זה. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
ּבאחר  לֹו ונתחּלף ּכליֹו, זה ׁשאין הּנטען הֹודה ּכליֹו; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּזה

ׁשבּועה חּיב זה הרי במקצת]- הודה מקֹום [שהרי ּכל . ְֲֵֶַָָָָ
הּתֹורה, מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - 'ּפטּור' זה ּבענין ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנאמר

ּפעמים. ּכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָוחּיב

ה'תשע"ג  טבת י"ט שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּבדבר ‡. ׁשּיטענּנּו עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

ׁשּבמּדה  ּבדבר לֹו ויֹודה ׁשּבמנין, אֹו ׁשּבמׁשקל אֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּבמּדה
ׁשּבמנין  אֹו ׁשּבמׁשקל לי אֹו יׁש ּדינרין 'עׂשרה ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

לי  יׁש חּטים ׁשל 'ּכֹור חמּׁשה'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָּביד
רֹוטלין 'ׁשני סאתים'; אּלא ּבידי ל 'אין ,'[ליטרים]ּביד ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

זה  הרי - רֹוטל' אּלא ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש מׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
ּדינרין  מלא 'ּכיס לֹו: אמר אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹחּיב.
ּדינרין  'מאה חמּׁשים'; אּלא לי מסרּת 'לא ,'ל ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹמסרּתי
מנית  ולא ּדינרין, ׁשל צרֹור אּלא לי מסרּת לא ,'ל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹמסרּתי
נֹוטל' אּתה ּׁשהּנחּת ּומה ּבֹו, היה מה יֹודע ואיני ּבפני, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. זה הרי -ְֲֵֵֵֶֶַָָֹ
מסרּת·. 'לא אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי ּתבּואה מלא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹ'ּבית

יֹודע  'איני ,'ל מסרּתי ּכֹורין 'עׂשרת ּכֹורין'; עׂשרת אּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלי
אּתה  ּׁשהּנחּת מה אּלא ּבפני, מדדּת לא ׁשהרי הם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּכּמה

ּפטּור  - .נֹוטל' ֵָ
'עד ‚. אֹומר: והּלה ,'ל מסרּתי הּזיז עד מלא זה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּבית

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - .החּלֹון' ְֵֵֶַַַַָָֹ
ּבדבר „. ׁשּיֹודה עד ׁשבּועה, חּיב ּבמקצת מֹודה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָאין

ּבֹו לכּפר לֹו 'מאה ׁשאפׁשר ואמר: חברֹו ׁשּטען מי ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלא  וחמּׁשים זה ׁשּבׁשטר חמּׁשים ,אצל לי יׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדינרין
מֹודה  זה אין - ׁשּבּׁשטר' חמּׁשים אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשטר',
נכסיו  ּכל והרי ּכפירתֹו, ּבֹו ּתֹועיל לא ׁשהּׁשטר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹּבמקצת;
נׁשּבע  לפיכ לׁשּלם; חּיב היה ּבֹו, ּכפר ואפּלּו ּבֹו, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֻמׁשעּבדין

החמּׁשים. על ֲִִֵֶַַהּסת
אֹומר:‰. מלוה מנין, הזּכיר ולא 'סלעים', ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשטר

והּל ּבֹו', הּכתּובים הם ,ּביד לי ׁשּיׁש סלעים וה 'חמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
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אף  - ּבּׁשטר' הּכתּובים והן ׁשלׁש, אּלא ּבידי ל 'אין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹומר:
ׁשּתים אּלא זה ּבׁשטר אֹותֹו מחּיבין ׁשאין ּפי [מינימום על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

"סלעים"] הרי של - ּבּה לכּפר לֹו ׁשאפׁשר ּבסלע הֹודה והרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
אבדה ּכמׁשיב ׁשהּוא מּפני ּפטּור; שתיים]זה לטעון ,[יכל ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

ּכמֹו יּׁשבע, לא - אבדה ׁשּיׁשיב ׁשּכל היא, חכמים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹותּקנת
ׁשּיׁש אּבא לי 'אמר לחברֹו: האֹומר וכן ּבמקֹומֹו. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו
והּלה  מנה', ּביד לֹו ׁשּיׁש אּבא לי 'צּוה אֹו מנה', ּביד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו
אבדה  מׁשיב זה הרי - חמּׁשים' אּלא ּבידי לֹו 'אין ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָאֹומר:

הכל] לכפור צרי[יכל ואין הּסת. מּׁשבּועת אף ּופטּור ,ְְִִֵֵֶַַָָ
ּבידי, לאבי היה 'מנה ואמר: מעצמֹו הֹודה אם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָלֹומר,
אף  ּפטּור ׁשּזה - חמּׁשים' לֹו ונׁשאר חמּׁשים, לֹו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָונתּתי
ּבוּדאי  יֹודע 'אני ואמר: ׁשּטען יֹורׁש אבל הּסת. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּׁשבּועת
לֹו 'אין אֹומר: והּוא מנה', אבי ּביד אֹו ּביד לאבי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיׁש
- חמּׁשים' אּלא אבי ּביד לֹו 'אין אֹו חמּׁשים', אּלא ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבידי

ויּׁשבע. ּבמקצת, מֹודה זה ְְְֲִִֵֶֶַָָהרי
.Â אּלא עליו ּבידי ל 'אין זה', מׁשּכֹון על ּביד לי ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ'מנה

ׁשוה  הּמׁשּכֹון אין ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָחמּׁשים'
החמּׁשים  ּומׁשּלם נׁשּבע, זה הרי - ּפחֹות אֹו חמּׁשים, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּלא
הֹואיל  - יתר אֹו מאה ׁשוה הּמׁשּכֹון היה ּבהן. ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהֹודה

לטעןוה  יכֹול לו]ּמלוה הּמלוה [שחייב הרי ּדמיו, ּכדי עד ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
נׁשּבע  - ׁשמֹונים ׁשוה היה הּמׁשּכֹון. מּדמי ונֹוטל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשּבע
הּמׁשּכֹון, מן ונֹוטלן מּׁשמֹונים, ּפחֹות לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלוה
ּבּכל  ּכפר ּבהן. ׁשּכפר העׂשרים על הּתֹורה מן הּלוה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹונׁשּבע
- ּכלּום אצלי לֹו ואין ּפּקדֹון, אּלא מׁשּכֹון זה אין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר,

העׂשרים. על הּסת ְְִִֵֶֶַָָנׁשּבע
.Ê,ּבידי ל יׁש וּדאי 'חמּׁשים אֹומר: והּלה ,'ּביד לי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ'מנה

הרי  - לאו' אֹו ּבהן חּיב אני אם יֹודע איני החמּׁשים ֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
להּׁשבע  יכֹול ואינֹו ּבמקצת, ׁשהֹודה מּפני ׁשבּועה, מחּיב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻזה
מׁשּלם  לפיכ יֹודע; אינֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּכפר הּמקצת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
להחרים  לֹו ויׁש ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשבּועה. ּבלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּמנה

חרם] ּבוּדאי [להטיל יֹודע ׁשאינֹו ּדבר עלי ׁשּטֹוען מי ְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ'על
ּבֹו'. חּיב ֲִֶַָׁשאני

.Á והּנטען עליו, מעיד אחד עד והרי ,'ּביד לי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מנה
הרי  - מנה' אֹותֹו ּכנגד לי חּיב אּתה אבל הּוא, 'ּכן ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹומר:

ּומׁשּלם  להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב מה זה ּומּפני . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
העד, ּבֹו ּׁשּמעיד ּבמה מֹודה הּוא ׁשהרי להּׁשבע? יכֹול ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו
העד  את ׁשּיכחיׁש עד נׁשּבע, אחד עד ּבהעדת הּנׁשּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ּבֹו ׁשּיׁש ׁשטר ,לפיכ ּכפירתֹו. על ויּׁשבע ּבעדּותֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹויכּפר

ּכפרן וכן ׁשּפרעֹו, וטען אחד, עד [שקרן]עד עליו ׁשּבא ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
זה הרי - הּפּקדֹון ׁשהחזרּתי אֹו ׁשּפרע וטען מחּיב אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ׁשחטף  ּבאחד מעׂשה ּומׁשּלם. להּׁשבע; יכֹול ואינֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשבּועה,
וׁשּלי  חטפּתי, 'ּכן, ואמר: אחד, עד ּבפני מחברֹו ּכסף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלׁשֹון
יכֹול  ואינֹו ׁשבּועה, מחּיב זה 'הרי חכמים: ואמרּו ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֻחטפּתי'.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומׁשּלם'. ְְְִֵֵֵֶַַַָָֹלהּׁשבע;
.Ë אחד עד הביא מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ,'הלויתי ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ'מנה

ּכפרן  מחזק היה ׁשנים, היּו ואּלּו הֹואיל - ּבפניו מּמּנּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֻׁשּלוה
אחד; עד ּפי על נׁשּבע זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּומׁשּלם,

מחּיבֹו אחד ממֹון, אֹותֹו מחּיבין ׁשּׁשנים מקֹום ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ּכמֹו ׁשבּועה, ּבלא מׁשּלם - 'ּפרעּתי' ואמר חזר ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹׁשבּועה.

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.È עליו מעידין ועדים ּכלּום', ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ'מנה

חמּׁשים  אצלֹו לֹו יׁש הלכה,ׁשעדין הּגאֹונים ּכל ּפסקּו - ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּפיו  הֹודית ּתהא ׁשּלא הּׁשאר; על ויּׁשבע חמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשּלם

שבועה] עדים.[המחייבתו מהעדת ְֲִֵֵַַָּגדֹולה

ה  ¤¤ּפרק
הּקרקעֹות,‡. הּתֹורה: מן עליהן נׁשּבעין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ׁשהֹודה  ּפי על אף וההקּדׁשֹות. והּׁשטרֹות, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהעבדים,
טענת  וטען ׁשּׁשמר אֹו אחד, עד עליו ׁשּיׁש אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבמקצת,

ּפטּור  זה הרי - רעהּו",הּׁשֹומרין אל איׁש יּתן "ּכי ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ולעבדים  לקרקעֹות ּפרט כלים", אֹו "ּכסף להקּדׁש; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּפרט

ּגּופן ׁשאין - הּׁשטרֹות יצאּו וכן לקרקעֹות. [הם ׁשהּקׁשּו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֻ
ׁשּבהןעצמם] לראיה אּלא ואינן ּוככלים, ּככסף [על ממֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּסתהלוואה] ׁשבּועת נׁשּבעין ּכּלן ועל היתה [מדרבנן]. אם , ְְְְִִִֵֶַַָָָָֻ
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף ההקּדׁשֹות; מן חּוץ - וּדאי טענת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשם
עליהן  ׁשּיּׁשבע חכמים ּתּקנּו הּתֹורה, מן ׁשבּועה עליהן ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּיב

ּתֹורה ׁשל קדוש]ּכעין חפץ יזלזלּו[בנקיטת ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֵֵֶֶַָֹ
ְֵֶַּבהקּדׁשֹות.

'ׁשני ·. אחת'; אּלא ל מכרּתי 'לא לי', מכרּת ׂשדֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'ׁשּתי
אּלא  ּבידי ל 'אין ,'ּביד לי יׁש ׁשטרֹות 'ׁשני אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָעבדים'

הּסת  נׁשּבע זה הרי - אחד' 'עבד אֹו אחד' אם ׁשטר וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
,ּביד ׁשּיׁש זה 'ׁשטר אֹו זה' 'עבד אֹו זֹו' 'חצר ואמר: ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָטען
ּדברים  היּו 'לא אֹומר: והּנטען לי', מכרּתֹו ואּתה הּוא, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּלי
הרי  - הביא ׁשּלא ּבין אחד, עד הּטֹוען ׁשהביא ּבין - ֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמעֹולם'
ּבֹורֹות  חברֹו ּבׂשדה החֹופר וכן ונפטר. הּסת, נׁשּבע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָזה

והפסידּה ּומערֹות -[הזיקה]ׁשיחין לׁשּלם חּיב הּוא והרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּטענֹו אֹו חפרּתי', 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, ׁשּטענֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבין
אֹו אחת', אּלא חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא מערֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחפר
ּכלּום' חפרּתי 'לא אֹומר: והּוא ׁשחפר, אחד עד ׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהיה

הּכל. על הּסת נׁשּבע זה הרי -ְֲִֵֵֶֶַַָֹ
ּבכל ‚. וכפר הּכלים ּבכל ׁשהֹודה ּבין - וקרקעֹות ּכלים ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטענֹו

ּבין  הּכלים, ּבכל וכפר הּקרקעֹות ּבכל ׁשהֹודה ּבין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּקרקעֹות,
- הּכלים ּכל עם ּבמקצתן וכפר הּקרקעֹות ּבמקצת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהֹודה
וכפר  הּכלים, ּבמקצת הֹודה אם אבל הּסת. נׁשּבע אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבכל
על  ׁשבּועה חּיב ׁשהּוא מּתֹו - הּקרקעֹות ּכל עם ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבמקצתן
ׁשּטענֹו הּקרקעֹות על אף נׁשּבע ּבהם, ׁשּכפר הּכלים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמקצת
ּכלים  ּבטֹוענֹו הּדין וכן היא. אחת טענה ׁשהּכל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמהם;

הּוא  אחד ּדין הּכל - ּוׁשטרֹות ּכלים אֹו .ועבדים, ְֲִִִֵֶַַָָָֹ
ענבים „. העֹומדת טענֹו יבׁשה ּותבּואה להּבצר, העֹומדֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

נׁשּבע  זה הרי - ּבמקצתן וכפר ּבמקצתן והֹודה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָלהּקצר,
צריכין ׁשאינן והּוא הּמּטלטלין, ּכׁשאר לּקרקע;[עוד]עליהן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

והֹודיה. ּכפירה לענין ּכבצּור הּוא הרי להּבצר, העֹומד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּכל
ואין  ּדבר, לכל ּכקרקע הן הרי - לּקרקע צריכין היּו אם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאבל

הּסת. אּלא עליהן ְֲִִֵֵֶֶֶָָנׁשּבעין
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ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים 'ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען
ׁשכנּתי  'לא אֹומר: והּוא חדׁשים', ׁשני ׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ׂשכר  היה ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - אחד' חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף  הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשּתי ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחדׁש

מּטלטלין  ׁשהּוא ּבׂשכרּה, אּלא .הּקרקע ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
.Â'ראיה ּבֹו לי היה ּדינרין ועׂשרה ,ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'ׁשטר

לי] הפ[שחייבים הּסת. יּׁשבע - מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
התובע]עליו ראיה [שישבע ּבֹו ׁשהיתה הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

אמר  ואם ויּטל. הּׁשטר, ּבאבדת ואבדּו ּדינרים, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹלעׂשרה
אף  ּפטּור זה הרי - ואבד' לי, מסרּת 'אמת, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנתּבע:
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשבּועת

חֹובל. ְְִֵּבהלכֹות
.Êיׁש זכּות ,ּביד ׁשּיׁש 'ׁשטר לחברֹו: ּבֹו',[רשום]האֹומר לי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

ּבֹו ל יׁש אם יֹודע 'איני אֹו ׁשטרי', מֹוציא 'איני אֹומר: ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָוזה
להֹוציאֹו אֹותֹו ּכֹופין - לא' אֹו .[בבי"ד]ראיה ְְִִָָֹ

.Áסתם חרם לֹו מחרימין הּׁשטר, ׁשאבד מעלימו]טען .[אם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
אצלֹו זכּות ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא זה, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָטען
וכזה  מּמּנּו. וׁשאבד אצלֹו, ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָהּוא

רּבֹותי. ַַהֹורּו
.Ë הּקטן אחד - וקטן ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

אביו  ּבטענת אֹו עצמֹו, ּבטענת הּמקצת הּבא ׁשּזה לפי - ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ
אבדה ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן, ּבֹו וכן לכפור][יכלׁשהֹודה . ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּזה  נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד עד ּובא ּבּכל, ּכפר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּגמּורה. ּתביעה אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ׁשם ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעד
'לאּבא  אֹו ,'ּביד לי 'מנה לגדֹול ׁשאמר קטן אֹומר, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנמצאת
ל 'אין אֹו חמּׁשים', אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר והּלה ,'ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּביד
ּפטּור  זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבידי
הרי  - ׁשאבד וטען לקטן, ׁשמר אם אבל הּתֹורה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּׁשבּועת
טענה  מחמת נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה

מחייבתו] אֹו[התורה לקטן, ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם וכן .ְְִֵֶָָָָָָֻ
לּקטן, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית יעמידּו - עליו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאּפיטרֹוּפֹוס

ׁשּמא ּבטענת ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשּתף יותר ויּׁשבע נטל [שלא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻ
.מהמגיעו]

.È ׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין; הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,

טענתֹו;[ממולח]חריף על הּסת נׁשּבעין ּומּתן, מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹו ויל קטן, ּכׁשהּוא זה ׁשל ממֹונֹו נֹוטל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
למד, נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּנם.

ׁשּכפר ׁשהּק ּבין ּבמקצת, ׁשהֹודה ּבין - הּגדֹול על ׁשּטען טן ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
יכֹול  ואינֹו הּסת; נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם ׁשהיה ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבּכל,

הּקטן על שישבע]להפ הּקטן [לתובעו את מׁשּביעין ׁשאין , ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ענׁש יֹודע ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו סתם חרם ואפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלל.

ְַָהּׁשבּועה.
.‡È הּגדֹול ׁשּטענֹו הניה קטן ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם - ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

נפרעין [רווח] - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסקי ּכגֹון ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָלּקטן,
ואם  ויׁשּלם. לֹו, ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּנכסיו;
טענֹו ואם ויּׁשבע. ׁשּיגּדיל, עד לֹו ממּתינין - הּקטן ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכפר

ּפי  על אף - וחּבלֹות נזקין ּכגֹון הניה, ּבֹו לּקטן ׁשאין ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדבר
ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּמֹודה,
ּכגֹון  ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע היה ואם ׁשהגּדיל. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָלאחר

שכרו]הּׂשכיר קיבל שלא הניה [הטוען ּבֹו ׁשּיׁש ּבֹו, וכּיֹוצא ְֲִֵֵֶַַָָָ
הּקטן. מן ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׂשכיר לֹו ׁשּיׂשּתּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלּקטן,

ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני לפועליך]אבל לתת -[שציויתני ְְְֲִִִֶֶַָָָָ
ׁשהרי  הניה; ּבזה לּקטן ׁשאין הּקטן, מן ונֹוטל נׁשּבע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאינֹו
החנוני  וזה מּמּנּו; ונֹוטלין ונׁשּבעין לפֹועליו, לּתן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחּיב
ּכּיֹוצא  ּכל וכן קטן. ּפי על ממֹונֹו ׁשּנתן נפׁשֹו, על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהפסיד

ֶָּבזה.
.·Èנזקקיןהחרׁש אין טענה [מתייחסים]והּׁשֹוטה, לכל להן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לא  עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים, על לטענתן לא -ְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ
ּתׁשלּומין. אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין קּלה, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָלׁשבּועה
אּלּו, ּבענינים ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - הּסּומה ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָאבל

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ּכל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָונׁשּבע

ו  ¤¤ּפרק
'מנה ‡. ואמר: האחד טען - ּדין לבית ׁשּבאּו ּדינין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי

'ׁשּגזל  אֹו אצלֹו', 'ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיהּו', זה אצל לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָיׁש
ּבׂשכרי' אצלֹו לי 'ׁשּיׁש אֹו אצלו]מּמּני', וכל [שעבדתי , ְְְִִִִִֵֶֶֶָֹ

אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני ואמר: הּנטען והׁשיב ּבזה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכּיֹוצא
ּתׁשּובה  זֹו אין - טֹוען' הּוא 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ּבידי ל ְְְְִֵֵֵֶֶָָ'אין

על [מקובלת]נכֹונה 'הׁשב לּנטען: ּדין ּבית אֹומרין אּלא ; ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
אם  ואמר טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה, ּופרׁש ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹטענתֹו
הפקיד', לא אֹו אצל 'הפקיד לוית', לא אֹו מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹֹלוית
וכן  ׂשכרּת'. לא אֹו אֹותֹו 'ׂשכרּת ּגזלּתֹו', לא אֹו ְְְְְְְֵַַַַָָָָֹֹ'ּגזלּתֹו
זֹו? ּתׁשּובה מּמּנּו מקּבלין אין מה ּומּפני הּטענֹות. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשאר
ׁשהרי  ׁשקר; על להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא טֹועה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמא
אֹו לבנֹו החֹוב את זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ׁשהלוהּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאפׁשר
ּבדעּתֹו וידּמה החֹוב, ּכנגד מּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָלאׁשּתֹו,
חּיב  איני ּתאמר היא' לֹו: אֹומרין לפיכ החֹוב. מן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּנפטר
יֹודע! אּתה ואין לׁשּלם הּדין מן מתחּיב אּתה ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּכלּום?
אּתה  אם יֹודיעּו והם הּדברים, ּפרּוׁש לּדּינין הֹודיע ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
לֹו: אֹומרים ּגדֹול, חכם היה ואפּלּו חּיב'. אּתה אין אֹו ְֲִִֵַַַַָָָָָָָָחּיב

ּכיצד ותֹודיענּו טענתֹו על ׁשּתׁשיב הפסד ל [מדוע]'אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מּפני  אֹו מעֹולם, ּדברים היּו ׁשּלא מּפני לֹו; חּיב אּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאין
ּבכל  לֹומר ׁשּיכֹול ּבמּתֹו ּדנין אנּו ׁשהרי - לֹו והחזרּת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
אֹו מנה', לי חּיב 'זה ואמר: הּטֹוען טען אם וכן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום'.
הלוית  ּפנים? 'מאיזה לֹו: אֹומרין - זה' אצל לי יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ'מנה
היא אמר ?ממֹונ הּזיק אֹו אצלֹו? הפקדּת אֹו ְְְְֱִִִֵֶַַָָֹאֹותֹו?
אינֹו והּוא לֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשּיּדמה אפׁשר ׁשהרי !'ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָנתחּיב

ׁשאמר אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון - 'ׁשאּתן [הבטיח]חּיב לֹו ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מנה, ׁשהלוהּו עליו ׁשּטען הרי ּבזה. וכּיֹוצא מּתנה', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָל
הביא  ּכ ואחר מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ואמר: זה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהׁשיב
היה, 'ּכן ואמר: הּנטען וחזר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּטֹוען
ּכפרן  החזק אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין - ּופרעּתי' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלויתי
ל 'אין אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני הׁשיב: אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָּומׁשּלם.
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ּבחצרי,‰. ׁשכנּת חדׁשים 'ׁשני לֹו: ואמר חברֹו על ְְְֲֲֳִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּטֹוען
ׁשכנּתי  'לא אֹומר: והּוא חדׁשים', ׁשני ׂשכר לי חּיב ְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֹואּתה
ׂשכר  היה ואם ּבמקצת; מֹודה זה הרי - אחד' חדׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבגּוף  הּטענה ׁשאין נׁשּבע; - ּכסף ׁשּתי ּבֹו ׁשּכפר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהחדׁש

מּטלטלין  ׁשהּוא ּבׂשכרּה, אּלא .הּקרקע ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ
.Â'ראיה ּבֹו לי היה ּדינרין ועׂשרה ,ל מסרּתי ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָ'ׁשטר

לי] הפ[שחייבים הּסת. יּׁשבע - מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ,ְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
התובע]עליו ראיה [שישבע ּבֹו ׁשהיתה הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

אמר  ואם ויּטל. הּׁשטר, ּבאבדת ואבדּו ּדינרים, ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֹלעׂשרה
אף  ּפטּור זה הרי - ואבד' לי, מסרּת 'אמת, ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנתּבע:
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור, - ואבד ּבֹו ּפׁשע ׁשאפּלּו הּסת; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּׁשבּועת

חֹובל. ְְִֵּבהלכֹות
.Êיׁש זכּות ,ּביד ׁשּיׁש 'ׁשטר לחברֹו: ּבֹו',[רשום]האֹומר לי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ

ּבֹו ל יׁש אם יֹודע 'איני אֹו ׁשטרי', מֹוציא 'איני אֹומר: ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָוזה
להֹוציאֹו אֹותֹו ּכֹופין - לא' אֹו .[בבי"ד]ראיה ְְִִָָֹ

.Áסתם חרם לֹו מחרימין הּׁשטר, ׁשאבד מעלימו]טען .[אם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
אצלֹו זכּות ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ׁשהּׁשטר ּבוּדאי יֹודע ׁשהּוא זה, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָטען
וכזה  מּמּנּו. וׁשאבד אצלֹו, ׁשאינֹו הּסת נׁשּבע זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָהּוא

רּבֹותי. ַַהֹורּו
.Ë הּקטן אחד - וקטן ׁשֹוטה חרׁש טענת על נׁשּבעין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

אביו  ּבטענת אֹו עצמֹו, ּבטענת הּמקצת הּבא ׁשּזה לפי - ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ
אבדה ּכמׁשיב אּלא אינֹו לּקטן, ּבֹו וכן לכפור][יכלׁשהֹודה . ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ׁשּזה  נׁשּבע; אינֹו - לּקטן והעיד אחד עד ּובא ּבּכל, ּכפר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּגמּורה. ּתביעה אינּה קטן ׁשּתביעת ּתֹובע, ׁשם ואין אחד, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעד
'לאּבא  אֹו ,'ּביד לי 'מנה לגדֹול ׁשאמר קטן אֹומר, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָנמצאת
ל 'אין אֹו חמּׁשים', אּלא ּבידי ל 'אין אֹומר והּלה ,'ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּביד
ּפטּור  זה הרי - לֹו ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָּבידי
הרי  - ׁשאבד וטען לקטן, ׁשמר אם אבל הּתֹורה. ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּׁשבּועת
טענה  מחמת נׁשּבע ׁשאינֹו לפי הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָזה

מחייבתו] אֹו[התורה לקטן, ׁשּתף ׁשהיה הֹודה אם וכן .ְְִֵֶָָָָָָֻ
לּקטן, אּפיטרֹוּפֹוס ּדין ּבית יעמידּו - עליו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאּפיטרֹוּפֹוס

ׁשּמא ּבטענת ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשּתף יותר ויּׁשבע נטל [שלא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻ
.מהמגיעו]

.È ׁשל ׁשבּועה קטן טענת על נׁשּבעין ׁשאין רּבֹותי, ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהֹורּו
ׁשאינֹו קטן היה ואפּלּו נׁשּבעין; הּסת ׁשבּועת אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,

טענתֹו;[ממולח]חריף על הּסת נׁשּבעין ּומּתן, מּׂשא לענין ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
לֹו ויל קטן, ּכׁשהּוא זה ׁשל ממֹונֹו נֹוטל זה יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹׁשּלא
למד, נמצאת הּוא. עֹולם ותּקּון נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבחּנם.

ׁשּכפר ׁשהּק ּבין ּבמקצת, ׁשהֹודה ּבין - הּגדֹול על ׁשּטען טן ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
יכֹול  ואינֹו הּסת; נׁשּבע זה הרי - עד ׁשם ׁשהיה ּבין ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבּכל,

הּקטן על שישבע]להפ הּקטן [לתובעו את מׁשּביעין ׁשאין , ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ענׁש יֹודע ׁשאינֹו לפי מקּבל, אינֹו סתם חרם ואפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלל.

ְַָהּׁשבּועה.
.‡È הּגדֹול ׁשּטענֹו הניה קטן ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר טענֹו אם - ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

נפרעין [רווח] - הּקטן והֹודה ּומּתן, מּׂשא עסקי ּכגֹון ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָלּקטן,
ואם  ויׁשּלם. לֹו, ׁשּיהיה עד ימּתין - לֹו אין ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּנכסיו;
טענֹו ואם ויּׁשבע. ׁשּיגּדיל, עד לֹו ממּתינין - הּקטן ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכפר

ּפי  על אף - וחּבלֹות נזקין ּכגֹון הניה, ּבֹו לּקטן ׁשאין ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדבר
ואפּלּו ּפטּור, - ּיׁשּלם מּמה לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּמֹודה,
ּכגֹון  ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּתֹובע היה ואם ׁשהגּדיל. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָלאחר

שכרו]הּׂשכיר קיבל שלא הניה [הטוען ּבֹו ׁשּיׁש ּבֹו, וכּיֹוצא ְֲִֵֵֶַַָָָ
הּקטן. מן ונֹוטל נׁשּבע זה הרי - ׂשכיר לֹו ׁשּיׂשּתּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלּקטן,

ּפנקסֹו על ׁשּנׁשּבע חנוני לפועליך]אבל לתת -[שציויתני ְְְֲִִִֶֶַָָָָ
ׁשהרי  הניה; ּבזה לּקטן ׁשאין הּקטן, מן ונֹוטל נׁשּבע ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאינֹו
החנוני  וזה מּמּנּו; ונֹוטלין ונׁשּבעין לפֹועליו, לּתן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחּיב
ּכּיֹוצא  ּכל וכן קטן. ּפי על ממֹונֹו ׁשּנתן נפׁשֹו, על ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהפסיד

ֶָּבזה.
.·Èנזקקיןהחרׁש אין טענה [מתייחסים]והּׁשֹוטה, לכל להן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לא  עליהן, אחרים לטענת ולא אחרים, על לטענתן לא -ְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ
ּתׁשלּומין. אֹו חמּורה ׁשבּועה לֹומר צרי ואין קּלה, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָלׁשבּועה
אּלּו, ּבענינים ּדבר לכל ּכבריא הּוא הרי - הּסּומה ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָאבל

טענתֹו. על ונׁשּבעין ׁשבּועֹות, מיני ּכל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָונׁשּבע

ו  ¤¤ּפרק
'מנה ‡. ואמר: האחד טען - ּדין לבית ׁשּבאּו ּדינין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבעלי

'ׁשּגזל  אֹו אצלֹו', 'ׁשהפקדּתי אֹו ׁשהלויתיהּו', זה אצל לי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָיׁש
ּבׂשכרי' אצלֹו לי 'ׁשּיׁש אֹו אצלו]מּמּני', וכל [שעבדתי , ְְְִִִִִֵֶֶֶָֹ

אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני ואמר: הּנטען והׁשיב ּבזה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכּיֹוצא
ּתׁשּובה  זֹו אין - טֹוען' הּוא 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ּבידי ל ְְְְִֵֵֵֶֶָָ'אין

על [מקובלת]נכֹונה 'הׁשב לּנטען: ּדין ּבית אֹומרין אּלא ; ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
אם  ואמר טענתֹו, זה ׁשּפרׁש ּכמֹו הּתׁשּובה, ּופרׁש ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹטענתֹו
הפקיד', לא אֹו אצל 'הפקיד לוית', לא אֹו מּמּנּו ְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹֹלוית
וכן  ׂשכרּת'. לא אֹו אֹותֹו 'ׂשכרּת ּגזלּתֹו', לא אֹו ְְְְְְְֵַַַַָָָָֹֹ'ּגזלּתֹו
זֹו? ּתׁשּובה מּמּנּו מקּבלין אין מה ּומּפני הּטענֹות. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבׁשאר
ׁשהרי  ׁשקר; על להּׁשבע ויבֹוא ּבדעּתֹו, הּוא טֹועה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמא
אֹו לבנֹו החֹוב את זה והחזיר ׁשּטען, ּכמֹו ׁשהלוהּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאפׁשר
ּבדעּתֹו וידּמה החֹוב, ּכנגד מּתנה לֹו ׁשּנתן אֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָלאׁשּתֹו,
חּיב  איני ּתאמר היא' לֹו: אֹומרין לפיכ החֹוב. מן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּנפטר
יֹודע! אּתה ואין לׁשּלם הּדין מן מתחּיב אּתה ׁשּמא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּכלּום?
אּתה  אם יֹודיעּו והם הּדברים, ּפרּוׁש לּדּינין הֹודיע ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
לֹו: אֹומרים ּגדֹול, חכם היה ואפּלּו חּיב'. אּתה אין אֹו ְֲִִֵַַַַָָָָָָָָחּיב

ּכיצד ותֹודיענּו טענתֹו על ׁשּתׁשיב הפסד ל [מדוע]'אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מּפני  אֹו מעֹולם, ּדברים היּו ׁשּלא מּפני לֹו; חּיב אּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאין
ּבכל  לֹומר ׁשּיכֹול ּבמּתֹו ּדנין אנּו ׁשהרי - לֹו והחזרּת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
אֹו מנה', לי חּיב 'זה ואמר: הּטֹוען טען אם וכן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמקֹום'.
הלוית  ּפנים? 'מאיזה לֹו: אֹומרין - זה' אצל לי יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ'מנה
היא אמר ?ממֹונ הּזיק אֹו אצלֹו? הפקדּת אֹו ְְְְֱִִִֵֶַַָָֹאֹותֹו?
אינֹו והּוא לֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשּיּדמה אפׁשר ׁשהרי !'ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָנתחּיב

ׁשאמר אֹו ׁשּגנבֹו, ׁשחׁשדֹו ּכגֹון - 'ׁשאּתן [הבטיח]חּיב לֹו ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
מנה, ׁשהלוהּו עליו ׁשּטען הרי ּבזה. וכּיֹוצא מּתנה', ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָל
הביא  ּכ ואחר מעֹולם', ּדברים היּו 'לא ואמר: זה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהׁשיב
היה, 'ּכן ואמר: הּנטען וחזר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּטֹוען
ּכפרן  החזק אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין - ּופרעּתי' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלויתי
ל 'אין אֹו ּכלּום', ל חּיב 'איני הׁשיב: אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָּומׁשּלם.
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ּבזה, ּכּיֹוצא וכל עלי', טֹוען אּתה 'ׁשקר אֹו ּכלּום', ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבידי
הּנתּבע: ואמר ּבפניהם, ׁשהלוהּו עדים והביא הּתֹובע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוהל
לא  - חֹובֹו' 'ּפרעּתיו אֹו ּפקדֹונֹו', לֹו החזרּתי אבל היה, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ'ּכן

ונפטר. הּסת ונׁשּבע ּכפרן, ְְְְְְִִֵֶַַָָָֻהחזק
ּתבעֹו·. - הן מה ידעּו ולא מעֹות, לֹו ׁשּמנה עדים ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹראּוהּו

מעֹו לי 'ּתן ואמר: ּדין 'מּתנה ּבבית לֹו: ואמר ,'ׁשהלויתי ת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּסת  ונׁשּבע נאמן, זה הרי - היּו' 'ּפרעֹון אֹו לי', ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנתּתם
העדים  ּבאּו ּכ ואחר מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹונפטר.

ּכפרן  החזק - ּבפניהם לֹו יחזק ׁשּמנה אדם אין ּולעֹולם . ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ויכחיׁשּוהּו עדים ׁשני ויבֹואּו ּדין, ּבבית ׁשּיכּפר עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּכפרן,

ּׁשּכפר. ְֶַַָּבמה
ּדברים ‚. היּו 'לא ואמר: ּדין ּבבית ּכפר ,'הלויתי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ'מנה

והּמלוה  ּופרעֹו, מנה מּמּנּו ׁשּלוה עדים ׁשני ּובאּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעֹולם',
'לא  האֹומר ׁשּכל לׁשּלם; חּיב זה הרי - נפרעּתי' 'לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאֹומר:
ונמצא  ּפרעּתי'; 'לא ּכאֹומר - ׁשּלוה עדים ּובאּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹלויתי',
והֹודאת  - ׁשּפרע מעידים והעדים ּפרעּתי', 'לא אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּלוה

עדים  ּכמאה ּדין, ׁשהרי ּבעל ּכלל, ׁשבּועה חּיב הּמלוה ואין . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
לֹו, חּיב ׁשהּוא ידֹו ּכתב עליו הֹוציא אם וכן ּכפרן. ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻהחזק
אם  - ידי' ּכתב אינֹו וזה מעֹולם, ּדברים היּו 'לא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹואמר:

ׁשהּוא [אומת]החזק עדים ׁשּבאּו אֹו ּדין, ּבבית ידֹו ּכתב ְְְִִֵֵֶֶַַָָֻ
ּומׁשּלם. ּכפרן, החזק זה הרי - ידֹו 'מנה „.ּכתב ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֻ

ּפרעּתי 'והלא הּנטען: לֹו אמר ,'ּביד לי והּוא ,ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹהלויתי
היּו 'לא ואמרּו: ּופלֹוני ּפלֹוני ּובאּו ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִֵָָָֹּבפני

ּכפרן ּדבר  החזק לא - מעֹולם' אּלא ים זֹוכרין העדים ׁשאין ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
ּבֹו עדים ׁשהם אותם]ּדבר הּלוה [כשמינו יּׁשבע ,לפיכ . ְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּבצד  ואּתה ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן ּבֹו, ּכּיֹוצא ויּפטר. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּסת,
זה  עּמּוד ּבצד עמדּתי 'לא הּנטען: ואמר ּפלֹוני', ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹעּמּוד
אדם  ׁשאין ּכפרן; החזק לא - ׁשעמד עדים ּובאּו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמעֹולם',
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבהם ׁשאין לדברים ּדעּתֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמׂשים

הּנטען:‰. ואמר העדים', והרי ,ׁשהלויתי מנה לי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּתן
אֹותם  'הבא לּלוה: אֹומרין - ּופלֹוני' ּפלֹוני ּבפני ּפרעּתי'ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ
אחרת  למדינה ׁשהלכּו אֹו ׁשּמתּו, אֹו ּבאּו, לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוהּפטר'.
אֹותֹו מצריכים אנּו ׁשאין ׁשּפרעֹו; הּסת יּׁשבע - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהביאם
ׁשהּמלוה  מּׁשבּועה, אף ּולהּפטר ּדבריו לברר אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלהביאן

ּבעדים  לפרעֹו צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ׁשּבארנּו.את ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
.Â למחר 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ּבפני לֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאמר

'מׁשּטה ואמר: עדים, והביא ּבּדין ּבֹו,[משחק]ּתבעֹו הייתי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
מעֹולם' ּדברים היּו 'לא אמר: אפּלּו - ּכלּום' ּבידי לֹו ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹואין
אמר  לא ׁשהרי ּכלּום; ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת ונׁשּבע ּפטּור, -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אדם אין עדּות, ׁשאינֹו ודבר עדי', 'אּתם -להם [ובענייננו ְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מעֹולם',המלוה] ּדברים היּו 'לא אמר אם ,ּולפיכ ְְְִִִֵַָָָָָֹזֹוכרֹו;

ּכפרן. החזק ְְַַָֹֻלא
.Ê ואמר הּגדר, אחֹורי עדים לֹו הטמין אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא

ּפלֹוני  ׁשּיעיד רצֹונ' 'הן', לֹו: אמר ,'ּביד לי 'מנה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָלֹו:
לי  ואין למחר, ּבּדין ּתכּפני ׁשּמא 'לאו, לֹו: אמר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּופלֹוני'?
ׁשּטען  ּבין - העדים ּבאּלּו ּבּדין ּתבעֹו ּולמחר ,'ל אּתן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמה
מעֹולם' ּדברים היּו 'לא ׁשאמר ּבין ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואמר

ׁשּיאמר  עד עדּות, ּכאן ׁשאין ונפטר; הּסת נׁשּבע זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ויׁשּתק  הּלוה, ּבפני הּמלוה יאמר אֹו עדי', 'אּתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹֹהּלוה

ּכפרן  החזק לא ּכזֹו, ּבעדּות אבל ׁשהיּוהּלוה. ּבאחד מעׂשה . ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
רׁשּו' 'קב לֹו חובות]קֹורין חֹובֹות [הרבה עליו ׁשּיׁש ּכלֹומר , ְְִֵֶַַָָ

ּופלֹוני', ּפלֹוני אּלא לֹו, חּיב ׁשאני הּוא 'מי אמר: - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהרּבה
ואמרּו ּכלּום'. לֹו חּיב 'איני הּוא: ואמר ּותבעֹו, ּפלֹוני ְְְְְְִִֵַַָָָָָּובא
עליו  אֹומרים היּו אחד וכן ויּפטר. הּסת יּׁשבע ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָחכמים,
לי  היה 'אּלּו אמר: מיתתֹו ּבׁשעת - הרּבה ממֹון ּבעל ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבאּו מיתתֹו ואחר ּופלֹוני'; לפלֹוני ּפֹורעֹו הייתי הלא ְְְְֲִִִִִִַַָָָָֹממֹון,
ּכלּום; להם 'אין חכמים: ואמרּו לתּבע. ּופלֹוני ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹאֹותֹו
הּניח  וׁשּלא ממֹון, ּבעל ׁשאינֹו עצמֹו להראֹות עׂשּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשאדם

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ממֹון'. ּבעלי ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹּבניו
.Áׁשהּמטמין ּפי על וכן [מחביא]אף עדּות, אינּה עדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

לחברֹו האֹומר וכן אֹותֹו, ׁשֹומעין ועדים מעצמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹודה
אּלּו ּכל - 'הן' לֹו: ואמר ,'ּביד לי 'מנה עדים: ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבפני

לב  ּכׁשּיבֹואּו ּבהם, וכּיֹוצא לּנתּבע:הּדברים אֹומרין ּדין, ית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
אצלי  לֹו 'אין אמר: ?'אצל לֹו ּׁשּיׁש מה לזה ּתּתן לא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ'לּמה
,'וכ ּכ אּלּו ּבפני אמרּת אּתה 'והלא לֹו: אֹומרים ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹּכלּום',
ואם  מּוטב; הרי וׁשּלם, עמד אם .'מעצמ הֹודית 'אּתה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָאֹו

טען עצמו]לא לֹו[לפטור טֹוענין אין אם [במקומו], אבל . ֲֲִִֵַָָֹ
מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אֹו ּבֹו', הייתי 'מׁשּטה ואמר: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹטען
הּסת  ונׁשּבע ּפטּור, - נתּכּונּתי' עצמי את להׂשּביע 'ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאֹו

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ה'תשע"ג  טבת כ' רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
להם ‡. ואמר מנה, אצלֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ׁשנים ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמֹודה

'אּתם  אמר ׁשּלא ּפי על אף - ׂשיחה ּדר לא הֹודיה, ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבדר
עּמֹו הּתֹובע ׁשאין ּפי על ואף ּתבעֹועדי', עדּות. זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

אין  מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אמר: אם - למחר ְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּבּדין
נׁשּבע, - אחד עד היה ואם ּפיהם. על ּומׁשּלם לֹו; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשֹומעין
ואמר: אּלּו, ּבעדים ּכׁשּתבעֹו טען הֹודיה. ּדר ואמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהֹואיל
ואם  הּסת. ונׁשּבע נאמן, - הֹודיתי' עצמי את להׁשּביע ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ'ׁשּלא
ולֹומר, לטען יכֹול אינֹו - עּמֹו הּתֹובע היה ּבפניהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשהֹודה
ׁשּנתן, טען אם אבל הֹודיתי'; עׁשיר ׁשאיני להראֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ּכדי

הּסת  ונׁשּבע .נאמן ְְֱִֵֶֶָָ
'מׁשּטה ·. ולֹומר לחזר יכֹול אינֹו ׁשנים, ּבפני הּמֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכל

ׁשלׁשה; ּבפני הֹודה אם לֹומר, צרי ואין ּבֹו', אבל הייתי ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹ
ּבדר[אלא] האֹומר ׁשּכל ּפיו; ּבהֹודית לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָמחּיבין

אּלא  ּכֹותבין, אין אבל עדי '. 'אּתם ּכא ֹומר זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהֹודיה,
ּבֹו להּמל ּוצריכין לֹו'; ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להם: אמר ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָאם

למוסרו] אם ּדין [בלווה ּבבית הֹודה אם וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,ְְְְִִֵֵֵֶַָ
לֹו ׁשּׁשלחּו ּכֹותבין;[שליח]אחר אּלּו הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

יערימּו ׁשּלא ּכדי ׁשניהם, את מּכירין ּדין ּבית ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹוהּוא
אחר. איׁש לחּיב ְְִֵֵֵֶַַׁשניהם

הּקבּוע ‚. ּבּמקֹום מעצמן יֹוׁשבין ׁשהיּו ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבית
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orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - zah 'k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וקבל הּתֹובע ּובא אצל [טען]להם, ׁשליח וׁשלחּו לפניהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ונֹותנין  ּכֹותבין, אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהּנתּבע,
אפּלּו - לֹו ׁשלחּו ולא קבּועין, היּו לא אם אבל ּדינֹו. ְְְְֲֲִִִִַַָָָֹֹלבעל
'היּו ואמר: ּבפניהם והֹודה הּׁשלׁשה, והֹוׁשיב אֹותם ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹקּבץ
הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: הּתֹובע, ּכ אחר ּובא ּדּינין', ְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעלי

לֹו נתן ׁשּמא ּכֹותבין; אין אֹותֹו[פרעו]- ּתֹובע זה ונמצא , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבמּטלטל  אמּורים? ּדברים ּבּמה הֹודה ּבּׁשטר. אם אבל ין. ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָ

מסויימת]ּבקרקעֹות ּפי [קרקע על אף - ׁשנים ּבפני אפּלּו , ְְְְֲִִִִֵַַַַָ
אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו 'ּכתבּו להם אמר ולא מּידֹו, קנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּתֹובעֹו ונמצא לֹו, יּתן ׁשּמא לחש ּכאן ׁשאין ונֹותנין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּכֹותבין

ׁשנּיה. ְִַַָּפעם
ּכתבּו„. לנּו 'אמר ּבֹו ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר

לא  ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; הּוא הרי - לֹו' ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמּו
ּכֹותבין  היּו לא לֹו', ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להן ּכתּוב אמר היה . ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

ּבֹו ּכתּוב אין אם - ּדין' ּבבית לפנינּו ּפלֹוני 'הֹודה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבּׁשטר:
- ׁשלׁשה ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין ּדברים אֹו ׁשלׁשה, ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשהיּו
הֹודיה  ּבׁשנים ׁשהֹודיה ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָחֹוׁשׁשין

ּכׁשר. ׁשטר ּדין ּבֹו ּדנין אין ,ּולפיכ היא; ּדין ְְְִִִִִֵֵֵָָָָּבבית
ּבארנּו‰. ּדין,ּכבר ּבבית העדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשההֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ּכֹותבין ,ּולפיכ ּבׁשטר; הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּכמלוה
עד  הּדין, את עליו קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו והביאּוהּו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלחּו
לֹו ואמר ,'ּביד לי 'מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
אּתה  'חּיב הּדּינין ׁשאמרּו ּבין - ּבידי' ל יׁש 'הן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

'ּפרעּתי' ואמר ויצא לֹו', 'ּתן לֹו ׁשאמרּו ּבין לֹו', [אחר לּתן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר שחייבוני] אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע נאמן, -ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּדּינ  לֹו,הּתֹובע ּכֹותבין אין - הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: ים, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ואמר  ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
עדים  היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נׁשּבעּתי'
ואינֹו ׁשבּועה; לאֹותּה ּכפרן החזק נׁשּבע, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻמעידין
אֹו ּדינֹו, ּבעל לֹו ׁשּיֹודה עד 'נׁשּבעּתיה', לֹומר לעֹולם ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָנאמן

ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים ְְִִִִֵֵֶֶַָיביא
.Â צא' לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים

אֹותֹו מעידים ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתן
אּתה  'חּיב לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
אֹותֹו מעידין ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלּתן

נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו מהם,[מתחמק]ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ׁשּפרע  וטען אחרת, ּפעם חזר אם ,לפיכ ּדינֹו. ׁשּיחקרּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעד
עדים  ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
אֹו הּלוה ּכׁשּיֹודה ּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
'היּו ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשּיתחּיב
ּבפני  אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעליו

ִֵעדים'.
.Ê ואחר מנה', הּתֹובע לזה חּיב 'ׁשאני ּדין ּבבית ׁשהֹודה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמי

והרי  ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי 'נזּכרּתי אמר: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהרי העדים' ּפיהם; על ועֹוׂשין מֹועלת, עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
מעֹולם'. לויתי 'לא ּכאֹומר ואינֹו עדיו, הכחיׁש ְְְִִִִֵֵֵֵָָָֹֹלא

.Áלהכחיׁש אחרת, טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׁש
על  ואף האחרֹונה, טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָָהּטענה

אמתלא נתן ׁשּלא ּפי [סיבה]ּפי על ואף הראׁשֹונה; לּטענה ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
טענה  ּכל ּולהּפ ולטען לחזר לֹו יׁש וחזר, ּדין מּבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיצא
העדים, ׁשּיבֹואּו מאחר אבל העדים. ׁשּיבֹואּו עד ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה,
יכֹול  אינֹו - עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָויכחיׁשּו

אמתלא [להפנותה]להּׂשיאּה נתן ּכן אם אּלא אחרת, לטענת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבזאת  ׁשהּׂשיא ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש עליה, ׁשּסמ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּטענה

האחרת משותפת]הּטענה מּבית [משמעותן יצא ׁשּלא והּוא, . ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אחר  ולטען לחזר יכֹול אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹּדין;
ׁשקר. ׁשל טענֹות לּמדּוהּו רעים אנׁשים ׁשּמא עדים, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּבאּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ח  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהם זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

לֹו ידּועין האּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע [מפורסם ׁשהביא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
שלו] 'ׁשּבתֹושהם אֹו 'ׁשּביד זה 'ּכלי אֹו זה' 'ּבגד ּכיצד? .ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

,ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו ואני הּוא, ׁשּלי ,ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַּבית
יֹודעין ׁשהן העדים ּברׁשּותי',[מכירים]והרי מּקדם אֹותֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

לי  'נתּתֹו אֹו לי' מכרּתֹו אּתה אּלא כי, 'לא אֹומר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹוהּנתּבע
הּנת  הרי - הּסתּבמּתנה' נׁשּבע ונפטר.[מדרבנן]ּבע , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּכדי [המחזיק]טען·. עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַונֹוטל,
עׂשּויין‚. ׁשאין ּבדברים אמּורים? ּדברים [מיוצרים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ

ּוכלי מתחילתם] ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלהׁשאיל
ּדברים  אבל ּבהן. וכּיֹוצא סחֹורה ׁשל ּודברים הּבית ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּתׁשמיׁש
ׁשל  ידֹו ּתחת ׁשהן ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהעׂשּויין
ּבעדים  לֹו ׂשכרֹו ולא זה ּכלי לֹו הׁשאיל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹזה,
ּכלי  לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ּבעליהם. ּבחזקת הם הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו, ידּוע ׁשהּוא עדים לֹו ויׁש ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהעׂשּוי
ׁשאּול  ׁשהּוא טֹוען ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ּתחת הּכלי אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָוהרי
לי  נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: וׁשמעֹון ׂשכּור, ְְְְְִִִֵַַַַָָָאֹו
נֹוטל  ראּובן אּלא נאמן; אינֹו - ּבידי' 'מׁשּכנּתֹו אֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמּתנה',
הרי  ׁשמעֹון, מת ואפּלּו ׁשמעֹון. טענת על הּסת ונׁשּבע ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָּכליֹו,
לפי  הּסת, ׁשּיּׁשבע הּגאֹונים והֹורּו ּכליֹו. נֹוטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָראּובן

ליֹורׁש .[בשבילו]ׁשּטֹוענין ְֲִֵֶ
ּביד „. ועֹומד נראה זה ּכלי ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּפלֹוני  'ּכלי לׁשמעֹון: ואמר ראּובן, טען אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָׁשמעֹון.
עדים  לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וׂשכּור אצל לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָיׁש
'אּתה  לי', מכרּתֹו 'אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי', ידּוע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא
מּתֹו ונפטר; הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ּבמּתנה' לי ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָנתּתֹו
- זה' ּכלי ּבידי ואין מעֹולם, ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּיכֹול

לי'. מכרּתֹו ואּתה אצלי, 'יׁשנֹו לֹומר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָנאמן
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וקבל הּתֹובע ּובא אצל [טען]להם, ׁשליח וׁשלחּו לפניהם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ונֹותנין  ּכֹותבין, אּלּו הרי - ּבפניהם והֹודה ּובא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָהּנתּבע,
אפּלּו - לֹו ׁשלחּו ולא קבּועין, היּו לא אם אבל ּדינֹו. ְְְְֲֲִִִִַַָָָֹֹלבעל
'היּו ואמר: ּבפניהם והֹודה הּׁשלׁשה, והֹוׁשיב אֹותם ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹקּבץ
הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: הּתֹובע, ּכ אחר ּובא ּדּינין', ְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָעלי

לֹו נתן ׁשּמא ּכֹותבין; אין אֹותֹו[פרעו]- ּתֹובע זה ונמצא , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבמּטלטל  אמּורים? ּדברים ּבּמה הֹודה ּבּׁשטר. אם אבל ין. ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָ

מסויימת]ּבקרקעֹות ּפי [קרקע על אף - ׁשנים ּבפני אפּלּו , ְְְְֲִִִִֵַַַַָ
אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו 'ּכתבּו להם אמר ולא מּידֹו, קנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּתֹובעֹו ונמצא לֹו, יּתן ׁשּמא לחש ּכאן ׁשאין ונֹותנין; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּכֹותבין

ׁשנּיה. ְִַַָּפעם
ּכתבּו„. לנּו 'אמר ּבֹו ּכתּוב היה ולא ׁשּיצא, הֹודיה ְְְִֶַַָָָָָָָָָֹׁשטר

לא  ׁשאּלּו היא, ׁשחזקה ּכׁשר; הּוא הרי - לֹו' ּותנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָֹוחתמּו
ּכֹותבין  היּו לא לֹו', ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו להן ּכתּוב אמר היה . ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

ּבֹו ּכתּוב אין אם - ּדין' ּבבית לפנינּו ּפלֹוני 'הֹודה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּבּׁשטר:
- ׁשלׁשה ׁשהיּו מּכללן ׁשּׁשֹומעין ּדברים אֹו ׁשלׁשה, ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשהיּו
הֹודיה  ּבׁשנים ׁשהֹודיה ודּמּו וטעּו היּו, ׁשנים ׁשּמא ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָחֹוׁשׁשין

ּכׁשר. ׁשטר ּדין ּבֹו ּדנין אין ,ּולפיכ היא; ּדין ְְְִִִִִֵֵֵָָָָּבבית
ּבארנּו‰. ּדין,ּכבר ּבבית העדּות אֹו ּדין ּבבית ׁשההֹודיה , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּדינֹו. לבעל ונֹותנין ּכֹותבין ,ּולפיכ ּבׁשטר; הּכתּובה ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָּכמלוה
עד  הּדין, את עליו קּבל ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה
לּדין, ׁשּבאּו ׁשנים אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו והביאּוהּו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלחּו
לֹו ואמר ,'ּביד לי 'מנה ואמר: חברֹו את מהן אחד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָותבע
אּתה  'חּיב הּדּינין ׁשאמרּו ּבין - ּבידי' ל יׁש 'הן, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּנתּבע:

'ּפרעּתי' ואמר ויצא לֹו', 'ּתן לֹו ׁשאמרּו ּבין לֹו', [אחר לּתן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
חזר שחייבוני] אם ,לפיכ ׁשּפרעֹו. הּסת ויּׁשבע נאמן, -ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּדּינ  לֹו,הּתֹובע ּכֹותבין אין - הֹודיתֹו' לי 'ּכתבּו ואמר: ים, ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
ואמר  ויצא ּדין, ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי וכן ּפרעֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
עדים  היּו ׁשּנׁשּבע. אֹותֹו מׁשּביעין ואין נאמן, - ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ'נׁשּבעּתי'
ואינֹו ׁשבּועה; לאֹותּה ּכפרן החזק נׁשּבע, ׁשּלא אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻמעידין
אֹו ּדינֹו, ּבעל לֹו ׁשּיֹודה עד 'נׁשּבעּתיה', לֹומר לעֹולם ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָנאמן

ּבפניהם. ׁשּנׁשּבע עדים ְְִִִִֵֵֶֶַָיביא
.Â צא' לֹו: ואמרּו לּׁשני, האחד ונתחּיב לּדין, ׁשּבאּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשנים

אֹותֹו מעידים ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּתן
אּתה  'חּיב לֹו: אמרּו ממֹון. לאֹותֹו ּכפרן החזק - ּפרעֹו ְְְְְֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּלא
אֹותֹו מעידין ועדים 'ּפרעּתי', ואמר: וחזר ויצא לֹו', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלּתן

נׁשמט ׁשּזה ּכפרן; החזק לא - ּפרעֹו מהם,[מתחמק]ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻ
ׁשּפרע  וטען אחרת, ּפעם חזר אם ,לפיכ ּדינֹו. ׁשּיחקרּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעד
עדים  ׁשם היּו ולא ּבפניהם, ּבֹו ׁשּנתחּיב הּממֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה
ׁשּפרעֹו, הּסת נׁשּבע זה הרי - ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכחיׁשין
אֹו הּלוה ּכׁשּיֹודה ּבספרד, הּדעת ּבקיאי היּו ,לפיכ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונפטר.
'היּו ּדין: ּבית ּבפני לֹו אֹומר ּדין, ּבבית ׁשבּועה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַָּכׁשּיתחּיב
ּבפני  אּלא לי יּׁשבע ׁשּלא אֹו יפרעני ׁשּלא עדים, ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעליו

ִֵעדים'.
.Ê ואחר מנה', הּתֹובע לזה חּיב 'ׁשאני ּדין ּבבית ׁשהֹודה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמי

והרי  ּבֹו, ׁשהֹודיתי זה חֹובֹו לֹו ׁשּפרעּתי 'נזּכרּתי אמר: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהרי העדים' ּפיהם; על ועֹוׂשין מֹועלת, עדּות זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
מעֹולם'. לויתי 'לא ּכאֹומר ואינֹו עדיו, הכחיׁש ְְְִִִִֵֵֵֵָָָֹֹלא

.Áלהכחיׁש אחרת, טענה ולטען לחזר ּדין ּבבית לּטֹוען ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׁש
על  ואף האחרֹונה, טענתֹו על וסֹומכין הראׁשֹונה, ְְְֲֲֲִִַַַַַַַָָָָָָהּטענה

אמתלא נתן ׁשּלא ּפי [סיבה]ּפי על ואף הראׁשֹונה; לּטענה ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ
טענה  ּכל ּולהּפ ולטען לחזר לֹו יׁש וחזר, ּדין מּבית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיצא
העדים, ׁשּיבֹואּו מאחר אבל העדים. ׁשּיבֹואּו עד ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה,
יכֹול  אינֹו - עליה ׁשּסמ האחרֹונה טענתֹו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָויכחיׁשּו

אמתלא [להפנותה]להּׂשיאּה נתן ּכן אם אּלא אחרת, לטענת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבזאת  ׁשהּׂשיא ּכמֹו ּבמׁשמעּה ויׁש עליה, ׁשּסמ ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּטענה

האחרת משותפת]הּטענה מּבית [משמעותן יצא ׁשּלא והּוא, . ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אחר  ולטען לחזר יכֹול אינֹו - ּדין מּבית יצא אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹּדין;
ׁשקר. ׁשל טענֹות לּמדּוהּו רעים אנׁשים ׁשּמא עדים, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשּבאּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

ח  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ידֹו, ּתחת ׁשהם זה ּבחזקת הּמּטלטלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּכל

לֹו ידּועין האּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים הּתֹובע [מפורסם ׁשהביא ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
שלו] 'ׁשּבתֹושהם אֹו 'ׁשּביד זה 'ּכלי אֹו זה' 'ּבגד ּכיצד? .ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָ

,ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו ואני הּוא, ׁשּלי ,ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַּבית
יֹודעין ׁשהן העדים ּברׁשּותי',[מכירים]והרי מּקדם אֹותֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

לי  'נתּתֹו אֹו לי' מכרּתֹו אּתה אּלא כי, 'לא אֹומר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹוהּנתּבע
הּנת  הרי - הּסתּבמּתנה' נׁשּבע ונפטר.[מדרבנן]ּבע , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ּכדי [המחזיק]טען·. עד לטען יכֹול - ּבידֹו מׁשּכֹון ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַַָָָֹ
חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע כדאורייתא]; ,[קדוש, ְְְִִִֵֶַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֵֶַונֹוטל,
עׂשּויין‚. ׁשאין ּבדברים אמּורים? ּדברים [מיוצרים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ

ּוכלי מתחילתם] ּופרֹות ּבגדים ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְִִִֵֵַַָלהׁשאיל
ּדברים  אבל ּבהן. וכּיֹוצא סחֹורה ׁשל ּודברים הּבית ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּתׁשמיׁש
ׁשל  ידֹו ּתחת ׁשהן ּפי על אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהעׂשּויין
ּבעדים  לֹו ׂשכרֹו ולא זה ּכלי לֹו הׁשאיל ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹזה,
ּכלי  לֹו ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ּבעליהם. ּבחזקת הם הרי -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לֹו, ידּוע ׁשהּוא עדים לֹו ויׁש ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָהעׂשּוי
ׁשאּול  ׁשהּוא טֹוען ּוראּובן ׁשמעֹון, יד ּתחת הּכלי אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָוהרי
לי  נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: וׁשמעֹון ׂשכּור, ְְְְְִִִֵַַַַָָָאֹו
נֹוטל  ראּובן אּלא נאמן; אינֹו - ּבידי' 'מׁשּכנּתֹו אֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבמּתנה',
הרי  ׁשמעֹון, מת ואפּלּו ׁשמעֹון. טענת על הּסת ונׁשּבע ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָּכליֹו,
לפי  הּסת, ׁשּיּׁשבע הּגאֹונים והֹורּו ּכליֹו. נֹוטל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָראּובן

ליֹורׁש .[בשבילו]ׁשּטֹוענין ְֲִֵֶ
ּביד „. ועֹומד נראה זה ּכלי ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּפלֹוני  'ּכלי לׁשמעֹון: ואמר ראּובן, טען אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָׁשמעֹון.
עדים  לי יׁש והרי אלי, הֹוציאֹו הּוא, וׂשכּור אצל לי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָיׁש
'אּתה  לי', מכרּתֹו 'אּתה ׁשמעֹון: לֹו ואמר לי', ידּוע ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא
מּתֹו ונפטר; הּסת ׁשמעֹון ונׁשּבע נאמן, - ּבמּתנה' לי ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָנתּתֹו
- זה' ּכלי ּבידי ואין מעֹולם, ּדברים היּו 'לא לֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּיכֹול

לי'. מכרּתֹו ואּתה אצלי, 'יׁשנֹו לֹומר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָנאמן
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טֹוען:‰. הּכלי ּבעל ּכׁשהיה אּלא אמּורים, הּדברים ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין
טען  אם אבל .'ל 'הׁשאלּתיהּו אֹו ,'אצל הפקדּתיו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָ'אני
עדים  והביא 'נגזל', אֹו 'אבד' אֹו ונגנב' ׁשּלי היה זה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ'ׁשּכלי
אבל  יֹודע, 'איני אֹומר: יד ֹו ּתחת ׁשהּוא וזה לֹו, ידּוע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּפי  על אף - ּבמּתנה' לי 'נתנּוהּו אֹו לי' מכרּוהּו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָאחרים
את  מעמידין ּולהׂשּכיר, להׁשאיל העׂשּויין מּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָׁשהּוא
לֹו אין ׁשהרי ּכלל, נׁשּבע ואינֹו ּבידֹו; ׁשהּוא זה ּביד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּכלי

.[תובע]טֹוען ֵ
.Â זה יּׁשבע - ּכליהן ׁשּנגנבּו חזקה הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיצא

הֹוציא[הנתבע] ּכּמה חפץ ויחזיר [שילם]ּבנקיטת ויּטל, , ְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
ּגנבה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הראׁשֹונים, לּבעלים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּכלים

ּבמּת לי 'נתּתֹו אֹו לי', מכרּתֹו 'אּתה ּפי טען: על אף - נה' ְְְְִִִַַַַַַַָָָָ
העׂשּויין  מּדברים היה לא אם - ּגנבה ׁשם לֹו ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹׁשּיצא
ּבידֹו. הּכלי ויעמד הּסת, נׁשּבע זה הרי ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלהׁשאיל
על  ואף ּבידֹו, מּטלטלין לֹו ׁשּיׁש מי לכל למד, אּתה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּכאן
אם  - ויּפטר הּסת ויּׁשבע ּבידי', הן 'לקּוחין לֹומר ׁשּיכֹול ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּפי
ּבנקיטת  יּׁשבע - 'וכ ּכ לי חּיב אּתה אבל הן, ׁשּל' ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאמר:

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹחפץ
.Ê אף - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ּבידֹו ׁשהיּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמי

ּפלֹוני  אבל ,ׁשּל ׁשהיּו אני 'יֹודע לֹו: ואמר ׁשהֹודה ּפי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָעל
מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - ּבמּתנה' לי 'נתנם אֹו לי', ְְְִִִִִֵַָָָָָָָָמכרם
למּכר  עׂשּוי ׁשאדם לֹו; ידּועין ׁשהיּו עדים זה הביא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאפּלּו

ּכליו. ֵֶָאת
.Á הׁשאלּתים' אֹו ,'ל הׂשּכרּתים 'אני ואמר: עליו זה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָטען

עׂשּויין  ׁשאין מּדברים היּו ואם מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - 'ְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָל
לֹו הׁשאיל ׁשּלא הּסת נׁשּבע זה הרי - ּולהׂשּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹלהׁשאיל

ּבידֹו. ּכליו ויעמיד לקח; מּפלֹוני אּלא הׂשּכיר, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹולא
.Ëהעׂשּויין ּדברים ּבין ּתטעה ּולהׂשּכיר,אל להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

רּבים  ׁשּטעּו ּכמֹו ּולהׂשּכיר, להׁשאיל ׁשּדרּכן ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלדברים
ל  ודרּכן להׁשאיל, ראּויין הּדברים ׁשּכל הׁשאיל;ּוגדֹולים. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

להׁשאיל. ראּויין - ּומּטתֹו ּומּצעֹו, אדם, ׁשל חלּוקֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָאפּלּו
ׁשּבני  הּכלים הם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּויין ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
להׁשאילן  ּכדי עׂשּיתן, מּתחּלת אֹותם עֹוׂשין הּמדינה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָאֹותּה
קרקע  ּכמֹו לבעליהן, הן והרי ׂשכרן, ולּטל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּולהׂשּכירן
עׂשּיתן  עּקר הּכלים, אּלּו ּכ קּים. והּגּוף ּפרֹותיה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשאֹוכל

הּיֹורֹות ּכגֹון - ּבׂשכרן להנֹות ׁשל [קערות]ּכדי הּגדֹולֹות ְְְְִֵֵֶַַָָָ
הּנחׁשת  חלי ּוכגֹון הּמׁשּתאֹות, ּבבית ּבהן ׁשּמבּׁשלין ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנחׁשת

ּבֹו;[מצופה]הּטּוח להתקּׁשט לּכּלה אֹותֹו ׁשּׂשֹוכרין ּבזהב ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ולא  עצמן, למכירת אינן הּכלים אּלּו עׂשּית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשעּקר
לאחרים  להׁשאילן אּלא ּבביתֹו, הּבית ּבעל ּבהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
היה  אם וכן ׂשכרן. ולּטל להׂשּכירן אֹו ּכנגּדן, להנֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּכדי
מׂשּכירֹו ׁשהּוא עדים לֹו ויׁש הּכלים, מּׁשאר ּכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָלאדם
הרי  - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ׁשהּוא לֹו והחזק ּומׁשאילֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֻּתמיד

ּולהׂשּכיר. להׁשאיל העׂשּויין ּככלים ְְְְְֲִִִִֵַַָהּוא
.È עליו מקּפידין אדם ּובני מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשהפסדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻּוכלי

עׂשּוי  ׁשאינֹו ּבחזקת הּוא הרי - אֹותֹו יׁשאילּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָֹׁשּלא
אפּלּו ,לפיכ ׁשחיטה; ׁשל סּכין ּכגֹון ּולהׂשּכיר, ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָלהׁשאיל

ּבהם  מבּטלין אין - זה הׂשּכירֹו אֹו ׁשהׁשאילֹו עדים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּבאּו
ׁשהרי  לדברינּו, ראיה הּכלים. ּככל הּוא הרי אּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחזקתֹו,

הֹוציא ּבֹומיוחדות][מספרייםזֹוג[בדין]רבא ׁשעֹוׂשין ִִֶָָ
ּולהׂשּכיר; להׁשאיל העׂשּויין ּבדברים הּגדה, וספר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּסרּבל
להׁשאיל  העׂשּויים מּדברים ׁשהן ּבעדים לֹו ׁשּנתּברר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָולּולי

היתֹומים  יד מּתחת הֹוציאן לא הּזֹוגֹות .ּולהׂשּכיר, ׁשאר הא ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹ
ראּויין  ׁשהן ּפי על אף זה, ּדין ּבכלל אינם - הּספרים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשאר
ׁשל  ּדבר והּוא ּבּדין, ּגדֹול עּקר זה ודבר ּולהׂשּכיר. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָלהׁשאיל
ּדעת, למֹוצאי הּוא ּוברּור ּבֹו, ולדּון עליו לסמ ׁשראּוי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹטעם

יּלֹוז. לא עיניו, לנגד אֹותֹו לׂשּום לּדּין ְְִֵֶֶַַָָָָֹוראּוי

ט  ¤¤ּפרק
ּכלים ‡. אחד ידֹו, ׁשּתחת ּבּכלים חזקה לֹו אין - ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהאּמן

ראה  ּכיצד? הּכלים. ׁשאר ואחד ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהעׂשּויין
ׁשּלֹו, הּזה ׁשהּכלי יֹודעין ׁשהן עדים והביא האּמן, ּביד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻּכליֹו
ּבא  'לא אֹומר: והאּמן ,'ל נתּתיו 'לתּקן ואֹומר: טֹוען ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָֹֻוהּוא
לי', נתּתֹו 'אּתה ׁשּטען: אֹו 'ּבמּתנה', אֹו ּבמכירה' אּלא ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָלידי
ׁשּמסרֹו ּפי על אף - לתּקנֹו' לידי ׁשּבא אחר לי מכרּתֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָ'אּתה
מּיד  אֹותֹו ּומֹוציאין נאמן, הּכלי ּבעל - ּבעדים ׁשּלא ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָֹלֹו

הּסת הּבית ּבעל ויּׁשבע ויׁש[דרבנן]האּמן; טענתֹו. על ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשּזה  עדים הּבית ּבעל הביא ׁשּלא ּפי על ׁשאף ׁשּדנּו, ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּגאֹונים
ׁשהיה  לֹו מֹודה האּמן והרי ּכליֹו, וראה הֹואיל - ׁשּלֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּכלי
היּו 'לא אמר: אם אבל נאמן; האּמן אין - לֹו ּומכרֹו ְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּלֹו,
ונׁשּבע  נאמן, האּמן - זה' ּכלי הּוא וׁשּלי מעֹולם, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻּדברים
אין  לֹו, ידּוע הּזה ׁשהּכלי עדים הּבית ּבעל הביא ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּסת.

נאמן  ּבעיני.האּמן הּוא ּפלא זה, ודין . ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ּפלֹוני ·. 'ּכלי ואמר: טען אּלא האּמן, ּביד הּכלי ראה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻלא

אֹו לי', ּומכרּתֹו 'חזרּת אֹומר: והאּמן לתּקן', ל ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻנתּתיו
ונפטר  הּסת נׁשּבע האּמן - לי' לֹומר 'נתּתֹו ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

הרי  - ּבעדים לתּקן לֹו מסרֹו ואפּלּו מעֹולם'. ּדברים היּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ'לא
ׁשהּמפקיד  ;'ל 'החזרּתיו לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו נאמן, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהאּמן
,לפיכ ּבעדים. לֹו להחזיר צרי אינֹו ּבעדים, חברֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָאצל
הּכלי. להֹוציא אֹותֹו מחּיבין ואין ונפטר, הּסת האּמן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻנׁשּבע
עדים  מביא הּבית ּבעל הרי - ונראה הֹואיל - הֹוציאֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָואם
ּכמֹו עדים, ּבלא לֹו ׁשּמסרֹו ּפי על אף ונֹוטלֹו, ׁשּלֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹׁשהּוא
קצצּת 'ׁשּתים ואמר: האּמן טען אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּבארנּו.

אּלא [סיכמת] ל קצצּתי 'לא אֹומר: הּבית ּובעל ּבׂשכרי', ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹלי
אין  והאּמן הֹואיל - ּבפניהם נראה הּכלי היה אם - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאחת'
ּבעל  הרי ּבידֹו, לקּוח ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו חזקה, ּבֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹלֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו הּקציצה על חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּבית
הֹואיל  - ּבפניהם נראה הּכלי אין ואם ונֹותן. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַּבׂשכירּות,
ּכדי  עד לטען יכֹול ּבידי', הּוא 'לקּוח לֹומר נאמן ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָֹֻוהאּמן

חפץ[שוויו]ּדמיו ּבנקיטת ונׁשּבע ּכל [קדוש], ּכדר ונֹוטל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ונֹוטלין, ְְְְְִִִֵֶַַָהּנׁשּבעין

ׁשּירד‚. ּכׁשאר [הפסיק]אּמן הן הרי - האּמן ּובן מאּמנּותֹו ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻֻֻ
הּמּטלטלין  ּבכל חזקה להן ויׁש אדם, ׁשּבארנּו.ּכל ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

וכלים „. ויצא הּבית, ּבעל ּבפני חברֹו ׁשל לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמי
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ּכנפיו ּתחת לֹו בגדו]טמּונין אֹותֹו,[כנפי רֹואין והעדים , ְְְִִִֵַַָָָ
ּכלי  לי 'החזר לֹו: ואמר הּבית ּבעל ּתבעֹו זמן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָּולאחר
ּבידי' הן 'לקּוחין אֹומר: והּוא העדים', והרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהׁשאלּתי
מכרן  ׁשּלא טענתֹו על הּסת הּבית ּבעל ונׁשּבע נאמן. אינֹו -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לּבעלים. הּכלים ויחזרּו נתנן, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹולא
ׁשהֹוציא  וזה ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבבעל
אין  הּכלים, ואֹותן להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו, ּתחת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּכלים
ׁשּלא  לפי להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; אדם ּבני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדר
את  למּכר העׂשּוי הּבית ּבעל אבל ּבהן. לכּפר אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהצניען

זה ׁשאין ּפי על אף - קניתי]ּכליו ּדר[הטוען ואין צנּוע, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּסת  נׁשּבע זה הרי - הּכנפים ּתחת להטמינן הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותן
אף  - עדים ּבפני מגּלין ּבהן יצא אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהן
נאמן  זה הרי - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ׁשאין ּפי ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ּובלבד  ּומכר; מעֹות לֹו נצרכּו ׁשּמא ּבידי', הן 'לקּוחין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר
ּדברים  אבל ּולהׂשּכיר. להׁשאיל העׂשּויין מּדברים יהיּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹׁשּלא
ּבעליהן, ּבחזקת הם לעֹולם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהעׂשּויין
ׁשּבעל  ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על ואף ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻּכמֹו
ׁשּזה  עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית

לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּוי [שהוא הּכלי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָ
ראיה שלו] ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו מֹוציאין ,ְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכקרקעֹות לֹו נתנֹו אֹו לֹו, בעליהן]ׁשּמכרֹו בחזקת .[שהם ְְְְֶַָָָ
מּיד ‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
להׁשּביעֹו יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, הּיֹורׁשׁשהּוא טען ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - לֹו' 'מכרֹו אֹו לאבי' נתנֹו 'ּבפני ואמר: וּדאי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל
יחזיר  ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁש

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש; מּיד ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכליֹו
.Âקרּדם ׁשּלקח ּדקלֹו[גרזן]מי לגזר הֹול 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל את וכרת לי', ׁשּמכרֹו ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
מעז אדם ואם [מחציף]ׁשאין ׁשּלֹו. ׁשאינֹו אילן וכֹורת ּפניו, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשהּוא  הּסת הּכֹורת זה נׁשּבע - מכרּוהּו ׁשּלא הּבעלים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹטענּו
וכן  הּמּטלטלין. ּכׁשאר הּוא הרי ׁשּנכרת, ּכיון ונפטר; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּלֹו,
ׁשנתים, אֹו ׁשנה ּפרֹותיה ואכל חברֹו, לׂשדה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּיֹורד
ואכל  הּוא, וגזלן ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשּזה טֹוענין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּבעלים
לאכל  ירדּתי ּברׁשּות' אֹומר: והּיֹורד ׁשאכל, עדים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוהרי
חזקה  ;ּכ על הּסת ונׁשּבע נאמן, האֹוכל זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרֹותיה'

ׁשּלֹו. ׁשאינן ּפרֹות ואֹוכל ּפניו מעז אדם ׁשאין על היא, אף ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּבעלים; ּבחזקת הּפרֹות אין ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּפי
לזה  ׁשּנאמר ּכדי ּבׁשטר, ׂשדהּו ּפרֹות מֹוכר אדם ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
ּפרֹותיה  אכל אם לֹומר, צרי ואין .'ׁשטר 'הבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאכל,
נאמן  ּבידי', היא 'לקּוחה לֹומר ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו - רּבֹות ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשנים

הּסת. ויּׁשבע ירדּתי', 'לפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָלֹומר
.Ê ּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

ערמה  ּבצד יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,
ּבסמטא הּמּנחת חּטים הרבים]ׁשל רשות ׁשל [בצד ּבחצר אֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ

ּכל  - ׁשּלי' 'הּכל אֹומר וזה ׁשּלי', 'הּכל אֹומר זה - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשניהם
ּפחֹות  הּדבר ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ׁשּלא  ּכדי היא, חכמים ּתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחציֹו,
ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל חברֹו, ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופׂש אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה

.Á האֹומר - ׁשּלי' 'חציּה אֹומר וזה ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה
חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ'ּכּלּה
וזה  מרביע; ּפח ֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' 'חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל  למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוטל
- חמּורה ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
על  אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על נׁשּבע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

יֹותר  ׁשּטֹוען .ּפי ִֵֵֶ
.Ë אֹומר וזה ׁשּלי' 'ּכּלּה אֹומר זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהיּו

עד  נֹוטל וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי' ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ'ּכּלּה
ׁשּנׁשּבעין. אחר ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָמקֹום

חברֹו על לגלּגל אחד לכל בשבועה]ויׁש מה [להכליל ׁשּכל , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
נטל. ּכּדין ִֶַַַָָּׁשּנטל

.È ּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
ׁשּנׁשּבעין  אחר ּבׁשוה, ּכּלּה חֹולקין - האחרת וכל ׁשּבּׂשפה . ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לדמים - ּכאן האמּורה עצמֹו[בכסף]חלּקה ׁשּיפסידּו לא , ְְְֲֲִִֶַַָָָָָֹֻ
הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית, ׁשל אֹו ּכלי ְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשל

.‡Èּבּה ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את אֹוחז האחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּכּלּה את האֹוחז ּבחזקת זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶַָָֻ

.·Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבאּו
מֹוציאין  אין וצוח, ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשני וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר  לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח  ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - הראׁשֹון מן ּותקפּה ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

חֹולקין  סֹוף, ועד .מּתחּלה ְְְִִִַָ
.‚Èוחּלקּו 'צאּו להם: ואמרנּו ּבטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאּו

זה  מהם, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו, יצאּו - ּדמיה' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
לֹו', 'ׂשכרּתיה טֹוען: וזה מּמּנה', ונסּתּלק לי 'הֹודה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוען:

הראי  עליו מחברֹו, הּמֹוציא - וחטפּה' עלי 'נתּגּבר ה.אֹו ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּסת  ּבידֹו ּכּלּה ׁשהיא זה יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻואם

ויּפטר  ׁשּלֹו, ּבזה.ׁשהיא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ה'תשע"ג  טבת כ"א חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּבכל מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהמה

ידּועה  ׁשהיא מאחר ׁשּתפׂשּה, זה ּבחזקת אינּה - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָורֹועה
שלהם]לּבעלים שהיא עדים [מפורסם הּתֹובע הביא ּכיצד? . ְִִִֵֵֵֵַַַַָ

נתּתּה 'אּתה טֹוען: הּתֹופׂש וזה לֹו, ידּועה הּזאת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּבהמה
ידֹו ּתחת היֹותּה ׁשאין נאמן; אינֹו - לי' מכרּתּה 'אּתה ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלי',
,לפיכ לרׁשּותֹו. ונכנסה מעצמּה, הלכה היא ׁשהרי - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָראיה
הּסת  ויּׁשבע לבעליה, הּבהמה ּתחזר - ראיה הביא לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאם

זה. טענת ֲֶַַַעל
ׁשמּורה·. הּבהמה בעליה]היתה -[ע"י לרֹועה מסּורה אֹו ְְְְְֵֶַָָָָָ
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ּכנפיו ּתחת לֹו בגדו]טמּונין אֹותֹו,[כנפי רֹואין והעדים , ְְְִִִֵַַָָָ
ּכלי  לי 'החזר לֹו: ואמר הּבית ּבעל ּתבעֹו זמן ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָּולאחר
ּבידי' הן 'לקּוחין אֹומר: והּוא העדים', והרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהׁשאלּתי
מכרן  ׁשּלא טענתֹו על הּסת הּבית ּבעל ונׁשּבע נאמן. אינֹו -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לּבעלים. הּכלים ויחזרּו נתנן, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹולא
ׁשהֹוציא  וזה ּכליו, את למּכר עׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבבעל
אין  הּכלים, ואֹותן להצניע, ּדרּכֹו אין ּכנפיו, ּתחת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּכלים
ׁשּלא  לפי להחזיר, חּיב לפיכ להצניען; אדם ּבני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדר
את  למּכר העׂשּוי הּבית ּבעל אבל ּבהן. לכּפר אּלא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהצניען

זה ׁשאין ּפי על אף - קניתי]ּכליו ּדר[הטוען ואין צנּוע, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּסת  נׁשּבע זה הרי - הּכנפים ּתחת להטמינן הּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותן
אף  - עדים ּבפני מגּלין ּבהן יצא אם וכן ּבידֹו. לקּוחין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשהן
נאמן  זה הרי - ּכליו את למּכר עׂשּוי הּבית ּבעל ׁשאין ּפי ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעל
ּובלבד  ּומכר; מעֹות לֹו נצרכּו ׁשּמא ּבידי', הן 'לקּוחין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלֹומר
ּדברים  אבל ּולהׂשּכיר. להׁשאיל העׂשּויין מּדברים יהיּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹׁשּלא
ּבעליהן, ּבחזקת הם לעֹולם - ּולהׂשּכיר להׁשאיל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהעׂשּויין
ׁשּבעל  ּפי על ואף מגּלין, ׁשהֹוציאן ּפי על ואף ׁשּבארנּו. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֻּכמֹו
ׁשּזה  עדים לֹו ויׁש הֹואיל ּכליו, את למּכר עׂשּוי הּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּבית

לֹו הּוא ידּוע ּבלבד ּולהׂשּכיר להׁשאיל העׂשּוי [שהוא הּכלי ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָ
ראיה שלו] ׁשּיביא עד ּפנים, ּכל על זה מּיד אֹותֹו מֹוציאין ,ְִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּכקרקעֹות לֹו נתנֹו אֹו לֹו, בעליהן]ׁשּמכרֹו בחזקת .[שהם ְְְְֶַָָָ
מּיד ‰. אֹותֹו מֹוציאין - ידֹו ּתחת ׁשהּכלי זה מת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָאפּלּו

אֹו ׁשּלקחֹו לטען לאביו ׁשאין ׁשּכיון ׁשבּועה; ּבלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּיֹורׁש
להׁשּביעֹו יכֹול זה אין ּכ מׁשּכֹון, הּיֹורׁשׁשהּוא טען ואם . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - לֹו' 'מכרֹו אֹו לאבי' נתנֹו 'ּבפני ואמר: וּדאי, ְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָטענת
ּבארנּו, ּוכבר הּנׁשּבעין. ּכל ּכׁשאר הּסת, נׁשּבע הּבית ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעל
יחזיר  ּכ ואחר הּסת, הּבית ּבעל ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁש

לזה. נֹוטה ּדעּתי ואין הּיֹורׁש; מּיד ְְְִִִֵֵֶַַַָָּכליֹו
.Âקרּדם ׁשּלקח ּדקלֹו[גרזן]מי לגזר הֹול 'הריני ואמר: , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחזקתֹו; זה הרי - הּדקל את וכרת לי', ׁשּמכרֹו ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשל
מעז אדם ואם [מחציף]ׁשאין ׁשּלֹו. ׁשאינֹו אילן וכֹורת ּפניו, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ׁשהּוא  הּסת הּכֹורת זה נׁשּבע - מכרּוהּו ׁשּלא הּבעלים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹטענּו
וכן  הּמּטלטלין. ּכׁשאר הּוא הרי ׁשּנכרת, ּכיון ונפטר; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּלֹו,
ׁשנתים, אֹו ׁשנה ּפרֹותיה ואכל חברֹו, לׂשדה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּיֹורד
ואכל  הּוא, וגזלן ּברׁשּות ׁשּלא ירד ׁשּזה טֹוענין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּבעלים
לאכל  ירדּתי ּברׁשּות' אֹומר: והּיֹורד ׁשאכל, עדים ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹוהרי
חזקה  ;ּכ על הּסת ונׁשּבע נאמן, האֹוכל זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָּפרֹותיה'

ׁשּלֹו. ׁשאינן ּפרֹות ואֹוכל ּפניו מעז אדם ׁשאין על היא, אף ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּבעלים; ּבחזקת הּפרֹות אין ּבעליה, ּבחזקת ׁשהּקרקע ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּפי
לזה  ׁשּנאמר ּכדי ּבׁשטר, ׂשדהּו ּפרֹות מֹוכר אדם ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשאין
ּפרֹותיה  אכל אם לֹומר, צרי ואין .'ׁשטר 'הבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאכל,
נאמן  ּבידי', היא 'לקּוחה לֹומר ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו - רּבֹות ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשנים

הּסת. ויּׁשבע ירדּתי', 'לפרֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָלֹומר
.Ê ּגּבי על רֹוכבין ׁשהיּו אֹו אחד, ּבכלי אֹוחזין ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשנים

ערמה  ּבצד יֹוׁשבין אֹו מנהיג, ואחד רֹוכב אחד אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה,
ּבסמטא הּמּנחת חּטים הרבים]ׁשל רשות ׁשל [בצד ּבחצר אֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ

ּכל  - ׁשּלי' 'הּכל אֹומר וזה ׁשּלי', 'הּכל אֹומר זה - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשניהם
ּפחֹות  הּדבר ּבזה לֹו ׁשאין חפץ ּבנקיטת נׁשּבע מהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ׁשּלא  ּכדי היא, חכמים ּתּקנת - זֹו ּוׁשבּועה ויחלקּו. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמחציֹו,
ׁשבּועה. ּבלא ונֹוטל חברֹו, ׁשל ּבטּליתֹו ּתֹופׂש אחד ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹיהיה

.Á האֹומר - ׁשּלי' 'חציּה אֹומר וזה ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֻזה
חלקים, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' ְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ'ּכּלּה
וזה  מרביע; ּפח ֹות ּבּה לֹו ׁשאין יּׁשבע ׁשּלי' 'חציּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהאֹומר
לכל  למד אּתה מּכאן רביע. נֹוטל וזה חלקים, ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנֹוטל
- חמּורה ׁשבּועה ּבין קּלה ׁשבּועה ּבין לּטל, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהּנׁשּבעין
על  אף ּׁשּנֹוטל, מה על אּלא ּׁשּטֹוען, מה על נׁשּבע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאינֹו

יֹותר  ׁשּטֹוען .ּפי ִֵֵֶ
.Ë אֹומר וזה ׁשּלי' 'ּכּלּה אֹומר זה ּבטּלית, אדּוקין ׁשנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהיּו

עד  נֹוטל וזה מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד נֹוטל זה - ׁשּלי' ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ'ּכּלּה
ׁשּנׁשּבעין. אחר ּבׁשוה חֹולקין והּׁשאר מּגעת, ׁשּידֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָמקֹום

חברֹו על לגלּגל אחד לכל בשבועה]ויׁש מה [להכליל ׁשּכל , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
נטל. ּכּדין ִֶַַַָָּׁשּנטל

.È ּבחּוטין וזה הּטּלית, ׁשּבׂשפת ּבחּוטין אֹוחז זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיה
ׁשּנׁשּבעין  אחר ּבׁשוה, ּכּלּה חֹולקין - האחרת וכל ׁשּבּׂשפה . ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לדמים - ּכאן האמּורה עצמֹו[בכסף]חלּקה ׁשּיפסידּו לא , ְְְֲֲִִֶַַָָָָָֹֻ
הּבהמה. ׁשּימיתּו אֹו טּלית, ׁשל אֹו ּכלי ְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשל

.‡Èּבּה ונתלה עּמֹו מתאּבק וזה ּכּלּה, את אֹוחז האחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּכּלּה את האֹוחז ּבחזקת זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶַָָֻ

.·Èחברֹו מּיד האחד ּוׁשמטּה ּבּה, אדּוקין ׁשנים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָּבאּו
מֹוציאין  אין וצוח, ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשני וׁשתק ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפנינּו,
חזר  לֹו. ּכמֹודה זה הרי ּבּתחּלה, ׁשּׁשתק ּכיון מּידֹו; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹותּה
צוח  ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - הראׁשֹון מן ּותקפּה ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשני

חֹולקין  סֹוף, ועד .מּתחּלה ְְְִִִַָ
.‚Èוחּלקּו 'צאּו להם: ואמרנּו ּבטּלית, אדּוקין ׁשניהם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבאּו

זה  מהם, אחד יד ּתחת היא והרי וחזרּו, יצאּו - ּדמיה' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאת
לֹו', 'ׂשכרּתיה טֹוען: וזה מּמּנה', ונסּתּלק לי 'הֹודה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוען:

הראי  עליו מחברֹו, הּמֹוציא - וחטפּה' עלי 'נתּגּבר ה.אֹו ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
הּסת  ּבידֹו ּכּלּה ׁשהיא זה יּׁשבע - ראיה הביא לא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻואם

ויּפטר  ׁשּלֹו, ּבזה.ׁשהיא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ה'תשע"ג  טבת כ"א חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
מקֹום ‡. ּבכל מהּלכת אּלא ׁשמּורה, ׁשאינּה חּיה אֹו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהמה

ידּועה  ׁשהיא מאחר ׁשּתפׂשּה, זה ּבחזקת אינּה - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָורֹועה
שלהם]לּבעלים שהיא עדים [מפורסם הּתֹובע הביא ּכיצד? . ְִִִֵֵֵֵַַַַָ

נתּתּה 'אּתה טֹוען: הּתֹופׂש וזה לֹו, ידּועה הּזאת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּבהמה
ידֹו ּתחת היֹותּה ׁשאין נאמן; אינֹו - לי' מכרּתּה 'אּתה ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלי',
,לפיכ לרׁשּותֹו. ונכנסה מעצמּה, הלכה היא ׁשהרי - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָראיה
הּסת  ויּׁשבע לבעליה, הּבהמה ּתחזר - ראיה הביא לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאם

זה. טענת ֲֶַַַעל
ׁשמּורה·. הּבהמה בעליה]היתה -[ע"י לרֹועה מסּורה אֹו ְְְְְֵֶַָָָָָ
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ּבחזקת  היא הרי ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים זה ׁשהביא ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאף
'נתּתּה אֹו לי', מכרּתּה 'אּתה טען: ואם ידֹו. ּתחת ׁשהיא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָזה

ויּפטר. ׁשּלֹו, ׁשהיא הּסת הּתֹופׂש יּׁשבע - ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלי'
אצלֹו,‚. ׁשמּורה ׁשהיתה חברֹו ּבהמת ׁשּתפׂש מי ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלפיכ

ּובאה  מעצמּה יצאת 'היא טֹוענין: והּבעלים רֹועה, ּביד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָאֹו
,'ל ׁשאּולה 'ׁשהיא אֹו ,'ּביד היא 'ּפּקדֹון אֹו ,'ְְְְְְִִִֶֶָָָאצל
ּכ לי חּיב אּתה אבל ׁשּלי, אינּה הּוא, 'ּכן אֹומר: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּתֹופׂש

על ּבידי מׁשּכנּתּה 'אּתה אֹו עליה', אֹו[חוב]וכ ,'וכ ּכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
לטען  יכֹול - ידּה' על לׁשּלם חּיב ׁשאּתה נזק אֹותי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'הּזיקה

ּדמיה ּכדי היא [שוויה]עד 'לקּוחה לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו , ְְִִֵֶֶַַָָָָ
ויּטל. חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹּבידי';

ּתחת „. ׁשהן זה ּבחזקת אינן ,להּל ׁשּיכֹולין העבדים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכן
ׁשהּוא  ידּוע ׁשּזה עדים ה ּטֹוען זה ׁשהביא ּכיון אּלא ִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָידֹו;
ּבמּתנה' לי נתּתֹו 'אּתה לי', מכרּתֹו 'אּתה טֹוען: והּלה ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָעבּדֹו,
מכר  ׁשּלא הּטֹוען ויּׁשבע לבעליו, העבד ויחזר נאמן, אינֹו -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לזה  ׁשּיׁש עדים העבד, ׁשּתפׂש הּנטען זה הביא נתן. ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹולא

אצלֹו בו]העבד ליֹום,[החזיק מּיֹום רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש ְְְִִֶֶֶָָָֹ
- רּבן את מׁשּמׁשין ׁשהעבדים ּכדר ּבֹו מׁשּתּמׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּוא
נאמן, זה הרי - הּׁשנים אּלּו ּבכל ּבֹו מחה ולא ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהֹואיל
אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו הּסת, ׁשּיּׁשבע אחר ּבידֹו, אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּומעמידין
על  להּל יכֹול ׁשאינֹו קטן עבד אבל ּבמּתנה. לֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתנֹו
מי  וכל הּמּטלטלין, ּכׁשאר הּוא הרי קטנּותֹו, מּפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָרגליו
עליו  מחברֹו, והּמֹוציא ּבחזקתֹו; הּוא הרי ּברׁשּותֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיהיה

ְָָָהראיה.
אֹו‰. זֹו' 'ּבהמה אֹו זה' 'ּבגד לֹו: ואמר חברֹו את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּטֹוען

'הפקדּתיו  אֹו מּמּני', ּוגזלּתֹו הּוא, ׁשּלי ׁשּביד זה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָ'עבד
'לא  אֹומר: והּנטען הּוא', 'ׁשאּול אֹו ,'ל 'ׂשכּור אֹו ,'ְְְְְִֵֶַָָָֹאצל
והעידּו עדים הּטֹוען והביא וירּׁשתי', ממֹוני זה אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻכי,
ׁשהּוא  ידּוע הּבהמה אֹו העבד אֹו החפץ ׁשּזה יֹודעין ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן
אּתה  אבל ,ׁשּל היה 'ּכן, ואמר: הּנטען חזר - לזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּירׁשּתיו  לא ירּׁשתי, ׁשאמרּתי וזה לי, 'מכרּתֹו אֹו לי', ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻנתּתֹו
נאמן, זה הרי - ירׁשּתיו' ּכאּלּו ׁשּלי ׁשהיא אּלא ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמאבֹותי,

הּסת  ּדבר ונׁשּבע ולטען לחזר לּטֹוען ׁשּיׁש ּבארנּו, ׁשּכבר ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
.[המסתבר]הּנׁשמע ְִַָ

.Â אֹומר זה - עליה נחלקין ׁשנים ׁשהיּו ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָספינה
ואמר  ּדין, לבית ּובאּו ׁשּלי', 'ּכּלּה אֹומר וזה ׁשּלי' ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ'ּכּלּה

'ּתפׂשּוה בה]האחד: אין [החזיקו - עדים' ׁשאביא עד ְִִִֵֵֶֶַָָָָ
עדים, מצא ולא והל ּדין, ּבית ּתפׂשּוה ואם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּתֹופׂשין.
ּדינּה ּכׁשהיה יּטל הּמתּגּבר וכל ּבינינּו, 'הּניחּוה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹואמר:
ּדין  ּבית אֹותּה מֹוציאין ואין להן, ׁשֹומעין אין - ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹמּקדם'
אֹו לזה, זה ׁשּיֹודּו עד אֹו עדים, ׁשּיבֹואּו עד ידן, ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּתחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּובׁשבּועה, ּברצֹונם ְְְְְְִִֵֶַַָָיחלקּו

יא  ¤¤ּפרק
לבעליהן‡. הידּועֹות הּקרקעֹות שלהם]ּכל שהן [מפורסמות ְְְֲֵֶַַַַָָ

ּבחזקת  הן הרי אחרים, ידי ּתחת עּתה ׁשהן ּפי על אף -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשהעם  ּכדר ּבחצר מׁשּתּמׁש ׁשהיה ראּובן ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבעליהן.

ּב ּדר ּבחצרֹותיהן, ּובֹונה מׁשּתּמׁשין לאחרים וׂשֹוכרּה ּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו 'חצר לֹו: ואמר עליו וטען ׁשמעֹון ּבא זמן ואחר ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָוסֹותר,
אֹו 'ּגזּולה', אֹו ,'ּביד היא ּוׂשכּורה היא , ׁשּלי יד ְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשּתחת
לֹו', מכרּתּה ואּתה היתה, ׁשּל' ראּובן: והׁשיבֹו ְְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָ'ׁשאּולה',
ׁשהיתה  לׁשמעֹון עדים אין אם - ּבמּתנה' לי 'נתּתּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו

הּסת ראּובן נׁשּבע לֹו, אבל [דרבנן]ידּועה ּבמקֹומֹו. ויעמד ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹ
היא  הרי - היתה ׁשּלֹו זֹו ׁשחצר עדים ׁשמעֹון הביא ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָאם
,'ל ׁשּמכרּה ראיה 'הבא לראּובן: ואֹומרים ׁשמעֹון, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּבחזקת
מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין - ראיה הביא לא ואם .'ל 'נתנּה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹאֹו
מֹודה  ראּובן ׁשאין ּפי על אף לׁשמעֹון, אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּומחזירין

לׁשמעֹון. עדים יׁש ׁשהרי ׁשּלֹו, היתה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָלׁשמעֹון
אֹו·. ראיה להביא ראּובן ׁשּמצריכין אמּורים, ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

הביא  אם אבל מרּבה. זמן ּבּה נׁשּתּמׁש ּבׁשּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻיסּתּלק?
ונהנה  רצּופֹות, ׁשנים ׁשלׁש זֹו קרקע ּפרֹות ׁשאכל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעדים
ׁשּיהיה  והּוא קרקע, ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשּנהנין ּכדר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּבכּלּה
מחּו ולא ׁשהחזיק, ּבזה ׁשּידעּו הראׁשֹונים לּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאפׁשר
הּסת  ראּובן ויּׁשבע ראּובן, ּביד אֹותּה מעמידין - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבֹו
מּפני  ויּפטר. מּתנה, לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׁשמעֹון, לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּמכרּה
מכרּת ׁשּלא טֹוען, אּתה אמת 'אם לׁשמעֹון: לֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשאֹומרים
,ּבקרקע ׁשנה אחר ׁשנה מׁשּתּמׁש זה היה לּמה - נתּת ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹולא

ׂשכירּות ׁשטר לא עליו ל לו]ואין ׁשטר [שהשכרת ולא , ְְְְְְִֵַַָָֹֹ
כמשכון]מׁשּכֹונה ואמר:[שמסרת טען ּבֹו'? מחית ולא , ְְְִִַַַָָָָֹ

רחֹוקה' ּבמדינה הייתי ׁשהרי הּדבר, אלי הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ'מּפני
וכיון  ׁשנים; ּבׁשלׁש הּדבר יּגיע ׁשּלא אפׁשר 'אי אֹומרים: -ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
אֹותם  ותֹודיע עדים, ּבפני למחֹות ל היה - אלי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּגיע

ו  הֹואיל ּבּדין; אתּבעּנּו ּולמחר אֹותי, ּגזל מחית,ׁשּפלֹוני לא ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
וׁשּבּוׁש מלחמה היתה אם ,לפיכ .'עצמ על הפסדּת ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָאּתה
ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּובין ראּובן ּבֹו ׁשהיה הּמקֹום ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדרכים

אכלּה אפּלּו - -[החזיק]ׁשמעֹון ׁשנים עׂשרים ראּובן ְְְֲֲִִִִֵֶָָָ
ׁשּיכֹול  מּפני לׁשמעֹון; וחֹוזרת ידֹו, מּתחת אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָמֹוציאין

ּבקרקעי'. מׁשּתּמׁש ׁשּזה ידעּתי 'לא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלֹומר:
ועֹומד ‚. ׁשנה, ּבכל ּבא ׁשמעֹון ׁשהיה עדים ראּובן ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהביא

'מּפני  לׁשמעֹון: אֹומרים - ּפחֹות אֹו יֹום ׁשלׁשים זה ְְְְְְִִִִֵֶָָֹּבמקֹום
ואמר: ׁשמעֹון טען .'זכּות אּבדּת ּכׁשּבאת? מחית לא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹמה
זֹו הרי - חצרי' ּבתֹו ׁשּזה ידעּתי ולא ּבּׁשּוק, הייתי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ'טרּוד
עמד  ואם ּבּׁשּוק. טרּוד אדם יהיה יֹום ׁשלׁשים ׁשּכל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹטענה;
לי, ויראה זכּותֹו. את א ּבד - מחה ולא יֹום, מּׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹיֹותר
ׁשּלהן  ּבּׁשוקים טרּודין ׁשהעם ּבּכפרים, אּלא אינֹו זה .ׁשּדין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּמכר „. הּדבר אמת 'אם לראּובן, אֹומרין אין מה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומּפני
מּפני  ?'ׁשּל ּבּׁשטר נזהרּת לא לּמה ּבמּתנה, ל נתן אֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹל

ּבׁשטרֹו נזהר אדם וחזקה [לשומרו]ׁשאין ימיו; ּכל והֹול ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
ׁשרֹואה  וכיון ׁשנים, ׁשלׁש עד אּלא ּבׁשטרֹו, נזהר אדם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשאין

נזהר. אינֹו ׁשּוב ּבֹו, ממחה אדם ְְִֵֵֶֶַָָָׁשאין
יטען ‰. לא מה מּפני - רחֹוקה ּבמדינה ׁשמעֹון ׁשּמחה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָֹֹהרי

ּבׁשטרי'? ׁשאּזהר ּכדי ּבי, ׁשּמחה ׁשמעּתי 'לא ויאמר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹראּובן
חבר  לֹו יׁש והחבר חבר, לֹו יׁש חבר' לֹו: ׁשאֹומרין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמּפני
ּב ׁשּמחה ׁשּידעּת וכיון הּדבר; אלי ׁשהּגיע וחזקה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאחר,
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ּבֹו נזהרּת ולא ׁשטר ל היה ּבאמת אם - ׁשנים ׁשלׁש ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָָֹֹּבתֹו
עצמ'.[לשומרו] על הפסדּת אּתה ,ְְְְִַַַַָָ

.Â אל' להם: ואמר העדים, ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ
זה ּדבר אם [מחאתי]ּתֹוציאּו אבל מחאה. זֹו אין - מּפיכם' ְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

ּגם  הרי - מּפינּו' יֹוצא זה ּדבר 'אין מעצמן: העדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאמרּו
עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשּדבר מחאה; לפרסמו]זֹו ,[שלא ְְֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

ואמר [מגלהו]אֹומרֹו לעדים צּוה אם וכן ּבכּונה. ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
אנּו 'אין מעצמן: הן ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו', 'אל ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלהם:
ׁשאינן  ּפי על ׁשאף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו' ְִִִִֵֶֶַַַָָָמֹודיעין

אליו. יּגיע והּדבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹודיעין
.Êמׁשּתּמׁש ׁשהּוא 'ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכיצד

אֹותֹו ּתֹובע אני ולעתיד הּוא, ּגזלן - 'ּבׂשדי אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבחצרי'
'מׁשּכֹונה, אֹו ּבידֹו', היא 'ׂשכּורה להם: אמר אם וכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּדין'.
ּבּדין', אֹותֹו ּתֹובע אני נתּתי , אֹו ׁשּמכרּתי עלי יטען ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
מחה  ׁשּלא ּפי על אף מחאה, זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
'ּפלֹוני  להן: אמר אם אבל זה. ּבּה ׁשהחזיק זֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבמדינה
ראּובן  ׁשהרי מחאה; זֹו אין - הּוא' ּגזלן ּבחצרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמׁשּתּמׁש
ּולפיכ ּבלבד, אֹותי חרף ׁשּמא אמרּתי: 'ּכׁשּׁשמעּתי, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹומר:

ּבׁשטרי' נזהרּתי .לא ְְְִִִִַָֹ
.Áוכֹותבין ׁשנים; ּבפני בשטר]מחאה ּפי [מחאתו על אף , ְְְְְִִִִֵַַַָָ

אינֹו ראׁשֹונה, ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון 'ּכתבּו'. להם אמר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
יהיה  ׁשּלא צרי אבל וׁשנה; ׁשנה ּבכל ולמחֹות לחזר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹצרי
צרי ,לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה מחאה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹּבין
ׁשנים  ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשלׁש; ּכל ּבסֹוף ְְְְִִִִַָָָָָָֹֹלמחֹות

ּכלּום. אינּה - מחה ּכ ואחר ְְְִֵַַָָָּגמּורֹות,
.Ë ּפרֹות קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון 'ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

טען  ואפּלּו ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לי' ּונתנם זֹו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׂשדה
אֹו מכר לא ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתנּה אֹו לֹו מכרּה ְְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשּׁשמעֹון
לֹו ונֹותן זֹו, ּבׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה לא - ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתן

.ּפרֹותיה  ֵֶָ
.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה 'אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען

וחֹוזרת  נאמן, - מכרּתי' לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא  ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשמעֹון;

ּבֹו ׁשּבארנּו.מחה ּכמֹו , ְְִֵֶַָ

יב  ¤¤ּפרק
יֹום ‡. חסר היּו אפּלּו ליֹום; מּיֹום ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

מּמּנה  אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ּדברים אחד ּבּמה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרֹות עֹוׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות ּכגֹון [רווחים]אמּורים? - ּתדיר ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

והחנּיֹות, והּמערֹות, והּׁשיחין, והּבֹורֹות, והחצרֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָֻהּבּתים,
ּוׂשדה  הּבּדין, ּובּתי והּׁשֹובכֹות, והּמרחציֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּפּונּדקּיֹות,
ונֹוטעין, ּבּה וזֹורעין ּתמיד אֹותּה ׁשּמׁשקין הּׁשלהין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבית
ׁשּבארנּו. ּכמֹו המהּלכין, העבדים וכן והּפרּדסין; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהּגּנֹות,
ּוׂשדה  ּבלבד, ּגׁשמים מּמי ׁשֹותה ׁשהיא הּבעל ׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאבל
ּתבּואֹות  ׁשלׁש ׁשאכל ּכיון אּלא ליֹום; מּיֹום אינּה - ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאילן
ׂשדה  היתה ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו הרי אחד, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹמּמין
ׁשלׁש ּובצר ענבים, ׂשדה אֹו ּגדירֹות, ׁשלׁש וגדר ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹּתמרים,

אּלּו הרי - מסיקֹות ׁשלׁש ּומסק זיתים, ׂשדה אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹּבצירֹות,
היה  ולא רצּופין, האילנֹות היּו ואפּלּו והחזיק. ׁשנים, ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹֹּכׁשלׁש
ואכלן  הֹואיל - ליבׁש סֹופן ׁשהרי להן, הראּוי הרחק ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביניהן

החזיק. ׁשנים, ְִִֶָָֹׁשלׁש
אֹו·. ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּבחצר ּדר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא

ּבעל [לאחרים]ׁשהׂשּכירּה טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
'ׁשּמא  אֹו ּובּלילה', ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא 'ׁשּמא ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
זֹו הרי - ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ׁשהׂשּכירּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
אּלּו ׁשּׁשנים עדים הבא 'אֹו לּמחזיק: ואֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
ואמרּו: ׁשנים ּבאּו אפּלּו ּתסּתּלק'. אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּגמּורֹות

ׂשכר ּבחצ [השכיר]'לנּו ּדרנּו ואנּו וטען , ּובּלילה', ּבּיֹום זֹו ר ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָ
- ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשּדרּו עדים 'יביאּו ואמר: הּׂשדה ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבעל
ּתמיד; ּבּה ׁשּדרּו ראיה להביא הּׂשֹוכרין העדים אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָצריכין

ּבהם ּתלּוי הּדבר אליהם]ׁשּזה ּבטענת [נוגע ּתלּוי ואינֹו , ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָ
לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי ְְִִֵֶַַָהּמחזיק,

הרֹוכלין ‚. מן ּבּה, ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
אֹותן טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות את המחּזרין [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] לֹו:הטענות אֹומר - חזקה עדי ּוכׁשּיביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכּתחּלה;
ּדברים  ּבּמה ּובּלילה'. ּבּיֹום ּבּה מחזיק ׁשהיית עדים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ'הבא
לדּור  עׂשּויֹות ׁשהן ּבהן, וכּיֹוצא ּובּתים ּבחצרֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאמּורים?
ּבהן, וכּיֹוצא ּתּגרים ׁשל החנּיֹות אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבתֹוכן
ּבּיֹום, ׁשנים ׁשלׁש ּבּה ׁשּדר ּכיון - ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאין

חזקה. זֹו ֲֲֵָָהרי
זֹו.„. אחר זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צריכֹות ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשלׁש

והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבׂשדה, ׁשהחזיק זרע]הרי ׁשנה,[לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָ
לא  ׁשנים, ּכּמה ּכן עׂשה אפּלּו - ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָָֹּוזרעּה
על  אף - להֹוביר הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ּדרּכם היה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחזיק.
ׁשנה  זֹורעין ּומקצתן ׁשנה, אחר ׁשנה זֹורעין ׁשּמקצתן ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָּפי
'לא  אֹומר: הּוא ׁשהרי החזיק; זה הרי - ׁשנה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּומֹובירין
הּזריעה'. ּבׁשנת הרּבה ׁשּתעׂשה ּכדי אּלא אֹותּה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהֹוברּתי

אכלּה‰. האחד - ׁשנים ׁשׁש ּבׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני
אכלּה[החזיק] והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָׁשנה

ׁשהרי  מהן; לאחד חזקה עלתה לא - וׁשּׁשית ּורביעית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשנּיה
ׁשהחזיק  ׁשמעּתי ולא ראיתי ׁשּלא 'ּכיון אֹומר: הּקרקע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעל
,לפיכ מחיתי'. לא זה מּפני ׁשנה, אחר ׁשנה אחד אדם ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבּה
ׁשנה  ּבּה ׁשּיׁשּתּמׁשּו ּביניהן, ׁשטר הּׁשּתפין אּלּו ּכתבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאם
חזקה; להן עלתה ׁשנים, ׁשלׁש ׁשעברּו ּכיון - ׁשנה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחר

קֹול את [פרסום]ׁשהּׁשטר, אּבד מחה, ולא והֹואיל לֹו, יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ׁשנים, ּבֹו ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַזכּותֹו.

החזיקּו. הרי ּביניהן, ׁשטר ּכתבּו אם - ׁשנה אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשנה
.Â,ׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

ּבׁשטר, לזה זה מכרּו אם - ׁשנה ואכלּה ׁשני ללֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּומכרּה
ואם  מחה. ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים  ׁשהּבעלים חזקה, אינּה ּבׁשטר, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא  ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא 'ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאֹומרים:

למחֹות' .הצרכנּו ְְְִַֻ
.Ê,ׁשנה והּבן ׁשּתים האב ׁשּתים, והּבן ׁשנה האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
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ּבֹו נזהרּת ולא ׁשטר ל היה ּבאמת אם - ׁשנים ׁשלׁש ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָָָָֹֹּבתֹו
עצמ'.[לשומרו] על הפסדּת אּתה ,ְְְְִַַַַָָ

.Â אל' להם: ואמר העדים, ּבפני ׁשמעֹון מחה אם ,ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלפיכ
זה ּדבר אם [מחאתי]ּתֹוציאּו אבל מחאה. זֹו אין - מּפיכם' ְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

ּגם  הרי - מּפינּו' יֹוצא זה ּדבר 'אין מעצמן: העדים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָאמרּו
עליו מצּוה אדם ׁשאין ׁשּדבר מחאה; לפרסמו]זֹו ,[שלא ְְֵֶֶֶָָָָָָָָֻ

ואמר [מגלהו]אֹומרֹו לעדים צּוה אם וכן ּבכּונה. ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
אנּו 'אין מעצמן: הן ׁשאמרּו אֹו ּתֹודיעּוהּו', 'אל ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלהם:
ׁשאינן  ּפי על ׁשאף היא; מחאה זֹו ּגם - אֹותֹו' ְִִִִֵֶֶַַַָָָמֹודיעין

אליו. יּגיע והּדבר לאחרים, הם מֹודיעין אֹותֹו, ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹודיעין
.Êמׁשּתּמׁש ׁשהּוא 'ּפלֹוני ׁשנים: ּבפני אֹומר הּמחאה? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכיצד

אֹותֹו ּתֹובע אני ולעתיד הּוא, ּגזלן - 'ּבׂשדי אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבחצרי'
'מׁשּכֹונה, אֹו ּבידֹו', היא 'ׂשכּורה להם: אמר אם וכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבּדין'.
ּבּדין', אֹותֹו ּתֹובע אני נתּתי , אֹו ׁשּמכרּתי עלי יטען ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
מחה  ׁשּלא ּפי על אף מחאה, זֹו הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוכן
'ּפלֹוני  להן: אמר אם אבל זה. ּבּה ׁשהחזיק זֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבמדינה
ראּובן  ׁשהרי מחאה; זֹו אין - הּוא' ּגזלן ּבחצרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמׁשּתּמׁש
ּולפיכ ּבלבד, אֹותי חרף ׁשּמא אמרּתי: 'ּכׁשּׁשמעּתי, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹומר:

ּבׁשטרי' נזהרּתי .לא ְְְִִִִַָֹ
.Áוכֹותבין ׁשנים; ּבפני בשטר]מחאה ּפי [מחאתו על אף , ְְְְְִִִִֵַַַָָ

אינֹו ראׁשֹונה, ּבׁשנה ׁשּמחה וכיון 'ּכתבּו'. להם אמר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּלא
יהיה  ׁשּלא צרי אבל וׁשנה; ׁשנה ּבכל ולמחֹות לחזר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹצרי
צרי ,לפיכ ּגמּורֹות. ׁשנים ׁשלׁש למחאה מחאה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹּבין
ׁשנים  ׁשלׁש ועמד מחה, ואם ׁשלׁש; ּכל ּבסֹוף ְְְְִִִִַָָָָָָֹֹלמחֹות

ּכלּום. אינּה - מחה ּכ ואחר ְְְִֵַַָָָּגמּורֹות,
.Ë ּפרֹות קּבץ הּׂשדה ּבעל ׁשמעֹון 'ׁשּזה עדים, ראּובן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהביא

טען  ואפּלּו ראּובן, ּביד הּׂשדה ּתעמד - לי' ּונתנם זֹו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׂשדה
אֹו מכר לא ׁשאּלּו הּיֹום; לֹו נתנּה אֹו לֹו מכרּה ְְְִִֶֶַַָָָָָֹׁשּׁשמעֹון
לֹו ונֹותן זֹו, ּבׂשדה ראּובן את מׁשּמׁש היה לא - ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתן

.ּפרֹותיה  ֵֶָ
.È,הֹורדּתיו ּולפרֹות הּדבר, היה 'אמת ואמר: ׁשמעֹון ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָטען

וחֹוזרת  נאמן, - מכרּתי' לא הּגּוף אבל הּפרֹות, היּו ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשּלֹו
ולא  ׁשנים ׁשלׁש ּבפניו ראּובן אכלּה ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשמעֹון;

ּבֹו ׁשּבארנּו.מחה ּכמֹו , ְְִֵֶַָ

יב  ¤¤ּפרק
יֹום ‡. חסר היּו אפּלּו ליֹום; מּיֹום ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹׁשלׁש

מּמּנה  אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ּדברים אחד ּבּמה . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפרֹות עֹוׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות ּכגֹון [רווחים]אמּורים? - ּתדיר ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

והחנּיֹות, והּמערֹות, והּׁשיחין, והּבֹורֹות, והחצרֹות, ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָֻהּבּתים,
ּוׂשדה  הּבּדין, ּובּתי והּׁשֹובכֹות, והּמרחציֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּפּונּדקּיֹות,
ונֹוטעין, ּבּה וזֹורעין ּתמיד אֹותּה ׁשּמׁשקין הּׁשלהין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבית
ׁשּבארנּו. ּכמֹו המהּלכין, העבדים וכן והּפרּדסין; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהּגּנֹות,
ּוׂשדה  ּבלבד, ּגׁשמים מּמי ׁשֹותה ׁשהיא הּבעל ׂשדה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאבל
ּתבּואֹות  ׁשלׁש ׁשאכל ּכיון אּלא ליֹום; מּיֹום אינּה - ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאילן
ׂשדה  היתה ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו הרי אחד, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹמּמין
ׁשלׁש ּובצר ענבים, ׂשדה אֹו ּגדירֹות, ׁשלׁש וגדר ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹּתמרים,

אּלּו הרי - מסיקֹות ׁשלׁש ּומסק זיתים, ׂשדה אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹּבצירֹות,
היה  ולא רצּופין, האילנֹות היּו ואפּלּו והחזיק. ׁשנים, ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָָֹֹּכׁשלׁש
ואכלן  הֹואיל - ליבׁש סֹופן ׁשהרי להן, הראּוי הרחק ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביניהן

החזיק. ׁשנים, ְִִֶָָֹׁשלׁש
אֹו·. ׁשנים, ׁשלׁש זֹו ּבחצר ּדר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹהביא

ּבעל [לאחרים]ׁשהׂשּכירּה טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
'ׁשּמא  אֹו ּובּלילה', ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא 'ׁשּמא ואמר: ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחצר
זֹו הרי - ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ׁשהׂשּכירּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלּו
אּלּו ׁשּׁשנים עדים הבא 'אֹו לּמחזיק: ואֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָטענה;
ואמרּו: ׁשנים ּבאּו אפּלּו ּתסּתּלק'. אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּגמּורֹות

ׂשכר ּבחצ [השכיר]'לנּו ּדרנּו ואנּו וטען , ּובּלילה', ּבּיֹום זֹו ר ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָ
- ּובּלילה' ּבּיֹום ּבּה ׁשּדרּו עדים 'יביאּו ואמר: הּׂשדה ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּבעל
ּתמיד; ּבּה ׁשּדרּו ראיה להביא הּׂשֹוכרין העדים אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָצריכין

ּבהם ּתלּוי הּדבר אליהם]ׁשּזה ּבטענת [נוגע ּתלּוי ואינֹו , ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָ
לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי ְְִִֵֶַַָהּמחזיק,

הרֹוכלין ‚. מן ּבּה, ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה
אֹותן טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות את המחּזרין [בי"ד ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

במקומו] לֹו:הטענות אֹומר - חזקה עדי ּוכׁשּיביא ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלכּתחּלה;
ּדברים  ּבּמה ּובּלילה'. ּבּיֹום ּבּה מחזיק ׁשהיית עדים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ'הבא
לדּור  עׂשּויֹות ׁשהן ּבהן, וכּיֹוצא ּובּתים ּבחצרֹות ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאמּורים?
ּבהן, וכּיֹוצא ּתּגרים ׁשל החנּיֹות אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻּבתֹוכן
ּבּיֹום, ׁשנים ׁשלׁש ּבּה ׁשּדר ּכיון - ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשאין

חזקה. זֹו ֲֲֵָָהרי
זֹו.„. אחר זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צריכֹות ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹׁשלׁש

והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבׂשדה, ׁשהחזיק זרע]הרי ׁשנה,[לא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָ
לא  ׁשנים, ּכּמה ּכן עׂשה אפּלּו - ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ְְֲִִִֵַָָָָָָָָָָָֹּוזרעּה
על  אף - להֹוביר הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ּדרּכם היה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהחזיק.
ׁשנה  זֹורעין ּומקצתן ׁשנה, אחר ׁשנה זֹורעין ׁשּמקצתן ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָָָּפי
'לא  אֹומר: הּוא ׁשהרי החזיק; זה הרי - ׁשנה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּומֹובירין
הּזריעה'. ּבׁשנת הרּבה ׁשּתעׂשה ּכדי אּלא אֹותּה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהֹוברּתי

אכלּה‰. האחד - ׁשנים ׁשׁש ּבׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני
אכלּה[החזיק] והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָׁשנה

ׁשהרי  מהן; לאחד חזקה עלתה לא - וׁשּׁשית ּורביעית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשנּיה
ׁשהחזיק  ׁשמעּתי ולא ראיתי ׁשּלא 'ּכיון אֹומר: הּקרקע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעל
,לפיכ מחיתי'. לא זה מּפני ׁשנה, אחר ׁשנה אחד אדם ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבּה
ׁשנה  ּבּה ׁשּיׁשּתּמׁשּו ּביניהן, ׁשטר הּׁשּתפין אּלּו ּכתבּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאם
חזקה; להן עלתה ׁשנים, ׁשלׁש ׁשעברּו ּכיון - ׁשנה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחר

קֹול את [פרסום]ׁשהּׁשטר, אּבד מחה, ולא והֹואיל לֹו, יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ׁשנים, ּבֹו ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַזכּותֹו.

החזיקּו. הרי ּביניהן, ׁשטר ּכתבּו אם - ׁשנה אחר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשנה
.Â,ׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

ּבׁשטר, לזה זה מכרּו אם - ׁשנה ואכלּה ׁשני ללֹוקח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּומכרּה
ואם  מחה. ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים  ׁשהּבעלים חזקה, אינּה ּבׁשטר, ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא  ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא 'ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹאֹומרים:

למחֹות' .הצרכנּו ְְְִַֻ
.Ê,ׁשנה והּבן ׁשּתים האב ׁשּתים, והּבן ׁשנה האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
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זֹו הרי - ׁשנה הּבן מן והּלֹוקח ׁשנה והּבן ׁשנה האב ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה
ּבׁשטר  ׁשּלקח והּוא, .חזקה; ְְֲִֶַָָָָ

.Áּבנֹו ּובפני ׁשנה, הּׂשדה ּבעל ׁשהיה האב ּבפני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאכלּה
האב  ּבפני אֹו ׁשנה, הּבן ּובפני ׁשּתים האב ּבפני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתים,

ּוב  זֹוׁשנה הרי - ׁשנה הּבן מן לֹוקח ּובפני ׁשנה ּבנֹו פני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ
לא  ׁשהרי - ׂשדֹותיו ּבכלל זֹו ׂשדה הּבן ׁשּמכר והּוא, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקה;

לב]הּכיר ּבׁשטרֹו.[שם נזהר לא ּולפיכ ׁשּנמּכרה, הּמחזיק ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹ
מחאה  ל אין עצמּה, ּבפני זֹו ׂשדה הּבן מכר אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאבל

מּזֹו. ְִָּגדֹולה
.Ë ולא הֹואיל - ׁשנים ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֲִִִַַַָָָָָָָָֹנרּה

חזקה  אינּה ּבּה, ּופּתח נהנה הּמים, ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן . ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
אדמה]וׁשּדד רגבי ּפרֹות,[פירר אכל ולא הֹואיל - ּבלבד ְְְִִִֵֵַַָֹ

חזקה. ֲֵָָָאינּה
.È לא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה

נהנה  לא ׁשהרי .החזיק, ְֱֲִֵֶֶֶָֹ
.‡Èׁשחת בישולה]אכלּה קודם ואם [תבואה החזיק; לא , ְְֲִִֶַַָָֹ

הרי  - יקרין ׁשּדמיו מּפני לׁשחת, לזרע ּדרּכן הּמקֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
חזקה. ֲָָזֹו

.·È ׁשּנהנה ּפי על אף - וכלאים ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה
חזקה  זֹו הרי .ּבעברה, ֲֲֲֵֵַָָָ

.‚È ראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
ּבֹו ׁשּיׁשטח ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
נהנה  לא ואם ּבזה; וכּיֹוצא הּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּפרֹות

החזיק  לא לֹו, הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ּכל .ּבֹו ְְִִֶַָָָָָָָָֹֹ
.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה

ורחים, וכירים ּתּנּור מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשהיה
העמיד  ׁשּלא ּבין מחיצה ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן ְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹאֹו
ּבּיֹום  ׁשנים ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם -ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מקֹום  לי נתּת 'אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָּובּלילה,

חזקה  זֹו הרי - לי' 'מכרּתֹו אֹו .זה', ְְֲֲִֵֶַָָ
.ÂË חּוץ וזרע ּבּה, ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻׂשדה

ׁשאכלֹו ּפי על אף - ׁשמּור ׁשאינֹו הּמקֹום ּבכל ונהנה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלּגדר,
טֹוענין  ׁשהּבעלים חזקה; לֹו עלתה לא ׁשנה, אחר ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹׁשנה
ּכל  אמרנּו: מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו 'ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻואֹומרין:
והּוא  מחיתי'. לא ּולפיכ ּתאכלּנּו; הּׂשדה חּית - ּׁשּיזרע ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמה
ויד  חּיה ּכל רגל אּלא ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע לכל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדין

ּבֹו מצּויין אדם .ּכל ְִָָָ
.ÊËרבע מּבית חּוץ ּכּלּה שטח]אכלּה ּבכּלּה,[מדת החזיק - ְְֲִִֵֶַָָָָֹֻֻ

מקֹום  היה אפּלּו ּבֹו; נהנה ׁשּלא רבע ּבית מאֹותֹו ְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹֹחּוץ
לֹו, ּכראּוי ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא הֹואיל - הּׂשדה ּבתֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹחּלמיׁש

חזקה. ּבֹו לֹו ֲֵָָאין
.ÊÈּב אחד החזיק החזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל אילנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

טֹוען  מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלם  ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו' ואני ׁשּלי, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ'ׁשהּכל
והּוא  לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש ׁשנים, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹׁשלׁש

האֹורה וזה [המלקט]ּכמלא ואילן; אילן לכל חּוצה וסּלֹו ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש ּבּקרקע, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָׁשהחזיק

.ÁÈ ּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹוכן
לֹו יׁש זה הרי - וקרקעֹו' זה אילן לי מכרּת 'אּתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאילן:

הּתהֹום  עד האילן, ּכעבי .קרקע ְְֳִִַַַַָָָ
.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹׂשדה

ׁשנּיה, ּבׁשנה וע ׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
העׂשרה  ׁשּיהיּו והּוא, ּבּכל; החזיק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹועׂשרה
ׁשאר  הֹוציאּו ולא סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻׁשאכל
ולא  ּפרֹות, האילנֹות ׁשאר הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; ְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹהאילנֹות

ּׁשאכל  ּבמה אּלא החזיק לא - .אכלן ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹ
.Îּובזזּו הּפרֹות, מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הֹואיל  - עליהן ּפרֹותיהן הּניח אם אבל הּפרֹות. ׁשאר ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהעם
ּבכל  החזיק - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָואכל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשדה,

ה'תשע"ג  טבת כ"ב שישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף ּבידן, הּקרקע את מעמידין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו

והאּפיטרֹוּפין, והאריסין, האּמנין, ׁשנים: ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֻׁשאכלּוה
ּובן  ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה אׁשּתֹו, ּבנכסי והאיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻוהּׁשּתפין,
אין  מאּלּו, אחד ׁשּכל הּבן; ּבנכסי והאב אביו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבנכסי

בנכסיהם]מקּפידין שימוש אכילתן [על אין לפיכ זה, על זה ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּתחזר  אּלא הּבעלים, ּבהם מחּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹראיה,
להן  ידּועה הארץ ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּקרקע

שלהן] שהיא נתנּו,[מפורסם ולא מכרּו ׁשּלא הּסת ויּׁשבעּו ,ְְְְְִֵֶֶָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

אין ·. - והּגֹוי והּגזלן, הּזמן, אֹותֹו ׁשל ּגלּיֹות ראׁשי ְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָֻוכן
וקטן  ׁשֹוטה חרׁש וכן זרֹוע. ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאכילתן
ׁשּתעמד  ּכדי טענה להן ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

לּבעלים  ּתחזר אּלא ּבידם; ּבנכסיהן,הּקרקע הּמחזיק וכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ראיה. אכילתֹו ְֲִֵָָָאין

ׂשדה ‚. ׁשאכל ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
ׁשני ּבידֹו,[שנות]ׁשמעֹון לקּוחה ׁשהיא טֹוען והּוא חזקה, ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָ

עדים  הביא וכן לֹו, ידּועה ׁשהיא עדים ׁשמעֹון ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָוהביא
אּפיטרֹוּפֹו, אֹו אריסֹו אֹו ּבּה ׁשּתפֹו ׁשהּוא ידּוע ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻׁשראּובן
הּסת  ויּׁשבע לׁשמעֹון, הּׂשדה ּתחזר - מחה לא זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּומּפני

מכ  לׁשארןׁשּלא הּדין והּוא נתן. ולא לעיל]ר .[האמורים ְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
אֹו ׁשּתף היה ׁשראּובן ראיה ׁשמעֹון הביא לא אם ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֹֻאבל
ׁשּתפי, היה 'ּכן, ואמר: מעצמֹו הֹודה ראּובן אּלא ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻאריס,
היה  'לא לֹומר ויכֹול חזקה, ׁשני ואכל הֹואיל - לי' ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹּומכר

אדם. ּכל ּכׁשאר נאמן, זה הרי - מעֹולם' ְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻׁשּתפי
אֹותּה„. מתּקנין אֹו ּבּה ּבֹונין ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהאּמנין

ׁשנים  ׁשלׁש אֹותּה אכלּו אם - מאּמנּותן ירדּו רּבֹות. ְְִִִֵַָָָָָָָָֹֻׁשנים
חזקה  להן יׁש מאּמנּותן, ׁשּירדּו .מאחר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

ּבעל ‰. ׁשל לאביו אריס ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאריסין
ּבּתי  ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשדה,

המשפחה]אבֹות אם [בית  אבל ּבידֹו. הּבעלים ממחין אין , ְְְֲִִִֵַַָָָָ
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ואכלּה הֹואיל - ּתחּלה אריס לֹו ׁשּנעׂשה הּוא [החזיק]זה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
לּבעלים: ואֹומרין ּבידֹו, אֹותּה מעמידין חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֻּכּלּה

ּבֹו'? מחית ולא ׁשנה, אחר ׁשנה אכל היא'ְִִֵַַַַָָָָָָֹ
.Âלֹו יׁש ידֹו, מּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי ׁשל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס

והּוא  אדם, לנכסי אחרים אריסין מֹורידין ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָחזקה;
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
ׁשּירד  ואריס אֹותֹו. עׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻחזקה;

החזיק  - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּה .מאריסּותֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Ê ּבין זֹו ׂשדה על אּפיטרֹוּפין ׁשהיּו ּבין ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּפיטרֹוּפין

אֹותם  ׁשּמּנה ּבין ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנה ּבין נכסים, ׁשאר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעל
והּניחּו היתֹומים וגדלּו יתֹומים ּבין [השאירו]אבי אֹותם, ְְְְְֲִִִִִֵַָָ

והן  הֹואיל - והכנסתֹו הֹוצאתֹו על אּפיטרֹוּפין אדם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמּנה
האּפיטרֹוּפין  עברּו חזקה. להן אין ּברׁשּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין

חזקה. זֹו הרי - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמּמּנּוין,
.Á ּדין ּבּה ואין זֹו, ּבׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

לחלקה]חלּקה שייך האחד [לא ּכּלּה את ׁשאכל ּפי על אף - ֲִֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
ּדין  ּבּה יׁש ואם ׁשניהם. ּבחזקת היא הרי ׁשנים, ּכּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהם
ׁשהרי  חזקה; לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה האחד ואכלּה ְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻחלּקה,
היא נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא ּבאמת 'אם לׁשּתפֹו: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאֹומרין
ׁשלׁש ּבכל ּבֹו מחית ולא ׁשֹותק, ואּתה ּכּלּה, את ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻאכל
על  אף - חזקה ׁשני אׁשּתֹו נכסי ׁשאכל האיׁש וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשנים'?
עּמּה התנה ואפּלּו ּבנכסיה, ּפרֹות לֹו ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
והרס, ּובנה אכל ּכ ואחר יירׁשּנה, ׁשּלא ארּוסה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכׁשהיא
נכסי  ּפרֹות ׁשאכלה האּׁשה וכן ּׁשעׂשה; מה ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָועׂשה
ּפי  על אף - ׁשנים ּכּמה ּכחפצּה ּבהן ונׁשּתּמׁשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבעלּה,
אין  - אחרֹות ׂשדֹות ואכלה ּבמזֹונֹותיה, ׂשדה לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיחד
אביו, ׁשל ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא הּבן וכן ראיה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאכילתן

ׁש אביו נכסי אכל אם - ּביתֹו ּבני ּבכלל חזקה,ונחׁשב ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשני  ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא זה ּבן נכסי ׁשאכל האב ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכן

ראיה. אכילתן אין - ְֲֲִֵָָָָָָחזקה
.Ëמאביו ׁשּפרׁש אפּלּו[משולחנו]ּובן ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

אדם. ּכל ּכׁשאר הם הרי - ּגרּוׁשין ְְֲִִֵֵֵֵָָָָספק
.È ּכח ּבידן ׁשהיה לפי - חכמים ּבימי ׁשהיּו ּגלּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻראׁשי

אכילתם אין העם, את אחר [חזקתם]לרּדֹות וכן ראיה; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
אין  ׁשנים, ּכּמה ׁשאכל ּפי על אף - ּבנכסיהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיק
ּכל  - ּתקפה ׁשּידן מּפני ממחין, ׁשאינם לפי ראיה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכילתֹו
ׁשּלא  הּסת, נׁשּבעין אבל מּמּנה; זה מסּלקין ׁשּירצּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזמן
ׁשּלא  ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו הן ואם נתנּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמכרּו

להן. נתן ולא להן מכר ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמכר
.‡È מי אֹו זֹו, ׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּגזלן

ּפי  על אף - ממֹון עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהחזקּו
הּׂשדה  ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ׂשדה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאכל

.לּבעלים  ְִַָ

יד  ¤¤ּפרק
אכילתן‡. ׁשאין אּלּו עדים [חזקתם]ּכל הביאּו אם - ראיה ְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

נתנ  אֹו זֹו, ׂשדה הּבעלים להן -ׁשּמכרּו ּבמּתנה להם ּוה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבאיזה  אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן, מן חּוץ ראיה; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָראיתם
ּברזל צאן ּבנכסי אמרּו? על נכסים ברזל שחובת - [נדוניה ְְְְְִִֵֶַָָֹ

קרנם] על לשמור ׁשּיחדהבעל ּבׂשדה אֹו לּה[הוסיף], ְִֵֶֶָָ
לּה ׁשּנתן ּובׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּובׂשדה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה,

מלֹוג ּבנכסי אבל מּׁשּלֹו. לבעלה]ּבׁשּום הביאה יׁש[שלא - ְְְְֲִִֵֵֶָ
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, ְְְְְִִֵֶַָָלֹו

ׂשדה ·. על ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד
עדים, ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזֹו
'לא  אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ׂשדה לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּמכר
הּׂשדה  את מֹוציאין - לֹו' הֹודינּו הּיראה מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנּו,
לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמּידֹו,
לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין - וכ ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּכ

ּגזלה  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדמים, את .הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו‚. ׂשדה ׁשאכלּו האּפיטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּבן

נתנּו[שנות]ׁשני אֹו להם מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם - חזקה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ
להם  ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להם יׁש ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻלהם,
הביאּו ואם חזקה. להם אין חזקה, ׁשני ׁשאכלּוה ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאבֹותיהם
להן  נתנּוה אֹו להן, ׁשּמכרּוה לאביהם הּבעלים ׁשהֹודּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעדים

ּבידם  הּׂשדה את מעמידין -. ְֲִִֶֶַַָָָ
הּבעלים „. ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף - הּגזלן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבן

אפּלּו - הּגזלן ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אין  אביו, אבי ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש אביו, ּבטענת ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָּבא

חזקה  .לֹו ֲָָ
ואם ‰. ראיה; אכילתֹו אין ׁשנים, ּכּמה אכלּה אפּלּו - ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָהּגֹוי

ׁשבּועה; ׁשּום ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
מחמת  הּבא ויׂשראל ליׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ממנו]הּגֹוי ראיה.[קנה אכילתֹו ואין ּכגֹוי, הּוא הרי - ְְְֲֲִֵֵַָָָ
.Âלקחּה 'ּבפני ואמר: הּגֹוי מחמת הּבא הּיׂשראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטען

זה  הרי - עלי' המערער הּיׂשראל מּזה לי ׁשּמכרּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּגֹוי
לקחּתיה  'אני לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנאמן,
'מּפלֹוני  לֹומר יכֹול - חזקה' ׁשני אכלּתיה והרי ,ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָמּמ

'מּמ לקחּה ׁשּבפני .לקחּתיה, ְְְְְִִֶַַָָָָ
.Êמחזיקין חזקה]אין מועילה ואפּלּו[לא קטן, ּבנכסי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

ּוׁשּתים  אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ּבפניו אכלּה ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהגּדיל.
אין  - לי' נתּת 'אּתה לי', מכרּת 'אּתה וטען: ׁשהגּדיל, ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
אחר  רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה ׁשּיאכל עד ּכלּום; ְְִֶֶַַַַָָָֹֹזה

ְִִֶׁשהגּדיל.
.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי

-[משכון]'מׁשּכֹונה 'וכ ּכ עליהם חֹוב לי ויׁש ּבידי, הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשהרי  נאמן; - ּבידי' הם 'לקּוחים אמר: רצה ואּלּו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהֹואיל
מּׂשכרּה ּגֹובה זה והרי זה; ׁשל לאביו ׁשהיא מחזקת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻאינּה
ׁשהיא  קֹול עליה יצא אם אבל ליתֹומים. ותחזר ּׁשּטען, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמה
קטן; ּבנכסי מחזיקין אין ׁשהרי נאמן, אינֹו - יתֹומים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ׁשּיגּדלּו, עד ליתֹומים ׁשאכל הּפרֹות וכל הּׂשדה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹותחזר

ּדין. עּמהם ְֲִִֶֶַָויעׂשה
.Ë לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה

על  לי יׁש 'חֹוב לֹומר נאמן - מאביהן' ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לקּוחה
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ואכלּה הֹואיל - ּתחּלה אריס לֹו ׁשּנעׂשה הּוא [החזיק]זה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
לּבעלים: ואֹומרין ּבידֹו, אֹותּה מעמידין חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֻּכּלּה

ּבֹו'? מחית ולא ׁשנה, אחר ׁשנה אכל היא'ְִִֵַַַַָָָָָָֹ
.Âלֹו יׁש ידֹו, מּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי ׁשל ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס

והּוא  אדם, לנכסי אחרים אריסין מֹורידין ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָחזקה;
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
ׁשּירד  ואריס אֹותֹו. עׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻחזקה;

החזיק  - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּה .מאריסּותֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
.Ê ּבין זֹו ׂשדה על אּפיטרֹוּפין ׁשהיּו ּבין ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּפיטרֹוּפין

אֹותם  ׁשּמּנה ּבין ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנה ּבין נכסים, ׁשאר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעל
והּניחּו היתֹומים וגדלּו יתֹומים ּבין [השאירו]אבי אֹותם, ְְְְְֲִִִִִֵַָָ

והן  הֹואיל - והכנסתֹו הֹוצאתֹו על אּפיטרֹוּפין אדם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּמּנה
האּפיטרֹוּפין  עברּו חזקה. להן אין ּברׁשּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָמׁשּתּמׁשין

חזקה. זֹו הרי - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמּמּנּוין,
.Á ּדין ּבּה ואין זֹו, ּבׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין

לחלקה]חלּקה שייך האחד [לא ּכּלּה את ׁשאכל ּפי על אף - ֲִֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
ּדין  ּבּה יׁש ואם ׁשניהם. ּבחזקת היא הרי ׁשנים, ּכּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהם
ׁשהרי  חזקה; לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה האחד ואכלּה ְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻחלּקה,
היא נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא ּבאמת 'אם לׁשּתפֹו: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאֹומרין
ׁשלׁש ּבכל ּבֹו מחית ולא ׁשֹותק, ואּתה ּכּלּה, את ְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻאכל
על  אף - חזקה ׁשני אׁשּתֹו נכסי ׁשאכל האיׁש וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשנים'?
עּמּה התנה ואפּלּו ּבנכסיה, ּפרֹות לֹו ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
והרס, ּובנה אכל ּכ ואחר יירׁשּנה, ׁשּלא ארּוסה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכׁשהיא
נכסי  ּפרֹות ׁשאכלה האּׁשה וכן ּׁשעׂשה; מה ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָועׂשה
ּפי  על אף - ׁשנים ּכּמה ּכחפצּה ּבהן ונׁשּתּמׁשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבעלּה,
אין  - אחרֹות ׂשדֹות ואכלה ּבמזֹונֹותיה, ׂשדה לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּיחד
אביו, ׁשל ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא הּבן וכן ראיה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאכילתן

ׁש אביו נכסי אכל אם - ּביתֹו ּבני ּבכלל חזקה,ונחׁשב ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשני  ׁשלחנֹו על סֹומ ׁשהּוא זה ּבן נכסי ׁשאכל האב ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוכן

ראיה. אכילתן אין - ְֲֲִֵָָָָָָחזקה
.Ëמאביו ׁשּפרׁש אפּלּו[משולחנו]ּובן ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

אדם. ּכל ּכׁשאר הם הרי - ּגרּוׁשין ְְֲִִֵֵֵֵָָָָספק
.È ּכח ּבידן ׁשהיה לפי - חכמים ּבימי ׁשהיּו ּגלּיֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻראׁשי

אכילתם אין העם, את אחר [חזקתם]לרּדֹות וכן ראיה; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָ
אין  ׁשנים, ּכּמה ׁשאכל ּפי על אף - ּבנכסיהם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהחזיק
ּכל  - ּתקפה ׁשּידן מּפני ממחין, ׁשאינם לפי ראיה. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאכילתֹו
ׁשּלא  הּסת, נׁשּבעין אבל מּמּנה; זה מסּלקין ׁשּירצּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹזמן
ׁשּלא  ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו הן ואם נתנּו. ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמכרּו

להן. נתן ולא להן מכר ׁשּלא הּסת נׁשּבע - ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמכר
.‡È מי אֹו זֹו, ׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּגזלן

ּפי  על אף - ממֹון עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהחזקּו
הּׂשדה  ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ׂשדה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאכל

.לּבעלים  ְִַָ

יד  ¤¤ּפרק
אכילתן‡. ׁשאין אּלּו עדים [חזקתם]ּכל הביאּו אם - ראיה ְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

נתנ  אֹו זֹו, ׂשדה הּבעלים להן -ׁשּמכרּו ּבמּתנה להם ּוה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ּבאיזה  אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן, מן חּוץ ראיה; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָראיתם
ּברזל צאן ּבנכסי אמרּו? על נכסים ברזל שחובת - [נדוניה ְְְְְִִֵֶַָָֹ

קרנם] על לשמור ׁשּיחדהבעל ּבׂשדה אֹו לּה[הוסיף], ְִֵֶֶָָ
לּה ׁשּנתן ּובׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ּובׂשדה ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻּבכתּבתּה,

מלֹוג ּבנכסי אבל מּׁשּלֹו. לבעלה]ּבׁשּום הביאה יׁש[שלא - ְְְְֲִִֵֵֶָ
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, ְְְְְִִֵֶַָָלֹו

ׂשדה ·. על ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד
עדים, ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזֹו
'לא  אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ׂשדה לֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּמכר
הּׂשדה  את מֹוציאין - לֹו' הֹודינּו הּיראה מּפני אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמכרנּו,
לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָמּידֹו,
לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין - וכ ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּכ

ּגזלה  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדמים, את .הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
זֹו‚. ׂשדה ׁשאכלּו האּפיטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻּבן

נתנּו[שנות]ׁשני אֹו להם מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם - חזקה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ
להם  ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להם יׁש ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֻלהם,
הביאּו ואם חזקה. להם אין חזקה, ׁשני ׁשאכלּוה ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמאבֹותיהם
להן  נתנּוה אֹו להן, ׁשּמכרּוה לאביהם הּבעלים ׁשהֹודּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעדים

ּבידם  הּׂשדה את מעמידין -. ְֲִִֶֶַַָָָ
הּבעלים „. ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף - הּגזלן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבן

אפּלּו - הּגזלן ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאביו,
אין  אביו, אבי ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש אביו, ּבטענת ְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָּבא

חזקה  .לֹו ֲָָ
ואם ‰. ראיה; אכילתֹו אין ׁשנים, ּכּמה אכלּה אפּלּו - ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָהּגֹוי

ׁשבּועה; ׁשּום ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹֹלא
מחמת  הּבא ויׂשראל ליׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ממנו]הּגֹוי ראיה.[קנה אכילתֹו ואין ּכגֹוי, הּוא הרי - ְְְֲֲִֵֵַָָָ
.Âלקחּה 'ּבפני ואמר: הּגֹוי מחמת הּבא הּיׂשראלי זה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָטען

זה  הרי - עלי' המערער הּיׂשראל מּזה לי ׁשּמכרּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּגֹוי
לקחּתיה  'אני לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנאמן,
'מּפלֹוני  לֹומר יכֹול - חזקה' ׁשני אכלּתיה והרי ,ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָמּמ

'מּמ לקחּה ׁשּבפני .לקחּתיה, ְְְְְִִֶַַָָָָ
.Êמחזיקין חזקה]אין מועילה ואפּלּו[לא קטן, ּבנכסי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

ּוׁשּתים  אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ּבפניו אכלּה ּכיצד? ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהגּדיל.
אין  - לי' נתּת 'אּתה לי', מכרּת 'אּתה וטען: ׁשהגּדיל, ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
אחר  רצּופֹות ׁשנים ׁשלׁש אֹותּה ׁשּיאכל עד ּכלּום; ְְִֶֶַַַַָָָֹֹזה

ְִִֶׁשהגּדיל.
.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי

-[משכון]'מׁשּכֹונה 'וכ ּכ עליהם חֹוב לי ויׁש ּבידי, הם ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשהרי  נאמן; - ּבידי' הם 'לקּוחים אמר: רצה ואּלּו ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהֹואיל
מּׂשכרּה ּגֹובה זה והרי זה; ׁשל לאביו ׁשהיא מחזקת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻאינּה
ׁשהיא  קֹול עליה יצא אם אבל ליתֹומים. ותחזר ּׁשּטען, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמה
קטן; ּבנכסי מחזיקין אין ׁשהרי נאמן, אינֹו - יתֹומים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ׁשּיגּדלּו, עד ליתֹומים ׁשאכל הּפרֹות וכל הּׂשדה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹותחזר

ּדין. עּמהם ְֲִִֶֶַָויעׂשה
.Ë לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה

על  לי יׁש 'חֹוב לֹומר נאמן - מאביהן' ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ'לקּוחה
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ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות'; מן אֹותֹו ואגּבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאביהן,
היא' 'ׁשּלי לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו. ִִִֶֶַָ

.Èהּמל ׁשהיה ּכגֹון נפׁשֹות, סּכנת מחמת ׁשּברח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹורח
מחזיקין אין - להמיתֹו אֹותֹו חזקה]מבּקׁש מועילה [לא ְְֲִִִֵֵַַַ

אין  - ׁשּלקח וטען ׁשנים, ּכּמה הּמחזיק אכל אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּבנכסיו.
מחית', לא 'לּמה הּׂשדה, לבעל אֹומרין ואין ראיה; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹאכילתֹו
הרי  ממֹון, מחמת הּבֹורח אבל ּבנפׁשֹו. מתעּסק ׁשהּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמּפני

ּבנכסיו. מחזיקין מחה, לא ואם אדם; ּככל ְְְְִִִִִַָָָָָָֹהּוא
.‡È ׁשני מקצת אכלּה ּכיצד? איׁש. אׁשת ּבנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקין

וטען  הּבעל, מיתת אחר ׁשנים וׁשלׁש הּבעל, ּבחּיי ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָֹחזקה
מּתֹו ּבידֹו, אֹותּה מעמידין - 'ּובעל אּת לי 'מכרּתּה ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָואמר:
אכלּה ׁשהרי ;'ּבעל מֹות אחר לקחּתיה מּמ' לֹומר ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיכֹול
אכלּה אם אבל ּבֹו. מחת ולא הּבעל, מיתת אחר חזקה ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹׁשני
מיתת  אחר חזקה ׁשני אכלּה ולא ׁשנים, ּכּמה ּבעלּה ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹּבחּיי

חזקה  לֹו אין - .ּבעלּה ֲֲֵַָָָ
.·È הרי ּכיצד? חזקה. אינּה טענה, עּמּה ׁשאין חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכל

לֹו: ואמר המערער ּובא ׁשנים, ּכּמה זֹו ׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאכל
יֹודע  'איני לֹו: ואמר הׁשיבֹו היא'! ׁשּלי זֹו? ׂשדה ל ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ'מאין
אין  - לתֹוכּה' ירדּתי אדם, לי אמר ׁשּלא וכיון היא, מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשל
ולא  לֹו, ׁשּנּתנה ולא ׁשּלקחּה, טען לא ׁשהרי חזקה; ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹזֹו
עד  מּידֹו, אֹותּה מֹוציאין אין טען, ׁשּלא ּפי על אף ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּירׁשּה.
ּתחזר  - עדים הביא ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער זה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיביא
ּפֹותחין  ואין ׁשאכל. הּפרֹות ּכל מּזה ּומֹוציאין הּׂשדה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו

ׁשטר [טוענים] 'ׁשּמא לֹו, אֹומרין ואין ּתחּלה; הּמחזיק ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלזה
יחזיר  טען, לא ואם מעצמֹו. הּוא ׁשּיטען עד ואבד', ל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ׁשטר  ׁשּיׁש מחמת חזקה ׁשני האֹוכל וכן ׁשאכל. הּפרֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל

ותחזר [מכירה] החזקה, ּבטלה - ּבטל הּׁשטר ונמצא ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹּבידֹו,
לּבעלים. הּפרֹות ּכל עם ְִִֵֶַַַָָָהּׂשדה

.‚Èׁשּדר [לקרקע]הּבא ראיה להביא צרי - ירּׁשה מחמת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻ
וכיון  אחד; יֹום אפּלּו ּבּה, נׁשּתּמׁש אֹו זֹו ּבׂשדה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאביו
ּבידֹו. אֹותּה מעמידין אביו, מחמת ׁשנים ׁשלׁש הּוא ְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשאכלּה
הּׂשדה  ּתחזר - ּכלל אביו ּבּה ׁשּדר ראיה הביא לא אם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאבל
אינֹו ׁשהרי ׁשּלֹו, ׁשהיא עדים לֹו ׁשּיׁש למערער הּפרֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוכל

זֹו קרקע נֹודעה ולא לֹו, נתן אֹו ׁשּמכר עליו [ששייכת טֹוען ְְְֵֶַַַַָָָָָֹ
ּכלּום,היתה] אינּה - אביו ּבּה ׁשּנראה ראיה הביא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָלאבֹותיו.

ראיה  להביא צרי אּלא קניּה; ולא אֹותּה לבּקר ּבא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹׁשּמא
אחד. יֹום אפּלּו אביו, ּבּה ֲִִֶֶָָָָׁשּדר

.„È ואמר המערער ּובא רּבֹות, ׁשנים זֹו ׂשדה ׁשאכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי
ׁשהיתה  אני 'יֹודע לֹו: ואמר הֹודה זֹו'? ּולׂשדה ּל 'מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלֹו:
לֹו ואמר ,'מּמ לקחּה והּוא לי מכרּה ּפלֹוני אבל ,ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשּל
והֹודה  הֹואיל - הּוא' ּגזלן ,ל ׁשּמכר 'ּפלֹוני ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהמערער:

ׁשּלֹו המערער]ׁשהיא הּׂשדה [של ּתחזר מּמּנּו, לקחּה וׁשּלא , ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עדים  המערער לזה ׁשאין ּפי על אף למערער, הּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוכל
עדים  הּמחזיק זה הביא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשהיא
לֹו: ׁשאמר אֹו אחד, יֹום אפּלּו ּבּה ּדר לֹו ׁשּמכרּה ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּפלֹוני
אֹותּה מעמידין - לי' מכרּה ּכ ואחר ,מּמ לקחּה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָ'ּבפני

ואמר  טען - רצה ואּלּו חזקתֹו, עם טענה לֹו יׁש ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבידֹו;
חזקה. ׁשני לֹו יׁש ׁשהרי לקחּתיה', מּמ'ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָ

טו  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ידּועה ׁשהיא עדים והביא הּׂשדה, על ׁשערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

היתה] ׁשּלקחּה[ששלו ׁשטר ׁשּבתֹוכּה זה והביא [קנאה], ְְְְִֵֶֶֶָָָָ
ׁשאכלּה עדים והביא -[שנות]ׁשני[החזיק]מּמּנּו, חזקה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

'קּים ּבּתחּלה: לֹו בבי"ד]אֹומרין נתקּים [אשר אם ;'ׁשטר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ
- לקּימֹו לֹו אפׁשר אי ואם ּבּׁשטר; ויּדֹון מּוטב, הרי -ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ׁשּלקחּה. הּסת ויּׁשבע החזקה, עדי על ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָסֹומכין
ׁשני ·. חּטים ׁשאכלּה מּׁשניהן אחד ׁשהעיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי

ׁשאין  קּימת; עדּותן - ׂשעֹורים ׁשאכלּה העיד והּׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
ראׁשֹונה  ׁשנה זה ׁשאכלּה האחד העיד ּבזה. מדקּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
ּורביעית  ׁשנּיה ׁשאכלּה מעיד והּׁשני וחמיׁשית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָּוׁשליׁשית
לא  זה, ּבּה ׁשּמעיד ׁשּבּׁשנה מצטרפת; עדּותן אין - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוׁשּׁשית

והּפרֹות  הּקרקע ותחזר זה; ּבּה .העיד ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹ
ּפרֹותיה,‚. ואכל יֹורׁש, ׁשהּוא ּבחזקת לׂשדה ׁשּירד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבין  - לירׁשּה וראּוי מּמּנּו, קרֹוב ׁשהּוא אחר יֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
ממנו]ׁשּנמצא ׁשּירד [שקרוב זה לֹו ׁשהֹודה ּבין ּבעדים, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשאכל. הּפרֹות ּכל להחזיר חּיב - ְְְִִֵֶַַַַָָָָּתחּלה
אֹומר ׁשנ „. וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה הּׂשדה, על עֹוררין ׁשהיּו ים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מהן  אחד ּכל ׁשהביא אֹו ראיה, מהן לאחד ואין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ'ׁשּלי',
ּכל  ׁשהביא אֹו אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא אֹו ׁשּלֹו, ׁשהיא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָעדים
ׁשהעידּו והּׁשנים חזקה, ׁשני ׁשאכלּה עדים מּׁשניהם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָאחד
אֹותּה מּניחין - אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן הּׁשנים הן אּלּו ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן
מּידֹו, מֹוציא האחר ויהיה ּבּה; ירד הּמתּגּבר וכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּביניהן,

הראיה  -ועליו לתֹוכּה וירד עליה ותקף ׁשליׁשי, ּבא ואם . ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָָ
מּמּנה. אֹותֹו ְְִִֶַָמסּלקין

ׁשני ‰. וׁשאכלּה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא
ׁשני  ׁשאכלּה עדים הּׁשני והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
ׁשל  החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחזקה,
עדי  לֹו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין מכחׁשת; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻׁשניהם
הּׁשני  חזר לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהחזקה
ּגם  נמצאת ׁשהרי אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ּגם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוהביא
את  מּמּנה ּומסּלקין ּדין, ּבית חֹוזרין - מכחׁשת זֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֻעדּות
ּבּה ירד הּמתּגּבר, וכל ׁשניהם; ּבין אֹותּה ּומּניחין .הראׁשֹון, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

.Â הביא זה אבֹותי', 'ׁשל אֹומר וזה אבֹותי' 'ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה
חזקה  ׁשני ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָעדים
ּכל  זה ויחזיר אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכלּום עליו טען לא ׁשהרי ׁשאכל; ממשית]הּפרֹות ,[טענה ְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על  טענה עּמּה ׁשאין חזקה ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָואין
ׁשל  'ּכן, ואמר: הּמחזיק זה חזר ּכלּום. אינּה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעלים,

ואּת היתה, ׁשהיא אבֹותי ּתחּלה ׁשּטענּתי וזה לי, מכרּתּה ה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
עליה סֹומ ׁשאני ּכלֹומר אבֹותי, בה]ׁשל היא [בטוח והרי , ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּלקחּוה  אבֹותי, ׁשל 'ּכן ׁשאמר: אֹו אבֹותי', ּכׁשל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלי
אמתלא נתן ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - '[הסבר]מאבֹותי ְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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ּכׁשּטען  ואם ּבידֹו. אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים; ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָלדבריו
אין  - 'אבֹותי ׁשל ולא אבֹותי, 'ׁשל לֹו: אמר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹּבּתחּלה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האחרת. זֹו ּבטענה לֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשֹומעין
.Ê ואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּבא ׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

חזקה', ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה, מּלוי זֹו 'ׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָראּובן:
מקּים זה ׁשטר 'והלא ׁשמעֹון: לֹו בבי"ד]אמר ּבידי,[מאושר ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֻ

ואמר: ראּובן חזר ׁשנים', ארּבע מהּיֹום מּלוי לקחּתיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאני
ּבלבד ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדעּת על ּתעלה [עברו]'וכי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹ

'קדמּתי ואני מּׁשּלקחּתיה, לי יׁש רּבֹות ׁשנים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּׁשּקניתיה?!
קֹורא ׁשאדם טענה; ראּובן טענת הרי לקרוא]- לׁשנים [יכול ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשאכלּה עדים ראּובן הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָרּבֹות
ׁשּלקחּה קדם חזקה ׁשני ׁשאכלּה ׁשּנמצא ׁשנים, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשבע
מּׁשבע  ּפחֹות אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשמעֹון
מּזֹו, ּגדֹולה מּלוי מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשנים

ראּובן. ׁשּיחזיק קדם מכרּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
.Á'אבֹותי 'ׁשל אֹומר 'ׁשל זה אֹומר וזה עדים, והביא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

ּומֹוציאין  עדים; ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ואין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאבֹותי'
עליו  ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה הּפרֹות ּכל ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
והרי  אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ׁשהיא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעדים

ֶָּבזה.
.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

טען  מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי', והרי לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻטֹוען
הּוא, 'ּכן ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻהמערער
לאּים  ּכדי ּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאבל
עֹומד  היה רצה ואּלּו הֹואיל - ּבאמת' לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
את  מֹוציאין ואין נאמן, זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻּבׁשטרֹו,

הּסת  ויּׁשבע ידֹו; מּתחת .הּׂשדה ְִִֵֶֶַַַַָָָ
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים  והביא חזקה', ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען  היא' ואמר : המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשאכלּה
הייתי  לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלקחּתּה
ּפלֹוני  ׁשּזה ראיה להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמדינה'
ּבֹו, לֹו ׁשּמכרּה ׁשּטֹוען זה ּבזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמערער
לא  ואם לֹו; ׁשּימּכר אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹאפּלּו

אֹותֹו מסּלקין .הביא, ְְִִֵַ
.‡Èׂשדהּו ּדר ואבדה הּים, למדינת ׁשהל שביל מי [נעלם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לשדהו] אֹותֹוהמוביל הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ׁשהיּו ּבין ,ְִֵֶַַַַַָָ
ּכל  הרי - מאחד קנּו הארּבעה ׁשהיּו ּבין אנׁשים, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלארּבעה
חברי  על ׁשּל ּדר 'ׁשּמא לֹו: ואֹומר ּדֹוחהּו מהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד

ל  יקנה ,לפיכ מנההיא'; ּבמאה ּדר שידרש]ֹו אֹו[בכמה , ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ
ׁשּקנה  אחד לאיׁש הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָיפרח
'עּתה  לֹו: אֹומר ׁשהרי ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותן
אחד  על לעבר יכֹול אּתה אין ׁשטרֹו, אחד לכל אחזיר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאם
אבל  לֹו'. ׁשּיׁש זכּות ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהן,
ּבעל  והּוא אחד, איׁש הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה ְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָאם

סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה לֹו:[תמיד]הּמצר אֹומר זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

'עלי ּדרּכי מקֹום שדך]'מּכל זֹו[על ּבאי ּבּקצרה, לֹו ויל ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
החזיק  ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׂשדֹות. ּבעל ׁשּירצה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׂשדה
אּלא  מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין אין - ּדרּכי' היא 'זֹו ואמר ,ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּדר

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
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ּובא ‡. הּׁשטר, מעדי לוי והיה לׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָראּובן

- מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה, על לערער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלוי
אֹותּה על ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאין
על  ּתעיד היא' לֹו: ׁשאֹומרין זכּותֹו; ּכל אּבד והרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׂשדה,

ּותערער' ותחזר שלך]הּמכר, לוי [שהוא העיד אם וכן ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ
מזרח', מּצד ראּובן ׁשל הּפלֹונית 'הּׂשדה ּבֹו: ׁשּכתּוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשטר
ּבּׁשטר  והעיד לאחר, סימן הּׂשדה ועׂשה הֹואיל - 'מערב' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו
לֹו: ׁשאֹומרין ּולערער; לחזר יכֹול ואינֹו זכּות ֹו, את אּבד -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
מּצד  הּזאת ׁשהּׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב זה ּבׁשטר ּתעיד היא'ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

עליה'?ּפלֹוני, ּותערער ותחזר ְְְְְִֵֶַַָָֹ
'ּתלם·. ואמר: העד סימן [שורה]טען ׁשעׂשיתי הּוא אחד ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשל  הּוא ּבלבד, לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו הּׂשדה, ּכל ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולא
הּנׁשמעת טענה זֹו הרי - לעֹורר [מקובלת]ראּובן' לֹו ויׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

הּדברים  ּכל אין הּתלם. מאֹותֹו חּוץ הּׂשדה, ּכל ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
הּדּין  אבל לערער. ׁשּבא הּׁשטר מעדי ּבאחד אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאמּורים,

לטען [אישר]ׁשּקּים ׁשּיכֹול מּפני לערער, לֹו יׁש - הּׁשטר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּיׁש מּפני ּבּׁשטר'; ּכתּוב היה מה ידעּתי 'לא [מותר]ולֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשטר לקּים העדים]לּדּינין חתימת ׁשּלא [עפ"י ּפי על אף , ְְִִֵֶַַַַַַָָֹ
אם  אּלא הּׁשטר, על חֹותמין אין - העדים אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָקראּוהּו'.

ּבֹו. ודקּדקּו ּכּלֹו קראּוהּו ְְְְִֵָֻּכן
ׂשדה ‚. קֹונה 'הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ׁשמעֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבא

ל' לוי: לֹו ואמר אֹותּה'? אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
את  אּבד ולא עליה, לערער ללוי יׁש - היא' טֹובה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּוקנה,
היה  'רצֹוני לֹומר: לֹו ויׁש מעׂשה; עׂשה לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹזכּותֹו,
ּבּדין  ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן יד מּתחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתצא

ׂשדי' .ואּקח ְִֶַָ
מה „. יֹודע 'איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָראּובן

עדים  והרי לקחּתיה, מּלוי זֹו ׂשדה אּלא ׂשח, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּתה
יׁש[שנות]ׁשניׁשאכלּתיה  'והלא ראּובן: לֹו אמר - חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

- זֹו' ׂשדה לי מכֹור לי, ואמרּת אלי ּבאת ׁשּבערב עדים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
ּכדי  ,מּמ לקנֹות 'רציתי לֹומר: לׁשמעֹון ויׁש ראיה; זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָאין
אם  יֹודע ׁשאיני ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹׁשּלא
טען  לא ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה'. אם ,ׁשּל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהיא

טֹוענין אין זֹו, טענה .[בשבילו]לֹו[בי"ד]ׁשמעֹון ְֲֲִִֵַָ
וׁשמעֹון ‰. ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ׁשערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָראּובן

חזקה', ׁשני ואכל ּתיה לי מכרּתּה 'אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ׁשאכל  עדים היּו ׁשּלא ּבין - אכלּת' 'ּגזל אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוראּובן

ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה ּבין ׁשנים [החזיק]ּכלל, ׁשלׁש ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'ׁשּלי  אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, הּפרֹות להחזיר חּיב אינֹו -ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
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ּכׁשּטען  ואם ּבידֹו. אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים; ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָלדבריו
אין  - 'אבֹותי ׁשל ולא אבֹותי, 'ׁשל לֹו: אמר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹּבּתחּלה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האחרת. זֹו ּבטענה לֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשֹומעין
.Ê ואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּבא ׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

חזקה', ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה, מּלוי זֹו 'ׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָראּובן:
מקּים זה ׁשטר 'והלא ׁשמעֹון: לֹו בבי"ד]אמר ּבידי,[מאושר ְְְְֲִִֶַַָָָָֹֻ

ואמר: ראּובן חזר ׁשנים', ארּבע מהּיֹום מּלוי לקחּתיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאני
ּבלבד ׁשנים ׁשּׁשלׁש ּדעּת על ּתעלה [עברו]'וכי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹ

'קדמּתי ואני מּׁשּלקחּתיה, לי יׁש רּבֹות ׁשנים ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמּׁשּקניתיה?!
קֹורא ׁשאדם טענה; ראּובן טענת הרי לקרוא]- לׁשנים [יכול ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשאכלּה עדים ראּובן הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָרּבֹות
ׁשּלקחּה קדם חזקה ׁשני ׁשאכלּה ׁשּנמצא ׁשנים, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשבע
מּׁשבע  ּפחֹות אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָׁשמעֹון
מּזֹו, ּגדֹולה מּלוי מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשנים

ראּובן. ׁשּיחזיק קדם מכרּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
.Á'אבֹותי 'ׁשל אֹומר 'ׁשל זה אֹומר וזה עדים, והביא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ

ּומֹוציאין  עדים; ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ואין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאבֹותי'
עליו  ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה הּפרֹות ּכל ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה
והרי  אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדים
ּכּיֹוצא  ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ׁשהיא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהעדים

ֶָּבזה.
.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

טען  מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי', והרי לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻטֹוען
הּוא, 'ּכן ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻהמערער
לאּים  ּכדי ּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאבל
עֹומד  היה רצה ואּלּו הֹואיל - ּבאמת' לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
את  מֹוציאין ואין נאמן, זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻּבׁשטרֹו,

הּסת  ויּׁשבע ידֹו; מּתחת .הּׂשדה ְִִֵֶֶַַַַָָָ
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים  והביא חזקה', ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה, מּמ' ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען  היא' ואמר : המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשאכלּה
הייתי  לא הּזמן ּובאֹותֹו ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלקחּתּה
ּפלֹוני  ׁשּזה ראיה להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּבּמדינה'
ּבֹו, לֹו ׁשּמכרּה ׁשּטֹוען זה ּבזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמערער
לא  ואם לֹו; ׁשּימּכר אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹאפּלּו

אֹותֹו מסּלקין .הביא, ְְִִֵַ
.‡Èׂשדהּו ּדר ואבדה הּים, למדינת ׁשהל שביל מי [נעלם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

לשדהו] אֹותֹוהמוביל הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ׁשהיּו ּבין ,ְִֵֶַַַַַָָ
ּכל  הרי - מאחד קנּו הארּבעה ׁשהיּו ּבין אנׁשים, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלארּבעה
חברי  על ׁשּל ּדר 'ׁשּמא לֹו: ואֹומר ּדֹוחהּו מהן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד

ל  יקנה ,לפיכ מנההיא'; ּבמאה ּדר שידרש]ֹו אֹו[בכמה , ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ
ׁשּקנה  אחד לאיׁש הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָיפרח
'עּתה  לֹו: אֹומר ׁשהרי ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותן
אחד  על לעבר יכֹול אּתה אין ׁשטרֹו, אחד לכל אחזיר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאם
אבל  לֹו'. ׁשּיׁש זכּות ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהן,
ּבעל  והּוא אחד, איׁש הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה ְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָאם

סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה לֹו:[תמיד]הּמצר אֹומר זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

'עלי ּדרּכי מקֹום שדך]'מּכל זֹו[על ּבאי ּבּקצרה, לֹו ויל ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
החזיק  ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׂשדֹות. ּבעל ׁשּירצה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׂשדה
אּלא  מּמּנה, אֹותֹו מסּלקין אין - ּדרּכי' היא 'זֹו ואמר ,ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבּדר

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
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ּובא ‡. הּׁשטר, מעדי לוי והיה לׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָראּובן

- מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה, על לערער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלוי
אֹותּה על ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין ואין לֹו, ׁשֹומעין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאין
על  ּתעיד היא' לֹו: ׁשאֹומרין זכּותֹו; ּכל אּבד והרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׂשדה,

ּותערער' ותחזר שלך]הּמכר, לוי [שהוא העיד אם וכן ? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ
מזרח', מּצד ראּובן ׁשל הּפלֹונית 'הּׂשדה ּבֹו: ׁשּכתּוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשטר
ּבּׁשטר  והעיד לאחר, סימן הּׂשדה ועׂשה הֹואיל - 'מערב' ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו
לֹו: ׁשאֹומרין ּולערער; לחזר יכֹול ואינֹו זכּות ֹו, את אּבד -ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
מּצד  הּזאת ׁשהּׂשדה ּבֹו ׁשּכתּוב זה ּבׁשטר ּתעיד היא'ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

עליה'?ּפלֹוני, ּותערער ותחזר ְְְְְִֵֶַַָָֹ
'ּתלם·. ואמר: העד סימן [שורה]טען ׁשעׂשיתי הּוא אחד ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשל  הּוא ּבלבד, לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו הּׂשדה, ּכל ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולא
הּנׁשמעת טענה זֹו הרי - לעֹורר [מקובלת]ראּובן' לֹו ויׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָ

הּדברים  ּכל אין הּתלם. מאֹותֹו חּוץ הּׂשדה, ּכל ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
הּדּין  אבל לערער. ׁשּבא הּׁשטר מעדי ּבאחד אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאמּורים,

לטען [אישר]ׁשּקּים ׁשּיכֹול מּפני לערער, לֹו יׁש - הּׁשטר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּיׁש מּפני ּבּׁשטר'; ּכתּוב היה מה ידעּתי 'לא [מותר]ולֹומר: ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּׁשטר לקּים העדים]לּדּינין חתימת ׁשּלא [עפ"י ּפי על אף , ְְִִֵֶַַַַַַָָֹ
אם  אּלא הּׁשטר, על חֹותמין אין - העדים אבל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָקראּוהּו'.

ּבֹו. ודקּדקּו ּכּלֹו קראּוהּו ְְְְִֵָֻּכן
ׂשדה ‚. קֹונה 'הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ׁשמעֹון, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבא

ל' לוי: לֹו ואמר אֹותּה'? אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
את  אּבד ולא עליה, לערער ללוי יׁש - היא' טֹובה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּוקנה,
היה  'רצֹוני לֹומר: לֹו ויׁש מעׂשה; עׂשה לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֹזכּותֹו,
ּבּדין  ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן יד מּתחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּתצא

ׂשדי' .ואּקח ְִֶַָ
מה „. יֹודע 'איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָראּובן

עדים  והרי לקחּתיה, מּלוי זֹו ׂשדה אּלא ׂשח, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאּתה
יׁש[שנות]ׁשניׁשאכלּתיה  'והלא ראּובן: לֹו אמר - חזקה' ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ

- זֹו' ׂשדה לי מכֹור לי, ואמרּת אלי ּבאת ׁשּבערב עדים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלי
ּכדי  ,מּמ לקנֹות 'רציתי לֹומר: לׁשמעֹון ויׁש ראיה; זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָאין
אם  יֹודע ׁשאיני ּפי על אף ּבּדין, ּתטריחני ולא ּתערער ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹׁשּלא
טען  לא ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אינּה'. אם ,ׁשּל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהיא

טֹוענין אין זֹו, טענה .[בשבילו]לֹו[בי"ד]ׁשמעֹון ְֲֲִִֵַָ
וׁשמעֹון ‰. ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ׁשערער, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָראּובן

חזקה', ׁשני ואכל ּתיה לי מכרּתּה 'אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ׁשאכל  עדים היּו ׁשּלא ּבין - אכלּת' 'ּגזל אֹומר: ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוראּובן

ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה ּבין ׁשנים [החזיק]ּכלל, ׁשלׁש ְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ
'ׁשּלי  אֹומר הּוא ׁשהרי ׁשאכל, הּפרֹות להחזיר חּיב אינֹו -ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
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ׁשהרי  ּבּפרֹות, א ֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים עליו ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאכלּתי';
ליּפֹות  ׁשנים, ׁשלׁש ׁשאכלּה ׁשהעיד העד וזה הֹודה. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמעצמֹו

אחר עּמֹו היה ואּלּו ּבא, הּוא אֹוכל ׁשל נוסף]ּכחֹו ,[עד ְִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשּלא  הּסת ראּובן יּׁשבע ,לפיכ ּבידֹו. עֹומדת הּׂשדה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה
מחּיב  ׁשאינֹו הּסת ׁשמעֹון ויּׁשבע הּׂשדה; לֹו ותחזר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמכר,

ויּפטר. ׁשאכל, ּבּפרֹות ּכלּום ְְִֵֵֶַַָָלֹו
.Â מּׁשני ּפחֹות ׁשאכלּה ׁשמעֹון על מעידים עדים ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהיּו

חּיב  - אחד עד היה ואפּלּו ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה,
'אמת  אֹומר: אּלא העד, מכחיׁש אינֹו ׁשהרי ּפיו, על ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלהחזיר
מחּיב  נמצא אכלּתי'; וׁשּלי ׁשנים, ׁשּתי ואכלּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻהעיד,

אחד]ׁשבּועה עד להּׁשבע[עפ"י יכֹול ואינֹו אינו , [כי ְְְִֵַָָָ
ּומׁשּלם.מכחישו] ,ְֵַ

.Êידּועין היּו לא אם - הּפרֹות להחזיר המחּיב ,[שווין]ּכל ְְְְִִִֵַַַָָָֹֻ
מהם  וכּיֹוצא הּבּתים ּכׂשכר אֹותן לׁשער יכֹולין ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָואין
ׁשאינן  ׂשדה, ּפרֹות אֹו אילן ּפרֹות היּו אּלא ידּוע, ִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

וּדּיה טענה ּכאן ואין הֹואיל - מה [ודאית]ידּועין יׁשּלם , ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
ּומחרימין ׁשאכלֹו; לֹו סתם]ּׁשּיֹודה חרם מי [מטילים על ְֲִִִֶֶֶַַָ

יׁשּלם. ולא יֹותר, ְְֵֵֶַַָֹׁשאכל
.Á לאחרים הׂשּכירּה אם - ידֹו מּתחת קרקע הּמחזיר ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָּכל

מהם  מֹוציאין - קּימין הּׂשֹוכרין והיּו ּבּה, מחזיק ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ותֹובעין  וחֹוזרין הּקרקע , לבעל ונֹותנין ׁשנּיה, ּפעם ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָהּׂשכר

את] ׁשּלֹו.[הם ׁשאינֹו מקֹום להם ׁשהׂשּכיר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה
.Ë ּכדי אֹו הּדין לעּות ּכדי ׁשקר, טענת לטען לאדם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

נֹוׁשה היה ּכיצד? חוב]לעּכבֹו. לא [בעל - מנה ּבחברֹו ְְֲֵֵֶֶַַַָָָֹ
היה  ׁשבּועה. ויתחּיב ּבמנה ׁשּיֹודה ּכדי מאתים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיּטענּנּו
ּבבית  הּכל 'אכּפר יאמר: לא - מאתים ּוטענֹו מנה, ּבֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹנֹוׁשה
לֹו אתחּיב ׁשּלא ּכדי לבינֹו, ּביני ּבמנה לֹו ואֹודה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹּדין,

ְָׁשבּועה'.
.È אחד יהיה לא - ּבהם וכפר ּבאחד, מנה נֹוׁשין ׁשלׁשה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹהיּו

יחלקּו מּמּנּו, ּוכׁשּיֹוציאּו מעידים, ּוׁשנים ּדברים ּתֹובע, ועל . ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
- ׁשקר "מּדבר ואמר: הּכתּוב הזהיר ּבהם, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו

ְִָּתרחק".
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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- זֹו מצוה ּובאּור נחלֹות. סדר ּדין והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמצות
אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
והם ‡. ּבניו, יירׁשּנּו - ׁשּמת מי הּוא: ּכ נחלֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָסדר

לּנקבֹות. קֹודמין והּזכרים לּכל; ְְְְְִִִֵַַַָֹקֹודמין
מקֹום·. אם [ירושה]ּבכל ירּׁשה. הּזכר עם לּנקבה אין - ְְְִִֵֵַַָָָָָָֻ

ודבר  ּבניה. את יֹורׁשת האם ואין אביו; יירׁשּנּו ּבנים, לֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָאין
הּקּבלה. מּפי ִִֶַַָָזה

ירכֹו‚. יֹוצאי ּבּנחלה, הּקֹודם קֹודמין.[צאצאיו]וכל ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
יֹורׁש ּבן, הּניח אם - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ׁשּמת, מי ,ְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלפיכ

מעּינין ּבעֹולם, ּבן לֹו נמצא לא ׁשל [בודקים]הּכל. זרעֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

ּבת  אפּלּו - נקבֹות ּבין זכרים ּבין זרע, להן נמצא אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבן:
נמצא  לא הּכל. ּתירׁש היא - העֹולם סֹוף עד ּבנֹו, ּבת ְְִִִַַַַַָָָֹֹּבת
הּכל. את ּתירׁש ּבת, לֹו היתה הּבת. אצל חֹוזרין ּבן, זרע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו
נמצא  אם הּבת: זרע על מעּינין ּבעֹולם, ּבת לֹו נמצאת ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹלא
יירׁש הּוא - העֹולם סֹוף עד נקבֹות, ּבין זכרים ּבין זרע, ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָלּה
לא  אם לאביו. הירּׁשה חֹוזר ּבת, זרע לֹו נמצא לא ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹֻהּכל.
הּמת: אחי ׁשהם האב, זרע על מעּינין - קּים אביו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה
אצל  חֹוזרין לאו, ואם הּכל. יֹורׁש אח, זרע אֹו אח לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנמצא
לא  ואם הּכל. יירׁשּו זרעּה, אֹו אחֹות לֹו נמצאת ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹהאחֹות:
הירּׁשה  ּתחזר זרע, לאב ואין הֹואיל - אחים זרע לֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻנמצא
ׁשל  זרעֹו על מעּינין - קּים האב אבי היה לא האב. ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹלאבי
קֹודמין  והּזכרים מת; ׁשל אביו אחי ׁשהם האב, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאבי
הּדין  ׁשהיה ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודם זכרים ׁשל וזרען ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלּנקבֹות,
ולא  הם לא לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹֹּבזרעֹו
הּזאת  הּדר ועל האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻזרעם

ממׁשמׁשת כביכול]נחלה ראּובן.[מחפשת, עד ועֹולה, ְְְְֲֵֶֶַַַָָ
ּבן  ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, קֹודם הּבן אֹומר, ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנמצאת
ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי קֹודמת והּבת לּבת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹודמין
ׁשהן  מּפני הּמת, לאחי קֹודם הּמת ואבי אביה. לאבי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָקֹודמין
אח  ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לאחֹות, קֹודם והאח ירכֹו. ְְְְְְֵֵֵֵֵֶָָָָָָיֹוצאי
ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי קֹודמת ואחֹות לאחֹות. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָקֹודמין

לא  מת,קֹודמין ׁשל אביו לאחי קֹודם האב אבי אביה. בי ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
אביו  אחי ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל אביו, לאחֹות קֹודם אביו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָואח
אביו  אבי לאבי קֹודמת אביו ואחֹות אביו, לאחֹות ְֲֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָקֹודמין
לאבי  קֹודמין אביו אחֹות ׁשל ירכּה יֹוצאי ּכל וכן מת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשל
הּדֹורֹות; ראׁש עד ועֹולה, הֹול זֹו ּדר ועל אביו. ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹאבי

יֹורׁש. לֹו ׁשאין מּיׂשראל אדם ל אין ,ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָלפיכ
הּבן „. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו - הּבן ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת  ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת היא - ּדֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אביו ּכלּום  אחי ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא . ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא וכל אביו, אחֹות ְֲִִֵֶַָָֹעם
הּבן ‰. והּניח ּבחּייו, הּׁשנים ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמי

מת  ּכ ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ׁשלׁשה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהאחד
ּבנֹו ּובת הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבנֹו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָהּזקן
זֹו ּדר ועל אביו. חלק יֹורׁש מהן אחד ׁשּכל החצי; ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָיֹורׁשת

הּדֹורֹות  ראׁש עד האב, אחי ּובני האחים, ּבני .חֹולקין ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ
.Â אּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת

זה  יֹורׁשין אינן האם, מן האחים ,לפיכ האב; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמׁשּפחת
יֹורׁשי  האב, מן והאחין זה; אחיו את ואחד זה. את זה ן ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּומאּמֹו מאביו ׁשהּוא אחיו אֹו ּבלבד, .מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָ
.Êּבעברה הּקרֹובין אסורה]ּכל בעילה יֹורׁשין [ע"י , ְְֲִִֵַַָָ

- ממזר אח אֹו ממזר, ּבן לֹו ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּככׁשרים.
מן  ּבנֹו אבל לנחלה. האחים וכׁשאר הּבנים ּכׁשאר אּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָהרי
ואינֹו הּדברים, מן לדבר ּבן אינֹו - הּנכרית מן אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּׁשפחה

ּכלל. ְֵָיֹורׁש
.Á ּכלל ּבעלּה את יֹורׁשת אינּה את האּׁשה יֹורׁש והּבעל ; ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבירּׁשתּה, לּכל קֹודם והּוא סֹופרים. מּדברי אׁשּתֹו, נכסי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָֹֻּכל
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ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון - עליו אסּורה ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאף
ואף  קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט. לכהן וחלּוצה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגרּוׁשה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ׁשהּבעל ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַַַעל
.Ë איׁשּות ּבהלכֹות אמרנּו את ּכבר יֹורׁש הּבעל ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס עד יֹורׁש[נישואין]אׁשּתֹו, הּפּקח וׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
וׁשם  נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ׁשּנּׂשאת החרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאת
והחזקּו, לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי ּכל יֹורׁש ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבארנּו,
הכניסה  ׁשּלא נכסים ּבין ּבנדּוניתּה, לֹו ׁשהכניסה נכסים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּבין

ׁשלֹו. יֹורׁשּה.ּומי הּבעל אין - ּומתה ּגרּוׁשין, ספק ּנתּגרׁשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
.Èקטּנה ׁשּנׂשא משש]ּבעל מאּון[פחותה צריכה [-ׁשאינּה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

כלל] חלים קידושיה ׁשם אין ּכאן אין ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו -ְֲֵֵֵֵֶָָ
- ׁשֹוטה ׁשּנׂשא ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּנׂשא ׁשֹוטה וכן ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאיׁשּות.

נּׂשּואין. להם חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹאינֹו
.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו, ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל

יירׁש אּלא אֹותן, יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחד
למׁשּפחת  הירּׁשה ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹֻאֹותן
לאחר  לבֹוא הראּויין נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבית

שמתה]מּכאן קדם [אחר לרׁשּותּה ּבאּו ׁשּכבר הּנכסים אּלא , ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ֶָׁשּתמּות.

.·È ּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכ ואחר ׁשּמת, ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל  קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין, אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
האּׁשה; יֹורׁשי לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאדם
הּיֹורׁשים  הם אביה, ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא

ּבעלּה אחר מתה אם .אֹותּה, ְִֵַַַָָָ
.‚Èיֹו הּבן אין לאחיו וכן להנחיל ּכדי ּבקברֹו, אּמֹו את רׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומרין, אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת, מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
יֹורׁשין  אף לּכל, קֹודם היה הּוא קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהֹואיל
מאביו  אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה קֹודמין ּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשל
הּוא  ּבנּה זרע אּלא מֹותֹו; אחר זה ׁשל אּמֹו את ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָיֹורׁשין
נחלתּה ּתחזר זרע, לֹו אין ואם זרע. לֹו היה אם ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיירׁשּנה,

אביה  ּבית ּכלמׁשּפחת ואחר ּתחּלה, האם מתה אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
חדׁשיו לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו, ּבן קטן היה אפּלּו - הּבן [תמו מת ְֲֳִֵֵֶַָָָָָָָֹ

הריונו] הרי ימי ּומת, אחת, ׁשעה אּמֹו אחר וחיה הֹואיל -ְֲִִֵֵַַַַָָָָ
מּמׁשּפחת  ליֹורׁשיו הּנחלה אֹותּה ּומנחיל אּמֹו, את נֹוחל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָזה

ִָאביו.

ב  ¤¤ּפרק
אביו ‡. ּבנכסי ּכאחד ׁשנים ּפי נֹוטל "לתת הּבכֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבכֹור  מהן ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ׁשנים". ּפי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
הארּבעה  מן אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש נֹוטל הּבכֹור -ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשתּות נֹוטל הרי [שישית]הּפׁשּוטין - ּבנים ּתׁשעה היּו . ְְְֲִִִֵֵַָָָ
הּפׁשּוטין  הּׁשמֹונה מן אחד וכל חמיׁש, נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאחד

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּוקה על וכן עּׂשּור. ְְְֲִִֵֵַַַָָֹנֹוטל
ׁשנים ·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת לאחר ׁשּנֹולד ,ּבכֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

ּבן ׁשּנא  הּבכר את ּכי . . ּבניו את הנחילֹו ּביֹום "והיה מר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר". אף [מצחו]הּׂשנּואה - אביו ּבחּיי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
מיתת  לאחר אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ׁשּלא ּפי ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְֲִִִֵֵֶַָאביו,
טמטּום‚. בספק]ּבכֹור נֹוטל [מינו אינֹו זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ

ּפׁשּוט וכן ׁשנים; בכור]ּפי אינֹו[לא זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּיהיה  עד בנים", לֹו "וילדּו ׁשּנאמר: ּבכֹורה, ּבחלק ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָממעט

לדה. מּׁשעת ְִֵֵַָּבן
ּבכֹור,„. לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד

ּפׁשּוטים -[זכרים]ּוׁשני זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשני  אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּממֹון, חצי נֹוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּבכֹור
ׁשני  אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר, והחצי ּבלבד; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּנקרע עם ְְְִִִֶַַָָהּפׁשּוטין
העּבר ‰. לא אבל ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אחד, יֹום ּבן .קטן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ּבכֹורה. ּבחלק ממעט אינֹו אביו, מיתת לאחר ׁשּנֹולד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובן
.Â ׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן

הּכרּו אם עֹוׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם
הרׁשאה[כשנולדו] ּכֹותבין - נתערבּו ּולבּסֹוף כח], זה [יפוי ְְְְְִִֶַַָָָ

ּכגֹון  הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ּבכֹורה חלק ונֹוטלין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלזה,
ּבמחבֹואה נשיו]ׁשּנֹולדּו משתי חשוך אין [מקום - אחת ְְֲֵֶַַַָ

ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ְְְְִֵֵֶַָָָָּכֹותבין
.Ê,ּבחּייו ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

ּבן  הרי - ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוהּניחּו
ּובת  אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּפׁשּוט
הּדין  וכן אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּבכֹור
אבי  היה אם - הּיֹורׁשין ּובכל האב, אחי ּובבני האחין, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבבני
הּיֹורׁש זה ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל ּבכֹור, הּיֹורׁשין מן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחד

.מחמתֹו ֲֵָ
.Á ּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין

ּבכֹור  ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן את ׁשּירׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָּופׁשּוט
האב]לנחלה רחם[בכור ּפטר ׁשהיה לרחם]ּבין .[ראשון ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ë ראׁשֹון לאב הּנֹולד הּוא - הּנחלה "ּכי ּבכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
ּכּמה  ילדה אפּלּו האם; על מׁשּגיחין ואין אנֹו". ראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהּוא

ׁשנים. ּפי יירׁש לאביו, ראׁשֹון וזה הֹואיל ְְְִִִִִִִֶַַָָּבנים,
.È ּכׁשהּוא הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף - הּנפלים אחר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבא

ראׁשֹו ׁשּיצא ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה; ּבכֹור אחריו הּבא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי,
אנֹו", "ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמת,

קדם לֹו נֹולד ׁשּלא העֹולם.הּוא לאויר חי ׁשּיצא ולד לזה ֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּתׁשעה ּבן ,הריון]לפיכ הּבא [חודשי חי, ראׁשֹו רב ׁשּיצא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבכֹור. אינֹו ְֲֵַָאחריו
.‡Èּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח נולד ׁשניהם [- - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

נֹולד ׁשּלא לפי הראׁשֹון, ּבכֹור: טבעי]אינן ונאמר:[באופן , ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹ
אחר. קדמֹו ׁשהרי והּׁשני, בנים"; לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ"וילדּו

.·È לנחלה ּבכֹור לֹו אין - ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו אבל היּו . ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו הֹואיל - הּגֹויה ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
לנחלה  ּבכֹור הּיׂשראלית, מן אחריו לֹו הּבא הרי - ּבנֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָקרּוי

ׁשנים. ּפי ְְִִֵַונֹוטל
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ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון - עליו אסּורה ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאף
ואף  קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט. לכהן וחלּוצה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגרּוׁשה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ׁשהּבעל ּפי ְִִֵֵֵֶֶַַַַעל
.Ë איׁשּות ּבהלכֹות אמרנּו את ּכבר יֹורׁש הּבעל ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס עד יֹורׁש[נישואין]אׁשּתֹו, הּפּקח וׁשאין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
וׁשם  נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ׁשּנּׂשאת החרׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאת
והחזקּו, לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי ּכל יֹורׁש ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבארנּו,
הכניסה  ׁשּלא נכסים ּבין ּבנדּוניתּה, לֹו ׁשהכניסה נכסים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּבין

ׁשלֹו. יֹורׁשּה.ּומי הּבעל אין - ּומתה ּגרּוׁשין, ספק ּנתּגרׁשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
.Èקטּנה ׁשּנׂשא משש]ּבעל מאּון[פחותה צריכה [-ׁשאינּה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

כלל] חלים קידושיה ׁשם אין ּכאן אין ׁשהרי יֹורׁשּה; אינֹו -ְֲֵֵֵֵֶָָ
- ׁשֹוטה ׁשּנׂשא ּפּקח אֹו ּפּקחת, ׁשּנׂשא ׁשֹוטה וכן ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאיׁשּות.

נּׂשּואין. להם חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָֹאינֹו
.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו, ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל

יירׁש אּלא אֹותן, יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחד
למׁשּפחת  הירּׁשה ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹֻאֹותן
לאחר  לבֹוא הראּויין נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבית

שמתה]מּכאן קדם [אחר לרׁשּותּה ּבאּו ׁשּכבר הּנכסים אּלא , ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ֶָׁשּתמּות.

.·È ּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכ ואחר ׁשּמת, ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל  קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין, אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה
האּׁשה; יֹורׁשי לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאדם
הּיֹורׁשים  הם אביה, ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא

ּבעלּה אחר מתה אם .אֹותּה, ְִֵַַַָָָ
.‚Èיֹו הּבן אין לאחיו וכן להנחיל ּכדי ּבקברֹו, אּמֹו את רׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אֹומרין, אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת, מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
יֹורׁשין  אף לּכל, קֹודם היה הּוא קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹהֹואיל
מאביו  אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה קֹודמין ּבן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשל
הּוא  ּבנּה זרע אּלא מֹותֹו; אחר זה ׁשל אּמֹו את ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָיֹורׁשין
נחלתּה ּתחזר זרע, לֹו אין ואם זרע. לֹו היה אם ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיירׁשּנה,

אביה  ּבית ּכלמׁשּפחת ואחר ּתחּלה, האם מתה אם אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
חדׁשיו לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו, ּבן קטן היה אפּלּו - הּבן [תמו מת ְֲֳִֵֵֶַָָָָָָָֹ

הריונו] הרי ימי ּומת, אחת, ׁשעה אּמֹו אחר וחיה הֹואיל -ְֲִִֵֵַַַַָָָָ
מּמׁשּפחת  ליֹורׁשיו הּנחלה אֹותּה ּומנחיל אּמֹו, את נֹוחל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָזה

ִָאביו.

ב  ¤¤ּפרק
אביו ‡. ּבנכסי ּכאחד ׁשנים ּפי נֹוטל "לתת הּבכֹור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּבכֹור  מהן ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ׁשנים". ּפי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
הארּבעה  מן אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש נֹוטל הּבכֹור -ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשתּות נֹוטל הרי [שישית]הּפׁשּוטין - ּבנים ּתׁשעה היּו . ְְְֲִִִֵֵַָָָ
הּפׁשּוטין  הּׁשמֹונה מן אחד וכל חמיׁש, נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאחד

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּוקה על וכן עּׂשּור. ְְְֲִִֵֵַַַָָֹנֹוטל
ׁשנים ·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת לאחר ׁשּנֹולד ,ּבכֹור ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

ּבן ׁשּנא  הּבכר את ּכי . . ּבניו את הנחילֹו ּביֹום "והיה מר: ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר". אף [מצחו]הּׂשנּואה - אביו ּבחּיי ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
מיתת  לאחר אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ׁשּלא ּפי ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְֲִִִֵֵֶַָאביו,
טמטּום‚. בספק]ּבכֹור נֹוטל [מינו אינֹו זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻ

ּפׁשּוט וכן ׁשנים; בכור]ּפי אינֹו[לא זכר, ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּיהיה  עד בנים", לֹו "וילדּו ׁשּנאמר: ּבכֹורה, ּבחלק ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָממעט

לדה. מּׁשעת ְִֵֵַָּבן
ּבכֹור,„. לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד

ּפׁשּוטים -[זכרים]ּוׁשני זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה , ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשני  אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּממֹון, חצי נֹוטל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהּבכֹור
ׁשני  אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר, והחצי ּבלבד; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּנקרע עם ְְְִִִֶַַָָהּפׁשּוטין
העּבר ‰. לא אבל ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אחד, יֹום ּבן .קטן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ּבכֹורה. ּבחלק ממעט אינֹו אביו, מיתת לאחר ׁשּנֹולד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובן
.Â ׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן

הּכרּו אם עֹוׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם
הרׁשאה[כשנולדו] ּכֹותבין - נתערבּו ּולבּסֹוף כח], זה [יפוי ְְְְְִִֶַַָָָ

ּכגֹון  הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ּבכֹורה חלק ונֹוטלין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֻלזה,
ּבמחבֹואה נשיו]ׁשּנֹולדּו משתי חשוך אין [מקום - אחת ְְֲֵֶַַַָ

ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ְְְְִֵֵֶַָָָָּכֹותבין
.Ê,ּבחּייו ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָמי

ּבן  הרי - ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוהּניחּו
ּובת  אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּפׁשּוט
הּדין  וכן אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּבכֹור
אבי  היה אם - הּיֹורׁשין ּובכל האב, אחי ּובבני האחין, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבבני
הּיֹורׁש זה ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל ּבכֹור, הּיֹורׁשין מן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחד

.מחמתֹו ֲֵָ
.Á ּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין

ּבכֹור  ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן את ׁשּירׁשּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָּופׁשּוט
האב]לנחלה רחם[בכור ּפטר ׁשהיה לרחם]ּבין .[ראשון ְֲֵֶֶֶֶֶַָָָ

.Ë ראׁשֹון לאב הּנֹולד הּוא - הּנחלה "ּכי ּבכֹור ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
ּכּמה  ילדה אפּלּו האם; על מׁשּגיחין ואין אנֹו". ראׁשית ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהּוא

ׁשנים. ּפי יירׁש לאביו, ראׁשֹון וזה הֹואיל ְְְִִִִִִִֶַַָָּבנים,
.È ּכׁשהּוא הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף - הּנפלים אחר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבא

ראׁשֹו ׁשּיצא ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה; ּבכֹור אחריו הּבא ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי,
אנֹו", "ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמת,

קדם לֹו נֹולד ׁשּלא העֹולם.הּוא לאויר חי ׁשּיצא ולד לזה ֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ּתׁשעה ּבן ,הריון]לפיכ הּבא [חודשי חי, ראׁשֹו רב ׁשּיצא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ

ּבכֹור. אינֹו ְֲֵַָאחריו
.‡Èּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח נולד ׁשניהם [- - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ

נֹולד ׁשּלא לפי הראׁשֹון, ּבכֹור: טבעי]אינן ונאמר:[באופן , ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹ
אחר. קדמֹו ׁשהרי והּׁשני, בנים"; לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ"וילדּו

.·È לנחלה ּבכֹור לֹו אין - ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו אבל היּו . ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ
ואינֹו הֹואיל - הּגֹויה ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
לנחלה  ּבכֹור הּיׂשראלית, מן אחריו לֹו הּבא הרי - ּבנֹו ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָקרּוי

ׁשנים. ּפי ְְִִֵַונֹוטל
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.‚È ׁשנים ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור את היה "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
צריהּב ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו יּכיר", הּׂשנּואה ּבן כר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר,
.„Èחּיה - הּבכֹור על נאמנין ואּמֹו,[מילדת]ׁשלׁשה , ְְְֱִִֶַַַָָָֹ

נאמנת. ראׁשֹון', יצא 'זה אמרה: ׁשאם מּיד; - חּיה ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָואביו.
הּוא  'זה לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ׁשבעת ּכל - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואּמֹו
ׁשּלא  מי על האב אמר אפּלּו לעֹולם. - ואביו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹהּבכֹור'.
וכן  נאמן; - הּוא ּובכֹורי' ּבני הּוא 'זה ּכלל, ּבנֹו ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָֻהחזק
- ּבכֹור' 'אינֹו ּבכֹורֹו, ׁשהּוא לנּו הּמחזק על אמר ְְְִֵֶַַַָָָֻאם

ֱֶָנאמן.

.ÂËׁשּנׁשּתּתק מדבר]האב אֹותֹו[ואינו ּבֹודקין [כושרו - ְְִִֵֶַָָ
ּבנֹוהשכלי] ׁשּזה ּכתב אֹו רמז אם לגּטין: ׁשּבֹודקין ּכדר ,ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי ְְֲִִֵֵֶַּבכֹורֹו,
.ÊËּכ ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן עדים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָהעידּו

הרי  - ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יּודע הּדברים אֹותן ׁשהרי ,ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכ
'זה  ּבפרּוׁש האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּפי נֹוטל ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזה

ּבכֹורי' .ּבני ְְִִ
.ÊÈ נֹוטל אינֹו - ּבכֹור' ּבני 'זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו

נתּכּון  ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא ׁשנים; ּפי זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבעדּות
ּבכֹורי' 'ּבני ׁשּיאמר עד .האב; ְְִִֶַַָָֹ
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ה  ¤¤ּפרק
האמּורה ‡. ׁשהּטרפה מאכלֹות, אּסּורי ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבר

ׁשּדּבר  אּלא "טרפה", נאמר ולא למּות; הּנֹוטה היא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ועדין  ּוׁשברּה, ּבֹו וכּיֹוצא ארי ׁשּטרפּה ּכגֹון - ּבהוה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

מתה  .לא ֵָֹ
טרפה,·. ּתחׁשב לּה יארעּו ׁשאם אחרים, חלאים ׁשם ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָויׁש

לֹו נאמרּו טרפֹות מיני ּוׁשמֹונה מּסיני; למׁשה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהן
ּבסיני  נטּולה,למׁשה חסרה, נקּובה, ּדרּוסה, הן: ואּלּו , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

ּוׁשבּורה. נפּולה, קרּועה, ְְְְָָָָּפסּוקה,
ּבּתֹורה אף‚. ּבפרּוׁש ל ואין הֹואיל הלכה, ׁשּכּלן ּפי על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ

- ּבדרּוסה ׁשּיסּתּפק ספק וכל ּבּה, החמירּו ּדרּוסה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
מּתרין, ספקֹות ּבהן יׁש טרפֹות, מיני ׁשבעה ּוׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻאסּור;

ׁשּיתּבאר  .ּכמֹו ְְִֵֶָ
וידרס „. הּבהמה ּבֹו וכּיֹוצא הארי ׁשּיטרף הּוא - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּדרּוסה

ואין  העֹוף. על ּבהן וכּיֹוצא והּנׁשר הּנץ ידרס אֹו ּבידֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּובבהמה  ּבלבד; לארי אּלא ּגּסה, ּובחּיה ּגּסה ּבבהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדריסה

ּולמעלה  הּזאב מן ּדּקה, ּובחּיה -ּדּקה ּוטלאים ּובגדיים . ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ
ּדריסה. להן יׁש ּבהן, וכּיֹוצא ּונמּיה וׁשּועל חתּול ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאפּלּו

ּגדֹול ‰. ּבעֹוף ואפּלּו ּדריסה, לֹו יׁש - ׁשאר הּנץ אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ
לֹו ואין ׁשּכמֹוהּו, ּבעֹוף ּדריסה לֹו יׁש - הּדֹורסים ְְְְִִֵֵֶַָָעֹופֹות

מּמּנּו. גדֹול ׁשהּוא ּבעֹוף ְְִִֶֶָָּדריסה
.Â ּכל ּדריסה לֹו אין - וכלב ּבעֹופֹות; ּדריסה לחלּדה ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֻויׁש

ּדריסה  לֹו יׁש - והּנץ וחּיה. ּבבהמה ולא ּבעֹוף לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹעּקר,
החלל  לבית ּבצּפרניו ׁשּיּקב והּוא ּוטלאים, .ּבגדיים ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

.Ê חֹוׁשׁשין אין - ּברגליו אבל הּטֹורף, ּביד אּלא ּדריסה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאין
לֹו, חֹוׁשׁשין אין - ּבּׁשן אבל ּבצּפרן, אּלא ּדריסה ואין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלֹו.

אחד  נּקב ׁשּמא ּובֹודקין החלל; ּבית עד נּקב ּכן אם ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ּבכּונת  אּלא ּדריסה ואין ּבנקיבתן. ׁשּנטרפת האברים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמן
אין  ּבּנטרף, צּפרניו ונׁשּתּקעּו הּדֹורס נפל אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּטֹורף,
ונהרג  ּדרס אם אבל מחּיים, אּלא ּדריסה ואין ּדריסה. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו
מֹותֹו אחר אּלא מּמּנה צּפרניו ׁשמט ולא ּבּדרּוסה, ידֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועדין

לֹו. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵ
.Áחֹוׁשׁשין' ׁשאמרנּו מקֹום ּכל הּדרּוסה? ּדין -וכיצד לּה' ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

עד  הּיר מּכף ׁשּלֹו החלל ּכל ּובֹודקין הּנטרף, את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹוחטין
ולא  טרפֹות, מיני מּכל ׁשלמה ּכּלּה נמצאת אם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֻהּקדקד;
ּבּה נמצא ואם מּתרת; זֹו הרי - הּדריסה רׁשם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻנמצא

הּתֹורה  מן ואסּורה טרפה, זֹו הרי - הּדריסה .רׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
.Ë ּבני ּכנגד הּבׂשר ׁשּיאדים הּוא הּדריסה? רׁשם הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאיזה

ּכּבׂשר  ׁשּנעׂשה עד מעים, ּבני ּכנגד הּבׂשר נּמֹוק ואם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעים;
חסר, ּכאּלּו הּבׂשר אֹותֹו רֹואין - החּבּורה מן גֹורדֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהרֹופא

.ּוטרפה  ְֵָ
.È ּודריסתן טרפה; - מ ּׁשּיאדימּו ּבּסימנין, ּדרס ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָואם

טרפה  ּדריסה, מחמת ׁשהּוא ּכל ּבהן ׁשהאדים ּכיון .ּבמּׁשהּו: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
.‡È?ּכיצד וּדאית. ּכדרּוסה ׁשּתּבדק, עד אסּורה ּדרּוסה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָספק

מהן  אחד ׁשל ּבגּבֹו צּפרן ונמצא ׁשורים, לבין ׁשּנכנס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹארי
ּבּכתל  'ׁשּמא אֹומרין: ואין ּדרסֹו, ארי ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ
והּוא  העֹופֹות, לבין ׁשּנכנס נמּיה אֹו ׁשּועל וכן .'ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָנתחּכ
היה  אם אבל ּדרס; ׁשּמא חֹוׁשׁשין - מקרקרין והם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹותק
וכן  מקרקרין. הן מּנהימתֹו מּיראתן מקרקרין, והן נֹוהם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּוא
הּוא  ׁשתק אם וכן רגזֹו; נח הּנה מהן, אחד ראׁש קטע ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאם

מקרקרין  היּו הּזיק, ׁשאּלּו חֹוׁשׁשין; אין .והן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
.·Èאֹו לכאן, נכנס לא אֹו טֹורף לכאן ׁשּנכנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹספק

מן  אינֹו אֹו הּטֹורפין מן זה אם נֹודע ולא ׁשּנכנס ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַֹׁשראינּוהּו
העצים, לבין ׁשּנכנס עֹוף וכן לֹו; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָהּטֹורפין
אין  - צּוארֹו אֹו ּדם, מנּטף וראׁשֹו ויצא הּקנים, לבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹאֹו

אֹומרין: אּלא נטרף, ׁשּמא לֹו נּזק'חֹוׁשׁשין ּבעצים .'ׁשּמא ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
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ה'תשע"ג  טבת י"ח שני יום

ו  ¤¤ּפרק
מהן ‡. אחד נּקב ׁשאם הן, אברים עׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנקּובה

טרפה  - ּבמּׁשהּו חללֹו ּוקרּום לבית הּוׁשט, ּתרּבץ הן: ואּלּו ; ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּכבד, ּוקני והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב הראׁש, מח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשל

והמסֹוס והּכרס, הכרס]והּקבה, הּכֹוסֹות,[חלקי ּובית , ְְְְֵֵֵַַַַָָ
ׁשּלּה. הּקנה עם והראה ְְִִֵֶֶַַַָָָָוהּדּקין,

ּבארנּו·. ּכבר - הּוׁשט מן ּתרּבץ הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
לחללֹו נּקב אם למעלה; לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוׁשט

טרפה. ְְֵֶַָּבמּׁשהּו,
.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש, לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני

הּסמּו הּתחּתֹון נּקב ואם מּתרת; זֹו הרי - ּבלבד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלעצם
טרפה  - והּוא לּמח לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

אחר; ּדין לקרּומֹו יהיה - הערף ּתחּלת ׁשהם לּפֹולין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמחּוץ
מּתר. לּפֹולין, חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם

ּכׁשרה;„. - קּים והּקרּום ,נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
ּכּדֹונג  אֹו ּכּמים נׁשּפ טרפה.ואם , ְְְִִִֵַַַַַָ

ּבין ‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
טרפה  - ׁשּבּימין קטן ולא לחלל הּלב ּבׂשר נּקב אם אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיֹוצא  הּגדֹול הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּגיע
- ּבמּׁשהּו לחללֹו נּקב אם  ּכּלב, הּוא הרי - לראה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו

ְֵָטרפה.
.Â נסּתם לא ואם מּתרת; - סֹותמּתּה וכבד ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמרה

טרפה  לּכבד, סמּו ׁשהּוא ּפי על אף - .הּנקב ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Êּגרעינה [גרגיר]נֹויה ּכמֹו היתה אם - ּבּמרה ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

חד  ראׁשּה היה ואם מּתרת; חד, ראׁשּה ׁשאין ּתמרה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשל
וזה  ּכׁשּנכנסה; אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה; הּזית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכגרעינת

הּמּכה. ּפי ׁשהגלד מּפני הּנקב, יראה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּלא
.Á נּקב אם - מתּבּׁשל הּדם ׁשּבהן הּמזרקים והן הּכבד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקני

טרפה  ּבמּׁשהּו, מהם ּבחּתּואחד ׁשּנמצאת מחט ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלּה החד הּקצה והיה ּגדֹולה מחט היתה אם - ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּכבד
העגל  הראׁש היה ואם ּכׁשּנכנסה; ׁשּנּקבה ּבידּוע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹלפנים,

ּומּתרת. הלכה', סמפֹונֹות ּדר' אֹומרין: - ְְְְִִִִֶֶֶֶָָֻלפנים
.Ë ראׁשיה ׁשּׁשני מּפני - טרפה היא הרי קטּנה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיתה

נּקבה  ּווּדאי ׁשּבּכבד,חּדין, הּגדֹול ּבּסמפֹון נמצאת ואם ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
- לּכבד הּמאכל נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצעֹו הרחב הּקנה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּוא

מּתרת. ׁשהתליע, ּכבד ּובׂשר מּתרת; זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻהרי
.È וכן מּתרת. - הּנקב את סֹותם טהֹור וחלב ׁשּנּקבה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻקבה

אֹותֹו סֹותם ּבאכילה הּמּתר החלב אֹו ׁשהּבׂשר נקב הרי ּכל , ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּמחיצה  ּכּלֹו, הּלב ׁשעל והּכיס הּלב, מחלב חּוץ מּתר; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻזה
ואברי  הּמאכל אברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
והיא  הראה, ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשימה,
ׁשּבאמצעּה, הּלבן הּמקֹום והּוא הּכבד', 'טרּפׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנקראת
ׁשהן  לפי מגּנין, אין אּלּו ׁשאברים - האחרֹון הּמעי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
חּיה  וחלב ּכסתּום. אינֹו מהן, ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשין;
מּתר. ׁשהּוא ּפי על אף סֹותם, אינֹו - אסּור ּבבהמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּכנגּדֹו

.‡È טרפה - ׁשּנּקב ׁשהרי ּכרׂש אֹותֹו, ׁשּיסּתם ּדבר לֹו ואין , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אחד  ׁשּנּקב הּכֹוסֹות ּובית המסֹוס וכן אסּור. ׁשעליו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחלב
חברֹו, חלל לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה; - לחּוץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

ֶֶֻמּתרת.
.·È נּקבה ואם ּכׁשרה. הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָמחט

מפּלׁש לצד]נקב ונמצאת [מצד הּכֹוסֹות, ּבית חלל לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֻ
נּקב; ׁשחיטה קדם ׁשּוּדאי טרפה, - הּנקב ּבמקֹום ּדם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹטּפת
אחר  ׁשּמא - מּתרת זֹו הרי הּנקב, ּבמקֹום ּדם אין אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאבל

ונּקבה. הּמחט, ּדחקה ְְְֲִִַַַַָָָָהּׁשחיטה
.‚È ׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה

חריף]חלּתית צמח סוג של ׁשּוּדאי [שרף טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַָ
אחד  ּכל ּתּבדק. נֹוקב, אינֹו ספק נֹוקב ספק היה ואם ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנֹוקב;
הּנקראין  והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת הּמעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּבני
לפנים  זֹו ּומּקפין מלּפפין מהם ויׁש טרפה. - ׁשּנּקב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ'ּדּקין',
הן  ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו לפנים וזֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָמּזֹו

הּכּנה' 'הדר המעיים]הּנקראין מהן [צינורות אחד נּקב אם - ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לו]לחברֹו הסמוך מעי עליו.[לעבר מגן חברֹו ׁשהרי ּכׁשרה, , ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

.„È סתימה זֹו ׁשאין טרפה, - סֹותמּתן ולחה ׁשּנּקבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומעים
ּבהן עֹומדת  וכּיֹוצא ּגֹוי אֹו ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ואין  ּומּתרת, ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּונטלן,
נֹודע  ולא נקּובין, נמצאּו נּקב'. נקב ּבמקֹום 'ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹאֹומרין:
נקב  ּבהן נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו נּקבּו ׁשחיטה קדם ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאם

ּכ ּכמֹותֹו, הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין ׁשרה;אחר, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם  ּוטרפה. נּקב, ׁשחיטה קדם ׁשּנּוי, ּביניהן היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם
ּבּנקב  למׁשמׁש צרי ּכ - הּספק ּבנקב הּידים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשמׁשּו

עֹורכין. ּכ ואחר לֹו, ְְְִִֶַַַָׁשּמדּמין
.ÂË ואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ, ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

ׁשּיחזרּו אפׁשר ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנתהּפכּו,
חּיה  ואינּה ׁשּנתהּפכּו, אחר ׁשהיּו .ּכמֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

.ÊË ׁשהרעי והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּמעי
הּוא  הּירכים, עּקרי ּבין ּדבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָיֹוצא
הּמעים. ּכׁשאר טרפה ּבמּׁשהּו, נּקב אם - 'חלחלת' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנקרא
נּקב  אם אבל הּבטן. לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּדברים ְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה
הּדבק  מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו מּתר; ּבירכים, הּדבּוק ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבּמקֹום

ּבׁשֹור  מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתר, - ארּבע ּכּלֹו ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻֻ
ְֶָאצּבעֹות.

.ÊÈ;הּכֹוסֹות ּבית ולא מסֹוס, ולא ּכרׂש, לא לֹו אין - ְְְֵֵֵַָָֹֹֹהעֹוף
ּכנגּדן  לֹו יׁש הן,אבל ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. זפק ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ואיזה  טרפה; ּבמּׁשהּו, ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק ועֹוף. חּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבבהמה
העֹוף  ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּוא

מּתר. ׁשּנּקב, הּזפק ׁשאר אבל ְֲִֶֶֶַַַָָָָֻצּוארֹו.
.ÁÈ,ּבׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון - ּבּקרקבן יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני

עֹור  ּכמֹו לבן ׁשּינקבּווהּפנימי עד מּתר, - זה ּבלא זה נּקב . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּתר. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻׁשניהן

.ËÈ לא ּולפיכ ּבמּׁשהּו; ׁשּנקיבתן האברים מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּטחֹול,
ׁשאינֹו ׁשעּור ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן, חכמים אֹותֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמנּו
ּדק, והּׁשני עבה האחד ראׁשֹו הּטחֹול, ּכיצד? ּבכּלֹו. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשוה

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



קג dhigy zekld - dyecw xtq - zah g"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ג  טבת י"ח שני יום

ו  ¤¤ּפרק
מהן ‡. אחד נּקב ׁשאם הן, אברים עׂשר אחד ּכיצד? ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנקּובה

טרפה  - ּבמּׁשהּו חללֹו ּוקרּום לבית הּוׁשט, ּתרּבץ הן: ואּלּו ; ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּכבד, ּוקני והּמרה, ׁשּלֹו, הּקנה עם והּלב הראׁש, מח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשל

והמסֹוס והּכרס, הכרס]והּקבה, הּכֹוסֹות,[חלקי ּובית , ְְְְֵֵֵַַַַָָ
ׁשּלּה. הּקנה עם והראה ְְִִֵֶֶַַַָָָָוהּדּקין,

ּבארנּו·. ּכבר - הּוׁשט מן ּתרּבץ הּמקֹום וׁשהּוא ׁשעּורֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
לחללֹו נּקב אם למעלה; לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוׁשט

טרפה. ְְֵֶַָּבמּׁשהּו,
.‚הּסמּו העליֹון נּקב אם ׁשּבראׁש, לּמח יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשני

הּסמּו הּתחּתֹון נּקב ואם מּתרת; זֹו הרי - ּבלבד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻלעצם
טרפה  - והּוא לּמח לּׁשדרה, להּמׁש הּמח ּומּׁשּיתחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

אחר; ּדין לקרּומֹו יהיה - הערף ּתחּלת ׁשהם לּפֹולין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמחּוץ
מּתר. לּפֹולין, חּוץ נּקב ְִִִַַָֻואם

ּכׁשרה;„. - קּים והּקרּום ,נתמע אֹו ׁשּנּקב עצמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמח
ּכּדֹונג  אֹו ּכּמים נׁשּפ טרפה.ואם , ְְְִִִֵַַַַַָ

ּבין ‰. ׁשּבּׂשמאל ּגדֹול לחלל ּבין חללֹו, לבית ׁשּנּקב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּלב
טרפה  - ׁשּבּימין קטן ולא לחלל הּלב ּבׂשר נּקב אם אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיֹוצא  הּגדֹול הּמזרק והּוא הּלב, ּוקנה מּתר. - לחללֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּגיע
- ּבמּׁשהּו לחללֹו נּקב אם  ּכּלב, הּוא הרי - לראה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו

ְֵָטרפה.
.Â נסּתם לא ואם מּתרת; - סֹותמּתּה וכבד ׁשּנּקבה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמרה

טרפה  לּכבד, סמּו ׁשהּוא ּפי על אף - .הּנקב ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Êּגרעינה [גרגיר]נֹויה ּכמֹו היתה אם - ּבּמרה ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

חד  ראׁשּה היה ואם מּתרת; חד, ראׁשּה ׁשאין ּתמרה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשל
וזה  ּכׁשּנכנסה; אֹותּה נּקבה ׁשהרי אסּורה; הּזית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכגרעינת

הּמּכה. ּפי ׁשהגלד מּפני הּנקב, יראה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּלא
.Á נּקב אם - מתּבּׁשל הּדם ׁשּבהן הּמזרקים והן הּכבד, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקני

טרפה  ּבמּׁשהּו, מהם ּבחּתּואחד ׁשּנמצאת מחט ,לפיכ ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלּה החד הּקצה והיה ּגדֹולה מחט היתה אם - ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּכבד
העגל  הראׁש היה ואם ּכׁשּנכנסה; ׁשּנּקבה ּבידּוע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹלפנים,

ּומּתרת. הלכה', סמפֹונֹות ּדר' אֹומרין: - ְְְְִִִִֶֶֶֶָָֻלפנים
.Ë ראׁשיה ׁשּׁשני מּפני - טרפה היא הרי קטּנה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיתה

נּקבה  ּווּדאי ׁשּבּכבד,חּדין, הּגדֹול ּבּסמפֹון נמצאת ואם ; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
- לּכבד הּמאכל נכנס ׁשּבֹו ׁשּבאמצעֹו הרחב הּקנה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהּוא

מּתרת. ׁשהתליע, ּכבד ּובׂשר מּתרת; זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻֻהרי
.È וכן מּתרת. - הּנקב את סֹותם טהֹור וחלב ׁשּנּקבה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻקבה

אֹותֹו סֹותם ּבאכילה הּמּתר החלב אֹו ׁשהּבׂשר נקב הרי ּכל , ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּמחיצה  ּכּלֹו, הּלב ׁשעל והּכיס הּלב, מחלב חּוץ מּתר; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻזה
ואברי  הּמאכל אברי ּבין הּמבּדלת הּבטן ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
והיא  הראה, ּתראה ּכ ואחר אֹותּה ׁשּקֹורעין והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשימה,
ׁשּבאמצעּה, הּלבן הּמקֹום והּוא הּכבד', 'טרּפׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנקראת
ׁשהן  לפי מגּנין, אין אּלּו ׁשאברים - האחרֹון הּמעי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
חּיה  וחלב ּכסתּום. אינֹו מהן, ּבאחד ׁשּנסּתם ונקב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשין;
מּתר. ׁשהּוא ּפי על אף סֹותם, אינֹו - אסּור ּבבהמה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּכנגּדֹו

.‡È טרפה - ׁשּנּקב ׁשהרי ּכרׂש אֹותֹו, ׁשּיסּתם ּדבר לֹו ואין , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אחד  ׁשּנּקב הּכֹוסֹות ּובית המסֹוס וכן אסּור. ׁשעליו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחלב
חברֹו, חלל לתֹו מהן אחד נּקב ואם טרפה; - לחּוץ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

ֶֶֻמּתרת.
.·È נּקבה ואם ּכׁשרה. הּכֹוסֹות, ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָמחט

מפּלׁש לצד]נקב ונמצאת [מצד הּכֹוסֹות, ּבית חלל לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָֻ
נּקב; ׁשחיטה קדם ׁשּוּדאי טרפה, - הּנקב ּבמקֹום ּדם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹטּפת
אחר  ׁשּמא - מּתרת זֹו הרי הּנקב, ּבמקֹום ּדם אין אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻאבל

ונּקבה. הּמחט, ּדחקה ְְְֲִִַַַַָָָָהּׁשחיטה
.‚È ׁשל קרט ּכגֹון מעיה, ּבני ׁשּנֹוקב ּדבר ׁשהלעיטּה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבהמה

חריף]חלּתית צמח סוג של ׁשּוּדאי [שרף טרפה, - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַָ
אחד  ּכל ּתּבדק. נֹוקב, אינֹו ספק נֹוקב ספק היה ואם ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָנֹוקב;
הּנקראין  והן ּבהן, סֹובבת הּמאכל ׁשּפסלת הּמעים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּבני
לפנים  זֹו ּומּקפין מלּפפין מהם ויׁש טרפה. - ׁשּנּקב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ'ּדּקין',
הן  ואּלּו ,ׁשּנכר נחׁש ּכמֹו ּבעּגּול, מּזֹו לפנים וזֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָמּזֹו

הּכּנה' 'הדר המעיים]הּנקראין מהן [צינורות אחד נּקב אם - ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
לו]לחברֹו הסמוך מעי עליו.[לעבר מגן חברֹו ׁשהרי ּכׁשרה, , ְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

.„È סתימה זֹו ׁשאין טרפה, - סֹותמּתן ולחה ׁשּנּקבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומעים
ּבהן עֹומדת  וכּיֹוצא ּגֹוי אֹו ּכלב אֹו זאב ׁשּבא מעים ּבני . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ואין  ּומּתרת, ּבֹו ּתֹולין - ׁשהּניחן אחר נקּובין הן והרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּונטלן,
נֹודע  ולא נקּובין, נמצאּו נּקב'. נקב ּבמקֹום 'ׁשּמא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹאֹומרין:
נקב  ּבהן נֹוקבין - ׁשחיטה אחר אֹו נּקבּו ׁשחיטה קדם ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאם

ּכ ּכמֹותֹו, הראׁשֹון הּנקב היה אם לֹו: ּומדּמין ׁשרה;אחר, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם  ּוטרפה. נּקב, ׁשחיטה קדם ׁשּנּוי, ּביניהן היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹואם
ּבּנקב  למׁשמׁש צרי ּכ - הּספק ּבנקב הּידים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמׁשמׁשּו

עֹורכין. ּכ ואחר לֹו, ְְְִִֶַַַָׁשּמדּמין
.ÂË ואם מּתרת. - נּקבּו ולא לחּוץ, ׁשּיצאּו מעים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּבני

ׁשּיחזרּו אפׁשר ׁשאי טרפה; - נּקבּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנתהּפכּו,
חּיה  ואינּה ׁשּנתהּפכּו, אחר ׁשהיּו .ּכמֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

.ÊË ׁשהרעי והּוא עּקּום, ּבֹו ואין ׁשוה ׁשהּוא האחרֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהּמעי
הּוא  הּירכים, עּקרי ּבין ּדבּוק והּוא הערוה, מן ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָיֹוצא
הּמעים. ּכׁשאר טרפה ּבמּׁשהּו, נּקב אם - 'חלחלת' ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנקרא
נּקב  אם אבל הּבטן. לחלל ׁשּנּקב אמּורים? ּדברים ְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבּמה
הּדבק  מקֹום מּמּנּו נּטל ואפּלּו מּתר; ּבירכים, הּדבּוק ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבּמקֹום

ּבׁשֹור  מארּכֹו ׁשּיׁשּתּיר והּוא מּתר, - ארּבע ּכּלֹו ּכמֹו , ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֻֻ
ְֶָאצּבעֹות.

.ÊÈ;הּכֹוסֹות ּבית ולא מסֹוס, ולא ּכרׂש, לא לֹו אין - ְְְֵֵֵַָָֹֹֹהעֹוף
ּכנגּדן  לֹו יׁש הן,אבל ׁשוֹות הּטרפֹות וכל וקרקבן. זפק ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

ואיזה  טרפה; ּבמּׁשהּו, ּגּגֹו ׁשּנּקב וזפק ועֹוף. חּיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבבהמה
העֹוף  ּכׁשּיארי הּוׁשט עם ׁשּיּמתח זה זפק? ׁשל גּגֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּוא

מּתר. ׁשּנּקב, הּזפק ׁשאר אבל ְֲִֶֶֶַַַָָָָֻצּוארֹו.
.ÁÈ,ּבׂשר ּכמֹו אדם החיצֹון - ּבּקרקבן יׁש ּכיסין ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֻׁשני

עֹור  ּכמֹו לבן ׁשּינקבּווהּפנימי עד מּתר, - זה ּבלא זה נּקב . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּתר. זה, ּכנגד ׁשּלא זה ׁשניהן נּקבּו ואם ּבמּׁשהּו; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֻׁשניהן

.ËÈ לא ּולפיכ ּבמּׁשהּו; ׁשּנקיבתן האברים מן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּטחֹול,
ׁשאינֹו ׁשעּור ׁשּלֹו לּנקב יׁש אּלא ּבכללן, חכמים אֹותֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמנּו
ּדק, והּׁשני עבה האחד ראׁשֹו הּטחֹול, ּכיצד? ּבכּלֹו. ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשוה
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טרפה. מפּלׁש, נקב העבה ּבראׁש נּקב אם הּלׁשֹון. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכברּית
ּדינר  ּכעבי ּתחּתיו נׁשאר אם - מפּלׁש ׁשאינֹו נקב נּקב ְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואם
אבל  ּוטרפה, ּכמפּלׁש הּוא הרי מּזה, ּפחֹות מּתר; זהב, ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֻֻׁשל

ּכׁשרה  הּדק נּקב .אם ְִִֵַַַָ
.Î אם ּכ - טרפה ּבמּׁשהּו נּקב ׁשאם ּבֹו ׁשאמרנּו אבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכל

טרפה  ּכּלֹו, חסר.נּטל ׁשּנברא ּבין ּביד, אֹו ּבחלי ׁשּנּטל ּבין ; ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
הּיתר  ׁשּכל טרפה, - אבר מאֹותֹו אברים ּבׁשני נברא אם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוכן
הּמרה  אֹו הּמעים מן אחד נּטל ּכיצד? חׁשּוב. הּוא ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכנטּול
נמצא  אם וכן טרפה; - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין ּבהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוכּיֹוצא
ּכּיֹוצא  ּכל וכן טרפה. - מעים ּבני ׁשני אֹו מררֹות ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹּבהן
מּתרת, - ׁשנים ׁשּנמצאּו אֹו הּטחֹול, נּטל אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻּבהן.

הּמנּויין. מּכלל ְְִִֵֶַַׁשאינֹו
.‡Îמּתחּלתֹו הּיתר הּוא - הּבהמה ּבֹו ׁשּתּטרף הּיתר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמעי

מּתחּלה  זה ּבצד זה מעים ּבני ׁשני ׁשּנמצאּו עד סֹופֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועד
סֹוף, הּבד,ועד מן ּכענף יֹוצא הּמעי ׁשהיה אֹו העֹוף; ּכמעי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

חזר  אם אבל ּבבהמה. ּבין ּבעֹוף ּבין מבּדל, הּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֻוהרי
ׁשניהן  והרי ראׁשיו, מּׁשני אחד ונעׂשה הּמעי, עם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָונתערב

יתר  ּכאן ואין מּתרת, זֹו הרי - ּבאמצע .מבּדלין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ

ה'תשע"ג  טבת י"ט שלישי יום

ז  ¤¤ּפרק
מּתרת;‡. זה, ּבלא זה נּקב אם הראה, על יׁש קרּומֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשני

ּכּלֹו העליֹון הּקרּום נגלד אפּלּו טרפה. ׁשניהן, נּקבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻואם
מּתרת  לֹו, והל- ּבמּׁשהּו ּולמּטה החזה מן ׁשּנּקב והּקנה . ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

למּטה. ּבּקנה לׁשחיטה, ראּוי ׁשאינֹו הּמקֹום והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָטרפה,
נּקבה ·. ּכ ואחר הּקנה, ּכל וׁשחט ּבׁשחיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל

הֹואיל  טרפה, זֹו הרי - הּׁשחיטה ּגמר ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה,
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשחיטה; ּגמר קדם .ונּקבה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

טרפה .‚ - לחברֹו אפּלּו ׁשּנּקב, ראה מּסמּפֹוני וראה אחד ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
נּקבה  ּכלּום. אינֹו - הּנקב ונסּתם ּבּמּכה קרּום ועלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנּקבה,
ואם  טרפה; סֹותמּתּה, ׁשּדפן ּפי על אף - ראה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהאֹום
ׁשרֹובצת  הּמקֹום והּוא ׁשּלּה, האּונֹות חּתּו ּבמקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָנּקבה

ּכׁשרה. - ְֵָָָעליו
ׁשּבאּונֹות,„. הּנקב מקֹום ּבׁשּסתם אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מגן  אינֹו לעצם, הּנקב נסמ אם אבל נקב ּבׂשר; היה ואם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מּתרת. ּובבׂשר, ּבעצם ּדבּוק ְְֶֶֶֶָָָָֻהאּונֹות

ׁשהעלת ‰. ּבין לּדפן, סמּוכה ׁשּנמצאת ראה ׁשל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהאֹום
לּה[פטריות]צמחים חֹוׁשׁשין - צמחים העלת ׁשּלא ּבין ְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹ

הּדפן, מן אֹותּה מפרקין ּבּה? עֹוׂשין וכיצד נּקבה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
ּבּדפן  ונמצא נקּובה, נמצאת ואם ּתּנקב. ׁשּלא ּבּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹונזהרין
ׁשחיטה  'אחר ואֹומרין: ּבּמּכה ּתֹולין - הּנקב ּבמקֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמּכה
ּבידּוע  - ּבּדפן מּכה אין ואם הּמּכה'; מן ּכׁשּנפרקה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנּקבה,

ּוטרפה. ׁשחיטה, קדם היה ּבראה זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּנקב
.Âׁשּנמצא הרּוח הראה ׁשאין ׁשהּוא, ּכל אטּום מקֹום ּבּה ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

וכיצד  ּוטרפה. ּכנקּובה, זֹו הרי - נתּפח ואינֹו ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנכנסת
אם  נפיחה: ּבׁשעת נתּפח ׁשּלא הּמקֹום קֹורעין אֹותֹו? ְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹּבֹודקין

ׁשם  נכנסה לא הּלחה ׁשּמחמת מּתרת, - לחה ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנמצאת
אֹו רק מעט עליו נֹותנין - לחה ּבֹו נמצאת לא ואם ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹהרּוח.

-ּתבן  נתנדנד אם אֹותּה: ונֹופחין ּבהן, וכּיֹוצא ּכנף אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לׁשם. נכנסת הרּוח ׁשאין טרפה, - לאו ואם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשרה;

.Ê נּכר אם - אֹותּה ּכׁשּנֹופחין הברה ּבּה ׁשּתּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ּתבן  אֹו רק עליו מֹוׁשיבין ההברה, ּתּׁשמע ׁשּמּמּנּו ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקֹום
ואם  ּוטרפה. נקּובה, ׁשהיא ּבידּוע - נתנדנד אם ּבֹו: ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכּיֹוצא

א  מֹוׁשיבין - הּמקֹום נּכר ונֹופחין לא ּפֹוׁשרין, ּבמים ֹותּה ְְְְִִִִִִַַָָָֹ
ׁשּקרּום  ּבידּוע לאו, אם טרפה; הּמים, ּבקּבק אם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹותּה:

ּתנהג והרּוח ׁשּנּקב, ּבלבד ׁשני [חודרת]הּתחּתֹון ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
נפיחה. ּבׁשעת ּדממה קֹול ּבּה יּׁשמע זה ּומּפני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהּקרּומֹות,

.Áּביד יהיה ּגדֹול עּקר אֹותּהזה ׁשּנֹופחין ראה ׁשּכל : ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
נקב. מּכל ׁשלמה היא הרי - הּמים יבקּבק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבפֹוׁשרין,

.Ë ׁשלם קּים ׁשּלּה העליֹון ּוקרּום ּכקיתֹון, ׁשּנׁשּפכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה
נּמֹוחּו, ולא ּבמקֹומן עֹומדין הּסמּפֹונֹות אם - נקב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹּבלא
עֹוׂשין? ּכיצד טרפה. אחד, סמּפֹון אפּלּו נּמֹוח ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכׁשרה;
ּבאבר  ׁשּוע ׁשהּוא ּבכלי אֹותּה וׁשֹופכין אֹותּה, ְְְְְִִִִֶַָָָָנֹוקבין

חלקה] במתכת חּוטין [מצופה ּבּה נראה אם ּבֹו: ְְִִִֵֶַָוכּיֹוצא
ּבׂשר  - לאו ואם ּוטרפה; הּסמּפֹונֹות, ׁשּנּמֹוקּו ּבידּוע - ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלבנים

ּוכׁשרה. ׁשּנּמֹוק, הּוא ּבלבד ְְִִֵֵֶַָָָהראה
.È מלאים היּו אם - אבעּבּועֹות אבעּבּועֹות ּבּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָראה

אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ּכדבׁש הּנמׁשכת לחה אֹו זּכים, מים אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָרּוח,
מּתרת  זֹו הרי - ּכאבן אפּלּו וקׁשה יבׁשה נמצאת לחה ואם ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ

טרפה. זֹו הרי - עכּורין אֹו סרּוחין מים אֹו סרּוחה, לחה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבהן
הּסמּפֹון  לבּדק צרי אֹותּה, ּובֹודק הּלחה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּוכׁשּמֹוציא

טרפה. נקּוב, נמצא אם ְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּתחּתיה;
.‡È- לזֹו זֹו סמּוכֹות אבעּבּועֹות ׁשני בּה ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה

הרּבה  קרֹוב ׁשהּדבר ּדרטרפה; להן ואין ּביניהן, נקב ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אם  האחת: נֹוקבין - ּכׁשּתים ונראית אחת היתה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָּבדיקה.

טרפה. לאו, ואם ּומּתרת; היא אחת האחרת, לּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשפכה
.·È ׁשּנמצאת ּכגֹון ּכיצד? טרפה. ׁשּנתמסמסה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה 

חתיכֹות  חתיכֹות ותּפל ּתחת אֹותּה, ּוכׁשּתֹולין ראה ׁשלמה, . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ
מּתרת; ממׁשמׁשת, הּטּבח ׁשּיד ּבמקֹום נקּובה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּנמצאת
הּׁשחיטה'. אחר נּקבה הּטּבח 'מּיד ואֹומרין: ּבידֹו ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָותֹולין
נּקב  ׁשחיטה קדם אם ידּוע ואין אחר, ּבמקֹום הּנקב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנמצא

ּומדּמין אחר נקב ּבּה נֹוקבין - ׁשחיטה אחר [משווים אֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
מעים.ביניהם] ּבבני ׁשעֹוׂשין ּכׁשם ,ְְִִִֵֵֵֶַ

.‚È ּבהמה ׁשל לראה ּדּקה ּבהמה ׁשל מראה מדּמין ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואין
לגּסה  ּומּגּסה לדּקה מּדּקה אּלא מן ּגּסה, ּבאחד נקב נמצא . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אבעּבּוע  'נּקב אֹומרין: ואין טרפה; זֹו הרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹהאבעּבּועֹות,
נּכר. הּדבר ׁשאין ,'ונער ְֲִֵֵֶַַַָָָֹאחר

.„Èאֹותּה נֹופחין ּבראה, ׁשּנמצאת מּמּנה מחט יצא לא אם : ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
נּקבה. ולא נכנסה, סמּפֹונֹות ּדר הּמחט ׁשּזאת ּבידּוע - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹרּוח
הרי  - הּמחט ּבּה ונמצא נפיחה, קדם הראה נתחּתכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹואם

ּכׁשּנכנסה.זֹו ׁשּנּקבה קרֹוב ׁשהּדבר ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָאסּורה,
.ÂË הראה והרי ויצאה, ונּקבה ּבראה, ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּתֹולעת

הּׁשחיטה  ׁשאחר חזקתּה מּתרת; זֹו הרי - ּבתֹולעת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻנקּובה
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ותצא  ׁשםּתּקב יׁש מראה [במציאות]. נׁשּתּנה ׁשאם מראֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּבׂשר  ׁשאֹותֹו ּכנקּוב; הּוא הרי - הרע הּמראה לאֹותֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאבר
אֹותֹו ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ּכמת זה, למראה מראיו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנׁשּתּנה
ּבׂשר  "ּומחית אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו הּנהּפ ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
ׁשּׁשאר  מּכלל, - חי" ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ּבּׂשאת", ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָחי

חי. אינֹו ׁשּנׁשּתּנה, ְִֵֶַַַָָָהּבׂשר
.ÊË אם - מקצתּה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻראה

ואם  מּתרת. ּכּלּה, נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, לּמראה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻנׁשּתּנית
ׁשהּמראה  טרפה; ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - האסּור לּמראה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּנית

חׁשּוב  הּוא ּכנקב ׁשּבארנּו.האסּור ּכמֹו , ְְְֵֶֶֶַָָָ
.ÊÈ,ּכדיֹו ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש

ירּקה שונים]אֹו גוונים כולל תלמוד בלשון ּכעין ['ירוק' ְְֵָֻ
חריע ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו אֹו[כרכום]הּכׁשּות, , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ

הּבגדים, ּבֹו ׁשּצֹובעין הּצמח הּוא - וחריע הּבׂשר. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמראה
לירֹוקה  ונֹוטֹות מעט אדּמֹות לׂשערֹות ּדֹומה .והּוא ְְְְֲִִֶַָָֻ

.ÁÈחרּיֹות ּכעין אֹותּה[ענפים]נמצאת אֹוסרין - ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
אין  - האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. לּמראה קרֹוב ׁשּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּספק,
אם  ּבידֹו; ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחין עד ּבהן, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוסרין
אסּורה. ּבעינּה, עמדה ואם מּתרת; הּמּתר, לּמראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנׁשּתּנית

.ËÈ,ּככחל ׁשחרה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹֹֻארּבע
ּכחציר  ירּקה היתה אֹו ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ

מראֹות  מארּבע נקּדֹות, נקּדֹות טלאים, טלאים ּכּלּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהראה
מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֵֶֶֻאּלּו

.Îלאּור ׁשּנפל קרקבנֹו,[לאש]עֹוף אֹו ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק , ְְְְִִֵֶַָָָֻ
ׁשּכל  טרפה: זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו, הּמעים האדימּו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּבעֹוף  האּור, מחמת ׁשהֹוריקּו, והאדּמים ׁשהאדימּו, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻֻהּירּקים
זה  ּבמראה ׁשּיעמדּו והּוא ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּוממרסין מעט, אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן.[משפשפים]אחר ְְְְִִֶֶַַַָָָ
.‡Îּכ ׁשּנמצאת עֹוף אֹוּכל מעיו, בני ּכמראה ׁשּלֹו בד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּומריסה, ׁשליקה אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעיו, ּבני ׁשאר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנׁשּתּנּו
ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
ׁשּנּוי, ּבהם נמצא ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא
לאּור  ׁשּנפל ּבידּוע - האדּמים והֹוריקּו נׁשּתּנּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻּוכׁשּנׁשלקּו

ּוטרפה  מעיו, ּבני החיצֹון .ונחמרּו העֹור ׁשּנמצא הּוׁשט וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
זה  הרי - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלֹו

ּוטרפה. אינֹו, ְְִֵֵָּכאּלּו

ה'תשע"ג  טבת כ' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
טרפה;‡. מנינם, חסר ׁשאם הן, אברים ׁשני ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה

אּונֹות וחמׁש והרגלים. הראה, הן: לּה[אוזניים]ואּלּו יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ּפניו, ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין מן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ּבפני  ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּונֹות, ּבצד ואינּה קטּנה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאזן
הּנקראת  היא - הּקטּנה זֹו ואזן הּכיס; ּבתֹו והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמּה,
,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד, ּדֹומה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ורּדה',

ּבהמֹות  יׁש ּדרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת, - הּורד נמצאת לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻאם
נקּובה  נמצאת ואם ּבהן. ּתּמצא לא ּבהמֹות ויׁש ּבהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּתּמצא
טרפה. זֹו הרי הּנקב, את סֹותם ׁשּלּה ׁשהּכיס ּפי על אף -ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּתים ·. אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּונֹות, מנין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
טרפה  - הּימין הּורּדה,מן וזאת ׁשּתים ּבּימין נמצאּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
מן ‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּונֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתחּלפּו

ׂשמאל  ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיתה אֹו ורד, ּבלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּימין
הּימין  מּצד חסרה ׁשהרי טרפה; זֹו הרי -. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבצד „. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם, האּונֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּתֹוספּו
ואם  מּתרת. - הּלב לעּמת ׁשהּוא הראה מּלפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻהאּונֹות,
טרפה, זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה

הדס  ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר; ּפחֹות ׁשהּיתר אבל , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומּתרת. אזן, אינּה - ִֵֶֶֶֶָֹֻמּזה

ואם ‰. מּתרת; לּה, הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן
- לׁשליׁשית ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹנסמכּו

.טרפה  ְֵָ
.Â ּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת, ּכאּונה האּונֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצאּו

ּבעּקרן, ּבין הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבּוקֹות
מּתרת; - ּדבּוקֹות ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻּבין

ּוטרפה  חסרה, זֹו הרי - לאו .ואם ְְֲֲִֵֵֵָָָ
.Ê טרפה - אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

נּק ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם זֹווכן הרי - בה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מּמּנה  נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּונֹות, מנין ׁשחסר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי

ׁשּיּפר עד יבׁש, ּכחסר [יתפורר]מקֹום זה הרי - ּבּצּפרן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ְֲִֵֶַָָָָּוטרפה,

.Á ּדקל ׁשל חרּיֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת אֹוסרין ראה - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּתֹוספת  וׁשּמא ּבגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאֹותּה

ּבּמנין. ׁשאמרּו ּכמֹו ּכחּסרֹון, ְְְְִִֶַַָָָּבּגּוף
.Ë וקרבה ׁשּלּה הראה ׁשצמקה עד ויראה, ׁשּפחדה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּבהמה

קֹול  ׁשּׁשמעה ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם - יבׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלהיֹות
ּבידי  ּפחדה ואם מּתרת; - ּבזה וכּיֹוצא זיקים ראת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרעם
הרי  - ּבזה וכּיֹוצא אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם,

ּוטרפה  ּכחסרה, .זֹו ְֲֵֵַָָ
.È מעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין  ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין הּקר, זמן היה אם ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן  ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין החם, זמן היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמהרה,
חזרה  אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכלי
- חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים, ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה  היא, אדם .ּבידי ְִִֵֵָָָ
.‡È וכן טרפה; ּברּיתּה, מּתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר הּיתר ׁשּכל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד  נחּת אם לפיכ מּתרת; - אחת יד אֹו ידים, ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּה

מּתרת  הארּכּבהׁשּלּה, מן - הרגל נחּת העצמות]. [חיבור ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
ארּכּבה  ּבאיזֹו מּתרת. ּולמּטה, הארּכּבה מן טרפה; ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻּולמעלה,

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהיא ּבארּכּבה ְְִֵֶַַַַָָָָָֻאמרּו?
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ותצא  ׁשםּתּקב יׁש מראה [במציאות]. נׁשּתּנה ׁשאם מראֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּבׂשר  ׁשאֹותֹו ּכנקּוב; הּוא הרי - הרע הּמראה לאֹותֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאבר
אֹותֹו ּוכאּלּו חׁשּוב, הּוא ּכמת זה, למראה מראיו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנׁשּתּנה
ּבׂשר  "ּומחית אֹומר: הּוא וכן מצּוי. אינֹו עינֹו הּנהּפ ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
ׁשּׁשאר  מּכלל, - חי" ּבׂשר ּבֹו הראֹות "ּוביֹום ּבּׂשאת", ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָחי

חי. אינֹו ׁשּנׁשּתּנה, ְִֵֶַַַָָָהּבׂשר
.ÊË אם - מקצתּה ּבין ּכּלּה מראה ּבין מראיה, ׁשּנׁשּתּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻראה

ואם  מּתרת. ּכּלּה, נׁשּתּנית אפּלּו הּמּתר, לּמראה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻֻנׁשּתּנית
ׁשהּמראה  טרפה; ׁשהּוא, ּכל אפּלּו - האסּור לּמראה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנׁשּתּנית

חׁשּוב  הּוא ּכנקב ׁשּבארנּו.האסּור ּכמֹו , ְְְֵֶֶֶַָָָ
.ÊÈ,ּכדיֹו ׁשחרה הן: ואּלּו ּבראה, יׁש אסּורֹות מראֹות ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמׁש

ירּקה שונים]אֹו גוונים כולל תלמוד בלשון ּכעין ['ירוק' ְְֵָֻ
חריע ּכעין אֹו ּביצה, חלמֹון ּכעין אֹו אֹו[כרכום]הּכׁשּות, , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ

הּבגדים, ּבֹו ׁשּצֹובעין הּצמח הּוא - וחריע הּבׂשר. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמראה
לירֹוקה  ונֹוטֹות מעט אדּמֹות לׂשערֹות ּדֹומה .והּוא ְְְְֲִִֶַָָֻ

.ÁÈחרּיֹות ּכעין אֹותּה[ענפים]נמצאת אֹוסרין - ּדקל ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
אין  - האּלּו הּמראֹות וכל האסּור. לּמראה קרֹוב ׁשּזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמּספק,
אם  ּבידֹו; ּבּה ּוממרס אֹותּה ׁשּנֹופחין עד ּבהן, ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוסרין
אסּורה. ּבעינּה, עמדה ואם מּתרת; הּמּתר, לּמראה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻנׁשּתּנית

.ËÈ,ּככחל ׁשחרה הן: ואּלּו ּבּה, יׁש מּתרֹות מראֹות ְְְְְֵֵֵַַַַָָָֹֹֻארּבע
ּכחציר  ירּקה היתה אֹו ואפּלּו הּכבד. ּכמראה אֹו אדּמה, אֹו , ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻֻ

מראֹות  מארּבע נקּדֹות, נקּדֹות טלאים, טלאים ּכּלּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻהראה
מּתרת. זֹו הרי - ֲֵֵֶֶֻאּלּו

.Îלאּור ׁשּנפל קרקבנֹו,[לאש]עֹוף אֹו ּכבדֹו אֹו לּבֹו והֹוריק , ְְְְִִֵֶַָָָֻ
ׁשּכל  טרפה: זֹו הרי - ׁשהּוא ּבכל ׁשּלֹו, הּמעים האדימּו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּבעֹוף  האּור, מחמת ׁשהֹוריקּו, והאדּמים ׁשהאדימּו, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֻֻהּירּקים
זה  ּבמראה ׁשּיעמדּו והּוא ּוטרפה. ׁשּנּטלּו, ּכמי הן הרי -ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּוממרסין מעט, אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן.[משפשפים]אחר ְְְְִִֶֶַַַָָָ
.‡Îּכ ׁשּנמצאת עֹוף אֹוּכל מעיו, בני ּכמראה ׁשּלֹו בד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּומריסה, ׁשליקה אחר ּבׁשּנּוין ועמדּו מעיו, ּבני ׁשאר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנׁשּתּנּו
ּוטרפה. מעיו, ּבני ונחמרּו לאּור ׁשּנפל ּבידּוע - ׁשּבארנּו ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
ׁשּנּוי, ּבהם נמצא ׁשּלא עֹוף ׁשל מעים ּבני אּלא עֹוד, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא
לאּור  ׁשּנפל ּבידּוע - האדּמים והֹוריקּו נׁשּתּנּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻּוכׁשּנׁשלקּו

ּוטרפה  מעיו, ּבני החיצֹון .ונחמרּו העֹור ׁשּנמצא הּוׁשט וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
זה  הרי - ּבבהמה ּבין ּבעֹוף ּבין אדם, והּפנימי לבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלֹו

ּוטרפה. אינֹו, ְְִֵֵָּכאּלּו

ה'תשע"ג  טבת כ' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
טרפה;‡. מנינם, חסר ׁשאם הן, אברים ׁשני ּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה

אּונֹות וחמׁש והרגלים. הראה, הן: לּה[אוזניים]ואּלּו יׁש ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ
ּפניו, ּכנגד ראה ּופני ּבידֹו אדם אֹותּה ּכׁשּיתלה - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
ּכמֹו מּמּנה ימין ּובצד הּׂשמאל. מן ּוׁשּתים הּימין מן ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ּבפני  ּכיס ּכמֹו לּה ויׁש האּונֹות, ּבצד ואינּה קטּנה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאזן
הּנקראת  היא - הּקטּנה זֹו ואזן הּכיס; ּבתֹו והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמּה,
,לפיכ הּמנין. מן ואינּה לורד, ּדֹומה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ורּדה',

ּבהמֹות  יׁש ּדרּכּה: היא ׁשּכ מּתרת, - הּורד נמצאת לא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻאם
נקּובה  נמצאת ואם ּבהן. ּתּמצא לא ּבהמֹות ויׁש ּבהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּתּמצא
טרפה. זֹו הרי הּנקב, את סֹותם ׁשּלּה ׁשהּכיס ּפי על אף -ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּתים ·. אֹו הּׂשמאל מן אחת ונמצאת האּונֹות, מנין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
טרפה  - הּימין הּורּדה,מן וזאת ׁשּתים ּבּימין נמצאּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
מן ‚. ּוׁשּתים הּׂשמאל מן ׁשלׁש ונמצאּו האּונֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתחּלפּו

ׂשמאל  ּבצד הּׁשלׁש עם הּורד ׁשהיתה אֹו ורד, ּבלא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּימין
הּימין  מּצד חסרה ׁשהרי טרפה; זֹו הרי -. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבצד „. היתרה האזן היתה אם ּבמנינם, האּונֹות ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּתֹוספּו
ואם  מּתרת. - הּלב לעּמת ׁשהּוא הראה מּלפני אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻהאּונֹות,
טרפה, זֹו הרי - הּצלעֹות לעּמת ׁשהּוא ּגּבּה על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֻהיתה

הדס  ׁשל עלה ּכמֹו ׁשּתהיה והּוא ּכחסר; ּפחֹות ׁשהּיתר אבל , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומּתרת. אזן, אינּה - ִֵֶֶֶֶָֹֻמּזה

ואם ‰. מּתרת; לּה, הּסמּוכה ּבחברּתּה ּדבּוקה ׁשּנמצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאזן
- לׁשליׁשית ראׁשֹונה ׁשּנסמכה ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹנסמכּו

.טרפה  ְֵָ
.Â ּכׁשּתים נראֹות ואינן אחת, ּכאּונה האּונֹות ׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצאּו

ּבעּקרן, ּבין הדס, ׁשל עלה ּכמֹו ּביניהן היה אם - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּדבּוקֹות
מּתרת; - ּדבּוקֹות ׁשהן ׁשּיּכר ּכדי ּבסֹופן, ּבין ּבאמצען, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻּבין

ּוטרפה  חסרה, זֹו הרי - לאו .ואם ְְֲֲִֵֵֵָָָ
.Ê טרפה - אזנים חּתּו לּה ואין ערּוגֹות, ׁשּתי ּכּלּה .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

נּק ׁשּלא ּפי על אף הראה, ּגּוף חסר אם זֹווכן הרי - בה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
מּמּנה  נמצא אם ,לפיכ ּוטרפה. האּונֹות, מנין ׁשחסר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּכמי

ׁשּיּפר עד יבׁש, ּכחסר [יתפורר]מקֹום זה הרי - ּבּצּפרן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשהּוא. ּכל היה ואפּלּו ְֲִֵֶַָָָָּוטרפה,

.Á ּדקל ׁשל חרּיֹות עּקר ּכמֹו נפּוחה ׁשּנמצאת אֹוסרין ראה - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
הּתֹוספת  וׁשּמא ּבגּופּה, מׁשּנה ּתֹוספת ׁשּזֹו מּספק; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאֹותּה

ּבּמנין. ׁשאמרּו ּכמֹו ּכחּסרֹון, ְְְְִִֶַַָָָּבּגּוף
.Ë וקרבה ׁשּלּה הראה ׁשצמקה עד ויראה, ׁשּפחדה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָהּבהמה

קֹול  ׁשּׁשמעה ּכגֹון ׁשמים, ּבידי ּפחדה אם - יבׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלהיֹות
ּבידי  ּפחדה ואם מּתרת; - ּבזה וכּיֹוצא זיקים ראת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻרעם
הרי  - ּבזה וכּיֹוצא אחרת ּבהמה לפניה ׁשּׁשחטּו ּכגֹון ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם,

ּוטרפה  ּכחסרה, .זֹו ְֲֵֵַָָ
.È מעת ּבמים הראה את מֹוׁשיבין אֹותּה? ּבֹודקין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ּפֹוׁשרין  ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין הּקר, זמן היה אם ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
יּצֹונּו ׁשּלא ּכדי ונֹוזלים מּגּבֹו מתמּצין הּמים ׁשאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹּובכלי
צֹונן  ּבמים אֹותּה מֹוׁשיבין החם, זמן היה ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמהרה,
חזרה  אם קרים. ׁשּיּׁשארּו ּכדי מּגּבֹו מתמּצין ׁשהּמים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובכלי
- חזרה לא ואם ּומּתרת; ׁשמים, ּבידי זֹו הרי - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻלברּיתּה

ּוטרפה  היא, אדם .ּבידי ְִִֵֵָָָ
.‡È וכן טרפה; ּברּיתּה, מּתחּלת רגל חסרה ׁשהיתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

היּו אם אבל הּוא. ּכחסר הּיתר ׁשּכל רגל, יתרה היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאם
הּיד  נחּת אם לפיכ מּתרת; - אחת יד אֹו ידים, ׁשלׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻלּה

מּתרת  הארּכּבהׁשּלּה, מן - הרגל נחּת העצמות]. [חיבור ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
ארּכּבה  ּבאיזֹו מּתרת. ּולמּטה, הארּכּבה מן טרפה; ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻֻּולמעלה,

לּגּוף. הּסמּו הּיר סֹוף ׁשהיא ּבארּכּבה ְְִֵֶַַַַָָָָָֻאמרּו?
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.·Èאֹו ּכּלֹו יצא אם - הארּכּבה מן למעלה העצם ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻנׁשּבר
היה  ואם ּוטרפה; ונפל, ׁשּנחּת ּכמי זה הרי לחּוץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻרּבֹו
ׁשּנׁשּבר  עצם ׁשל הּקפֹו ורב עביֹו רב חֹופה העֹור אֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּבׂשר

מּתרת  זֹו הרי לֹו.- והל ׁשּנׁשּבר העצם מקצת נפל ואפּלּו , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּכבׂשר. חׁשּובין אינן הרּכים, ְְֲִִִִֵַָָָָוגידים

.‚Èחיבור]צמת למעלה [מקום ּובחּיה ּבּבהמה הן הּגידין, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשלׁשה  והן הּבהמה; הּטּבחים ּבֹו ׁשּתֹולין ּבּמקֹום העקב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמן
ׁשּיתחילּו ּומּמקֹום ּדּקים. ּוׁשנים עבה, אחד - לבנים ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָּגידים
להתאּדם  ויתחילּו מהן הּלבן ׁשּיסּור עד ּולבנים, קׁשים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהן
עׂשרה  ׁשׁש ּכאר והיא הּגידים, צמת היא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּולהתרּכ

ּבׁשֹור. ְְֶָאצּבעֹות
.„Èמן ּומנין ּתחּלתן ּגידים; עׂשר ׁשּׁשה ּבעֹוף, אּלּו ּגידים ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָ

מא  ׁשּלמּטה קׂשקּׂשים הענב ׁשהּוא הרגל סֹוף עד יתרה, צּבע ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
.קׂשקּׂשים  ְִַַ

.ÂË;טרפה הּגידים, צמת ּבמקֹום רגליה ׁשּנחּתכּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבהמה
הּגידים  מּצמת למעלה ּתחת 'ּכיצד ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העליֹונה, הארּכּבה מן למעלה ׁשּתחת עד מּתרת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻוהיא

ׁשּבארנּו -ּכמֹו אסּורה'? הּגידים, ּבצמת למּטה ּתחת ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
נאסרה  לא ותמּות; ּומּכאן ותחיה, מּכאן ּתחת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבּטרפֹות
מּפני  אּלא זה, מּמקֹום רגל חתּוכת ׁשהיא מּפני זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּטרפֹות, מּכלל ׁשחתיכתן הּגידים, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנחּתכּו

.ÊËטרפה,נטּולה נּטלּו ׁשאם הן, אברים ׁשלׁשה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
הם: ואּלּו חּסרֹון; ּדין ולא נקב ּדין ּבהן ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואף

העליֹון  ּולחי והּכבד, הּגידים, .צמת ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
.ÊÈ,העֹוף וכן רגליה, ׁשּנחּתכּו ׁשהּבהמה ּבארנּו, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכבר

ׁשּנחּתכּו מּפני אּלא טרפה נעׂשּו לא - הּגידים צמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבמקֹום
- קּימת והרגל לבּדם, הּגידים נחּתכּו אם ,לפיכ ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּגידים;

הּגידים  צמת נּטלה ׁשהרי .טרפה, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
.ÁÈ ׁשהרי מּתרת, - לבּדֹו העבה האחד ּבּבהמה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנחּת

מּתרת, - הּדּקין ׁשנים נחּתכּו ׁשנים; האחד נׁשארּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
אּלא  הּצמה, ּכל נּטלה לא והרי מּׁשניהם, ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעבה
צרי ואין טרפה; מהן, אחד ּכל ׁשל רּבֹו נחּת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמעּוטּה.

ּכּלן  נּטלּו אֹו ּכּלן, ׁשּנחּתכּו .לֹומר ְְְִֶֶַָָֻֻ
.ËÈ,עׂשר הּׁשּׁשה מן אחד ׁשל רּבֹו נחּת אפּלּו - ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֻּובעֹוף

.טרפה  ְֵָ
.Î מּתר - ּגּפיו ׁשּנׁשּתּברּו ידיה.ועֹוף ׁשּנחּתכּו ּכבהמה , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

.‡Î טרפה ּכּלּה, ׁשּנּטלה ּכּזית ּכבד מּמּנה נׁשּתּיר ואם ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
מּתרת. זֹו הרי - מרה ּבמקֹום וכּזית ּבֹו, ּתלּויה ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּמקֹום

ּבּטרּפׁש מערה היא והרי הּכבד, ׁשּלּה[בהסתעפות]נּדלּדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
- מרה ּומקֹום ּבֹו ּתלּויה ׁשהיא מקֹום מּמּנה נּטל מּתרת; -ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֻ

טרפה. ׁשהּוא, ּכמֹות קּים ׁשהּׁשאר ּפי על ְְְִֵֶֶַַַַָָָאף
.·Î ׁשהיא ּבּמקֹום וכּזית מרה, ּבמקֹום ּכּזית ּבּה ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָנׁשאר

אֹו ּבכאן, ּומעט ּבכאן מעט מפּזר היה אבל ּבֹו, ְְְְְְֲַַָָָָָָָֻּתלּויה
מרּדד ספק;[רקוע]ׁשהיה זה הרי - ּכרצּועה אר ׁשהיה אֹו , ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ

אסּורה. ׁשהיא לי ְֲִִֵֶֶָָויראה
.‚Îטרפה לחי ׁשּנּטל, -העליֹון הּתחּתֹון נּטל אם אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מּתרת. זֹו הרי - נעקרּו ולא הּסימנין, מקֹום עד ׁשּנגמם  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻּכגֹון

.„Î אם ּכ - טרפה חסר היה ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
אינּה - טרפה נּטל אם ּבֹו ׁשּנאמר אבר אבל טרפה. ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּטל,
חסרה  נבראת אם אבל אבר; אֹותֹו נחּת אם אּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאסרת
נמצאת  ּכן, ּתאמר לא ׁשאם מּתרת; זֹו הרי אבר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹֻאֹותֹו

היא  אחת והּנטּולה נּטל החסרה ׁשאם ּבֹו ׁשּנאמר אבר וכל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשהיא  נברא, ולא ּברּיתֹו מּתחּלת חסר אם וחמר קל - ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּתרת

ֶֶֻמּתרת.
.‰Îׁשּנּטלּו אֹו הרחם, ּבית והּוא ׁשּלּה, האם ׁשּנּטלה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּבהמה

מּתרת  זֹו הרי - אֹוהּכליֹות אחת ּבכליה נבראת אם ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
מּתרת. הּכליה, נּקבה אם וכן מּתרת; ּכליֹות, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻֻּבׁשלׁש

.ÂÎ אם מּתרת, ׁשחסרה אֹו ׁשּנּטלה ׁשהּכליה ּפי על ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאף
עד  ּובגּסה ּכפֹול, עד ּבדּקה והקטינה ּביֹותר, קטּנה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָנמצאת

הּכליה  לקתה אם וכן טרפה. - ּבׂשרּהּכענבה ׁשּיעׂשה והּוא , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבמקצתֹו, ּתאחז ׁשאם ימים, אחר ׁשהבאיׁש הּמת ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכבׂשר
- הּכליה ׁשּבתֹו הּלבן עד זה חלי והּגיע ויּפל, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹיתמסמס
ּפי  על אף לחה, ּבּכליה נמצאת אם וכן טרפה. זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהרי

סרּוחה, -ׁשאינּה סרּוחין אֹו עכּורין מים בּה ׁשּנמצאּו אֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
מּתרת. זֹו הרי זּכים, מים ּבּה נמצאּו אם אבל טרפה; זֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהרי

ה'תשע"ג  טבת כ"א חמישי יום

ט  ¤¤ּפרק
את ‡. החֹופה העֹור ׁשּנפסק הּׁשדרה חּוט ּכיצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּפסּוקה

הּקפֹו רב ׁשּיּפסק ּובלבד טרפה, - נסּדק הּמח אם אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ולא  הּׁשדרה, נׁשּברה אם וכן מּתרת. - נּקב אֹו לארּכֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻהעֹור
ונתנדנד  החּוט, ׁשּבתֹו הּמח נתמע אֹו ׁשּלּה, החּוט ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹנפסק

מּתרת. זֹו הרי קּים, ועֹורֹו הֹואיל -ְֲִֵֶֶַָֻ
ׁשּנמֹוס ·. ּכּדֹונג אֹו ּכּמים ונׁשּפ הּמח ׁשּיּמצא המר עד , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹֻ

יכֹול  אינֹו ואם טרפה; זֹו הרי - עֹומד אינֹו ּכׁשּמעמידֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָהחּוט
אסּורה. ספק זֹו הרי ּכבּדֹו, מּפני ְְְֲֲֲִֵֵֵַָָֹלעמד

לּפֹולין ‚. מחּוץ ּתחּלתֹו הּׁשדרה? חּוט הּוא היכן ְְִִִֵֵַַַָָָעד
אחריה  יּׁשאר ׁשּלא ׁשנּיה, ּפרׁשה סֹוף עד הערף, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבתחּלת

האליה  לתחּלת הּסמּוכה ׁשליׁשית ּפרׁשה .אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ
ּבזה „. זה ּדבּוקין עצמֹות ׁשלׁשה הן אּלּו, ּפרׁשּיֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹוׁשלׁש

ּבין  עד ּבעֹוף, הּׁשדרה וחּוט ׁשדרה; ׁשל מחליֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלמּטה
על האגּפים  מׁשּגיחין אין - אּלּו מּמקֹומֹות למּטה אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ

הּמח. ׁשּנמר ּבין עֹורֹו ׁשּנפסק ּבין לׁשם, הּנמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהחּוט
הּמקֹום ‰. והּוא הּכרׂש, רב את החֹופה ּבׁשר ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקרּועה

זה, ּבׂשר נקרע אם - הּכרׂש יצא יּקרע ׁשאם הּבטן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמן
ׁשּנראית, עד לּכרׂש הּקרע הּגיע ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹטרפה;
טרפה  - נּטל אֹו הּזה, הּבׂשר עבי רב ׁשּנקרע ּכיון .אּלא ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבהמה  היתה ואם טפח; אר ּבארּכֹו? הּקרע ׁשעּור ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכּמה
ּפי  על אף - הּכרׂש את החֹופה הּבׂשר אר רב ונקרע ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹקטּנה

רּבּה. ונקרע הֹואיל טרפה, - טפח הּקרע ּבאר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשאין
.Âיתר [נחתך]נקּדר היה אם - ּבאר אֹו ּבעּגּול, הּזה הּבׂשר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

זֹו ּבצד זֹו תמרה ּגרעיני ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיּכנס ּכדי והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּכסלע,
טפח. על יעמד זה, קרע יּמתח ׁשאם טרפה; זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּבדחק
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.Êאֹו ּביד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה
היא  וזֹו טרפה, זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבׂשר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹּבחלי,

'ּגלּודה' ּכל הּנקראת ּפני על סלע רחב העֹור מן נׁשאר ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אבריה  ראׁשי על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּׁשדרה,
הּׁשדרה, ּפני ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

רא  מעל אֹו הּטּבּור, מעל קּים אֹו העֹור ּכל ּוׁשאר אבריה, ׁשי ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
אֹותּה. ׁשּמּתירין לי ויראה ספק, זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

.Áׁשּגבהֹו ּגבֹוּה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנפּולה
טפחים  זֹועׂשרה הרי - מאבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מחמת  ויהלם האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטרפה.
נּקב, ׁשּלא ּפי על אף - ותארֹו צּורת ֹו ׁשּתּפסד עד ְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנפילה,
אֹותּה הּכה אם וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹולא
אברים  ּבאיזה טרפה. - מאבריה אבר ורּצץ ּבמּטה, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבאבן

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאברים ְְֲִֵֶַַַָָאמרּו?
.Ë;לּה חֹוׁשׁשין אין הלכה, אם - הּגג מן ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לּה חֹוׁשׁשין הלכה, ולא עמדה עצמּה,ואם מחמת קפצה . ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ
אין  - למּטה ּומצאּה למעלה, הּניחּה לּה; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאין

נפלה. ׁשּמא לּה ְְִֶָָָָחֹוׁשׁשין
.Èנפלּו להן; חֹוׁשׁשין אין זה, את זה המנּגחים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרים

אין  - רגליה מגררת ׁשהיתה ּבהמה וכן להן. חֹוׁשׁשין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ,
ׁשל  החּוט נפסק ׁשּמא אֹו אבריה, נתרּסקּו ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחֹוׁשׁשין

.ׁשדרּה ְִָ
.‡È הּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים

ׁשאין  מּפני אברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום  ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין

לה  חֹוׁשׁשין יראה, מחמת - לּדיר מחמת והׁשליכּום ן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירן  ׁשּמתּכּונין מּפני להן; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה,

ּבהׁשלכתן  ויּזהרּו .ׁשלמים, ְְְְֲִִֵַָָָָ
.·Èׁשהרּביצּוהּו אותו]ׁשֹור ּפי [הריצו על אף - לׁשחיטה ְְִִִִִֶַַָ

אין  אֹותֹו, ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ּגדֹולה נפילה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנפל
עד  ּומתחּזק ּבּקרקע, צּפרניו ׁשּנֹועץ מּפני לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחֹוׁשׁשין

לארץ. ִֶֶַַָָׁשּמּגיע
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
הּׁשדרה  ּכל על ּבּמּטה ּבמּטה יׁש ואם לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

למקצת  הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה; חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻֻחליֹות
- הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשדרה

לּה. ְִָחֹוׁשׁשין
.„Èאֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר ּגּבי על ׁשּנחּבט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף

ואם  אברים; לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻקּפה
והאפר  והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר ּגּבי על ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנחּבט

לֹו חֹוׁשׁשין אין - ּבהן .וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַָ
.ÂË ּבכנף אם - ונתחּבט צידה, ּבׁשעת ּבדבק ּכנפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנדּבקּו

ונתחּבט  כנפיו ּבׁשּתי נאחז ואם לֹו; חֹוׁשׁשין אין נאחז, ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
לֹו חֹוׁשׁשין .ּבגּופֹו, ְְִ

.ÊË מּמּטה קֹומתֹו מלא ׁשט אם - הּמים ּפני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנחּבט
מּמעלה  ׁשט אם אבל לֹו. חֹוׁשׁשין אין הּמים, לעּמת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻלמעלה

הן  הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם ְְִִִִִֵֶַַַַַָָלמּטה
לקׁש אֹו לתבן קדם ואם אֹותֹו; ּגּבי הּמֹוליכין על ׁשּמהּלכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

לֹו. חֹוׁשׁשין ואין עצמֹו, מחמת ׁשט זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּמים
.ÊÈ,מּיד לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל

ׁשאמרנּו מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
ׁשחטּה אם - לּה' ּכּלֹו'חֹוׁשׁשין החלל ּכל ּכנגד לבּדק צרי , ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֻ

הּטרפֹות  מן טרפה ּבּה מצא אם :הּיר עד הראׁש ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹמּקדקד
ונפסדה  ׁשּבפנים האברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמנינּו,
ׁשאם  האברים מן אבר נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָצּורתֹו
מּבית  חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָנּטלּו

מּתרת. זֹו הרי נתרּסק, ׁשאם - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻהרחם
.ÁÈוקנה]והּסימנין ׁשאין [ושט ּבכאן, ּבדיקה צריכין אינן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה
.ËÈ עד אֹותּה, לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

זֹו הרי זה, זמן ּבתֹו ׁשחטּה ואם לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתׁשהה
ּבדיקה  צריכה לעת, מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט ּכמֹוטרפה. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Îאֹו ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו העֹוף, על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לעת; מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּטרפֹו
אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו, ׁשֹוחטין ּכ ׁשּבארנּו.ואחר ּכדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

.‡Î מחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנין
אבל  לׁשחיטה. ראּויין אינן ׁשהרי נתקּפלּו, אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
ׁשאין  מּתרת; זֹו הרי - הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נפרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻאם

לׁשחיטה  ראּוי ׁשּבארנּו.הּתרּבץ ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

ה'תשע"ג  טבת כ"ב שישי יום

י  ¤¤ּפרק
צלעֹותיה ‡. רב ׁשּיׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? וצלעֹות ׁשבּורה ; ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

נׁשּתּברּו מּכאן. עׂשרה ואחת מּכאן עׂשרה אחת הן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמה,
- מּכאן ואחת מּכאן עׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשׁש

הּׁשדרה. מּול ׁשל מחצין ׁשּיׁשּתּברּו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
ּגדֹולֹות ·. צלעֹות היּו אם - מּכאן וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְְִִִִֵֵַָָָָנׁשּתּברּו

ואף  רב, ׁשהן ּפי על אף לאו, ואם טרפה; מח, ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש
מּתרת  - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּתּברּו ּפי רב על נעקרּו אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ

חליתּה וחצי אחת, צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻצלעֹותיה,
טר  זֹו הרי - ּבּה ּתקּועה ׁשהּצלע נעקרה עּמּה אם וכן פה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּלמּטה  החליֹות מן היתה אפּלּו - אחת חליה הּׁשדרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻמן
טרפה. זֹו הרי צלעֹות, ּבהן ׁשאין הּכסלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמן

אם ‚. - הּכף מן ויצא מעּקרֹו, ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
על  ׁשּיֹוצאֹות הּכף ׁשּבעצם היתרֹות והן ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתאּכלּו
לא  ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזֹות הּזכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצם

מּתרת  .נתאּכלּו, ְְִֶֶַֻ
מעּקרֹו„. ּכנפֹו נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

אֹותּה, ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו; הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מּתרת, - מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואחר

לּה חֹוׁשׁשין .ואין ְְִֵָ
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.Êאֹו ּביד ׁשּנקרע ּבין ּכּלֹו, ׁשעליה העֹור ׁשּנפׁשט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבהמה
היא  וזֹו טרפה, זֹו הרי - עֹור ּבלא ּבׂשר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹּבחלי,

'ּגלּודה' ּכל הּנקראת ּפני על סלע רחב העֹור מן נׁשאר ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אבריה  ראׁשי על סלע ורחב הּטּבּור, על סלע ורחב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּׁשדרה,
הּׁשדרה, ּפני ּכל מעל סלע ּכרחב נּטל ואם מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ

רא  מעל אֹו הּטּבּור, מעל קּים אֹו העֹור ּכל ּוׁשאר אבריה, ׁשי ְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
אֹותּה. ׁשּמּתירין לי ויראה ספק, זה הרי -ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

.Áׁשּגבהֹו ּגבֹוּה מּמקֹום הּבהמה ׁשּנפלה הרי ּכיצד? ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנפּולה
טפחים  זֹועׂשרה הרי - מאבריה אבר ונתרּסק יתר, אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

מחמת  ויהלם האבר ׁשּיתרֹוצץ הרּסּוק? הּוא וכיצד ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטרפה.
נּקב, ׁשּלא ּפי על אף - ותארֹו צּורת ֹו ׁשּתּפסד עד ְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנפילה,
אֹותּה הּכה אם וכן טרפה. זֹו הרי - נׁשּבר ולא נסּדק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹולא
אברים  ּבאיזה טרפה. - מאבריה אבר ורּצץ ּבמּטה, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבאבן

הּגּוף. ׁשּבחלל ּבאברים ְְֲִֵֶַַַָָאמרּו?
.Ë;לּה חֹוׁשׁשין אין הלכה, אם - הּגג מן ׁשּנפלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לּה חֹוׁשׁשין הלכה, ולא עמדה עצמּה,ואם מחמת קפצה . ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ
אין  - למּטה ּומצאּה למעלה, הּניחּה לּה; חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאין

נפלה. ׁשּמא לּה ְְִֶָָָָחֹוׁשׁשין
.Èנפלּו להן; חֹוׁשׁשין אין זה, את זה המנּגחים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרים

אין  - רגליה מגררת ׁשהיתה ּבהמה וכן להן. חֹוׁשׁשין ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלארץ,
ׁשל  החּוט נפסק ׁשּמא אֹו אבריה, נתרּסקּו ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחֹוׁשׁשין

.ׁשדרּה ְִָ
.‡È הּדיר לאחֹורי אֹותן ּומׁשליכין הּטלאים ׁשּגֹונבין ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגּנבים

ׁשאין  מּפני אברים, רּסּוק מּׁשּום להן חֹוׁשׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזירּום  ואם יׁשּתּברּו. ׁשּלא ּבכּונה אּלא אֹותן ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמׁשליכין

לה  חֹוׁשׁשין יראה, מחמת - לּדיר מחמת והׁשליכּום ן; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזירן  ׁשּמתּכּונין מּפני להן; חֹוׁשׁשין אין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּתׁשּובה,

ּבהׁשלכתן  ויּזהרּו .ׁשלמים, ְְְְֲִִֵַָָָָ
.·Èׁשהרּביצּוהּו אותו]ׁשֹור ּפי [הריצו על אף - לׁשחיטה ְְִִִִִֶַַָ

אין  אֹותֹו, ׁשּמּפילין ּבעת קֹול לּה ׁשּיׁש ּגדֹולה נפילה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנפל
עד  ּומתחּזק ּבּקרקע, צּפרניו ׁשּנֹועץ מּפני לֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָחֹוׁשׁשין

לארץ. ִֶֶַַָָׁשּמּגיע
.‚È,זנבּה ּכלּפי הּמּכה לּה והלכה ראׁשּה על הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹהּכה

אֹותּה הּכה ואפּלּו ראׁשּה, ּכלּפי לּה והלכה זנבּה על ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹאֹו
הּׁשדרה  ּכל על ּבּמּטה ּבמּטה יׁש ואם לּה; חֹוׁשׁשין אין - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

למקצת  הּמּטה ראׁש הּגיע ואם לּה; חֹוׁשׁשין - חליֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻֻחליֹות
- הּׁשדרה לרחב הּכּה אם וכן לּה. חֹוׁשׁשין - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹהּׁשדרה

לּה. ְִָחֹוׁשׁשין
.„Èאֹו חּטים ׁשל ּכרי ּכגֹון קׁשה, ּדבר ּגּבי על ׁשּנחּבט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוף

ואם  אברים; לרּסּוק חֹוׁשׁשין - ּבהן וכּיֹוצא ׁשקדים ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻקּפה
והאפר  והּתבן ּכפּולה ּכסּות ּכגֹון ,ר ּדבר ּגּבי על ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנחּבט

לֹו חֹוׁשׁשין אין - ּבהן .וכּיֹוצא ְְִֵֵֶַָ
.ÂË ּבכנף אם - ונתחּבט צידה, ּבׁשעת ּבדבק ּכנפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנדּבקּו

ונתחּבט  כנפיו ּבׁשּתי נאחז ואם לֹו; חֹוׁשׁשין אין נאחז, ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד
לֹו חֹוׁשׁשין .ּבגּופֹו, ְְִ

.ÊË מּמּטה קֹומתֹו מלא ׁשט אם - הּמים ּפני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנחּבט
מּמעלה  ׁשט אם אבל לֹו. חֹוׁשׁשין אין הּמים, לעּמת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻלמעלה

הן  הּמים ׁשּמא לֹו, חֹוׁשׁשין - הּמים הּלּו עם ְְִִִִִֵֶַַַַַָָלמּטה
לקׁש אֹו לתבן קדם ואם אֹותֹו; ּגּבי הּמֹוליכין על ׁשּמהּלכין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

לֹו. חֹוׁשׁשין ואין עצמֹו, מחמת ׁשט זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָהּמים
.ÊÈ,מּיד לׁשחט מּתר - לּה' חֹוׁשׁשין 'אין ׁשאמרנּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל

ׁשאמרנּו מקֹום וכל אבר. נתרּסק ׁשּמא לבּדק צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
ׁשחטּה אם - לּה' ּכּלֹו'חֹוׁשׁשין החלל ּכל ּכנגד לבּדק צרי , ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֻ

הּטרפֹות  מן טרפה ּבּה מצא אם :הּיר עד הראׁש ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹמּקדקד
ונפסדה  ׁשּבפנים האברים מן אבר ׁשּנתרּסק אֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמנינּו,
ׁשאם  האברים מן אבר נתרּסק אפּלּו טרפה. זֹו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָצּורתֹו
מּבית  חּוץ טרפה; זֹו הרי - ּוכליֹות טחֹול ּכגֹון ּכׁשרה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵָָָנּטלּו

מּתרת. זֹו הרי נתרּסק, ׁשאם - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻהרחם
.ÁÈוקנה]והּסימנין ׁשאין [ושט ּבכאן, ּבדיקה צריכין אינן ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

אֹותן. ממעכת ְְִֶֶַַָָהּנפילה
.ËÈ עד אֹותּה, לׁשחט אסּור - עמדה ולא הּגג מן ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה

זֹו הרי זה, זמן ּבתֹו ׁשחטּה ואם לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתׁשהה
ּבדיקה  צריכה לעת, מעת אחר אֹותּה ּוכׁשּׁשֹוחט ּכמֹוטרפה. ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Îאֹו ּבהמה, ׁשּדרסּתּו אֹו העֹוף, על ּברגלֹו ׁשּדרס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לעת; מעת אֹותֹו מׁשהין - מפרּכס הּוא והרי לּכתל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּטרפֹו
אֹותֹו ּובֹודקין אֹותֹו, ׁשֹוחטין ּכ ׁשּבארנּו.ואחר ּכדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

.‡Î מחמת ׁשּלא ואפּלּו טרפה, - רּבן ׁשּנּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻסימנין
אבל  לׁשחיטה. ראּויין אינן ׁשהרי נתקּפלּו, אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
ׁשאין  מּתרת; זֹו הרי - הּלחי מן הּוׁשט ּתרּבץ רב נפרק ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻאם

לׁשחיטה  ראּוי ׁשּבארנּו.הּתרּבץ ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

ה'תשע"ג  טבת כ"ב שישי יום

י  ¤¤ּפרק
צלעֹותיה ‡. רב ׁשּיׁשּתּברּו הּוא ּכיצד? וצלעֹות ׁשבּורה ; ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

נׁשּתּברּו מּכאן. עׂשרה ואחת מּכאן עׂשרה אחת הן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבהמה,
- מּכאן ואחת מּכאן עׂשרה אחת אֹו מּכאן, וׁשׁש מּכאן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשׁש

הּׁשדרה. מּול ׁשל מחצין ׁשּיׁשּתּברּו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
ּגדֹולֹות ·. צלעֹות היּו אם - מּכאן וׁשׁש מּכאן ׁשׁש ְְְְְִִִִֵֵַָָָָנׁשּתּברּו

ואף  רב, ׁשהן ּפי על אף לאו, ואם טרפה; מח, ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיׁש
מּתרת  - הּׁשדרה ּכלּפי ׁשּנׁשּתּברּו ּפי רב על נעקרּו אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ

חליתּה וחצי אחת, צלע אפּלּו נעקרה ואם טרפה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻצלעֹותיה,
טר  זֹו הרי - ּבּה ּתקּועה ׁשהּצלע נעקרה עּמּה אם וכן פה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ׁשּלמּטה  החליֹות מן היתה אפּלּו - אחת חליה הּׁשדרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻֻמן
טרפה. זֹו הרי צלעֹות, ּבהן ׁשאין הּכסלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמן

אם ‚. - הּכף מן ויצא מעּקרֹו, ׁשּלּה הּיר ׁשּנׁשמט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבהמה
על  ׁשּיֹוצאֹות הּכף ׁשּבעצם היתרֹות והן ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתאּכלּו
לא  ואם טרפה; זֹו הרי - אֹותֹו ואֹוחזֹות הּזכר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצם

מּתרת  .נתאּכלּו, ְְִֶֶַֻ
מעּקרֹו„. ּכנפֹו נׁשמט טרפה. - ירכֹו נׁשמט אם ּבעֹוף, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

אֹותּה, ּבֹודקין ּולפיכ ׁשּלֹו; הראה נּקבה ׁשּמא חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מּתרת, - מעּקרּה ידּה ׁשּנׁשמטה ּובהמה יאכל. ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻואחר
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ּפי ‰. על אף - ּכסלע מּמּנה ׁשּנּטל חּיה אֹו ּבהמה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגלּגלת
טרפה  הּקרּום, נּקב ּבהן ׁשּלא ׁשּיׁש נקבים נּקבה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לכסלע. מצטרפין ּכּלן ְְְִִִִֶַָָָֻחּסרֹון,
.Âׁשּנחּבס ּגלּגלת טרפה,[נמעך]וכן - הּקפּה ורב ּגבהּה רב ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֻ

רב  נחּבס ּכלּום. מּמּנה חסר ולא ׁשלם ׁשהּקרּום ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאף
רב  והרי הּקפּה רב ׁשּנחּבס אֹו קּים, הּקפּה רב והרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּגבהּה

אֹותּה. ׁשאֹוסרין לי ויראה ספק; זֹו הרי - קּים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּגבהּה
.Ê נּקב אם - אּוזין ּכגֹון מים, ׁשל על עֹוף אף ּגלּגלּתֹו, עצם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻ

עֹוף  .ר ׁשּקרּומֹו מּפני טרפה; מח, ׁשל קרּום נּקב ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּפי
- ּבעץ אֹו ּבאבן ׁשּנּגף אֹו ראׁשֹו, על חלּדה ׁשהּכּתּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּיּבׁשה
ודֹוחק  ּפיו לתֹו ידֹו מכניס אֹו ונֹועץ, הּנקב ּבצד ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּניח

הּקרּום,למעלה  ׁשּנּקב ּבידּוע - הּנקב מן הּמח יצא אם : ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
מּתר. לאו, ואם ְְִֵָָָֻּוטרפה;

.Áאֹו מצּננת, אֹו מעּׁשנת, ׁשהיתה אֹו ּדם, ׁשאחזּה ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻּבהמה
- הרעים מים ׁשּׁשתת אֹו הּבהמה, את ׁשהֹורג סם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאכלה
נחׁש ׁשּנׁשכּה אֹו האדם, את ׁשהֹורג סם אכלה מּתרת; זֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻהרי
סּכנת  מּׁשּום ואסּורה טרפה, מּׁשּום מּתרת - ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוכּיֹוצא

ְָנפׁשֹות.
.Ëׁשּיּמצאּו ואפׁשר ּכׁשּיּפרטּו, הּמנּויֹות הּטרפֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָנמצאּו

ּבחּבּור  ׁשּנתּבארּו סדר על הן, ואּלּו ׁשבעים; - וחּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבבהמה
ׁשל  קרּום נּקב (ג) הּוׁשט; ּתרּבץ נּקב (ב) ּדרּוסה; (א) ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָזה:
חללֹו; לבית הּלב נּקב (ה) עצמֹו; הּמח נתמסמס (ד) ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָֹֹמח;
הּכבד; קני נּקבּו (ח) הּמרה ; נּקבה (ז) הּלב; קנה נּקב ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ(ו)
המסֹוס; נּקב (יא) הּכרׂש; נּקב (י) הּקבה; נּקבה ְְִִִֵֵַַַַַָָָ(ט)
הּמעים  יצאּו (יד) מעיה; נּקבּו (יג) הּכֹוסֹות; ּבית נּקב ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ(יב)
הּמרה; חסרה (טז) ּבעביֹו; הּטחֹול נּקב (טו) ונהפכּו; ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלחּוץ,
נמצאּו (יט) הּקבה; חסרה (יח) מררֹות; ׁשּתי נמצאּו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָ(יז)
ּכרׂשים  ׁשני נמצאּו (כא) הּכרׂש; חסר (כ) קבֹות; ;ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָ

המסֹוס;(כב) ּבית חסר חסר (כד) מסֹוסים; ׁשני נמצאּו (כג) ְְְְְִִֵֵֵֵַָָ
מן  אחד חסר (כו) כֹוסֹות; ּבּתי ׁשני נמצאּו (כה) ְְְִִֵֵֵֶַָָָהּכֹוסֹות;
הראה; נּקבה (כח) מעים; בני ׁשני נמצאּו (כז) ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּמעים;
לׁשחיטה; ראּוי ׁשאינֹו ּבמקֹום למּטה, הּקנה נּקב ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ(כט)
נאטם  (לא) לחברֹו; אפּלּו ראה, מסמּפֹוני סמּפֹון נּקב ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ(ל)
הראה; מּסמּפֹוני סמּפֹון נּמֹוק (לב) הראה; מן ְְִִִִִֵֵֵָָָָָמקֹום
מים  בּה נמצאּו (לד) ּבראה; סרּוחה לחה נמצאת ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ(לג)
נתמסמסה  (לו) עכּורין; מים בּה נמצאּו (לה) ְְְְְְֲִִִִִַַָָסרּוחין;
ּבמראיו; הּוׁשט נהּפ (לח) מראיה; נׁשּתּנּו (לז) ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהראה;
האּונֹות; נתחּלפּו (מ) האּונֹות; מ ּמנין הראה חסרה ְְְְִִִֵַַָָָָָָ(לט)
ׁשּלא  לאּונה אּונה נסרכה (מב) מּגּבּה; האּונֹות הֹותירּו ְְְִִִֶַָָָָָֹ(מא)
חסר  (מד) אזנים; חּתּו ּבלא הראה נמצאת (מג) ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹּכסדרן;
הראה  נמצאת (מו) ּגּופּה; מקצת יבׁש (מה) הראה; ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָמקצת
אדם; מּפחד הראה צמקה (מז) ועֹומדת; ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָנפּוחה
אֹו (מט) ;ׁשּנחּת ּבין ּברּיתּה מּתחּלת ּבין רגל, חסרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ(מח)
נּטלה  (נא) הּגידים; צמת נּטלה (נ) רגל; יתרה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשהיתה

(נב) (נג)הּכבד; העליֹון; לחי ּביֹותר;נּטל ׁשהקטינה ּכליה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לחה; ּבּה ׁשּנמצאת ּכליה (נה) ׁשּלקתה; ּכליה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ(נד)
ׁשאינם  ּפי על אף עכּורין, מים בּה ׁשּנמצאּו ּכליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ(נו)

נפסק  (נח) סרּוחין; מים בּה ׁשּנמצאּו ּכליה (נז) ְְְְְְִִִִִִֶַַָָסרּוחין;
ונתמסמס; הּׁשדרה, חּוט מח נמר (נט) הּׁשדרה; ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹחּוט
העֹור  נגלד (סא) הּכרׂש; את החֹופה הּבׂשר רב נקרע ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ס)
נּדלּדלּו (סג) מּנפילה; אבריה נתרּסקּו (סב) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעליה;

(סה) צלעֹותיה; רב נׁשּתּברּו (סד) רב הּסימנין; נעקרּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
נעקרה  (סז) ּבחליתּה; אחת צלע נעקרה (סו) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻצלעֹותיה;
הּגלּגלת  חסרה (סט) מעּקרֹו; הּיר נׁשמט (סח) אחת; ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻֻחליה

ונתרֹוצץ. הּגלּגלת, רב נחּבס (ע) ְְְְְִֵֶֶֶַַַֹֹֻּכסלע;
.È החּיה ואת הּבהמה את ׁשאֹוסרין חלי הּׁשבעים ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלּו

וכל  ּומׁשּפטיו. מהן אחד ּכל נתּבאר ּכבר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּׁשּום
ּכבהמה, לעֹוף הּמצּויין ּבאברין ּבעֹוף ׁשּיּמצא מהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאפׁשר
ׁשּבּכליה, מּטרפֹות חּוץ - הּוא אחד ּובעֹוף ּבּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּדינֹו
חּתּו לֹו אין ׁשהעֹוף מּפני הראה; וׁשּבאּונֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָוׁשּבּטחֹול,
העֹוף  ּוטחֹול ידּוע. מנין לֹו אין יּמצא, ואם ּכּבהמה; ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָאּונֹות
ׁשּבּכליה  ּוטרפֹות ּבהמה; ּכטחֹול ואינֹו ענב, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹעגל
ּכנגדן  ׁשּיהיה ּכדי ּבּבהמה חכמים אֹותן מנּו לא - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוׁשּבּטחֹול
וכן  ּבעֹוף. ׁשעּור ׁשהקטינה לכליה נתנּו לא ּולפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֹּבעֹוף,

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èּפי ּוׁשּתי על ואף הּבהמה, על יתר ּבעֹוף, יׁש טרפֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ

הן: ואּלּו האברים; אֹותן לּה בני ׁשּיׁש מראי ׁשּנׁשּתּנּו עֹוף ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ראׁשֹו. עצם ׁשּנּקב הּמים ועֹוף האּור, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו

.·È לבהמה ׁשּיארע ׁשּכל ּכלל; אּלּו טרפֹות על להֹוסיף ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואין
הּדֹורֹות  חכמי ׁשּמנּו מאּלּו חּוץ לעֹוף אֹו לחּיה ְְְֵֵֵֶַַַָָאֹו

אפׁשר ה  - יׂשראל דיני ּבּתי עליהן והסּכימּו ראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
לחיֹות  סֹופּה ׁשאין הרפּואה מּדר לנּו נֹודע ואפּלּו .ׁשּתחיה, ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

.‚È ׁשּיראה ּפי על ואף טרפה, ׁשהן ואמרּו ׁשּמנּו אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכן
ואפׁשר  ממיתין, אינן ׁשּמקצתן ׁשּבידינּו הרפּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמּדרכי

מהן  "על ׁשּתחיה ׁשּנאמר: חכמים, ׁשּמנּו מה אּלא ל אין - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
."יֹורּו אׁשר הּתֹורה ֲִֶַָּפי

.„Èּבחזקת ּכל הּוא והרי האּלּו, הּטרפֹות ׁשּיֹודע טּבח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבזה  ואין ולמּכר, לעצמֹו ולבּדק לׁשחט לֹו מּתר - ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹֻּכׁשרּות

ּבעדּותֹוחׁשׁש הניה לֹו יׁש ּבין ּבאּסּורין, נאמן אחד ׁשעד ; ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּׁשֹוחט  מּטּבח ּבׂשר לֹוקחין ׁשאין ּבארנּו, ּוכבר לֹו. אין ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבין
הּזה, ּבּזמן יׂשראל ּבארץ אֹו לארץ, ּבחּוצה לעצמֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובֹודק
- ידֹו מּתחת טרפה יצאת ואם ממחה. היה ּכן אם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּיל עד לכׁשרּותֹו חֹוזר ואינֹו אֹותֹו; ּומעבירין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַמנּדין
אֹו חׁשּוב, ּבדבר אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלמקֹום

חׁשּוב. ּבממֹון לעצמֹו טרפה ְְְְִֵַָָָיֹוציא

ה'תשע"ג  טבת כ"ג קודש שבת יום

יא  ¤¤ּפרק
אֹו‡. ּבהמה טרפה ּכל ספק ּבהן ׁשּנֹולד עֹוף אֹו חּיה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּנטרפה  אֹו הלכה, ולא ׁשּנפלה ּבהמה ּכגֹון - אּלּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹמּטרפֹות
אֹו מעים ּבני ּכנגד הּבׂשר האדים אם ידּוע ואין חּיה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּביד
אֹו רּבּה אם ידּוע ואין ּגלּגלּתּה ׁשּנחּבסה אֹו האדים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻֻלא
ׁשנים  וׁשהה זכר היה אם - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָמעּוטּה,
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ואם  הּבהמֹות; ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ּבחזקת זֹו הרי חדׁש, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעׂשר
חדׁש; עׂשר ׁשנים ּבזכר, - ּובעֹוף ׁשּתלד. עד נקבה, ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהיתה
הראׁשֹונה, טעינה ׁשל הּביצים ּכל ׁשּתלד עד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּובנקבה,

ותלד  ׁשנּיה טעינה .ותטען ְְְְְִִִֵֵָָֹ
ׁשּמא ·. זה, זמן ּבתֹו לגֹוי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואסּור

ליׂשראל  .ימּכרּנה ְְְְִִֵֶָָ
חֹוׁשׁשין ‚. ואין הן, ּבריאין ּבחזקת ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ּכׁשרה, ׁשחיטה ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלהן
אּלא  הּטרפֹות, מן אחת ּבהן יׁש ׁשּמא ּבדיקה צריכין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינן
לֹו, ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר להן ׁשּיּולד עד - הּתר ּבחזקת הן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד  ּדבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ .ואחר ְְְִִַַַַָָָ
ׁשּמא „. הראה את ּבֹודקין עֹוף, ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

אבריה;נּקבה  נתרּסקּו ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין הּבהמה, נפלה ; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
הּכה  מח; ׁשל קרּום נּקב ׁשּמא ּבֹודקין הראׁש, עצם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנתרֹוצץ
לחללּה, ונכנס ּבהן וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאֹותּה
אחד  נּקב ׁשּמא החלל, ּכל ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָחֹוׁשׁשין

וכן  ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האברים ּבזה.מן ּכּיֹוצא ּכל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכמֹו‰. סרכֹות, ׁשּנמצאּו אֹו צמחין, ׁשהעלת ראה ,ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ

מּמּנה  ּתלּויין הּכבד חּוטין לטרּפׁש אֹו לּלב ׁשהיּו אֹו ולּדפן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
נמצא  אם וכן ּבדיקה; ּוצריכה נּקבה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ
סמּפֹון  נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא אבעּבּוע ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָבּה

ּבדיקה. וצרי ְְְִִֶַָָָׁשּתחּתיו,
.Â ּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

אֹו ולּדפן, ראה ׁשל האם מן היּו אם - חּוטין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
לּלב  הּסרכה,ׁשהיּו את ׁשחֹותכין - הּכבד לטרּפׁש אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נמצאת  אם ּבפֹוׁשרין: אֹותּה ונֹופחין הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה, היא הרי הּמים, נתּבעּבע לא ואם טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה,
קרּום  נּקב ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּומּתרת,
ׁשמענּו ולא ,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהעליֹון

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוׂשין ִֶָָמקֹום
.Ê חכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף

ּביׂשראל  הּפׁשּוט הּמנהג את ּתלמּוד, ּכׁשּׁשֹוחטין - הּוא ּכ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
החּיה, את אֹו ּובֹודקין הּבהמה ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרא  אֹואת ּבסרכא, ּתלּויה נמצאת לא אם ּבמקֹומּה: ה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
רביצתּה, ּבמקֹום ולּבׂשר ראה מאזני מאזן סרכא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּנמצאת
סרכא  ׁשּנמצאת אֹו ׁשּבחזה, ּבׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבׂשר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבין
הרי  - לּה הּסמּוכה לאזן האם מן אֹו הּסדר, על לאזן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמאזן

אֹותּה. מּתירין ִִֵַָאּלּו

.Á מקֹום לאיזה ראה ׁשל האם מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָואם
אֹותּה.ׁשּיּמׁש אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

.Ë הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב, מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ,וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁשל  האם מן החּוט ׁשהיה ּבין - לּורּדה אֹו הּלב, לכיס ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
אֹוסרין  - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹראה,
יֹוצא  חּוט אֹו ּבכיסּה, ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדה וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָאֹותּה.
ׁשּלא  לאזן מאזן הּיֹוצא וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנה
במקום  שלא הסדר על או רביצתה, במקום (אפילו הּסדר ֵֶַַעל

אֹותּה. אֹוסרין ְִָרביצתה),
.È לּבׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגם מקֹומֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

אֹותּה אֹוסרין - ּבׁשּתיהן ּדבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, .ולעצם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומעּוט  הּמּתירין. מן ואני, האֹוסרין; מן זצ"ל, מרי ְְֲִִִִִִִִַַַַָָָואּבא

נדּב אפּלּו מּתירין אֹוסר.מקֹומֹות ואני לבּדֹו; ּבעצם קה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
.‡È הראה את ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ורב ויׁש נקב; ּבּה יׁש ׁשּמא , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

לחׁשׁש. ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות
לנּו נֹולד אם אּלא ּובּמערב, ּבספרד ראה נפחנּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּומעֹולם

לֹו. ׁשחֹוׁשׁשין ְִֶָָּדבר
.·È,הּמנהג ּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן אּלּו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּודברים

ׁשּבארנּו אם ּכמֹו אּלא עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
חׁשׁש. לֹו ֲַָנֹולד

.‚È ׁשּיבּדק וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה, את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
הרי  - לֹו והל הראה את ונטל ּגֹוי, אֹו ּכלב ּבא הראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
ׁשּמא  אֹו הראה, היתה נקּובה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרת; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻזה
ּבחזקת  זֹו הרי אּלא אּסּור; מחזיקין ׁשאין - היתה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדבּוקה
לקרּום  חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם ּנטרפה. ּבמה ׁשּיּודע עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתר,

ׁשאבדה  לראה נחּוׁש לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה ואין מח . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
מנהג. ּבֹו אין מצּוי, ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבזה

.„È,ׁשּתּבדק קדם הראה את והֹוציא הּיׂשראלי אֹו הּגֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבא
אנּו ׁשאין ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

צמחים  ׁשם היּו אם הּמנהג.יֹודעין ּפּׁשּוט מּפני היּו; לא אֹו ְְְְִִִִִִֵַָָָָָֹ
.ÂË,מקֹומֹות -יׁש הראה מן מדלּדלֹות סרכֹות ימצאּו ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ

אֹוסרין  - למקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹאף
יׂשראל.אֹותּה ׁשל לממֹונם ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

זה  נׁשמע ולא ּבספרד, ולא ּבצרפת זה נהגּו לא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּומעֹולם
ּבלבד  אֹותּה נֹופחין אּלא זה, ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמערב.

מּתרת. זֹו הרי הּנקב, מן ׁשלמה נמצאת אם -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ
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― הקצ"ח הּגֹויהּמצוה מן רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָ

אפּלּו נּזיקֹו, אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹואז
עם מּלעׂשֹותֹו ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבהלואה

"תּׁשי "לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא k`)יׂשראל, ,bk mixac), ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, ׁשּזה המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלפי

ּבספרי my)אמרם `vz ik zyxt)זֹו ― תּׁשי "לּנכרי : ְְְְִִִֵַַָָָ
ֿ תעׂשה". לא מצות זֹו ― תּׁשי לא ּולאחי עׂשה; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹמצות

ּתנאים יׁש זֹו למצוה נתּבארּו(zelabd)וגם ׁשּכבר מּדרּבנן, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
.(r:)מציעא(aa`)ּבמּסכת ְְִֶֶַָ
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ואם  הּבהמֹות; ּכל ּכׁשאר ׁשלמה ּבחזקת זֹו הרי חדׁש, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעׂשר
חדׁש; עׂשר ׁשנים ּבזכר, - ּובעֹוף ׁשּתלד. עד נקבה, ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹהיתה
הראׁשֹונה, טעינה ׁשל הּביצים ּכל ׁשּתלד עד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּובנקבה,

ותלד  ׁשנּיה טעינה .ותטען ְְְְְִִִֵֵָָֹ
ׁשּמא ·. זה, זמן ּבתֹו לגֹוי זֹו טרפה ספק למּכר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואסּור

ליׂשראל  .ימּכרּנה ְְְְִִֵֶָָ
חֹוׁשׁשין ‚. ואין הן, ּבריאין ּבחזקת ועֹוף חּיה ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל

ּכׁשרה, ׁשחיטה ּכׁשּיּׁשחטּו ,לפיכ טרפה. ּבהן יׁש ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָלהן
אּלא  הּטרפֹות, מן אחת ּבהן יׁש ׁשּמא ּבדיקה צריכין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינן
לֹו, ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר להן ׁשּיּולד עד - הּתר ּבחזקת הן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד  ּדבר אֹותֹו על ּבֹודקין ּכ .ואחר ְְְִִַַַַָָָ
ׁשּמא „. הראה את ּבֹודקין עֹוף, ׁשל הּגף ׁשּנׁשמט ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

אבריה;נּקבה  נתרּסקּו ׁשּמא אֹותּה ּבֹודקין הּבהמה, נפלה ; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
הּכה  מח; ׁשל קרּום נּקב ׁשּמא ּבֹודקין הראׁש, עצם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנתרֹוצץ
לחללּה, ונכנס ּבהן וכּיֹוצא רמח אֹו חץ ּבּה נזרק אֹו קֹוץ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאֹותּה
אחד  נּקב ׁשּמא החלל, ּכל ּכנגד ּבדיקה ּוצריכה לּה, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָחֹוׁשׁשין

וכן  ּבנקיבתן. ׁשּתּטרף האברים ּבזה.מן ּכּיֹוצא ּכל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכמֹו‰. סרכֹות, ׁשּנמצאּו אֹו צמחין, ׁשהעלת ראה ,ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ

מּמּנה  ּתלּויין הּכבד חּוטין לטרּפׁש אֹו לּלב ׁשהיּו אֹו ולּדפן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
נמצא  אם וכן ּבדיקה; ּוצריכה נּקבה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין -ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ
סמּפֹון  נּקב ׁשּמא חֹוׁשׁשין - לחה מלא אבעּבּוע ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָבּה

ּבדיקה. וצרי ְְְִִֶַָָָׁשּתחּתיו,
.Â ּתלּויה הראה נמצאת ׁשאם זֹו, ּדר על היה הּדין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמן

אֹו ולּדפן, ראה ׁשל האם מן היּו אם - חּוטין ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבסרכֹות
לּלב  הּסרכה,ׁשהיּו את ׁשחֹותכין - הּכבד לטרּפׁש אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נמצאת  אם ּבפֹוׁשרין: אֹותּה ונֹופחין הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָּומֹוציאין
ׁשלמה, היא הרי הּמים, נתּבעּבע לא ואם טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנקּובה,
קרּום  נּקב ׁשּמא אֹו נקב, ּבמקֹום היתה לא זֹו וסרכא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּומּתרת,
ׁשמענּו ולא ,ּכ ׁשהֹורה מי ראינּו לא ּומעֹולם ּבלבד. ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהעליֹון

.ּכ ּבֹו ׁשעֹוׂשין ִֶָָמקֹום
.Ê חכמי מּדברי הּנראין הּדברים הן ׁשאּלּו ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָואף

ּביׂשראל  הּפׁשּוט הּמנהג את ּתלמּוד, ּכׁשּׁשֹוחטין - הּוא ּכ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
החּיה, את אֹו ּובֹודקין הּבהמה ּכבד, ׁשל הּטרּפׁש את קֹורעין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרא  אֹואת ּבסרכא, ּתלּויה נמצאת לא אם ּבמקֹומּה: ה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ
רביצתּה, ּבמקֹום ולּבׂשר ראה מאזני מאזן סרכא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּנמצאת
סרכא  ׁשּנמצאת אֹו ׁשּבחזה, ּבׂשר ּבין הּצלעֹות ׁשּבין ּבׂשר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבין
הרי  - לּה הּסמּוכה לאזן האם מן אֹו הּסדר, על לאזן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמאזן

אֹותּה. מּתירין ִִֵַָאּלּו

.Á מקֹום לאיזה ראה ׁשל האם מן יֹוצא חּוט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָואם
אֹותּה.ׁשּיּמׁש אֹוסרין - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

.Ë הּכבד לטרּפׁש אֹו לּלב, מׁשּו חּוט הראה מן היה אם ,וכן ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ׁשל  האם מן החּוט ׁשהיה ּבין - לּורּדה אֹו הּלב, לכיס ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
אֹוסרין  - הּׂשערה ּכחּוט היה ואפּלּו האזן, מן ׁשהיה ּבין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹראה,
יֹוצא  חּוט אֹו ּבכיסּה, ּדבּוקה ׁשּנמצאת ורּדה וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָאֹותּה.
ׁשּלא  לאזן מאזן הּיֹוצא וחּוט אֹותּה. אֹוסרין - לכיסּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנה
במקום  שלא הסדר על או רביצתה, במקום (אפילו הּסדר ֵֶַַעל

אֹותּה. אֹוסרין ְִָרביצתה),
.È לּבׂשר האזן מן סרכא מצאּו אם ׁשּמנהגם מקֹומֹות, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

אֹותּה אֹוסרין - ּבׁשּתיהן ּדבּוקה והּסרכא ׁשּבּצלעֹות, .ולעצם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּומעּוט  הּמּתירין. מן ואני, האֹוסרין; מן זצ"ל, מרי ְְֲִִִִִִִִַַַַָָָואּבא

נדּב אפּלּו מּתירין אֹוסר.מקֹומֹות ואני לבּדֹו; ּבעצם קה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ
.‡È הראה את ׁשּנֹופחין מקֹומֹות ורב ויׁש נקב; ּבּה יׁש ׁשּמא , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

לחׁשׁש. ׁשּגֹורם ּדבר נֹולד לא ׁשהרי נֹופחין, אין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמקֹומֹות
לנּו נֹולד אם אּלא ּובּמערב, ּבספרד ראה נפחנּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּומעֹולם

לֹו. ׁשחֹוׁשׁשין ְִֶָָּדבר
.·È,הּמנהג ּפי על אּלא הּדין, ּפי על אינן - ּכּלן אּלּו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּודברים

ׁשּבארנּו אם ּכמֹו אּלא עֹוף, ׁשּבדק ּבמי ׁשמענּו לא ּומעֹולם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
חׁשׁש. לֹו ֲַָנֹולד

.‚È ׁשּיבּדק וקדם הּבטן, את וקרע הּבהמה, את ׁשּׁשחט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
הרי  - לֹו והל הראה את ונטל ּגֹוי, אֹו ּכלב ּבא הראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
ׁשּמא  אֹו הראה, היתה נקּובה 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרת; ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻזה
ּבחזקת  זֹו הרי אּלא אּסּור; מחזיקין ׁשאין - היתה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדבּוקה
לקרּום  חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם ּנטרפה. ּבמה ׁשּיּודע עד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתר,

ׁשאבדה  לראה נחּוׁש לא ּכ ּבהן, וכּיֹוצא ּולׁשדרה ואין מח . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
מנהג. ּבֹו אין מצּוי, ׁשאינֹו ׁשּדבר מנהג; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבזה

.„È,ׁשּתּבדק קדם הראה את והֹוציא הּיׂשראלי אֹו הּגֹוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבא
אנּו ׁשאין ּפי על ואף אֹותּה, נֹופחין - קּימת היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

צמחים  ׁשם היּו אם הּמנהג.יֹודעין ּפּׁשּוט מּפני היּו; לא אֹו ְְְְִִִִִִֵַָָָָָֹ
.ÂË,מקֹומֹות -יׁש הראה מן מדלּדלֹות סרכֹות ימצאּו ׁשאם ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ

אֹוסרין  - למקֹום ולא לּדפן לא ּדבּוקֹות ׁשאינן ּפי על ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹאף
יׂשראל.אֹותּה ׁשל לממֹונם ואּבּוד הּוא, ּגדֹול הפסד זה ודבר . ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ

זה  נׁשמע ולא ּבספרד, ולא ּבצרפת זה נהגּו לא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּומעֹולם
ּבלבד  אֹותּה נֹופחין אּלא זה, ּבמנהג לנהג ראּוי ואין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמערב.

מּתרת. זֹו הרי הּנקב, מן ׁשלמה נמצאת אם -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ
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ה'תשע"ג  טבת י"ז ראשון יום

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ח הּגֹויהּמצוה מן רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָ

אפּלּו נּזיקֹו, אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹואז
עם מּלעׂשֹותֹו ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבהלואה

"תּׁשי "לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא k`)יׂשראל, ,bk mixac), ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, ׁשּזה המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלפי

ּבספרי my)אמרם `vz ik zyxt)זֹו ― תּׁשי "לּנכרי : ְְְְִִִֵַַָָָ
ֿ תעׂשה". לא מצות זֹו ― תּׁשי לא ּולאחי עׂשה; ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹמצות

ּתנאים יׁש זֹו למצוה נתּבארּו(zelabd)וגם ׁשּכבר מּדרּבנן, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
.(r:)מציעא(aa`)ּבמּסכת ְְִֶֶַָ
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ה'תשע"ג  טבת י"ח שני יום

ה'תשע"ג  טבת י"ט שלישי יום

ה'תשע"ג  טבת כ' רביעי יום

ה'תשע"ג  טבת כ"א חמישי יום

ה'תשע"ג  טבת כ"ב שישי יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו ונטען,הּמצוה טֹוען ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

יאמר אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָֹוהּוא
זה" g)ּכי-הּוא ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .mihtyn zyxt) ְְְִִֶַָ

(myּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :aiig Ð eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreayמן אדם ּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

והּכחׁשה. הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּטענֹות
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּובריׁש(aa`)ּוכבר קּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(`aa)'ז ּופרק ו' ּופרק ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָמציעא
ּבמקֹומֹות מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין ְְְְְִִִֵֵֶַָָֻמּׁשבּועֹות.

ּבּתלמּוד. ְִַַַרּבים

ה'תשע"ג  טבת כ"ג קודש שבת יום

.ÁÓ¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שני ֿ שבת קודש י "ח ֿ כ "ג טבת 

.Ì„Â˜‰ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÒÙ„ Â"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
― 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.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc zay(iying meil)

`ivena j` ,zrd lk efge`e cbaa mixexvy oeik ,miapbd on md
miltep `l` llk mixnzyn mixacd oi` dhnl dgzty dxebga

okle ,llk dxiny ef oi`e ,jka oigaiy `la mdil`ndéì énãî- §©¥¥
`ivenl df ote` md mincn,Bìâøå Bãé øçàì`ivedl jxcd oi`y §©©¨§©§

.edexhte ,llk jk
:dpyna epipy'åë äMàä ,eøîà úîàadiptln oia xpiqa zxbegd ¤¡¤¨§¨¦¨

.zaiig dixg`ln oiae
]`xnbddf oica dpynd dtiqed recn zx`and `ziixa d`ian

:'exn` zn`a'àðz,`ziixaaìkxn`y oicl `pzd siqedy mewn ¨¨¨
oeyld z`úîàa'y eprinydl epiid ,'exn`,àéä äëìäwleg oi`e ¤¡¤£¨¨¦

.dilr
:dpyna epipy.[ïé÷út éìa÷î óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©§©§¥¦§¦

:dcedi iax ly enrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨
,`ed dcedi iax ly mrhd ,`ziixaaúeëìî éøìáì ïkLixteq - ¤¥©§¨¥©§

mc` icil azkd z` mixqene jlnd xac z` miazekd zeklnd
,mieqn mewnl exiariy,ïk ïéNBòdf mc`l xeqnl mipeekzny ¦¥

uegpe ,eze` mi`ven mpi` m`e ,enewnl jlnd xac z` xiariy
.epxiariy xg` mc`l eze` mixqen ,cin jlnd xac z` xiardl

äðùî
miaxd zeyxl cigid zeyxn e`ivedy mipy oic zx`an dpynd

:zayaøkk àéöBnäcigid zeyxníéaøä úeLøìzaya,áéiçm`e ©¦¦¨¦§¨©¦©¨
,íéðL eäeàéöBämdipy ,ecal e`ivedl leki cg` lky oeik.ïéøeèt ¦§©¦§¦

y `yn la`ìBëé àìs`ãçàmdnBàéöBäì,ecaleäeàéöBäå Ÿ¨¤¨§¦§¦
,íéðLmdipy.øèBt ïBòîL éaøå .ïéáéiç §©¦©¨¦§©¦¦§¥

àøîâ
:epzpyn oecipa dreny d`ian `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©

dì éøîàåy mixne` yie -àðz àúéðúîa dì éøîàå ,ééaà øîà- §¨§¦¨¨©©©¥§¨§¦¨§©§¦¨¨¨
cigid zeyxn zaya e`ivedy mipy ,`ziixaa epipyy mixne` yie

y `yn miaxd zeyxlìBëé äæecal e`ivedlìBëé äæåe`ivedl ¤¨§¤¨
,ecal,áéiçî øéàî éaøyexcl oi`y xaqe ,d`ved jxc `edy oeik ©¦¥¦§©¥

onwl x`aziy itk exhetl weqtn(.bv),ïBòîL éaøå äãeäé éaøå§©¦§¨§©¦¦§
,íéøèBtm`e .dpyna `pzd mzqy itke ,jk `ivedl jxcd oi`y §¦

y `yn mipyd e`ivedìBëé Bðéà äæecal e`ivedlìBëé Bðéà äæå ¤¥¨§¤¥¨

,e`ivedl mileki eid cgi mdipy wxe ,ecal e`ivedléaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦
,íéáéiçî øéàîdf ote`a okle ,ede`ivei mipyy `id jxcd dfay ¥¦§©§¦
k dcedi iax xaq,aiigy xi`n iaxøèBt ïBòîL éaøå,df ote`a s` §©¦¦§¥
onwl z`f yxce(my)y `yn mipyd e`ived m`e .miweqtnäæcg` - ¤

mdnìBëé,ecal e`ivedläæåipyd -ìBëé Bðéà,ecal e`ivedl ¨§¤¥¨
láéiç ìkä éøác.aiigd in x`azi oldle ,mdn cg` ¦§¥©Ÿ©¨

:df oicl di`x `xnbd d`ianéëä énð àéðz,`ziixaaøkk àéöBnä ©§¨©¦¨¦©¦¦¨
cigid zeyxn mglíéaøä úeLøì,zaya,áéiçm`e,íéðL eàéöBä ¦§¨©¦©¨¦§©¦
áéiçî øéàî éaø.ote` lkaíà ,øîBà äãeäé éaøå`yn e`ived ©¦¥¦§©¥§©¦§¨¥¦

yBàéöBäì ãçà ìBëé àì,ecal,åàì íàå ,ïéáéiç ,íéðL eàéöBäå Ÿ¨¤¨§¦§¦§©¦©¨¦§¦¨
oebke ,ecal e`ivedl mdn cg` lk cia gk yiy `yn e`ived `l`

,xaecnd xkkdøèBt ïBòîL éaøå ,íéøeètx`eane .ote` lka §¦§©¦¦§¥
,mixeht mipy e`ivede ecal `ivedl leki cg` lk m` dcedi iaxly
xn`nd itke ,df ote`a s` miaiigy xaq aiignd xi`n iax `linne

.mcewd
.ede`ivedy mipy oipra zehiyd zexewne inrh zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîzg` xeqi` zk`ln eyry mipyy §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .mixeht cgiø eðúcïðaaeig oipra xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨

bbeya dxiar lr z`hg(fk c `xwie)dúNòa'`l xW` 'd zFvOn zg` ©£Ÿ¨©©¦¦§£¤Ÿ
`weecy 'dzeyra' zaizn micnle ,'dpiUrzúà äNBòädxiard ¥¨¤¨¨¤¤

dlek,z`hg aiig.dúö÷î úà äNBòä àìådyr mc` m`y epiide ¨§Ÿ¨¤¤¦§¨¨
dxiard z` cg` lk dyr `le ,exiag mr cgi bbeya dxiar
zek`lnn jkl ze`nbec `ziixad d`iane .z`hgn xeht ,zenilya

:zaya zexeq`dïéæçBà eéäL íéðL ,ãöékzayaæbìnaoa ilk - ¥©§©¦¤¨£¦©©§¥
,oxeba enxerle dcya d`eaz seq`le jetdl ynynd ,mipiy yly

ïéæâBìåzk`ln lr mixaere ,dcya d`eazd ileaiy z` mitqe` - §§¦
mifge` eidy e` ,zaya dxeq`d xnrnøkøkacg ey`xy ur - ©¦§¨

mibxe`d z` ynyneïéèáBLåiheg] izyd iheg z` mixcqn - §§¦
zaya dxeq`d jqin zk`ln lr mixaere ,bix`ay [qiqad(:dr lirl),

mifge`y e`ñBîìewada miazeky dvep -,ïéáúBëåefg`y e` ©§§§¦
eàéöBäå äðwacigid zeyxn cgi eze`,íéaøä úeLøìel` lka ©¨¤§¦¦§¨©¦

ìBëéy xnel ziideäé[eidi-]øîBì ãeîìz ,ïéáéiç(my),'dúNòa' ¨§©¨¦©§©©£Ÿ¨
`weecydlek úà äNBòä,aiig,dúö÷î äNBòä àìådidy oeike ¨¤¤¨§Ÿ¨¤¦§¨¨

lky `vnp ,cgi de`yre dxiard lk z` zeyrl leki mdn cg` lk
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(ÂÏ).‰È˙Â‚ÒÓ ÏÚÂ ‰È˙Â„È ˙ÂÁÂÏ‰ ÏÚ Á˙ÙÈÂ

אריות  כרובים וחקק פתח שניהם, על התחתונות
אינן) אחרים ספרים ÂÈÂÏÂ˙.:(ותימרות ˘È‡ ÚÓÎ סביב פתח

רבותינו  פירשו כן בזרועותיהן, החבוקים ונקבה כזכר
א) נד המעורה ÚÓÎ.:(יומא כזכר ודיבוק, אחיזה לשון

'לויות' משמעותו ולפי ולויותו. איש ופירושו: בנקבה,
שם, היו לויות כמו בלע''ז, שולדור''א 'דיבוק', לשון
שפירשנו: כמו והמערה איש, כמערת עשויות

(ÊÏ).„Á‡ ˜ˆÂÓ יצק כן הראשונה, את שיצק כשם
מעשה  וזה הבית: צורת מבעל פירוש כולם. את

שנאמר נחושת, אופני ארבעה עשה ל)המכונה, :(פסוק
עגלה  כצורת האחת, למכונה נחשת אופני וארבע

הא  וחצי אמה האחד, האופן וקומת ומעשה גדולה, מה.
אופן, בתוך אופן המרכבה, אופן כמעשה האופנים
והרצון  הרוח יהיה אשר אל להוליכם יוכל למען
אנה  להפכם שיצטרך מבלי יוליכם שמה להוליכם,
ארבע  למערב, ממזרח לאופן שמאופן והמרחק ואנה,
ארוכה  לא מרובעת, שהיא לדרום מצפון וכן אמות,

שאמר וזהו שלנו, כז)כעגלות ארך :(פסוק באמה ארבע
וארוך  עב ומקל רחבה, באמה וארבע האחת, המכונה
וכן  הצפוניים, למערב שממזרח האופנים בשני נתחב
אלו, שבתוך האופנים באותן כמו וכן הדרומיים בשנים
לדרום  שמצפון מהם בשנים ונתחב נתון מקל היה
קראם  המקלות ואלו המערביים, בשנים וכן המזרחיים,
וגביהם, ופירוש וידותיהם. שאמר זהו 'ידות', הכתוב
הללו, המקלות סובבים שבתוכה האופנים מרכזי הוא
על  בשכבו שבאופן, הגובה שהיא לפי 'גב', ונקראים
לפי  שממנו, הגובה הוא העיגול מרכז כל וכן הארץ,
הם  'וחשוקיהם', ופירוש ממנו. נמשכין הצדדין שכל
העצים  שהם חישוריהם שמקשר החיצונים, העיגולים
לחישוק, מגב ונתונים הנתחבים זרועות כמין הדקים,

כסף וחשוקיהם מלשון י)והוא כז הגלגל (שמות והוא ,
עגול, ברזל סביבו לעשות ורגילין הארץ, על המגלגל

דכלים י''א בפרק המשנה בלשון ג)ונקרא סובב (משנה :

כולו  שהוא לפי לסובב, צריך היה לא וכאן גלגל. של
להם  עשוי טבלאות כמין פירוש: 'ומסגרות', מנחושת.

שאמר וזהו בריבוע, רוחות לארבע הידות לא)על :(פסוק
העגלה  סוגרים והם עגולות. לא מרובעות ומסגרותיהם
המסגרות  ועל מסגרות. נקראו לפיכך רוחותיה, מארבע
והיא  נחשת', 'סרני הכתוב קראם מנחושת, נסרים הללו
גבם, על ולא מבחוץ כלומר: ועליהם, מסורסת, מלה
לשליבה  שליבה ומבין סולם, שליבות כמין עשויה
עולים  הנסרים והיו וגו'. בקר צורת ועליהם מסגרות,
ומשופעים  האופנים, קומת כנגד עד המסגרות מעל
בואם  עד צבים, שבעגלות כיסוי וכמין ככובע והולכים

עד  זה אל זה נמשכין ושם האופן, קומת שמכסין כנגד
בהם  יש אבל מכסין, אינן למעלה באמצעו זולת אותו,
נקרא  הזה והכיסוי וחצי, אמה עיגולו רוחב עגול, נקב

שאמר וזהו הכותרת', 'פי שבו והנקב (שם)'כותרת',

זה  וסביב האמה. וחצי אמה כן מעשה עגול ופיה
שאמר וזהו אמה, חצי בגובה מחיצה עולה (פסוק הנקב,

ובתוך לה) סביב. עגול קומה אמה חצי המכונה ובראש :
קבול  כלי שהוא הכן, ונתחב נכנס הזאת, המחיצה
מחיצה  בתוך והכן בכן, תחוב כשהכיור הכיור המקבל
האמה, בחצי עגול הוא בתחתונה והכן העגלה, שעל זו
שבמכונה  העגול הנקב שעל המחיצה גובה כשיעור
מה  וזה אמה, הזאת המחיצה על הכן ועולה למעלה,

לא)שאמר באמה.(פסוק ומעלה לכותרת מבית ופיהו :
שהאופן  המכונה, קומת אמות שלש לנו יש ומעתה
יוצא  ואמה אמה, חצי העגולה והמחיצה וחצי, אמה
ולה  מרובעת, היא הזאת והאמה מעליה, הכן גובה

שאמר וזהו פינותיה, בארבע כתפות לד)ארבע :(פסוק
המכונה  מן האחת המכונה וגו' אל כתפות וארבע
משופע  בשפולו למטה הוא שהכיור לפי כתפיה.
יותר  תוכו אל יפול שלא וכדי הכן, לתוך שיכנוס
שישאו  הכתיפות, אלו נעשו לכך הנרצה, משיעור

הבית: צורת לשון כאן עד ויסבלהו,

 
(ÂÏ).˙ÂÁÂÏ‰ ÏÚ Á˙ÙÈÂהנסרים על  וציורים  פתוחים עשה

במקום הידות, על פתוחים עשה  גם  המכונה, בשולי  המונחים
המחיצה היא  מסגרותיה על ואף במכונה, ודבק  המונח
תמד , ואילני אריות , כרובים, פתוחי עשה כולם על הנמוכה,

זוגו בת לומר: רצה שלו, ולויה  איש א)וכחבורי נד כן(יומא ,
מסביב : אחד כל  הזאת :ÊÎ‡˙.(ÊÏ)צייר ‡Á„.כתמונה ˜ˆÂÓ

זה: יציקת  כן זה, כיציקת  לומר: ‡Á„.רוצה ˆ˜: כאחד נחתכו  כאילו שווים  לומר : רוצה

 
(ÂÏ).Á˙ÙÈÂ:וחקק.ÚÓÎכמו ודבוק, חבור לז ענין (תהלים

רענן :לה) כאזרח לכלהן‰ÏÎÏ‰.(ÊÏ)ומתערה (לכולן)כמו 

כמו(מ) הסירות, יד)הכירות. ב א בכיור:(שמואל ‰ÌÈÚÈ.והכה 
וכן הדשן, בהם  לגרף יז)המכבדות , כח ברד :(ישעיהו ויעה

.˙Â˜ÊÓ‰:לזריקה הדם בו המקבלים  הספלים
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.mcewd
.ede`ivedy mipy oipra zehiyd zexewne inrh zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîzg` xeqi` zk`ln eyry mipyy §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .mixeht cgiø eðúcïðaaeig oipra xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨

bbeya dxiar lr z`hg(fk c `xwie)dúNòa'`l xW` 'd zFvOn zg` ©£Ÿ¨©©¦¦§£¤Ÿ
`weecy 'dzeyra' zaizn micnle ,'dpiUrzúà äNBòädxiard ¥¨¤¨¨¤¤

dlek,z`hg aiig.dúö÷î úà äNBòä àìådyr mc` m`y epiide ¨§Ÿ¨¤¤¦§¨¨
dxiard z` cg` lk dyr `le ,exiag mr cgi bbeya dxiar
zek`lnn jkl ze`nbec `ziixad d`iane .z`hgn xeht ,zenilya

:zaya zexeq`dïéæçBà eéäL íéðL ,ãöékzayaæbìnaoa ilk - ¥©§©¦¤¨£¦©©§¥
,oxeba enxerle dcya d`eaz seq`le jetdl ynynd ,mipiy yly

ïéæâBìåzk`ln lr mixaere ,dcya d`eazd ileaiy z` mitqe` - §§¦
mifge` eidy e` ,zaya dxeq`d xnrnøkøkacg ey`xy ur - ©¦§¨

mibxe`d z` ynyneïéèáBLåiheg] izyd iheg z` mixcqn - §§¦
zaya dxeq`d jqin zk`ln lr mixaere ,bix`ay [qiqad(:dr lirl),

mifge`y e`ñBîìewada miazeky dvep -,ïéáúBëåefg`y e` ©§§§¦
eàéöBäå äðwacigid zeyxn cgi eze`,íéaøä úeLøìel` lka ©¨¤§¦¦§¨©¦

ìBëéy xnel ziideäé[eidi-]øîBì ãeîìz ,ïéáéiç(my),'dúNòa' ¨§©¨¦©§©©£Ÿ¨
`weecydlek úà äNBòä,aiig,dúö÷î äNBòä àìådidy oeike ¨¤¤¨§Ÿ¨¤¦§¨¨
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(ÂÏ).‰È˙Â‚ÒÓ ÏÚÂ ‰È˙Â„È ˙ÂÁÂÏ‰ ÏÚ Á˙ÙÈÂ

אריות  כרובים וחקק פתח שניהם, על התחתונות
אינן) אחרים ספרים ÂÈÂÏÂ˙.:(ותימרות ˘È‡ ÚÓÎ סביב פתח

רבותינו  פירשו כן בזרועותיהן, החבוקים ונקבה כזכר
א) נד המעורה ÚÓÎ.:(יומא כזכר ודיבוק, אחיזה לשון

'לויות' משמעותו ולפי ולויותו. איש ופירושו: בנקבה,
שם, היו לויות כמו בלע''ז, שולדור''א 'דיבוק', לשון
שפירשנו: כמו והמערה איש, כמערת עשויות

(ÊÏ).„Á‡ ˜ˆÂÓ יצק כן הראשונה, את שיצק כשם
מעשה  וזה הבית: צורת מבעל פירוש כולם. את

שנאמר נחושת, אופני ארבעה עשה ל)המכונה, :(פסוק
עגלה  כצורת האחת, למכונה נחשת אופני וארבע

הא  וחצי אמה האחד, האופן וקומת ומעשה גדולה, מה.
אופן, בתוך אופן המרכבה, אופן כמעשה האופנים
והרצון  הרוח יהיה אשר אל להוליכם יוכל למען
אנה  להפכם שיצטרך מבלי יוליכם שמה להוליכם,
ארבע  למערב, ממזרח לאופן שמאופן והמרחק ואנה,
ארוכה  לא מרובעת, שהיא לדרום מצפון וכן אמות,

שאמר וזהו שלנו, כז)כעגלות ארך :(פסוק באמה ארבע
וארוך  עב ומקל רחבה, באמה וארבע האחת, המכונה
וכן  הצפוניים, למערב שממזרח האופנים בשני נתחב
אלו, שבתוך האופנים באותן כמו וכן הדרומיים בשנים
לדרום  שמצפון מהם בשנים ונתחב נתון מקל היה
קראם  המקלות ואלו המערביים, בשנים וכן המזרחיים,
וגביהם, ופירוש וידותיהם. שאמר זהו 'ידות', הכתוב
הללו, המקלות סובבים שבתוכה האופנים מרכזי הוא
על  בשכבו שבאופן, הגובה שהיא לפי 'גב', ונקראים
לפי  שממנו, הגובה הוא העיגול מרכז כל וכן הארץ,
הם  'וחשוקיהם', ופירוש ממנו. נמשכין הצדדין שכל
העצים  שהם חישוריהם שמקשר החיצונים, העיגולים
לחישוק, מגב ונתונים הנתחבים זרועות כמין הדקים,

כסף וחשוקיהם מלשון י)והוא כז הגלגל (שמות והוא ,
עגול, ברזל סביבו לעשות ורגילין הארץ, על המגלגל

דכלים י''א בפרק המשנה בלשון ג)ונקרא סובב (משנה :

כולו  שהוא לפי לסובב, צריך היה לא וכאן גלגל. של
להם  עשוי טבלאות כמין פירוש: 'ומסגרות', מנחושת.

שאמר וזהו בריבוע, רוחות לארבע הידות לא)על :(פסוק
העגלה  סוגרים והם עגולות. לא מרובעות ומסגרותיהם
המסגרות  ועל מסגרות. נקראו לפיכך רוחותיה, מארבע
והיא  נחשת', 'סרני הכתוב קראם מנחושת, נסרים הללו
גבם, על ולא מבחוץ כלומר: ועליהם, מסורסת, מלה
לשליבה  שליבה ומבין סולם, שליבות כמין עשויה
עולים  הנסרים והיו וגו'. בקר צורת ועליהם מסגרות,
ומשופעים  האופנים, קומת כנגד עד המסגרות מעל
בואם  עד צבים, שבעגלות כיסוי וכמין ככובע והולכים

עד  זה אל זה נמשכין ושם האופן, קומת שמכסין כנגד
בהם  יש אבל מכסין, אינן למעלה באמצעו זולת אותו,
נקרא  הזה והכיסוי וחצי, אמה עיגולו רוחב עגול, נקב

שאמר וזהו הכותרת', 'פי שבו והנקב (שם)'כותרת',

זה  וסביב האמה. וחצי אמה כן מעשה עגול ופיה
שאמר וזהו אמה, חצי בגובה מחיצה עולה (פסוק הנקב,

ובתוך לה) סביב. עגול קומה אמה חצי המכונה ובראש :
קבול  כלי שהוא הכן, ונתחב נכנס הזאת, המחיצה
מחיצה  בתוך והכן בכן, תחוב כשהכיור הכיור המקבל
האמה, בחצי עגול הוא בתחתונה והכן העגלה, שעל זו
שבמכונה  העגול הנקב שעל המחיצה גובה כשיעור
מה  וזה אמה, הזאת המחיצה על הכן ועולה למעלה,

לא)שאמר באמה.(פסוק ומעלה לכותרת מבית ופיהו :
שהאופן  המכונה, קומת אמות שלש לנו יש ומעתה
יוצא  ואמה אמה, חצי העגולה והמחיצה וחצי, אמה
ולה  מרובעת, היא הזאת והאמה מעליה, הכן גובה

שאמר וזהו פינותיה, בארבע כתפות לד)ארבע :(פסוק
המכונה  מן האחת המכונה וגו' אל כתפות וארבע
משופע  בשפולו למטה הוא שהכיור לפי כתפיה.
יותר  תוכו אל יפול שלא וכדי הכן, לתוך שיכנוס
שישאו  הכתיפות, אלו נעשו לכך הנרצה, משיעור

הבית: צורת לשון כאן עד ויסבלהו,

 
(ÂÏ).˙ÂÁÂÏ‰ ÏÚ Á˙ÙÈÂהנסרים על  וציורים  פתוחים עשה

במקום הידות, על פתוחים עשה  גם  המכונה, בשולי  המונחים
המחיצה היא  מסגרותיה על ואף במכונה, ודבק  המונח
תמד , ואילני אריות , כרובים, פתוחי עשה כולם על הנמוכה,

זוגו בת לומר: רצה שלו, ולויה  איש א)וכחבורי נד כן(יומא ,
מסביב : אחד כל  הזאת :ÊÎ‡˙.(ÊÏ)צייר ‡Á„.כתמונה ˜ˆÂÓ

זה: יציקת  כן זה, כיציקת  לומר: ‡Á„.רוצה ˆ˜: כאחד נחתכו  כאילו שווים  לומר : רוצה

 
(ÂÏ).Á˙ÙÈÂ:וחקק.ÚÓÎכמו ודבוק, חבור לז ענין (תהלים

רענן :לה) כאזרח לכלהן‰ÏÎÏ‰.(ÊÏ)ומתערה (לכולן)כמו 

כמו(מ) הסירות, יד)הכירות. ב א בכיור:(שמואל ‰ÌÈÚÈ.והכה 
וכן הדשן, בהם  לגרף יז)המכבדות , כח ברד :(ישעיהו ויעה

.˙Â˜ÊÓ‰:לזריקה הדם בו המקבלים  הספלים
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(Ï).ËÈ˙Â:'לה Ù.הלולי Â˘Ó שור הוא

שנקרא  וביום בקומתו שנברא הראשון אדם שהקריב
שנאמר  שור קרוי יומו בן שהשור הביאו ביום בו שור

כ"ב) נדמה (ויקרא ביום בו יולד, כי עז או כשב או שור
שלש: בן שהוא ÒÈÙÓ.לפר Ô˜Ó קדמו קרנותיו

מן  יצא וראשו נברא ובקרניו בקומתו שהרי לפרסותיו
נמצאו  הארץ הוציאתן הנולדים כל כדרך תחלה הארץ

לרגליו: קדמו ÈÎÊ‰Ï.(‡)קרניו „Â„Ï תפלה ל'
נזכיר אלהינו ה' בשם ואנחנו כמו כ')הוא, וכן (לעיל ,

תהלים  ובמדרש לה' ולהודות להזכיר הימים בדברי
הדיר  את וסתר צאנו על שכעס למלך משל ראיתי

את  החזיר זמן אחר הרועה, ואת הצאן את והוציא
אמר  הרועה. את הזכיר ולא הדיר את ובנה הצאן
כך  נזכר איני ואני בנוי והדיר מוחזר הצאן הרי הרועה
וגו' ציון יושיע אלהים כי נאמר הענין מן למעלה
כנוס  והצאן בנוי הדיר הרי בה ישכנו שמו ואוהבי

דוד)והרועה להזכיר (זה לדוד נאמר לכך  נזכר לא
להצילני: Ì˙˘.(„)אלהים ˜Ú ÏÚ ÂÂ˘È מדה

לי: שעשו כמו ˜Ú.במדה ÏÚ עצמו מעגל באותו
בלע"ז: ‰‡Á.עלי:‰‡ÌÈÓÂ.אנציש"טראציש Á‡‰

כרצונו: באויבו בראותו חדוה ÈÏ.(Â)ל' ‰˘ÂÁ
לעזרה:

 
(ÁÎ).ÔÂÚ ‰˙שכבר העונות  על  להצטרף הזה העון חשוב
Â‚Â'.עשו: Ï‡Â: צדקה עמהם  תעשה  אל ÂÁÓÈ.(ËÎ)ר "ל 

ימחו אזי מה  זכות בעבור חיים  בספר  המה כתובים כבר  אם 
הצדיקים עם  נכתבין יהיו לא כתובים  אינם עדיין ואם ממנה

ÈÚ.(Ï)לחיים : È‡Â לאל ואין מכאוב ובעל עני  שאני עם
תשגבני : תשועתך  מ"מ  מעצמי להתחזק ËÈ˙Â.(Ï)ידי

פר: שור מקרבן יותר  לה' יוטב  ÒÈÙÓ.תהלתי ÔÈ˜Ó ר"ל
ובעל  למראה יפה  שהוא  רחבות ופרסות גדולים קרנים  בעל 

תפלתי:Â‡.(Ï‚)בשר : הוטב  אשר  הענוים יראו  אלהים :„È˘Â.כאשר דורשי יראו עניןÈÁÈÂ.וכאשר  והוא לבבכם יחיה אז
מת: לבו הדואג כי ˘ÚÓÂ.(Ï„)שמחה ÈÎ:אביונים אל ה' שומע  כי  ראו כי  על  תהיה  ‡ÂÈÈÒ.השמחה  ˙‡Âנאסרו כי עם  ר "ל 

לא מ "מ  בו מרו  כי על  ה' תפלתם :בדבר את  הארץ :Â‰ÂÏÏ‰È.(Ï‰)בזה ויושבי השמים צבא  יהללוהו זה  שוכניÌÈÓÈ.בעבור 
Â‚Â'.(ÂÏ)ימים: ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ:'וגו ציון את  יושיע  אלהים  שם:Â˘ÈÂ.כאשר ישבו יהודה כיÂÈ„Ú.(ÊÏ)אנשי  האבות  הם 

הארץ: את זרעם ינחלו ˘ÂÓ.בזכותם È‰Â‡Â:בה ישכנו הם ב "ה המקום למהרÈÎÊ‰Ï.(‡)של  המקום  את  להזכיר  בו יאמר
להצילני:ÈÏÈˆ‰Ï.()להושיע: על  גם מוסב  המקרא בסוף האמור חושה לי:Â˘ÂÈ.(‚)מלת  יכלו  לא כי  Â‚ÂÒÈ.בראותם

בבשתו: מי יראה לבל לאחוריו לחזור הנכלם תמיד ÂÂ˘È.(„)דרך אמרו אשר לי שעשו הבושה  שכר בעבור פנים בבושת
צרתי: על  לשמוח  Â‚Â'.בישועתך :Í.(‰)האח  ÂÓ‡ÈÂבעת תמיד  ויאמרו עת בכל נושעים  יהיו  לישועתך ומצפים האוהבים

אלהים : יגדל  מאוד  ÈÚ.(Â)התשועה È‡Â: שאלתי למלאות לי חושה אלהים  אתה לזה ואביון , כעני מוכנע מעולםÈÊÚ.אני
תאחר: אל עתה גם  לזה ומפלטי, עזרי אתה 

 
(Ï).Ù Â˘Óביאור לתוספות נרדפים  בשמות המלה  כפל

עפר אדמת  יב):וכן הרגל :ÒÈÙÓ.(דניאל ÓÂ˘.(Ï‰)פרסות
המקרא: בלשון רמיסה  קרוי הרגל קצרי  הבריות  הלוך 

().‰˘ÂÁ:מהר(‚).ÂÙÁÈÂ: בהפוך חרפה  Â‚ÂÒÈמלשון 
.ÂÁ‡ ממך נסוג  ולא כמו אחור פ)יחזרו ˜Ú.(„):(לקמן

תשמעון עקב והיה  כמו  ז)בשכר לשון‰‡Á.:(דברים ענין הוא
הצלה :ÈËÏÙÓÂ.(Â)שמחה : והזמנה:˙‡Á.ענין איחור מל'
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e .diwfg ixack `lyeéðz÷c ,à÷éc àì ïðçBé éaøkxeht `ivendy §©¦¨¨Ÿ©§¨§¨¨¥

,õeça úBøét áBøL ét ìò óà,jkn wiecneúBøét áBøc àîòè- ©©¦¤¥©©£¨§¥
,zexitd aex `l` e`vi `ly iptn `ed xehty mrhdàäm` j` - ¨

z` `ivedìkdéàebî äte÷ àãéâàc áb ìò óà ,úBøéts` - ¨¥©©©©£¦¨¨¦©©
z` dkezl zcb`n `ide mipta dzvwn x`yp dnvr dtewdy

,zexitdøáñ÷ àîìà ,áéiçy xaeq `pzdy gken -àì éìk ãâà ©¨©§¨¨¨©¤¤§¦Ÿ
ãâà déîL.opgei iax ixack `lye ,mipta zexitdy aygp `le §¥¤¤

:dfa dxizqd aeyiia dpc `xnbdàlàåepzpyn,àéL÷dipicy §¤¨©§¨
:`xnbd zayiin .df z` df mixzeqdéîòèì õøúî äi÷æçuxzi - ¦§¦¨§¨¥§©§¥

,ezhiy itl dpynd ixacdéîòèì õøúî ïðçBé éaøåixac uxzi - §©¦¨¨§¨¥§©§¥
:`xnbd zx`ane .ezhiy itl dpynd,déîòèì õøúî äi÷æçdny ¦§¦¨§¨¥§©§¥

xehty epipyy,ätewä ìk úà àéöBiL ãò,ote` lka xaecn `l ©¤¦¤¨©¨
`l`,ïéòelãå ïéàeMé÷ äàéìî äte÷a ,íéøeîà íéøác änaoeiky ©¤§¨¦£¦§¨§¥¨¦¦§¦¦

mz`ved oi` ,xen`k dtewd agex lk z` mi`lnne milecb mdy
z` `iveiy cr' `pzd xn` okle ,dtewd lk z` `iveiy cr znlyp

.f` cr mi`vei `l zexitd s`y ,'dtewd lkìáàdtewd dzid m` £¨
,ìcøç äàéìîilkd zvwny meyn xehty xn`p `l df ote`a §¥¨©§¨

,`ivedy lcxga d`ved xeriy yiy dryn `l` ,miptaäNòðepic ©£¨
.áéiçå ,äte÷ä ìk úà àéöBäL éîke,déîòèì õøúî ïðçBé éaø §¦¤¦¤¨©¨§©¨©¦¨¨§¨¥§©§¥

epipyy dnyõeça úBøét áBøL ét ìò óà,`id dpeekd ,xehtàìå ©©¦¤¥©§Ÿ
z` `ived m` wxáBødãáìa úBøét,xehteléôà àlà`ived m` ¥¦§¨¤¨£¦

z`ìkd,ätewä ìk úà àéöBiL ãò ,øeèt úBøét,aiig f` wxe ¨¥¨©¤¦¤¨©¨
ixd mipta ilkd zvwny onf lk ,lcxg ipirxb d`ln dtewa s`e

.xeht `ivende ,cigid zeyxl ekeza `vnpd lk xagn `ed
:diwfg lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyàéöBnäzeyxn ¥¦¥©¦

z` cigidïéìëBøä úte÷ipin daxd da yiy ,minya ixken - ©¨§¦
,minyaäðBöéçä äte÷ñà ìò dðúðe,miaxd zeyx `idyìò óà §¨¨©¦§¨©¦¨©©
áBøL étdïéðéîdkezay.ätewä ìk úà àéöBiL ãò øeèt ,õeça ¦¤¦¦©¨©¤¦¤¨©¨

eïézòc à÷ìñ à÷xaecny ,xnel epzrca dler -éøøöadtewa - ¨¨§¨©§¦¦§¨¥
zvwn z`veday ,miwegy minya ly miphw zexexva d`ln
mewn lkne ,mzenlya zexexv dnk mi`vei miaxd zeyxl dtewd
miaygp zexexvd lky gkene ,dtewd lk z` `iveiy cr xeht

e ,mxagn ilkdy oeik cigid zeyxl mixaegnäi÷æçì àéL÷xn`y ©§¨§¦§¦¨
.xeaig epi` ilk xeaigy

:`xnbd zvxzn,ïðé÷ñò éàîa àëä ,äi÷æç Cì øîàzexexva `l ¨©¨¦§¦¨¨¨§©¨§¦©
`l` ,miwegy minya ly miphwéñðøeàaminya iyxy zeceb`a - §§¨¥

cr zenlya mi`vei mpi`y ,oenpiw ly dtilw e` dpw oebk ,mikex`
.dlek z` `iveiy cr xeht okle ,dtewd lk `vzy

:opgei iax lr `iyew,ééaà øa éáéa áø áéúî,`ziixaa epipyáðBbä ¥¦©¥¨©©©¥©¥
ñékzeyxl e`ivede milrad ziaa ediabde zern `ln wpx` - ¦

miaxdáéiç ,úaMaef d`ved lr dzin aiigy s`e ,ezaipb mlyl ©©¨©¨
xenga ypridl eic miyper ipya aiigzpy iny `id dkldde ,zaya

mdipian(:el zeaezk)yper `ed xengd minelyze dzina o`ke ,
iptn ,dpey oicd df ote`a mewn lkn ,dzindäáéðba áéiçúð øákL¤§¨¦§©¥©§¥¨

qikd z` diabdy drya milrad ziaaøeqéà éãéì àáiL íãB÷¤¤¨Ÿ¦¥¦
úaL.cg` dyrna mpi` miaeigd ipye ,miaxd zeyxl ez`veda ©¨

m` mpn`äéäapbdøøâîqikd z`àöBéåilan miaxd zeyxl ¨¨§¨¥§¥
,ediabdløeèt,ezaipb mlylnéøäLdf ote`aäáéðb øeqéà ¨¤£¥¦§¥¨

,ãçàk ïéàa úaL øeqéàå,mlyl apbd z` aiignd `ed oipwdy oeik §¦©¨¨¦§¤¨
milrad zian e`ivedy cr daipbd oiprl qikd z` dpw `l okle
aiigzpe zaya d`ved zk`ln dyr mb df dyrnae ,miaxd zeyxl

.dilrCzòc à÷ìñ éàåy ,xnel jzrca dler m`e -déîL éìk ãâà §¦¨§¨©§¨¤¤§¦§¥
ãâàxxby ote`a `tiqa mby `vnp ,xeaig eny ilk ici lr xeaig - ¤¤

,miaxd zeyxl e`ivede qikd z`déì íéã÷[el mcw-]äáéðb øeqéà ¨¦¥¦§¥¨
,úaL øeqéàìz` `ivedyk cin ezaipba zernd z` dpw ixdy §¦©¨

on zernd lk z` `ivedl lekiy meyn ,milrad zian qikd zvwn
aiig epi` zaya d`ved meyn eli`e ,ueg itlk dpet egztyk qikd
,qikd lk z` `ived `ly onf lky ,zernd on wlg e`vi xaky s`
ekezay zernd eli`k aygp ,cb` eny ilk cb`y opgei iax ixacl
.zaya d`ved meyn aiig epi`e ,eci lr cigid zeyxl zexaegn

.cg`k mixeqi`d ipy milg `tiqay `ziixad dxn` recne
:`xnbd zvxznénð éëä åét Cøc dé÷tàc éàapbd did ok` m` - ¦§©§¥¤¤¦¨¦©¦

oicd did i`ce ,dligz `veie uegl dpet egztyk qikd z` `iven
meyn ,zay xeqi` icil `eaiy mcew ezaipb lr aiigzn didy ,jk

mpn` ,cb` eny ilk cb` zay oiprlyïðé÷ñò éàîa àëäo`k - ¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna ef `ziixaaåéìeL Cøc dé÷tàcqikd z` `ivedy - §©§¥¤¤¨

,ziad jeza oiicr egzte ,dligz z`veie uegl dpet ezizgzyk
cr ze`veid zernd z` lehil leki epi` uegay oeik ,df ote`ay
xnba `l` oz`ivia el zepwp opi` `linn ,qikd lk z` `iveiy
xnba cg`k mi`a zay z`vede daipb xeqi` `vnpe ,qikd z`ivi

.qikd z`ved
:`xnbd dywnäîìç íB÷î àkéàäåz` yi qikd ileya ixde - §¨¦¨§¤§¨

`la eaigxdl lekiy ote`a ,dfl df qikd iwlg ly dxitzd mewn
.dxez xeqi`
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מדייקת הכיפורים. ביום שהוסיפו המערכה בגדר לדון חוזרת הגמרא א: עמוד מה דף

אבל יום, בכל היו מערכות כמה התנאים שנחלקו אף ïéôéñBîעל úäéî ,àîìò éleëc§¥¨§¨¦©¦¦
eäì úéà íBia Baשואלת נוספת. מערכה מסדרים היו הכיפורים שביום מודים כולם - ©¦§

eäìהגמרא: àðî:הגמרא משיבה זאת. למדו מניין -î ,eäì à÷ôðהאותיות ייתור §¨§©§¨§¦
ּבֹו','Làäåשבפסוק ּתּוקד הּמזּבח ïàîìעל eléôàå[לרבנן-]Léøc àìcהאות מיתור §¨¥ְִֵַַַַ©£¦§©§Ÿ¨¦

,å"àåשל Léøc.ודאיà"äוå"àåיתור ¨¨¥¨¦
לשונות שאר את הגמרא דורשת בפרשה, שנאמרו 'מוקד' לשונות כמה שנדרשו מאחר

הגמרא: שואלת בפרשה. שנאמרו ãéîz'מוקד' Là''ו)ּתּוקד ו בסוף(ויקרא שנאמר ¥¨¦ַ

àúà.הפרשה, éàîì:הגמרא זהמשיבה déìפסוק éòaî[נצרך-]àéðúãëì,בברייתא §©¨¨¦¨¥¥§¦§©§¨
בפסוק ãnéìנאמר 'äaëú àì çaænä ìò ã÷ez ãéîz Là'זה äëøòîפסוק ìò ¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤¦¥©©£¨¨

,ïBöéçä çaænä ìò àlà àäz àlL ,úøBè÷ ìL äiðLבסוף נאמר הפסוק שהרי §¦¨¤§¤¤Ÿ§¥¤¨©©¦§¥©©¦
החיצון. במזבח העוסקת הברייתא:הפרשה הLàומוסיפה ידי על הנלקחת -äzçîלצורך ¥©§¨

לפנים, לפני הåההקטרה הדלקת לצורך הנלקחת ïéépîהאש ,äøBðîלקחתם שצריך §§¨¦©¦
הברייתא: מבארת החיצון. àeäממזבח ïéãåשהרי כן, נותן הדין -äøîàðלשון'Là' §¦¤¤§¨¥

úøBè÷aשנאמר יום, בכל ז)הקריבה ל הקטרה(שמות ואין יקטירּנה', הּנרת את 'ּבהיטיבֹו ¦§¤ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

אש, à'eלשוןäøîàðåבלא äzçna 'Lב,äøBðîהכפורים יום של הקטורת לגבי שנאמר §¤¤§¨¥©©§¨§¨
לפנים יב)לפני טז במנורה(ויקרא ונאמר אׁש', ּגחלי הּמחּתה מלא 'ולקח כ), כז ,(שמות ְְְֲֵֵַַַַָָֹ

באש, נעשית והדלקה ּתמיד' נר ïläl,'להעלת äîמ נלקחה לקטורת çaæîהאש ìò ְֲִֵַָֹ©§©¨©¦§¥©
,ïàk óà ,ïBöéçäמ נלקחה והמנורה המחתה לצורך האש ïBöéçä.לקיחת çaænä ìò ©¦©¨©©¦§¥©©¦

הברייתא: Bæשואלת Cøãì Cìk Bà,אחרת בדרך לדון אפשר והרי -Là äøîàð §¨§¤¤¤¤§¨¥
ïläl äî ,äøBðîe äzçna Là äøîàðå úøBèwa,הקטורת עבור הנלקחת האש - ©§¤§¤¤§¨¥©©§¨§¨©§©¨

שהוא החיצון ממזבח Bìנלקחת Ceîña,הקטורת את מקטירים שעליו הפנימי למזבח - §¨
óàה עבור הנלקחת äøBðîe,אש äzçîמ לקחתה Bì,יש Ceîñaמהמזבח והיינו ©©§¨§¨§¨

הברייתא: משיבה äaëú'הפנימי. àì çaænä ìò ã÷ez ãéîz Là' ,øîBì ãeîìz©§©¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤
Eìוהיינו, ézøîàL 'ãéîz Là'זו אש ּתמיד',- נר 'להעלת בלשון עליה àìשנצטוו ¥¨¦¤¨©§¦§ְֲִֵַָֹŸ

,ïBöéçä çaæî ìL BLàøa àlà àäzלמצוותה.ומשם ייקחוה §¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©©¦
הברייתא: מבררת המקדש. עבודת לצורך האש נלקח מזבח מאיזה לדון ממשיכה äøBðnì,הברייתא Là eðãîìממזבח לקחתה שיש ¨©§¥©§¨

אבל çnìהחיצון, Làäz,הקדשים לקדש הברייתא:ïéépîלהכניס מבארת החיצון. ממזבח לקחתה àeä,שיש ïéãåשהריäøîàð ¥©©§¨¦©¦§¦¤¤§¨
,ïläl äî ,äøBðna Là äøîàðå äzçna Làמ ניטלת למנורה ïàk,האש óà ,ïBöéçä çaæî éab ìòניטלת למחתה האש ¥©©§¨§¤¤§¨¥©§¨©§©¨©©¥¦§¥©©¦©¨

ïBöéçä.מ çaæî ìò:הברייתא Bæ,שואלת Cøãì Cìk Bà,כך ïlälואמור äî ,äzçna Là äøîàðå úøBèwa Là äøîàð ©¦§¥©©¦§¨§¤¤¤¤§¨¥©§¤§¤¤§¨¥©©§¨©§©¨
,Bì Ceîña ïàk óà ,Bì Ceîñaהגחלים את ויקח לו, הסמוך הקדשים לקדש להכניס גחלים ממנה שיקחו בכדי מערכה שם ויסדרו §¨©¨§¨

הברייתא: משיבה הפנימי. ממזבח øîBìלמחתה ãeîìzהכיפורים יום של יב)בקטורת טז Là,(ויקרא éìçb äzçnä àìî ç÷ìå' ©§©§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥
,''ä éðôlî çaænä ìòîו ה', לפני שעומד מהחלק המזבח מעל גחלים לחתות שיש Lוהיינו, çaæî eäæéàרקBúö÷nעומדéðôì ¥©©¦§¥©¦¦§¥¥¤¦§¥©¤¦§¨¦§¥

,ïBöéçä çaæî äæ øîBà éåä ,'ä éðôì Blek ïéàå 'äשיש הרי כולו. ולא הקדשים וקודש ההיכל פתח כנגד עומד המערבי צדו שרק §¥¦§¥£¥¥¤¦§¥©©¦
החיצון. ממזבח למחתה הגחלים הבאת על אף המלמד פסוק

בפסוק: הכפילות את הגמרא éøèöéàåéøèöéàåומבארת 'çaænä ìòî' ázëéîì C,''ä éðôlî' ázëéîì Cמשוםáúk éàc §¦§§¦§¦§©¥©©¦§¥©§¦§§¦§¦§©¦¦§¥§¦¨©
àðîçøאׁש ּגחלי הּמחּתה מלא 'ולקח çaæîרק ,çaæî éàî ,àðéîà äåä ,'çaænä ìòîה,éîéðtלכך,''ä éðôlî' àðîçø áúk ©£¨¨ְְְֲֵֵַַַַָָֹ¥©©¦§¥©£¨£¦¨©¦§¥©¦§¥©§¦¦¨©©£¨¨¦¦§¥

החיצון. המזבח והיינו ה', לפני כולו עומד שאינו מהמזבח שלוקח àðîçøללמדנו áúk éàåאׁש ּגחלי הּמחּתה מלא 'ולקח éðôlîרק §¦¨©©£¨¨ְְְֲֵֵַַַַָָֹ¦¦§¥
,àðéîà äåä ,''äלהיות צריכה הגחלים ä'',שלקיחת éðôlî' à÷åcפתח שכנגד המזבח מחלק והיינו ממש, ה' שלפני מהחלק כלומר, £¨£¦¨©§¨¦¦§¥

ההיכל,

i"yx

àúà éàîì ã÷åú ãéîú ùàoeik .
:`piprc zecwen lk zyxccàìù
ïåöéçä çáæî ìò àìà àäúi`dc .

:aizk dlerd gafna `xwäúçî ùà
äøåðîåy`e miptle iptlc k''deic y` .

oiipn `nei lkc zexp zwlcdc dxepnc
:oevigd gafnd lrn zlhip `dzy
úøåè÷á ùà ïàë øîàð ïðéñøâ éëä.

:y` `la dxhwd oi`e dpxihwi aizkc
åì êåîñá ïìäì äîoevigd gafna .

xhwp zxehwd eilry iniptl jenqd
el jenqd on lhep dxepne dzgn s`
dxepnl jenqd iniptd gafn `ede

:miptl iptleãéîú ùàizxn`y y` .
xn`py dxepn ly `ede cinz da jl

:cinz xp zelrdl daùà øîàð
úøåè÷á:mei lk ly .àìî ç÷ìå

çáæîä ìòî äúçîä(fh `xwie) .
ikd :axrn cvn 'd iptln okidne
'd iptl ezvwny gafn edfi` opiqxb
gafn df xne` ied 'd iptl elek oi`e
dn ea wlgl yiy gafn edfi` .oevigd
xnel aezkd wwfedy 'd iptl epnn
oevigd gafn df xne` ied 'd iptln

:'d iptl elek inipt eli`céðôìî à÷åã
'ä:ynn gztd cbpk .



קכי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zay(iriax meil)

,cigid zeyxa dxzep dtewdnøáñ÷ àîìà ,øeèt`pzdy gken - ¨©§¨¨¨©
y xaeq,ãâà déîL éìk ãâàmipta ilkd zvwny oeik xeht okle ¤¤§¦§¥¤¤

,ilkd ici lr cigid zeyxl mixaegn ex`yp zexitd mby aygp
e .diwfg ixack `lyeéðz÷c ,à÷éc àì ïðçBé éaøkxeht `ivendy §©¦¨¨Ÿ©§¨§¨¨¥

,õeça úBøét áBøL ét ìò óà,jkn wiecneúBøét áBøc àîòè- ©©¦¤¥©©£¨§¥
,zexitd aex `l` e`vi `ly iptn `ed xehty mrhdàäm` j` - ¨

z` `ivedìkdéàebî äte÷ àãéâàc áb ìò óà ,úBøéts` - ¨¥©©©©£¦¨¨¦©©
z` dkezl zcb`n `ide mipta dzvwn x`yp dnvr dtewdy

,zexitdøáñ÷ àîìà ,áéiçy xaeq `pzdy gken -àì éìk ãâà ©¨©§¨¨¨©¤¤§¦Ÿ
ãâà déîL.opgei iax ixack `lye ,mipta zexitdy aygp `le §¥¤¤

:dfa dxizqd aeyiia dpc `xnbdàlàåepzpyn,àéL÷dipicy §¤¨©§¨
:`xnbd zayiin .df z` df mixzeqdéîòèì õøúî äi÷æçuxzi - ¦§¦¨§¨¥§©§¥

,ezhiy itl dpynd ixacdéîòèì õøúî ïðçBé éaøåixac uxzi - §©¦¨¨§¨¥§©§¥
:`xnbd zx`ane .ezhiy itl dpynd,déîòèì õøúî äi÷æçdny ¦§¦¨§¨¥§©§¥

xehty epipyy,ätewä ìk úà àéöBiL ãò,ote` lka xaecn `l ©¤¦¤¨©¨
`l`,ïéòelãå ïéàeMé÷ äàéìî äte÷a ,íéøeîà íéøác änaoeiky ©¤§¨¦£¦§¨§¥¨¦¦§¦¦

mz`ved oi` ,xen`k dtewd agex lk z` mi`lnne milecb mdy
z` `iveiy cr' `pzd xn` okle ,dtewd lk z` `iveiy cr znlyp

.f` cr mi`vei `l zexitd s`y ,'dtewd lkìáàdtewd dzid m` £¨
,ìcøç äàéìîilkd zvwny meyn xehty xn`p `l df ote`a §¥¨©§¨

,`ivedy lcxga d`ved xeriy yiy dryn `l` ,miptaäNòðepic ©£¨
.áéiçå ,äte÷ä ìk úà àéöBäL éîke,déîòèì õøúî ïðçBé éaø §¦¤¦¤¨©¨§©¨©¦¨¨§¨¥§©§¥

epipyy dnyõeça úBøét áBøL ét ìò óà,`id dpeekd ,xehtàìå ©©¦¤¥©§Ÿ
z` `ived m` wxáBødãáìa úBøét,xehteléôà àlà`ived m` ¥¦§¨¤¨£¦

z`ìkd,ätewä ìk úà àéöBiL ãò ,øeèt úBøét,aiig f` wxe ¨¥¨©¤¦¤¨©¨
ixd mipta ilkd zvwny onf lk ,lcxg ipirxb d`ln dtewa s`e

.xeht `ivende ,cigid zeyxl ekeza `vnpd lk xagn `ed
:diwfg lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyàéöBnäzeyxn ¥¦¥©¦

z` cigidïéìëBøä úte÷ipin daxd da yiy ,minya ixken - ©¨§¦
,minyaäðBöéçä äte÷ñà ìò dðúðe,miaxd zeyx `idyìò óà §¨¨©¦§¨©¦¨©©
áBøL étdïéðéîdkezay.ätewä ìk úà àéöBiL ãò øeèt ,õeça ¦¤¦¦©¨©¤¦¤¨©¨

eïézòc à÷ìñ à÷xaecny ,xnel epzrca dler -éøøöadtewa - ¨¨§¨©§¦¦§¨¥
zvwn z`veday ,miwegy minya ly miphw zexexva d`ln
mewn lkne ,mzenlya zexexv dnk mi`vei miaxd zeyxl dtewd
miaygp zexexvd lky gkene ,dtewd lk z` `iveiy cr xeht

e ,mxagn ilkdy oeik cigid zeyxl mixaegnäi÷æçì àéL÷xn`y ©§¨§¦§¦¨
.xeaig epi` ilk xeaigy

:`xnbd zvxzn,ïðé÷ñò éàîa àëä ,äi÷æç Cì øîàzexexva `l ¨©¨¦§¦¨¨¨§©¨§¦©
`l` ,miwegy minya ly miphwéñðøeàaminya iyxy zeceb`a - §§¨¥

cr zenlya mi`vei mpi`y ,oenpiw ly dtilw e` dpw oebk ,mikex`
.dlek z` `iveiy cr xeht okle ,dtewd lk `vzy

:opgei iax lr `iyew,ééaà øa éáéa áø áéúî,`ziixaa epipyáðBbä ¥¦©¥¨©©©¥©¥
ñékzeyxl e`ivede milrad ziaa ediabde zern `ln wpx` - ¦

miaxdáéiç ,úaMaef d`ved lr dzin aiigy s`e ,ezaipb mlyl ©©¨©¨
xenga ypridl eic miyper ipya aiigzpy iny `id dkldde ,zaya

mdipian(:el zeaezk)yper `ed xengd minelyze dzina o`ke ,
iptn ,dpey oicd df ote`a mewn lkn ,dzindäáéðba áéiçúð øákL¤§¨¦§©¥©§¥¨

qikd z` diabdy drya milrad ziaaøeqéà éãéì àáiL íãB÷¤¤¨Ÿ¦¥¦
úaL.cg` dyrna mpi` miaeigd ipye ,miaxd zeyxl ez`veda ©¨

m` mpn`äéäapbdøøâîqikd z`àöBéåilan miaxd zeyxl ¨¨§¨¥§¥
,ediabdløeèt,ezaipb mlylnéøäLdf ote`aäáéðb øeqéà ¨¤£¥¦§¥¨

,ãçàk ïéàa úaL øeqéàå,mlyl apbd z` aiignd `ed oipwdy oeik §¦©¨¨¦§¤¨
milrad zian e`ivedy cr daipbd oiprl qikd z` dpw `l okle
aiigzpe zaya d`ved zk`ln dyr mb df dyrnae ,miaxd zeyxl

.dilrCzòc à÷ìñ éàåy ,xnel jzrca dler m`e -déîL éìk ãâà §¦¨§¨©§¨¤¤§¦§¥
ãâàxxby ote`a `tiqa mby `vnp ,xeaig eny ilk ici lr xeaig - ¤¤

,miaxd zeyxl e`ivede qikd z`déì íéã÷[el mcw-]äáéðb øeqéà ¨¦¥¦§¥¨
,úaL øeqéàìz` `ivedyk cin ezaipba zernd z` dpw ixdy §¦©¨

on zernd lk z` `ivedl lekiy meyn ,milrad zian qikd zvwn
aiig epi` zaya d`ved meyn eli`e ,ueg itlk dpet egztyk qikd
,qikd lk z` `ived `ly onf lky ,zernd on wlg e`vi xaky s`
ekezay zernd eli`k aygp ,cb` eny ilk cb`y opgei iax ixacl
.zaya d`ved meyn aiig epi`e ,eci lr cigid zeyxl zexaegn

.cg`k mixeqi`d ipy milg `tiqay `ziixad dxn` recne
:`xnbd zvxznénð éëä åét Cøc dé÷tàc éàapbd did ok` m` - ¦§©§¥¤¤¦¨¦©¦

oicd did i`ce ,dligz `veie uegl dpet egztyk qikd z` `iven
meyn ,zay xeqi` icil `eaiy mcew ezaipb lr aiigzn didy ,jk

mpn` ,cb` eny ilk cb` zay oiprlyïðé÷ñò éàîa àëäo`k - ¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna ef `ziixaaåéìeL Cøc dé÷tàcqikd z` `ivedy - §©§¥¤¤¨

,ziad jeza oiicr egzte ,dligz z`veie uegl dpet ezizgzyk
cr ze`veid zernd z` lehil leki epi` uegay oeik ,df ote`ay
xnba `l` oz`ivia el zepwp opi` `linn ,qikd lk z` `iveiy
xnba cg`k mi`a zay z`vede daipb xeqi` `vnpe ,qikd z`ivi

.qikd z`ved
:`xnbd dywnäîìç íB÷î àkéàäåz` yi qikd ileya ixde - §¨¦¨§¤§¨

`la eaigxdl lekiy ote`a ,dfl df qikd iwlg ly dxitzd mewn
.dxez xeqi`
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מדייקת הכיפורים. ביום שהוסיפו המערכה בגדר לדון חוזרת הגמרא א: עמוד מה דף

אבל יום, בכל היו מערכות כמה התנאים שנחלקו אף ïéôéñBîעל úäéî ,àîìò éleëc§¥¨§¨¦©¦¦
eäì úéà íBia Baשואלת נוספת. מערכה מסדרים היו הכיפורים שביום מודים כולם - ©¦§

eäìהגמרא: àðî:הגמרא משיבה זאת. למדו מניין -î ,eäì à÷ôðהאותיות ייתור §¨§©§¨§¦
ּבֹו','Làäåשבפסוק ּתּוקד הּמזּבח ïàîìעל eléôàå[לרבנן-]Léøc àìcהאות מיתור §¨¥ְִֵַַַַ©£¦§©§Ÿ¨¦

,å"àåשל Léøc.ודאיà"äוå"àåיתור ¨¨¥¨¦
לשונות שאר את הגמרא דורשת בפרשה, שנאמרו 'מוקד' לשונות כמה שנדרשו מאחר

הגמרא: שואלת בפרשה. שנאמרו ãéîz'מוקד' Là''ו)ּתּוקד ו בסוף(ויקרא שנאמר ¥¨¦ַ

àúà.הפרשה, éàîì:הגמרא זהמשיבה déìפסוק éòaî[נצרך-]àéðúãëì,בברייתא §©¨¨¦¨¥¥§¦§©§¨
בפסוק ãnéìנאמר 'äaëú àì çaænä ìò ã÷ez ãéîz Là'זה äëøòîפסוק ìò ¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤¦¥©©£¨¨

,ïBöéçä çaænä ìò àlà àäz àlL ,úøBè÷ ìL äiðLבסוף נאמר הפסוק שהרי §¦¨¤§¤¤Ÿ§¥¤¨©©¦§¥©©¦
החיצון. במזבח העוסקת הברייתא:הפרשה הLàומוסיפה ידי על הנלקחת -äzçîלצורך ¥©§¨

לפנים, לפני הåההקטרה הדלקת לצורך הנלקחת ïéépîהאש ,äøBðîלקחתם שצריך §§¨¦©¦
הברייתא: מבארת החיצון. àeäממזבח ïéãåשהרי כן, נותן הדין -äøîàðלשון'Là' §¦¤¤§¨¥

úøBè÷aשנאמר יום, בכל ז)הקריבה ל הקטרה(שמות ואין יקטירּנה', הּנרת את 'ּבהיטיבֹו ¦§¤ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

אש, à'eלשוןäøîàðåבלא äzçna 'Lב,äøBðîהכפורים יום של הקטורת לגבי שנאמר §¤¤§¨¥©©§¨§¨
לפנים יב)לפני טז במנורה(ויקרא ונאמר אׁש', ּגחלי הּמחּתה מלא 'ולקח כ), כז ,(שמות ְְְֲֵֵַַַַָָֹ

באש, נעשית והדלקה ּתמיד' נר ïläl,'להעלת äîמ נלקחה לקטורת çaæîהאש ìò ְֲִֵַָֹ©§©¨©¦§¥©
,ïàk óà ,ïBöéçäמ נלקחה והמנורה המחתה לצורך האש ïBöéçä.לקיחת çaænä ìò ©¦©¨©©¦§¥©©¦

הברייתא: Bæשואלת Cøãì Cìk Bà,אחרת בדרך לדון אפשר והרי -Là äøîàð §¨§¤¤¤¤§¨¥
ïläl äî ,äøBðîe äzçna Là äøîàðå úøBèwa,הקטורת עבור הנלקחת האש - ©§¤§¤¤§¨¥©©§¨§¨©§©¨

שהוא החיצון ממזבח Bìנלקחת Ceîña,הקטורת את מקטירים שעליו הפנימי למזבח - §¨
óàה עבור הנלקחת äøBðîe,אש äzçîמ לקחתה Bì,יש Ceîñaמהמזבח והיינו ©©§¨§¨§¨

הברייתא: משיבה äaëú'הפנימי. àì çaænä ìò ã÷ez ãéîz Là' ,øîBì ãeîìz©§©¥¨¦©©©¦§¥©Ÿ¦§¤
Eìוהיינו, ézøîàL 'ãéîz Là'זו אש ּתמיד',- נר 'להעלת בלשון עליה àìשנצטוו ¥¨¦¤¨©§¦§ְֲִֵַָֹŸ

,ïBöéçä çaæî ìL BLàøa àlà àäzלמצוותה.ומשם ייקחוה §¥¤¨§Ÿ¤¦§¥©©¦
הברייתא: מבררת המקדש. עבודת לצורך האש נלקח מזבח מאיזה לדון ממשיכה äøBðnì,הברייתא Là eðãîìממזבח לקחתה שיש ¨©§¥©§¨

אבל çnìהחיצון, Làäz,הקדשים לקדש הברייתא:ïéépîלהכניס מבארת החיצון. ממזבח לקחתה àeä,שיש ïéãåשהריäøîàð ¥©©§¨¦©¦§¦¤¤§¨
,ïläl äî ,äøBðna Là äøîàðå äzçna Làמ ניטלת למנורה ïàk,האש óà ,ïBöéçä çaæî éab ìòניטלת למחתה האש ¥©©§¨§¤¤§¨¥©§¨©§©¨©©¥¦§¥©©¦©¨

ïBöéçä.מ çaæî ìò:הברייתא Bæ,שואלת Cøãì Cìk Bà,כך ïlälואמור äî ,äzçna Là äøîàðå úøBèwa Là äøîàð ©¦§¥©©¦§¨§¤¤¤¤§¨¥©§¤§¤¤§¨¥©©§¨©§©¨
,Bì Ceîña ïàk óà ,Bì Ceîñaהגחלים את ויקח לו, הסמוך הקדשים לקדש להכניס גחלים ממנה שיקחו בכדי מערכה שם ויסדרו §¨©¨§¨

הברייתא: משיבה הפנימי. ממזבח øîBìלמחתה ãeîìzהכיפורים יום של יב)בקטורת טז Là,(ויקרא éìçb äzçnä àìî ç÷ìå' ©§©§¨©§Ÿ©©§¨©£¥¥
,''ä éðôlî çaænä ìòîו ה', לפני שעומד מהחלק המזבח מעל גחלים לחתות שיש Lוהיינו, çaæî eäæéàרקBúö÷nעומדéðôì ¥©©¦§¥©¦¦§¥¥¤¦§¥©¤¦§¨¦§¥

,ïBöéçä çaæî äæ øîBà éåä ,'ä éðôì Blek ïéàå 'äשיש הרי כולו. ולא הקדשים וקודש ההיכל פתח כנגד עומד המערבי צדו שרק §¥¦§¥£¥¥¤¦§¥©©¦
החיצון. ממזבח למחתה הגחלים הבאת על אף המלמד פסוק

בפסוק: הכפילות את הגמרא éøèöéàåéøèöéàåומבארת 'çaænä ìòî' ázëéîì C,''ä éðôlî' ázëéîì Cמשוםáúk éàc §¦§§¦§¦§©¥©©¦§¥©§¦§§¦§¦§©¦¦§¥§¦¨©
àðîçøאׁש ּגחלי הּמחּתה מלא 'ולקח çaæîרק ,çaæî éàî ,àðéîà äåä ,'çaænä ìòîה,éîéðtלכך,''ä éðôlî' àðîçø áúk ©£¨¨ְְְֲֵֵַַַַָָֹ¥©©¦§¥©£¨£¦¨©¦§¥©¦§¥©§¦¦¨©©£¨¨¦¦§¥

החיצון. המזבח והיינו ה', לפני כולו עומד שאינו מהמזבח שלוקח àðîçøללמדנו áúk éàåאׁש ּגחלי הּמחּתה מלא 'ולקח éðôlîרק §¦¨©©£¨¨ְְְֲֵֵַַַַָָֹ¦¦§¥
,àðéîà äåä ,''äלהיות צריכה הגחלים ä'',שלקיחת éðôlî' à÷åcפתח שכנגד המזבח מחלק והיינו ממש, ה' שלפני מהחלק כלומר, £¨£¦¨©§¨¦¦§¥

ההיכל,

i"yx

àúà éàîì ã÷åú ãéîú ùàoeik .
:`piprc zecwen lk zyxccàìù
ïåöéçä çáæî ìò àìà àäúi`dc .

:aizk dlerd gafna `xwäúçî ùà
äøåðîåy`e miptle iptlc k''deic y` .

oiipn `nei lkc zexp zwlcdc dxepnc
:oevigd gafnd lrn zlhip `dzy
úøåè÷á ùà ïàë øîàð ïðéñøâ éëä.

:y` `la dxhwd oi`e dpxihwi aizkc
åì êåîñá ïìäì äîoevigd gafna .

xhwp zxehwd eilry iniptl jenqd
el jenqd on lhep dxepne dzgn s`
dxepnl jenqd iniptd gafn `ede

:miptl iptleãéîú ùàizxn`y y` .
xn`py dxepn ly `ede cinz da jl

:cinz xp zelrdl daùà øîàð
úøåè÷á:mei lk ly .àìî ç÷ìå

çáæîä ìòî äúçîä(fh `xwie) .
ikd :axrn cvn 'd iptln okidne
'd iptl ezvwny gafn edfi` opiqxb
gafn df xne` ied 'd iptl elek oi`e
dn ea wlgl yiy gafn edfi` .oevigd
xnel aezkd wwfedy 'd iptl epnn
oevigd gafn df xne` ied 'd iptln

:'d iptl elek inipt eli`céðôìî à÷åã
'ä:ynn gztd cbpk .



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc zay(oey`x meil)

eìzrcäðBîL ïðaømiycgãeáò íéøñç`vnpe ,dpy dze`a eyr ± §©¨¨§¨£¥¦¨
dpya oqip yceg y`xe ,mini ipy wx did gqtl gqt oia yxtddy

.zaya ipya oeiq yceg y`xe ,zaya iyya lg dpey`xd
:zercd zg`l ztqep di`xa àéðúc ,òîL àzzziixa,íìBò øãñ ¨§©§©§¨¦¥¤¨

eèçL øNò äòaøàa ,íéøönî ìàøNé eàöé BaL ïñéðz`,ïäéçñt ¦¨¤¨§¦§¨¥¦¦§©¦§©§¨¨¨¨¨£¦§¥¤
eàöé øNò äMîça,myníBiä BúBàåe`viy.äéä úaL áøò ©£¦¨¨¨¨§§©¤¤©¨¨¨

mby `vnp ,zay axra did oqipa xyr dying m` :`xnbd zwiicn
,zay axra did oqip yceg y`xàçøé Léøcîey`xy xg`ne - ¦§¥©§¨

ycegïñéðcdid,úaL áøò`vnpàaLa ãç øéiàc àçøé Léø± §¦¨¤¤©¨¥©§¨§¦¨©§©¨
,zaya oey`xåyceg y`xàaLa éøúa ïåéñe ,zaya ipya ±àéL÷ §¦¨¦§¥§©¨©§¨
.éñBé éaøì§©¦¥

épî àä ,éñBé éaø Cì øîàixac ef `ziixa ±àéä ïðaø. ¨©¨©¦¥¨©¦©¨¨¦
:zercd zg`l ztqep di`x,òîL àz,`ziixaa epipyéñBé éaø ¨§©©¦¥

a ,øîBàd meiéðMipiq xacna oziipgläLî äìòepnn rnye ,'d l` ¥©¥¦¨¨Ÿ¤
,l`xyil xnel mixacãøéå.mdl cibdeéLéìMae xfg,äìòrnye §¨©©§¦¦¨¨

,dlabdd ieeiv z`ãøéå,cibdeäìò àì áeLå ,ãøé éòéáøazlaw cr §¨©¨§¦¦¨©§Ÿ¨¨
.zexacd

dywn .da dywy dn z` x`al ick `ziixad z` dwiqtn `xnbd
:`xnbdäìò àlL øçàîe,dlry xn`p `l ixdy ,iriaxaïëéäî ¥©©¤Ÿ¨¨¥¥¨

.ãøé̈©
:`xnbd zvxznàlà,xnel jixväìò éòéáøazevn z` rnye ¤¨¨§¦¦¨¨

,yinyzn dyixtdãøéåcr dlr `l aeye ,l`xyi z` yixtde §¨©
.zexacd zlaw

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdáéø÷äå çaæî äða éLéîça©£¦¦¨¨¦§¥©§¦§¦
ïaø÷ åéìò,eéMMáy meyn dlr `l.éàðt Bì äéä àìzl`ey ¨¨¨§¨©¦¦Ÿ¨¨§©

,iyya zelrl i`pt el did `l dn iptn :`xnbdåàì éàîoi` m`d ± ©¨
dfíeMîd zlaw,äøBzeae ,zay did mziipgl iyy didy df meiy ¦¨

zelrle mikydl i`pt el did `le ,zexacd z` cgi mlek elaiw
zlawy ezhiyl mixzeq ef `ziixaa iqei iax ixacy ,dywe ,ok iptl

.oziipgl iriayd meia dzid dxezd
:`xnbd zvxzn,àìdid `le ,zaya iyy did mziipgl iyyd `l` Ÿ

i`pt elçøBè íeMîl zepkdd.úaL ¦©©¨
:opax zhiyk dxn`py `xen` zyxc d`ian `xnbdàeää Løc̈©©

äàìéìb[ililb-]àcñç áøc déìò,xn`e ,`cqg ax iptl ±éøaC §¦¨¨£¥§©¦§¨§¦
àðîçø'd jexa ±éàúéìz ïàéøBà áäéc,zyleyn dxez ozpy ± ©£¨¨¦©§¨§¦©

,miaezke mi`iap dxez epiideéàúéìz íòìwlegny ,yleyn mrl ± §©§¦©
,mil`xyie miiel mipdkléàúéìz éãé ìòdidy ,epiax dyn ici lr ± ©§¥§¦©

ohal iyily,éàúéìz íBéa,iyilyd meia ±éàúéìz àçøéa± §§¦©§©§¨§¦©
.iyilyd ycegd `edy oeiq ycega

:`xnbd zl`eyïàîk:`xnbd daiyn .ef dyxc dxn`p in zhiyk ± §©
,ïðaøk,dyixtl iyilyd meia dpzip dxezdy `id dyxcd zpeeke §©¨¨

.dyixtl iriaxd meia dpzip dxezd iqei iax itl la`
dxez ozna xn`p :dxezd zlaw oipra mixn`n dnk d`ian `xnbd

(fi hi zeny)øa àîç øa éîécáà éaø øîà ,'øää úézçúa eávéúiå'©¦§©§§©§¦¨¨¨©©¦©§¦¦©¨¨©
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éãL ïéa éì éãBc ønä øBøö' áéúëc éàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦§©Ÿ¦¦¥¨©

'ïéìé(bi ` mixiyd xiy),,àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà ¨¦¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨

øîéîe øöénL ét ìò óà íìBò ìL BðBaøoeyle dxv oeyl-] ¦¤¨©©¦¤¥¥¥¥
[zexixnéãBc éìzxqd lr deivy ,lbrd `hg xg`l [iaed`-] ¦¦

ok ixg` cin ,axega il epzipy mixzkd,'ïéìé éãL ïéa'xn` ,xnelk ¥¨©¨¦
ikeza ezpiky zexydl okyn el zeyrl cin ilzpeek `id oke .

aezkd jynd(ci ` my),,'éãb ïéò éîøëa éì éãBc øôkä ìkLà'yéî ¤§Ÿ©Ÿ¤¦¦§©§¥¥¤¦¦
ïBò ìò éì øtëî ,BlL ìkäLdéãb[lbra dxfd dceard-]ézîøkL ¤©Ÿ¤§©¥¦©£§¦¤¨©§¦

éì.zedel` daxdl zee`zdl il iztq`y ± ¦
:`xnbd zl`ey .'inxka' zyxc z` zx`an `xnbdòîLî éàî©©§©

'éîøë' éàäc'inxk'y eprny okidn ±àeä Léðëîc àðMéìoeyl ± §©©§¥¦§¨§¦§¨
:`xnbd daiyn .`id dtiq`,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà̈©©§¨§¥§©©§¨

ïðúãkdpyna epipyy itk ±(c"n b"kt milk),ayen z`neh ipicaàqk §¦§©¦¥
,íéìkä úà åéìò íéîøBkL ñáBk ìLminxere mitqe`y epiide ¤¥¤§¦¨¨¤©¥¦

.micbad z` eilr
áéúëc éàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå(bi d mixiyd xiy)úâeøòk åéçì' §¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦§¨¨©£©

.'íNaä:weqtd yexit `ed jkìkøeaéãå øeaéczexacd zxyrn ©Ÿ¤¨¦§¦
.íéîNa Blek íìBòä ìk àlîúð àeä Ceøa LBãwä étî àöiLyie ¤¨¨¦¦©¨¨¦§©¥¨¨¨§¨¦

:le`ylàlîúð ïBLàø øeaécnL ïåéëåd ly egix ,mlerd lkøeaéc §¥¨¤¦¦¦¦§©¥¦
dCìä ïëéäì éðL`l` .[qpkp-]àeä Ceøa LBãwä àéöBäz`çeøä ¥¦§¥¨¨©¦©¨¨¨©

ïBLàø ïBLàø øéáòî äéäå åéúBøöBàîdid xeaic lk xg`l - ¥§¨§¨¨©£¦¦¦
dnn cnlp df xace .ocr obl xeaic eze` ly gixd z` xiarn

øîàpLweqtd jynda(my),'øáò øBî úBôèð íépLBL åéúBúôN' ¤¤¡©¦§¨©¦Ÿ§Ÿ¥
éø÷z ìà[`xwz-],'íéðBML' àlà 'íépLBL'jexa yecwd dpiyy ©¦§¥©¦¤¨¤¦

.xend gix z` mlerdn xiarde xeaic lk ixg` `ed
øeaéãå øeaéc ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåzexacd zxyrnàöiL §¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦§¦¤¨¨

øîàpL ,ìàøNé ìL ïúîLð äúöé ,àeä Ceøa LBãwä étî(e d my) ¦¦©¨¨¨§¨¦§¨¨¤¦§¨¥¤¤¡©
.'Bøaãá äàöé éLôð':le`yl yieäúöé ïBLàø øeaécnL øçàîe ©§¦¨§¨§©§¥©©¤¦¦¦¨§¨

,eìaé÷ Càéä éðL øeaéc ,ïúîLð`l` .mizn eid `ldãéøBä'dìè ¦§¨¨¦¥¦¥¨¦§¦©
L`edøîàpL ,íúBà äéçäå ,íéúî Ba úBéçäì ãéúòmildzagq) ¤¨¦§©£¥¦§¤¡¨¨¤¤¡©
(i,dxez ozn oipraéðz úBáãð íLb'äzà äàìðå Eúìçð ,íéäìà ó ¤¤§¨¨¦¡Ÿ¦©£¨§§¦§¨©¨

,'dzððBë,mdilr sipdy oevxd inybe digzd lh ici lry xnelk ©§¨
.mirbid ezlgpe enr z` 'd opek

LBãwä étî àöiL øeaéãå øeaéc ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦§¦¤¨¨¦¦©¨
ïäéøBçàì ìàøNé eøæç àeä Ceøalewd cgtn,ìéî øNò íéðL ¨¨§¦§¨¥©£¥¤§¥¨¨¦

emzyleg iptnïúBà ïécãî úøMä éëàìî eéäxefgl mdl miriiqne ¨©§£¥©¨¥§©¦¨
,hrn hrn axwzdleøîàpL(bi gq my),'ïeãcé ïeãcé úBàáö éëàìî' ¤¤¡©©§£¥§¨¦Ÿ¦Ÿ

éø÷éz ìàcewipa [`xwz-],'ïeãcé',ecci mnvr mdy epiidcàlà ©¦§¥¦Ÿ¤¨
ïecãé.l`xyi z` epiidc ,mixg` z` §©

éëàìî eøîà íBønì äLî äìòL äòLa ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦§¨¨¤¨¨Ÿ¤©¨¨§©§£¥
äMà ãeìéì äî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä©¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨©¦¦¨

,ux`a enewnyäøBz ìa÷ì ,ïäì øîà .eðéðéaick minyd on ¥¥¨©¨¤§©¥¨
ux`l dcixedl,åéðôì eøîà .àadze` z` m`däæeðb äãeîç ¨¨§§¨¨£¨§¨

àøápL íãB÷ úBøBc äòaøàå íéòáLå úBàî òLz Eì äæeðbL¤§¨§§©¥§¦§¦§©§¨¨¤¤¦§¨
ïáe epøkæú ék LBðà äî' ,íãå øNáì äðzéì Lwáî äzà íìBòä̈¨©¨§©¥¦§¨§¨¨¨¨¨¡¦¦§§¤¤

'epã÷ôú ék íãà(d g mildz),,õøàä ìëa EîL øécà äî eðéðãà 'ä' ¨¨¦¦§§¤£Ÿ¥¨©¦¦§§¨¨¨¤
'íéîMä ìò EãBä äðz øLà(a g my)xic` jk lk jny ,xnelk , £¤§¨§©©¨¨¦

lr `l` jced z` ozz l` ,my jced didiy ie`x oi`e ,ux`a
.minyd.äáeLz ïäì øéæçä ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà̈©©¨¨§Ÿ¤©£¥¨¤§¨

ìáäa éðeôøNé ànL éðà àøééúî ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨¦§¨¥£¦¤¨¦§§¦©¤¤
.äáeLz ïäì øBæçå éãBák àqëa æBçà ,Bì øîà .íäéôaLgkene ¤§¦¤¨©¡§¦¥§¦©£¨¤§¨

,eceak `qka fg`y ici lr dyn lr obd 'dy aezkd onøîàpLaei`) ¤¤¡©
(h ekíeçð éaø øîàå ,'Bððò åéìò æLøt àqë éðt æçàî'xe`iaa §©¥§¥¦¥©§¥¨¨£¨§¨©©¦©

,df weqtãnìîécL NøétL['d-]øîà .åéìò Bððòå BúðéëL åéfî §©¥¤¥©©©¦¦§¦¨©£¨¨¨¨©
åéðôì,dyn,da áéúk äî éì ïúBð äzàL äøBz ,íìBò ìL BðBaø §¨¨¦¤¨¨¤©¨¥¦©§¦¨

éäìà 'ä éëðà'éúàöBä øLà E'íéøöî õøàî E(a k zeny),ïäì øîà ¨Ÿ¦¡Ÿ¤£¤¥¦¥¤¤¦§©¦¨©¨¤
mz` ike ,mik`lnläøBz ,ízãaòzLä äòøôì ,ízãøé íéøöîì§¦§©¦§©§¤§©§Ÿ¦§©§©§¤¨

áeL .íëì àäz änì,l`yíéäìà Eì äéäé àì' ,da áéúk äî ¨¨§¥¨¤©§¦¨Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦
'íéøçà(b k my)ike ,mik`lnl dyn xn` ,,ïééeøL ízà íénò ïéa £¥¦¥©¦©¤§¦
ïéãáBòL¤§¦
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc zay(ipy meil)

'BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ' ,da áéúk äî ,áeL .äøæ äãBáò£¨¨¨©§¦¨¨¤©©¨§©§
(g k zeny),úeáL ïéëéøö ízàL äëàìî íéNBò ízà íeìk- §©¤¦§¨¨¤©¤§¦¦§
.dziayàOú àì' ,da áéúk äî ,áeL'`eXl Lidl` 'd mW z`my) ©§¦¨Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§

(f weqtike ,íëéðéa Lé ïzîe àOî.'d mya raydl miwwfp mz`y ©¨©¨¥¥¥¤
éáà úà ãak' ,da áéúk äî ,áeL'Enà úàå E(ai weqt my)ikeáà ©§¦¨©¥¤¨¦§¤¦¤¨

'áðâú àì ,óàðú àì ,çöøú àì' ,da áéúk äî ,áeL .íëì Lé íàå̈¥¥¨¤©§¦¨Ÿ¦§©Ÿ¦§¨Ÿ¦§Ÿ
(bi weqt my)ike ,,íëéðéa Lé äàð÷,dgivx icil dci lr mi`a mz`y ¦§¨¥¥¥¤

ike,íëéðéa Lé òøä øöé.daipbe se`ip icil eci lr mi`a mz`yãiî ¥¤¨¨¥¥¥¤¦¨
àeä Ceøa LBãwäì Bì eãBäl`xyil dxezd z` zzl xzei ie`xy §©¨¨

,minya jiiy epi`y dlbpd iptn ,mdl dpzilnøîàpLeze` seqa ¤¤¡©
mildza xenfn(i g),exn` mik`lndy ,'EîL øécà äî eðéðãà 'ä'£Ÿ¥¨©¦¦§

áéúk àì 'íéîMä ìò EãBä äðz' eléàå ,'åâåexn`y itk ,o`k §¦§¨§©©¨¨¦Ÿ§¦
.dligza

,ezaeyz z` dyn aiydy xg`nãçàå ãçà ìk ãiîmik`lndn ¦¨¨¤¨§¤¨
eilr ebxhwyøîàpL ,øác Bì øñîe ,áäBà Bì äNòð(hi gq my) ©£¨¥¨©¨¨¤¤¡©

,'íãàa úBðzî zç÷ì éáL úéáL íBønì úéìò'yi ,'mc`a' edn ¨¦¨©¨¨¦¨¤¦¨©§¨©¨¨¨¨
,yexclL øëNae jetxg,'íãà' Eeàø÷,zelty oeyl.úBðzî zç÷ì ¦§©¤§¨¨¨¨©§¨©¨

eúånä Càìî óàL ,øác Bì øñîixdøîàpxg`l dlgdy dtbna ©©§©©¨¤¨©¨¨¤¤¡©
gxw dyrn(ai fi xacna)øîBàå ,'íòä ìò øtëéå úøèwä úà ïziå'©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥©¨¨§¥

cer(bi fi my)'åâå íéiçä ïéáe íéúnä ïéa ãîòiå'e ,'dtBOd xvrYeéà ©©£Ÿ¥©¥¦¥©©¦©¥¨©©©¥¨¦
déì øîàc åàìzxhwdy ,df ceq el dlib zend j`lny `l m` ± ¨§¨©¥

,dtbn zxver miznd oiae miigd oia dcinre zxehw zezgnäåä éî¦£¨
òãé.envrn z`f rcei did ike - ¨©

Ceøa LBãwä éðôlî äLî ãøiL äòLa ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦§¨¨¤¨©Ÿ¤¦¦§¥©¨¨
àeä,dxezd zlaw xg`l,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîàå ïèN àä¨¨§¨©§¨¨¦¤¨

õøàì äézúð ,Bì øîà ,àéä ïëéä äøBz.oezgzd mlerl ±Cìä ¨¥¨¦¨©§©¦¨¨¨¤¨©
,àéä ïëéä äøBz ,dì øîà ,õøà ìöàux`n dMx`' dxezd `ld ¥¤¤¤¨©¨¨¥¨¦©ª¨¥¤¤

'DCn(h `i aei`).ux`a miiwzzy xyt` i`e ,ïéáä íéäìà' ,Bì äøîà ¦¨¨§¨¡Ÿ¦¥¦
'åâå dkøc'DnFwn z` rci `Ede(bk gk my)id `ed ,mewn dfi` rce ©§¨§¨©¤§¨

.ea miiwzzy dxezd z` wifgdl lkei oezgzd mleraíé ìöà Cìä̈©¥¤¨
'mi iPn dagx' `id ixdy ,`id okid el`ye(h `i my)xyt` i`e §¨¨¦¦¨

,ea miiwzzy,'éãnò ïéà' Bì øîàåwifgdl leki mlerd oi` ok` ik §¨©¥¦¨¦
.dze`,íBäz ìöà CìäeBì øîà`ed mb,'éa ïéà'`l medzd mb ik ¨©¥¤§¨©¥¦

,dlikdl lkei'éãnò ïéà øîà íéå àéä éá àì øîà íBäz' øîàpL¤¤¡©§¨©Ÿ¦¦§¨¨©¥¦¨¦
(ci gk my)lv` jldyk mbe ,eðòîL eðéðæàa ,eøîà úåîå ïBcáà'£©¨¨¤¨§§¨§¥¨©§
'dòîL(ak gk my).dzpizpa deprny la` ,deplaw `l xnelk ,øæç ¦§¨¨©

ìëa ézNtéç ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì øîàå§¨©¦§¥©¨¨¦¤¨¦©§¦§¨
,äéúàöî àìå õøàälawzdl dxezd lkezy iz`vn `l xnelk ¨¨¤§Ÿ§¨¦¨

.daexnd z` wifgn hrend oi` ik ,myìöà Cì ,Bì øîàdynïa ¨©¥¥¤¤
äLî ìöà Cìä .íøîòeàeä Ceøa LBãwä Eì ïúpL äøBz ,Bì øîà ©§¨¨©¥¤Ÿ¤¨©¨¤¨©§©¨¨

,àéä ïëéä.dz` dy` celiy meyn ,dniiwl jl xyt` i` `ldøîà ¥¨¦¨©
,éðà äî éëå ,Bìxne` dz`y.äøBz àeä Ceøa LBãwä éì ïúpL §¦¨£¦¤¨©¦©¨¨¨

äLî ,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîàike,äzà éàca,xnelk ¨©©¨¨§Ÿ¤Ÿ¤©©©¨
.dz` afknEì Lé äæeðb äãeîç ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà̈©§¨¨¦¤¨£¨§¨¤§

,íBé ìëa da òLòzLî äzàLikeéîöòì äáBè ÷éæçà éðàxnel ¤©¨¦§©§¥©¨§¨£¦©£¦¨§©§¦
jkl ie`x iziid `l dy` celi ip`y icvn `ld ,dlawl ie`x ip`y

.jzpiky eifn ilr zyxty `l m`àeä Ceøa LBãwä Bì øîà̈©©¨¨

Eîöò zèòéîe ìéàBä ,äLîìzilz `l` jnvrl daeh zwfgd `le §Ÿ¤¦¦©§¨©§§
y ja dlez ip` mb ,ia dze`àøwzdxezdøîàpL ,EîL ìòik`ln) ¦¨¥©¦§¤¤¡©

(ak b.'åâå 'écáò äLî úøBz eøëæ'¦§©Ÿ¤©§¦
Bàöî íBønì äLî äìòL äòLa ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦§¨¨¤¨¨Ÿ¤©¨§¨

íéøúk øLB÷ äéäL àeä Ceøa LBãwäìmibz ±Bì øîà ,úBiúBàì §©¨¨¤¨¨¥§¨¦¨¦¨©
,`ed jexa yecwd,Eøéòa íBìL ïéà ,äLîbedp oi` m`d ,xnelk Ÿ¤¥¨§¦§

.mely il zzp `l recn ,mely zzl jnewnaíeìk ,åéðôì øîà̈©§¨¨§
[ike-]éðøæòì Eì äéä ,Bì øîà .Baøì íBìL ïúBpL ãáò Léxnel ± ¥¤¤¤¥¨§©¨©¨¨§§¨§¥¦

.'jzk`ln glvz' ilãiîmrt eziilrae ,ok zeyrl dyn cnl ¦¨
zxg`zøac øLàk 'ä çk àð ìcâé äzòå' Bì øîà'xn`lxacna) ¨©§©¨¦§©¨Ÿ©©£¤¦©§¨¥Ÿ

(fi ci.
dnxby zerhd oipra ,iel oa ryedi iaxn sqep xn`n d`ian `xnbd

:lbrd `hgláéúëc éàî ,éåì ïa òLBäé éaø (øîà)(` al zeny)àøiå' ¨©©¦§ª©¤¥¦©¦§¦©©§
äLî LLá ék íòä`le ,'yya' xn`p dnl ,xnelk ,'xdd on zcxl ¨¨¦Ÿ¥Ÿ¤¨¤¤¦¨¨

,dxeza mewn lkak 'xegi`' oeyléø÷z ìà[`xwz-]àlà ,'LLa' ©¦§¥Ÿ¥¤¨
,zeaiz izyk,'LL eàa'yäLî äìòL äòLazelrl ick ipiq xdl ¨¥§¨¨¤¨¨Ÿ¤

LL úlçúa íBé íéòaøà óBñì ,ìàøNéì ïäì øîà íBønì©¨¨©¨¤§¦§¨¥§©§¨¦¦§¦©¥
[ziyiyd dryd-].àa éðàmini mirax` epiid 'mei mirax` seql'e £¦¨

oeik ,mllka dpnp epi` ea dlry mei eze` la` ,zelild mr ,minly
dzid ezpeeky exaqe erh mde ,mei eze` ly dlild xar xaky

okle ,eziilr mei mr mirax`lé íéòaøà óBñìíBxg`l ,mpipn itl §©§¨¦
,zery yy etlgyíìBòä úà áaøéòå ïèN àajyeg zenc d`xde ¨¨¨§¦§¥¤¨¨

zn i`ce dyny exn`iy ick ,`iaeaxre ltxre opr zenc ,dlt`e
oiicre zery yy elke e`a xak ixdy ,mlerl `iaeaxir d`a okle

,`a `l.íBønì äìò ,Bì eøîà .àeä ïëéä íëaø äLî ,ïäì øîà̈©¨¤Ÿ¤©§¤¥¨¨§¨¨©¨
,ïäì øîàxak,'LL eàa'.mkl rawy onfd xare.åéìò eçébLä àìå ¨©¨¤¨¥§Ÿ¦§¦¨¨
,mdl xn`úî.dynBúhî úeîc ïäì äàøä .åéìò eçébLä àìå ¥§Ÿ¦§¦¨¨¤§¨¨¤§¦¨

e`a dfne ,epin`de ,minyd riwx xie`a eze` mi`yepy ,dyn ly
.lbrd `hgldéì éøîà÷c eðééäåexn`y dn edfe ±ïøäàì,f` §©§§¨¨§¦¥§©£Ÿ

,rav`a mi`xnk'åâå Léàä äLî äæ ék''Fl did dn Eprci `l(my). ¦¤Ÿ¤¨¦Ÿ¨©§¤¨¨
:'ipiq' myd zernyna dpc `xnbdïðaøî àeää déì øîàcg` ± ¨©¥©¥©¨¨

minkgdCì òéîL éî ,àðäk áøìjl reci m`d ±éàîzernyn §©©£¨¦§¦©¨©
myddéì øîà .'éðéñ' øä,`pdk ax.ìàøNéì íéqð Ba eNòpL øä ©¦©¨©¥©¤©£¦¦§¦§¨¥

,ok m` ,opaxn `edd dgcdéì éòaéî 'éàqéð' øä.xnel el did ± ©¦©¦¨¥¥
àlà,`pdk ax xn`.ìàøNéì áBè ïîéñ äNòpL øä,el dgc aey ¤¨©¤©£¨¦¨§¦§¨¥

,ok m`déì øîà .déì éòaéî 'éàðîéñ' øä,opaxn `eddàîòè éàî ©¦¨©¦¨¥¥¨©¥©©£¨
dén÷ úçéëL àìiptl ievn jpi` recn ±déøa àðeä áøå àtt áøc Ÿ§¦©©¥§©¨¨§©¨§¥

àzãbàa éðéiòîc ,òLBäé áøc,dcb` ixaca s` mipiirn mdy - §©§ª©¦§©§¦§©©§¨
renyl leki ziid mdneéøîàc àðeä áøc déøa äaøå àcñç áøc§©¦§¨§©¨§¥§©¨§¨§¦

eäééååøz,mdipy exn` ±í"ekòì äàðN äãøiL øä ,'éðéñ' øä éàî ©§©§©©¦©©¤¨§¨¦§¨¨©
mlerd zene`l -,åéìòevx `ly lr 'd iptln egcpe e`pypy xnelk ¨¨
.dxezd z` lawl

:mdixack xn`y `xen` xn`n d`ian `xnbdeðééäådn edfe ± §©§
Bì Lé úBîL äMîç ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc`ed ,ipiq xacnl §¨©©¦¥§©¦£¦¨£¦¨¥¤

`xwp'ïéö øaãî'(` k xacna)lråéìò ìàøNé eeèöpLzeevna [ea-] ¦§©¦¤¦§©¦§¨¥¨¨
,dxezd'Lã÷ øaãî'(g hk mildz)lrøaãî' ,åéìò ìàøNé eLc÷úpL ¦§©¨¥¤¦§©§¦§¨¥¨¨¦§©
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`pn ;iia` xn`we .opilf` `nrh xza :xaq

a"`` .'ek zeny 'be 'a oilaz :opzc ± dl `pin`

.edpip `nrh cg edlek ± opilf` `nrh xzac

i`de ,cegl `ny i`d ± opilf` `ny xza `"``

,`id n"x ± ipn `d :xn` `axe .cegl `ny

,df mr df oitxhvn dxezay oixeqi` lk :xn`c

izarizy lk ± "darez lk lk`z `l" xn`py

`iz` iia`lc ,rnyn .lk`z laa `ed ixd jl

dilr ibilt k"rc b"r` .n"xc opaxc `ail` 'it`

ibilt `lc iia` xaq ,zewln oiprl zegtd lkl

.`l ± cg` oine oixeqi` 'aa la` ,oipin 'aa `l`

"zeaexrzd" wxta yiwl yix xn`c `de)migaf

.gr:(,dfa df ollay `nhde xzepde lebitd

lr oin daxi `ly xyt` i` ,xeht ± olk`e

jiiy `l `nhac ,ixii` zewlnle .eplhaie exiag

z`xzd n"y mzd xn`wcn :cere .z`hg dia

± df z` df oilhancne ,d`xzd dny `l wtq

oi` n"xc opaxl oixeqi` ipyc rnyn did

df z` df oilhany t"r`c :l"v ± oitxhvn

gken oke .zewlnl od oitxhvn ± ollayk

"gafn iycw" wxta dlirna):fi sc(:opzc

`nhde xzepde lebitdxn`we .oitxhvn oi` ±

la` ,mici z`nehl `l` epy `l :`xnba

iiez`l jixhvi`c `de .oitxhvn ± dlik`l

ycw ik lk`i `l"n oitxhvn dlik`lc `xw

`l ozil aezkd `a ± leqt yceway lk ,"md

cg` e`la exn`pcn :yexit .ezlik` lr dyrz

'a xn`c ,y"xl `l` jixhvi` `l .oitxhvn ±

`xw meyn ,dcen ycewae .oitxhvn oi` zeny

`nlra elit` ± opaxl la` .xfril` iaxc

"gafn iycw" 'ta opzc `de .oitxhvn)dlirn

.gp:(`iz` ,oitxhvn ± mxkd i`lke dlxrd

df itl :edine .iia`c `ail` opaxk xity

oi`" enk `yexit ied `l `yixc "oitxhvn"

"oitxhvnoerny iaxc sexivc .oerny iaxc

lk dil zi` `d ± zewlnl i`c ,xeqi`l epiid ±

± oitxhvne 'ixeq`c :yxtn z"xe .zeknl `edy

enk "oitxhvn" ied `zyde .mrh zpizp `la ,yai zaexrza xeq`l ± oitxhvne .dxicwa eltp m` ,mrh zpizpa ± "oixeq`" :p"` .zewlnl `le ,dxicwd z` xeq`l sxhvdl ixiin lkd

oerny iaxc `tiqc "oitxhvn oi`"] :ipz d"c .gi dlirn 'qeze .y"x d"c :gq f"r 'qez 'r[:
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     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zay(ipy meil)

ìàøNé äéìò eáøå eøtL,dxez ozn xg`l'éðéñ øaãî'(a hi zeny) ¤¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦§©¦©
í"ekòì äàðN äãøiLmlerd zene`l -äîe ,åéìòxwir `ed,BîM ¤¨§¨¦§¨¨©¨¨©§

.BîL 'áøBç'¥§
:zxg` drc d`ian `xnbdàâéìôedaxe `cqg ax ly mzrce ± §¦¨
lr dwelg `ped axc dixa'éðéñ øä' ,eäáà éaø øîàc ,eäáà éaøc§©¦£¨§¨©©¦£¨©¦©

xwir `ed'áøBç øä' àø÷ð änìå ,BîL(e bl my)lr ,äáøeç äãøiL §§¨¨¦§¨©¥¤¨§¨§¨
oaxeg ±.åéìò í"ekòì̈©¨¨

:dpyna epipyì ïéøLBwL ïépî'åëå úéøBäæ ìL ïBLxiry y`xa ¦©¦¤§¦¨¤§¦
xn`py ,glzynd(gi ` diryi).'EpiAli blXM mipXM mki`hg Eidi m`'¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦

dnl :`xnbd zl`ey .df weqt lr exn`py zeyxc d`ian `xnbd
xn`p'íéðMk'`ld ,miax oeyladéì éòaéî 'éðMk',xnel el did ± ©¨¦©¨¦¦¨¥¥

`l` .cigi oeyla 'blXM' xn`py itkíäì øîà ,÷çöé éaø øîà ©¤¤¨©©¦¦§¨¨©¨¤
,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwämbíëéàèç eéäé íàmiaxeìlä íéðMk ©¨¨§¦§¨¥¦¦§£¨¥¤©¨¦©¨

,åéLëò ãòå úéLàøá éîé úLMî úBàáe úBøeãqLok it lr s` ¤§¨¦¥¤§¥§¥¦§©©§¨
.'eðéaìé âìMk'©¤¤©§¦
:ztqep dyxcáéúëc éàî ,àáø Løcaezky dn yexit dn - ¨©¨¨©¦§¦

,df weqt zligza'ä øîàé äçëeðå àð eëì'xn`p dnl ,'ebe 'Eidi m` §¨§¦¨§¨Ÿ©¦¦§
,'àð eëì'ixdedéì éòaéî 'àð eàBa'`ed ixdy ,xnel el did ± §¨¨¦¨¥¥

gekiel mpinfnxn`p dnl ,cere .,''ä øîàé'ixdeéòaéî ''ä øîà' Ÿ©¨©¦¨¥
,déìexn`p el` zepeyl ,`l` .'d mya dxn`p xak ef d`eap ixdy ¥

y meynàáì ãéúòìmiznd ziigza ±àeä Ceøa LBãwä íäì øîàé ¤¨¦¨ŸŸ©¨¤©¨¨
åéðôì eøîàéå .íëúà eçéëBéå íëéúBáà ìöà àð eëì ,ìàøNéì§¦§¨¥§¨¥¤£¥¤§¦¤§¤§Ÿ§§¨¨

,l`xyiBì zøîàL íäøáà ìöà ,Cìð éî ìöà ,íìBò ìL BðBaø¦¤¨¥¤¦¥¥¥¤©§¨¨¤¨©§¨
(bi eh ziy`xa)òãz òãé''mz` EPre mEcare 'ebe Lrxf didi xb iMàìå ¨Ÿ©¥©¦¥¦§¤©§£©£¨§¦Ÿ¨§Ÿ

eðéìò íéîçø Lwajlp `ny e` ,zeprzdle carzydl jxhvp `ly ¦¥©£¦¨¥
åNò úà CøéaL ,÷çöé ìöà(n fk my)ãéøz øLàk äéäå'FNr YwxtE ¥¤¦§¨¤¥©¤¥¨§¨¨©£¤¨¦¨©§¨ª

,'Lx`Ev lrn,eðéìò íéîçø Lwa àìåe`Bì zøîàL ,á÷òé ìöà ¥©©¨¤§Ÿ¦¥©£¦¨¥¥¤©£Ÿ¤¨©§¨
(c en my)äîéøöî Enò ãøà éëðà','dlr mb Llr` ikp`eLwa àìå ¨Ÿ¦¥¥¦§¦§©§¨§¨Ÿ¦©©§©¨Ÿ§Ÿ¦¥

,'ä øîàé' åéLëò ,Cìð éî ìöà ,eðéìò íéîçøepl xen` ,xnelk ©£¦¨¥¥¤¦¥¥©§¨Ÿ©
.eppegha milez ep` jae ,dgkezd z` dz`Ceøa LBãwä ïäì øîà̈©¨¤©¨¨

âìMk ,íéðMk íëéàèç eéäé íà' ,éa íëîöò íúéìúe ìéàBä ,àeä¦§¦¤©§§¤¦¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤
.'eðéaìé©§¦

cizrl mdi`hgn l`xyi zle`b oipra sqep xn`n d`ian `xnbd
:zea`a `le 'da dielzy ,`aløîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©

áéúëc éàî ,ïúðBé éaø(fh bq diryi)àì íäøáà ék eðéáà äzà ék' ©¦¨¨©¦§¦¦©¨¨¦¦©§¨¨Ÿ
,'EîL íìBòî eðìàb eðéáà 'ä äzà eðøéké àì ìàøNéå eðòãéjk §¨¨§¦§¨¥Ÿ©¦¨©¨¨¦Ÿ£¥¥¨§¤

,weqtd yexit `edàáì ãéúòìmiznd ziigza ±LBãwä Bì øîàé ¤¨¦¨ŸŸ©©¨
éða ,íäøáàì àeä Ceøa,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .éì eàèç E ¨§©§¨¨¨¤¨§¦¨©§¨¨¦¤¨

e`hge li`edøîà .EîL úMeã÷ ìò eçné,'ddéì øîéàxne` - ¦¨©§©§¤¨©¥©¥©
á÷òéì,e`hg eipaydéì äåäcmdilr laq `ed oky ±ìecéb øòö §©£Ÿ©£¨¥©©¦
,íéðaokleeäééìò éîçø éòác øLôàmingx ywai `edy okzi ± ¨¦¤§¨§¨¥©£¥£©§

.mdilrdéì øîà,awriléða,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .eàèç E ¨©¥¨¤¨§¨©§¨¨¦¤¨
øîà .EîL úMeã÷ ìò eçnéd,'é÷cøãa àìå àîòè éáña àì' ¦¨©§©§¤¨©Ÿ§¨¥©£¨§Ÿ§©§§¥

'äöò[awri] mixirva `le mrh xac `vni [mdxa`] mipwfa `l ± ¥¨
jkitl ,dvr `vnzéða ,÷çöéì Bì øîà,åéðôì øîà .éì eàèç E ¨©§¦§¨¨¤¨§¦¨©§¨¨
,íìBò ìL BðBaøike ,ily mipa mdl z`xw recnéðamdéða àìå,E ¦¤¨¨©§Ÿ¨¤

`ldéðôì eîéc÷äL äòLa'òîLð'ì 'äNòð' Edad`n jler elawe §¨¨¤¦§¦§¨¤©£¤§¦§¨
mipak'éøëá éða' íäì úàø÷(ak c zeny)e ,åéLëòmdilr xne` dz` ¨¨¨¨¤§¦§Ÿ¦©§¨
mdyéða àìå ,éðaãBòå .E,le`yle ,mdilr zekf cnll il yiänk ¨©§Ÿ¨¤§©¨
,eàèçixdyänkodìc .äðL íéòáL ,íãà ìL åéúBðLcxed ± ¨§©¨§¨¤¨¨¦§¦¨¨©

z` odnïéøNò,eiig ly zepey`xd mipydeäééìò úLðò àìc± ¤§¦§Ÿ¨§©£©§
,odilr yiprn dz` oi`yïéLîç eäì eLt.dpy miying ex`yp ± ©§©§¦

ìccxed ±àúåìéìc Lîçå íéøNòiign ivg mdy ,zelild ly ± ©¤§¦§¨¥§¥§¨¨
,mc`deäì eLtex`yp ±àbìôe éøñ ézøz ìc .Lîçå íéøNò± ©§¤§¦§¨¥©©§¥§¥©§¨

dvgne dxyr mizy cer cxedàqkä úéáãe ìëéîe ééelöcody ± §©¥¥©§¥©¦¥
,`qkd ziaae ,dlik`a ,dlitza ea ewqry onfdézøz eäì eLt©§©§¥

àbìôe éøñwxy ixd ,e`hg oday ,dvgne dxyr mizy ex`yp ± §¥©§¨
,mdl xtkze ,aexd it lr oecip mc`de ,`hga exar mdizepy herin

eílek úà ìáBñ äzà íà,[mi`hgd lk-],åàì íàå ,áèeî`di ¦©¨¥¤¨¨§¦¨
àbìtodn ivg ±éìò àbìôe ,éìòC.jilr ivge ±øîBì àöîz íàå ©§¨£©©§¨£¨§¦¦§¨©

yCn÷ éLôð úéáéø÷ àä ,éìò ílek,jiptl iytp z` izaxwd ixd ± ¨£©¨©¥¦©§¦©¨
.izciwraeçútl`xyieøîàå,wgvi cbpkøîà .'eðéáà äzà (ék)' ¨§§¨§¦©¨¨¦¨©

éì ïéñl÷î ízàL ãò ,÷çöé íäì,icbpk jk mixne`eeñl÷ ¨¤¦§¨©¤©¤§©§¦¦©§
eäì éåçîe ,àeä Ceøa LBãwäìmdl d`xne ±÷çöéz`LBãwä §©¨¨©§¥§¦§¨©¨

eäééðéòa àeä Ceøa`edy ecbpk e`xiy mdl xnel ,mdipira ± ¨§¥©§©
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ht sc zay(ipy meil)
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,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwämbíëéàèç eéäé íàmiaxeìlä íéðMk ©¨¨§¦§¨¥¦¦§£¨¥¤©¨¦©¨
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éða ,íäøáàì àeä Ceøa,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .éì eàèç E ¨§©§¨¨¨¤¨§¦¨©§¨¨¦¤¨
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,mdl xtkze ,aexd it lr oecip mc`de ,`hga exar mdizepy herin

eílek úà ìáBñ äzà íà,[mi`hgd lk-],åàì íàå ,áèeî`di ¦©¨¥¤¨¨§¦¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr v sc zay(iyily meil)

eðL ä÷éúî éðéîamipilaz dylya zwqer dlxra dpynd - §¦¥§¦¨¨
,dfl df mitxhvny mrhde ,wezn mnrhyïééeàøe ìéàBämipilaz ¦§¦

el`÷zîìd z`äøéã÷mitxhvn mde cg` oinl mlek miaygp okl §©¥§¥¨
:`xnbd zwiicn .dxicwd z` xeq`làîòè,mitxhvny mrhd ± ©£¨

meynéëä åàì àä ,äøéãwä úà ÷zîì eæçcmpi` m`y rnyn ± ©£§©¥¤©§¥¨¨¨¨¦
,wznl mi`aàìmipilazd lky epzpyna xn`p recne ,mitxhvn Ÿ

z` miwznn mpi`y el` s` dxe`kle ,d`ved xeriyl mitxhvn
:`xnbd zvxzn .dxicwd÷zîì eæç énð àëäzwqer epzpyn mb ± ¨¨©¦£§©¥

.liyazd z` miwznny oilaz ipina wx
.mirav mdn mipikny mipnnq ly d`ved ixeriya dpc `xnbd

miaxd zeyxl `ivend :dpyna epipyíéðBnø étéì÷e ïéæBâà étéì÷§¦¥¡¦§¦¥¦¦
,äàeôe ñéèñmxeriy.ïè÷ ãâa òBaöì éãk:dxizq dywn `xnbd §¦¨§¥¦§©¤¤¨¨

éäðéîøe,`ziixaa exn`y dnn zeywdl yie -íéðnñ àéöBnä §¦§¦©¦©¨¦
ïééeøLmxeriy ,driavl mipkene minaïäa òBaöì éãkxnv §¦§¥¦§©¨¤

làîâecxnvd zenke ,mdl ie`x ravd m` migwell ze`xdl - §¨
dwitqn `nbeclàøéàìdpezp eay dbix`d dpw z` mezql ick ± §¦¨

:`xnbd zvxzn .axrd zrwtïîçð áø øîà (dìò øîzéà àä)¨¦§©£¨¨©©©§¨
,deáà øa äaø øîàmpi`e miiexy mpi`y mipnnqa zwqer epzpyn ¨©©¨©£©

,`xi`l `nbec reavl ick epi` xeriyd okle ,driavl mipkenéôì§¦
ì çøBè íãà ïéàL,àøéàì àîâec ïäa òBaöì íéðînñ úBøL`l` ¤¥¨¨¥©¦§©§¨¦¦§©¨¤§¨§¦¨

mipkene miiexy mipnnqa zwqer `ziixad la` ,ohw cba reavl ick
.`xi`l `nbec reavl mxeriy okle

.dpyna exkfpy iewipd ixneg ly maih lr zcner `xnbdepipy
ick mxeriy ,bly`e `ilenw zixeae xzp ,milbx in `ivend :dpyna

:`xnbd zx`an .ohw cba qaklàðz ,íéìâø éî,`ziixaaíéìâø éî ¥©§©¦¨¨¥©§©¦
wx mz`ved lr aiig,íBé íéòaøà ïa ãòmpi` md df onf xg`l ©¤©§¨¦

.mz`ved lr miaiig `le miliren
àðz ,øúð,`ziixaaúéøcðñkìà øúð,dixcpqkl`n `aedy ±àìå ¤¤¨¨¤¤£¤§¨§§¦§Ÿ

øúðenyy mewnn `aedy.ïéøèðtðà ¤¤©§¨§§¦
.ìBç äæ ,äãeäé áø øîà ,úéøBa:`xnbd dywnúéøBaä ,àéðúäå ¦¨©©§¨¤§¨©§¨©¦

,ìBçäå:`xnbd zvxzn .zixea epi` legy rnyne,úéøBa éàî àlà §©¤¨©¦
àúéøák.zixtb ± ©§¦¨

:`xnbd dywneôéñBä ,éáéúéî`ziixaa(c"d d"t ziriay `ztqez) ¥¦¥¦
ïäéìòdpyna miiepyd ,mirav mdn miyery mignv ipin lr ± £¥¤

(`"n f"t ziriay)dqiakd ipin z` mb ,ziriay zyecw mdl yiy
,dl`dïeðéòläå ïéöéaìçä[dprl-]ìäàäå úéøBaäåly yxey-] ©©§¦¦§©§¦§©¦§¨¨¨

.[ld` `xwpd ayrCzòc à÷ìñ éàåjzrca dler did m`e - §¦¨§¨©§¨
`id zixeayàúéøák,zixtb -àúéà éî àúéøákzixtbl yi ike ± ©§¦¨©§¦¨¦¦¨

dyecwìk ììkä äæ ,[àéðúäå] (ïðúäå) ,úéòéáMagnvBì LiL ©§¦¦§¨©§¨¤©§¨Ÿ¤¤
øwéò,wpei `ed epnny dnc`a yxey ±Bì Lézyecw,úéòéáL ¦¨¤§¦¦

øwéò Bì ïéàLå,dnc`a yxey ±Bì ïéàzyecw,úéòéáL`lde §¤¥¦¨¥§¦¦
.ux`a yxey dl oi`e dnc`n mi`iveny xneg `id zixtb

:`xnbd zvxzn.àìäà ,úéøBa éàî àlà:`xnbd dywnàéðúäå ¤¨©¦©£¨§¨©§¨
,àìäàå úéøBaäå:`xnbd zvxzn .mipey mixac ipy mdy rnyn §©¦§©£¨

àìäà éðåeb éøz (àìà).ld` ipin ipy mpyi ± ¤¨§¥©§¥©£¨
äãeäé áø øîà ,àéìené÷`xwpd gnv dfóBìL.õBc ¦§¨¨©©§¨§

àné éúBçð ìëì eäðézìéàL ,ìàeîL øîà ,âìLàlk z` izl`y ± ©§¨¨©§¥§¥§¦§§¨¨¥©¨
mid icxeiàúéðbøîc àá÷eða çëzLîe ,déîL äðàðBL ,éì eøîàå§¨§¦¨¨§¥¦§§©§§¨§©§¨¦¨

,midn mileyy zeilbxnay awpa ievne ±àöîøa déì é÷tîe©§¦¥§©§¨
àìæøôc.lfxa ly jex` xnqn ici lr zeilbxndn eze` mi`ivene ± §©§§¨

äðùî
`ivend :mipey mivtg ly d`ved ixeriya dpc epzpynúìtìt¦§¤¤

a dxeriy ,[gnv oin-],àeäL ìkåokïøèòynynd xneg-] ¨¤§¦§¨
a exeriy [dxradlíéîNá éðéî .àeäL ìk,aeh gix mivitnyéðéîe ¨¤¦¥§¨¦¦¥

,úBëzîa mxeriy.ïäL ìk`ivend,çaænä øôòîe çaænä éðáàî ©¨¨¤¥¥©§¥©¦§¥©¥£©©¦§¥©
`ivend okeíéøôñ ÷÷î,mirlez zlik`n `ad mixtqd oeawx ± ¤¤§¨¦

íäéúBçtèî ÷÷îealed mixtqdy micbad oeawx ±,mda ey ¤¤¦§§¥¤
a mxeriyàeäL ìkitlïæðBâì ïúBà ïéòéðönLs`e ,mzyecw iptn ¨¤¤©§¦¦¨§§¨

.zeaiyg el yi `edy lkäãeäé éaøe siqenàéöBnä óà ,øîBà ©¦§¨¥©©¦

äøæ äãBáò éLnLîa mxeriyøîàpL ,àeäL ìk(gi bi mixac)àìå' §©§¥£¨¨¨¨¤¤¤¡©§Ÿ
,'íøçä ïî äîeàî Eãéa ÷aãélk' dzernyn 'dne`n' zaize ¦§©§¨§§¨¦©¥¤

dceardn `edy lk elit` [dlilyl] daiygd dxezdy ixd ,'`edy
.dxf

àøîâ
dnl zx`an `xnbd ,`edy lka d`ved ixeriy dnk exkfp dpyna

`ivend :dpyna epipy .miie`x mdúìtìta dxeriy.àeäL ìk ¦§¤¤¨¤
:`xnbd zxxanàéæç éàîìly `idy lk zenk die`x dnl - §©©§¨

:`xnbd zvxzn .zltltätä çéøìici lr dta rx gix xiqdl ± §¥©©¤
.ea zltlt zgpd

`ivend :dpyna epipyïøèéòa exeriy.àeäL ìk:`xnbd zxxan ¦§¨¨¤
àéæç éàîìzvxzn .oxhir ly `edy lk zenk die`x dnl ± §©©§¨

:`xnbdàzçléöìix ici lry ,y`xd ivg a`kl ±`edy lk g §¦©§¨
.a`kd ylgp oxhirdn
`ivend :dpyna epipyíéîNá éðéîa mxeriy,ïðaø eðz .ïäL ìk ¦¥§¨¦¨¤¥¨©¨¨

àéöBnäuitny gnv,òø çéøa exeriy.àeäL ìk`ivendïîL ©¦¥©¨¨¤¤¤
,áBèa exeriy,ïîbøà .àeäL ìka exeriyúìeúáe ,àeäL ìk ¨¤©§¨¨¨¤§©
ãøåeädlra exeriy ,xirv cxe ±.úçà ©¤¤©©

`ivend :dpyna epipyúBëzî éðéîa mxeriy.ïäL ìkzxxan ¦¥©¨¨¤¥
:`xnbdeæç éàîì.`edy lka ynyl md miie`x dnl ±éaø ,àéðz §©£©§¨©¦

.ïè÷ ïaøc äpnî úBNòì éeàø ïkL ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL¦§¤¤§¨¨¥¤¥¨©£¦¤¨¨§¨¨¨
:dnk yxit `le ziad wcal zekzn yicwna dpc `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìæøa éìò éøä øîBàä,dnk yxit `le ziad wcal,íéøîBà íéøçà ¨¥£¥¨©©§¤£¥¦§¦
.änà ìò änàî úBçôé àì:`xnbd zxxanàéæç éàîìie`x dnl ± Ÿ¦§¥©¨©©¨§©©§¨

.ycwnd ziaa dn` lr dn` lceba lfxa ynyl,óñBé áø øîà̈©©¥
áøBò àééìëì.miaxerd yxbn ±éøîàc àkéàåexn`y yie ± §¨§¨¥§¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef `ziixa.áøBò àééìkî úBçôé àì ,íéøîBà íéøçà£¥¦§¦Ÿ¦§¦¨§¨¥
änëå,exeriy.änà ìò änà ,óñBé áø øîà §©¨¨©©¥©¨©©¨

ilr ixd xne`d :xn`p `ziixad jyndaúLçð,dnk yxit `leàì §Ÿ¤Ÿ
óñk äònî úBçôé.sqk drnn zegt deyd zyegp `iai `l ±,àéðz ¦§¦¨¨¤¤©§¨

äpè÷ àøBpévî úBçôé àì ,øîBà øæòéìà éaø[ohw blfn-]ìL ©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¦¦¨§©¨¤
úLçð:`xnbd zxxan .adf iheg ea zeehl mibdepyàéæç éàîì± §Ÿ¤§©©§¨

.ycwnd ziaa dfk blfn ynyl ie`x dnlda ïéèhçnL ,ééaà øîà̈©©©¥¤§©§¦¨
úBìéútä úà,sexyd dliztd y`x z` ea mixiqn -ïéçp÷îe ¤©§¦§©§¦

úBøpä.mkezay xt`dn ©¥
a exkfpy zegthne mixtq wwn oipra dpc `xnbdepipy .dpyn

:dpyna÷÷îly oeawx ±÷÷îe íéøôñd ly oeawxe ±úçtèî ¤¤§¨¦¤¤¦§¨Ÿ
z` zpiivn `xnbd .`edy lka mxeriy ,mixtqd z` mda miqkny

:awxl minxeby mirlezd zeny,äãeäé éaø øîàzrlezd'÷÷î' ¨©©¦§¨¤¤
awxl znxebéøôéñczrlezd .mixtqd ly -'Cëz'awxl znxeb §¦§¥§¨

éàøéLc.iyn ica ly ±'àléà'åawxl znxeby zrlezd `idéáðéòc §¦¨¥§¦¨§¦§¥
.miaprd ly ±'äô'å'awxl znxebd zrlezd `idéðàúcly ± §¤¦§¥¥

.mip`zdéðBnéøc 'ää'åe .mipenixd ly ±àzðkñ eäleklke ± §¥§¦¥§©©§¨
.mlke`l dpkq el`d mirlezd
:df oipra dyrn d`ian `xnbddén÷ áéúé äåäc àãéîìz àeää©©§¦¨©£¨¨¦©¥

ïðçBé éaøc,opgei iax iptl ayei didy ±éðéàz ìéëà÷ äåädid ± §©¦¨¨£¨¨¨¦§¥¥
,mip`z lke`déì øîà,opgei iaxl cinlzd,íéðàza Lé ïéöB÷ ,éaø ¨©¥©¦¦¥©§¥¦

.epexba zxwpn 'dt' mip`zd zrlezy rci `l cinlzdeøîàdéì ¨©¥
,opgei iaxïéãì ät déìè÷.eze` dbxd 'dt' zrlezd ± ©§¥¤§¥

äðùî
:mipey d`ved ixeriya oecl dkiynn epzpynàéöBnäzeyxl ©¦

miaxdïéìëBøä úte÷,miypl minya ixken ly dphw dtew ± ©¨§¦
,mipey mibeqn minya ly zexexv migpen dkezayLiL ét ìò óà©©¦¤¤

dan zexexväaøä ïéðéî,minya lyáéiç Bðéàxexv lk lr z`hg ¨¦¦©§¥¥©¨
xexveàlàwx aiigúçà úàhç`ivend .dtewd z`ved lr ¤¨©¨©©

miaxd zeyxl,úøâBøbkî úBçt äpéâ éðBòøæe ,z`hg aiigéaø ¥§¥¦¨¨¦©§¤¤©¦
,øîBà äøéúa ïa äãeäé`l` `ived `l elit`äMîçdpib iperxf §¨¤§¥¨¥£¦¨
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o"exhl:ïéðeòläå.dprl:k'úéøá.zixtB:LiL §©§¦©£¨©§¦¨¨§¦¤¥
øwéò Bì.PW`qipxFY iYrC itlE .ux`A WxW ¦¨¤¦§©¨¨¤§¦©§¦§¦¨

f"r 'QnA opiqxbC-WxFW Fl oi`W xaC)(a §¨§¦©§©¤¨¨¤¥¤
`le ,df FnM ,`EdoiWxtOW FnMFzF``"peit: §¤§Ÿ§¤§¨§¦

õBc óBìL.`lFnW KM la` ,WxRzi`:aàöîø §¨¦§¨©£¨¨§§©§¨
àìæøôc.lfxA lW`xeciixet:'éðúîúìtìt §©§§¨¤©§¤¦§¤¤

àeäL ìk.Wxtn `xnBaE .EpNW lRlR Fpi`e ¨¤§¥¦§¥¤¨©§¨¨§¨¥
ifg i`nl `EdW lM:ïäL ìk íéîNá éðéî. ¨¤§©£¦¦¥§¨¦¨¤¥

aFh gixl:àeäL ìk úBëzî éðéî.iE`xoAxcl §¥©¦¥©¨¨¤¨§¨§¨
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opzC `de .`xEQi`l `xw DiaWg`)sc lirl ©§§¥§¨§¦¨§¨¦§©

:dr:(`pniwF`e 'ek ripvdl xWM Fpi`W lM̈¤¥¨¥§©§¦©§¦§¨
dxiW` ivr ihErnl-dcEdi 'xM `lC:'îâ §©¥£¥£¥¨§¨§§¨

àúçìöì.W`xd ivg a`M:òø çéø.oipXrOW §¦§¨¨§¥£¦¨Ÿ¥©©¤§©§¦
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`l `nrhe.WxRzi`iE`x `Ed mBW :p"le §©§¨¨¦§¨©§¤©¨

gixdl:úìeúaãøåeä.xEgA cxee lW dlr §¨¦©§©©¤¤¨¤¤¤¤¨
zg`:àeäL ìk úBëzî éðéî.ipzn`id ':éøä ©©¦¥©¨¨¤¦£¥

ìæøa éìò.ziAd wcal:áøBò àéìëì.zF`lah ¨©©§¤§¤¤©©¦§©§¨¥©§¨
dO` lW)b(oiMqM oiCg ode ,oiUFr Eid ¤©¨¨¦§¥©¦§©¦

,mdizFaiaqoiRgnE ,oNEkA oiCg oixnqnEodA §¦¥¤©§§¦©¦§¨§©¦¨¥
z` rFpnl lkid lW FBBmiaxFrdaWiNn: ©¤¥¨¦§©¤¨§¦¦¥¥

óñk äònî.sqM drn deW zygp:àøBpö. ¦¨¨¤¤§Ÿ¤¨¨¨¨¤¤¦¨
blfnohw)c(oieHW [oirM] ,wcalE .adf FAziAd ©§¥¨¨§¥¤Ÿ¦¨¨§¤¤©©¦

ifg i`nl:BnLïéèçúBìéút Ba.oiaTpnE §©£¦¤£¦§¦§©§¦
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ìéàåädxicwd wznl oiie`xe.llk" seqa 'itck ,xninl dil ded oiwiznne li`ed

"lecb)mye .er sc.(i`e ,inp oipin x`y elit` ± mrh ozepa i` ?ixiin ikid :z"`e

x`ya ixy mrh ozep oda yia elit`c :l"ie :`l inp dwizn ipin 'it` ± mrh ozep mda oi`

i"x .`ed mbtl mrh ozepc ,oipin:éîmei 'n oa milbx.ly rnync ,dpekp ef `qxib oi`

"dy`d" wxt dcpae .mei 'n oa ohw).aq sc(iab

ine ,`kdc ipd lk ipzw oixiarn oipnnq 'f

.owfn e` clic :`xnba mzd ira `we .milbx

inp mzdc .d`xp oi`e ,"mei 'n ly" iqxbc zi`e

± ovenig dnke ,evingdy milbx ine :`ipz

,"mei 'n cr" iqxbc mixtqk d`xpe .mini dyly

,mzkd lr mze` oixiarn ± 'n cr mini 'bnc

oixiarn oi` ± 'n xg`le 'b jez la`:

úéøåálegd df."`ivend" 'tac b"r`e)lirl

:t(ick :`pixg` `xeriy lega aidi

mzdc :xi`n epiax xne` ,ciq ly sk it lr ozil

lega ixii` `kd la` ,ciqa oipzepy lega ixiin

`kd iqxbc mixtqle .micbad z` ea oipalny

xity iz` ± "`ld` df zixea":

éøú`ld` ipeeb.ipeeb ixz ipy `lc lirle

,leg)`ld` `peeb ixz zxg` `qxibl e`(meyn

mixtq yie .oipeeb ixz eda `kilc dil miwc

iz` df itle .`ld` ± zixea i`n :lirl iqxbc
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éðBnéøc ääå ,éðàúc äôe ,éáðéòc àìéàå ,éàøéLc CëzYàãéîìz àeää .àzðkñ eälek §¨§¦¨¥§¦¨§¦§¥¤¦§¥¥§¨§¦¥§©©§¨©©§¦¨
ìéëà÷ äåä ,ïðçBé 'øc dén÷ áéúé äåäc:ì"à !?íéðàza Lé ïéöB÷ ,éaø :déì øîà ,éðéàz ©£¨¨¥©¥§©¨¨£¨¨¨¥§¥¥£©¥©¦¦¥©§¥¦

.ïéãì ät déìè÷'éðúîäaøä ïéðéî da LiL ét ìò óà ,ïéìëBøä úte÷ àéöBnäYBðéà §©¥¤§¥©§¦©¦©¨§¦©©¦¤¥¨¦¦©§¥¥
.úçà úàhç àlà áéiçäpéb éðBòøæY,äMîç :øîBà äøéúa ïa äãeäé 'ø .úøâBøbkî úBçt ©¨¤¨©¨©©¥§¥¦¨¨¦©§¤¤©§¨¤§¥¨¥£¦¨

òøæ

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



קלי ezny in` cenr v sc ± iyily wxtzekxa

ä÷éúî éðéîa.ipin oNEMW ,opiwqrzwiznxg` oin la` .dxicw-oizipznE ,sxhvn oi` §¦¥§¦¨¨§¦©¤¨¦¥§¦©§¥¨£¨¦©¥¥¦§¨¥©§¦¦
biltn `l:àîâecàøéàì.raSd d`xOW `nbEC oinM `EdW ,xnv hrn:d"raldfM ¨©§¦§¨§¦¨§©¤¤¤§¦§¨¤©§¤©¤©§¨¤
,uFRgY`xi`A oYil icM `Ede ?dfM F`,iCxB lW dpw lWDxEriWehrEn:ìúBøL. ©§¨¤§§¥¦¥§¦¨¤¨¤¤©§¦§¦¨¨¦§

ohw cbA icMn zFgR dxFW Fpi` zFxWl `Ade .oiiExW opi`WA 'ipznE:ïéøètðà.mFwn: ©§¦§¤¥¨§¦§©¨¦§¥¤¨¦§¥¤¤¨¨©§©§¦¨
íäéìò eôéñBä.ziriaW oiprl:ïéöéaìçä. ¦£¥¤§¦§©§¦¦©©§¦¦

o"exhl:ïéðeòläå.dprl:k'úéøá.zixtB:LiL §©§¦©£¨©§¦¨¨§¦¤¥
øwéò Bì.PW`qipxFY iYrC itlE .ux`A WxW ¦¨¤¦§©¨¨¤§¦©§¦§¦¨

f"r 'QnA opiqxbC-WxFW Fl oi`W xaC)(a §¨§¦©§©¤¨¨¤¥¤
`le ,df FnM ,`EdoiWxtOW FnMFzF``"peit: §¤§Ÿ§¤§¨§¦

õBc óBìL.`lFnW KM la` ,WxRzi`:aàöîø §¨¦§¨©£¨¨§§©§¨
àìæøôc.lfxA lW`xeciixet:'éðúîúìtìt §©§§¨¤©§¤¦§¤¤

àeäL ìk.Wxtn `xnBaE .EpNW lRlR Fpi`e ¨¤§¥¦§¥¤¨©§¨¨§¨¥
ifg i`nl `EdW lM:ïäL ìk íéîNá éðéî. ¨¤§©£¦¦¥§¨¦¨¤¥

aFh gixl:àeäL ìk úBëzî éðéî.iE`xoAxcl §¥©¦¥©¨¨¤¨§¨§¨
ohw:nLïéòéðöäàeôøì BúBà.b"l:÷÷î ¨¨¤©§¦¦¦§¨¤¤

íéøôñ.mixtQd zlkF` zrlFY zlik` §¨¦£¦©©©¤¤©§¨¦
,oaTxnEFnWEwwn:nLïéòéðöïúBàïæðBâì. §©§¨§¤¤¤©§¦¦¨§§¨

dfipB oErh Wcw xaC lMW:äîeàî.`nl` ¤¨§©Ÿ¤¨§¦¨§¨©§¨
opzC `de .`xEQi`l `xw DiaWg`)sc lirl ©§§¥§¨§¦¨§¨¦§©

:dr:(`pniwF`e 'ek ripvdl xWM Fpi`W lM̈¤¥¨¥§©§¦©§¦§¨
dxiW` ivr ihErnl-dcEdi 'xM `lC:'îâ §©¥£¥£¥¨§¨§§¨

àúçìöì.W`xd ivg a`M:òø çéø.oipXrOW §¦§¨¨§¥£¦¨Ÿ¥©©¤§©§¦
oFbM ,zFwFpize oilFg odAzihlggixadl ¨¥¦§¦§¦§¦§©§¦©

oiwiGn eilrn:ïîbøà.,onBx` FA oiraFSW rav ¥¨¨©¦¦©§¨¨¤©¤§¦©§¨¨
`l `nrhe.WxRzi`iE`x `Ed mBW :p"le §©§¨¨¦§¨©§¤©¨

gixdl:úìeúaãøåeä.xEgA cxee lW dlr §¨¦©§©©¤¤¨¤¤¤¤¨
zg`:àeäL ìk úBëzî éðéî.ipzn`id ':éøä ©©¦¥©¨¨¤¦£¥

ìæøa éìò.ziAd wcal:áøBò àéìëì.zF`lah ¨©©§¤§¤¤©©¦§©§¨¥©§¨
dO` lW)b(oiMqM oiCg ode ,oiUFr Eid ¤©¨¨¦§¥©¦§©¦

,mdizFaiaqoiRgnE ,oNEkA oiCg oixnqnEodA §¦¥¤©§§¦©¦§¨§©¦¨¥
z` rFpnl lkid lW FBBmiaxFrdaWiNn: ©¤¥¨¦§©¤¨§¦¦¥¥

óñk äònî.sqM drn deW zygp:àøBpö. ¦¨¨¤¤§Ÿ¤¨¨¨¨¤¤¦¨
blfnohw)c(oieHW [oirM] ,wcalE .adf FAziAd ©§¥¨¨§¥¤Ÿ¦¨¨§¤¤©©¦

ifg i`nl:BnLïéèçúBìéút Ba.oiaTpnE §©£¦¤£¦§¦§©§¦
odiW`xiiEcrl,oMWFgf"rlA x"iiwen:÷÷î ¨¥¤©£¥§¨§©©§¨
éøôéñcCëzéàøéLc.oirlFY EN`lMlkAW od §¦§¥§¨§¦¨¥¨¥¨¦¥¤§¨
,oine oin,mdizFnWA oiwElgeKkY`lii`dR ¦¨¦©£¦¦§¥¤§¨©§¨¤

dd:àzðkñ eälek.olkF`l:Lé íéöB÷ ¨§©©§¨§§¨¦¥
íéðàza.aWFi zrlFY did,FpFxbA awFpe ©§¥¦¨¨©©¥§¥¦§

uFw `EdW dnFce:ïéãì ät déìè÷.dR Fbxd §¤¤§©¥¤§¥£¨¤
oicl:'éðúîïéìëBø.minUA ixkFnihEXiwl §¥§¦§¥§¨¦§¦¥

zFPhw zFREw odl Wie ,miWpzFxFxvlminUA: ¨¦§¥¨¤§©¦§§¨¦
úçà úàhç àlà áéiç Bðéà.`cg DNEkC ¥©¨¤¨©¨©©§¨£¨

`id d`vFd:úBçtúøâBøbkî.lkC b"r`C ¨¨¦¨¦©§¤¤§§¨
drixflC oeiM ipd ,zxbFxbM oxEriW oilkF`d̈¨¦¦¨¦§¤¤¨¥¥¨§¦§¦¨

iniiw-zFgtAzxbFxBMnaiIgin inp: ¨§¦§¨¦©§¤¤©¦¦©©
òøæ

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

ìéàåädxicwd wznl oiie`xe.llk" seqa 'itck ,xninl dil ded oiwiznne li`ed

"lecb)mye .er sc.(i`e ,inp oipin x`y elit` ± mrh ozepa i` ?ixiin ikid :z"`e

x`ya ixy mrh ozep oda yia elit`c :l"ie :`l inp dwizn ipin 'it` ± mrh ozep mda oi`

i"x .`ed mbtl mrh ozepc ,oipin:éîmei 'n oa milbx.ly rnync ,dpekp ef `qxib oi`

"dy`d" wxt dcpae .mei 'n oa ohw).aq sc(iab

ine ,`kdc ipd lk ipzw oixiarn oipnnq 'f

.owfn e` clic :`xnba mzd ira `we .milbx

inp mzdc .d`xp oi`e ,"mei 'n ly" iqxbc zi`e

± ovenig dnke ,evingdy milbx ine :`ipz

,"mei 'n cr" iqxbc mixtqk d`xpe .mini dyly

,mzkd lr mze` oixiarn ± 'n cr mini 'bnc

oixiarn oi` ± 'n xg`le 'b jez la`:

úéøåálegd df."`ivend" 'tac b"r`e)lirl

:t(ick :`pixg` `xeriy lega aidi

mzdc :xi`n epiax xne` ,ciq ly sk it lr ozil

lega ixii` `kd la` ,ciqa oipzepy lega ixiin

`kd iqxbc mixtqle .micbad z` ea oipalny

xity iz` ± "`ld` df zixea":

éøú`ld` ipeeb.ipeeb ixz ipy `lc lirle

,leg)`ld` `peeb ixz zxg` `qxibl e`(meyn

mixtq yie .oipeeb ixz eda `kilc dil miwc

iz` df itle .`ld` ± zixea i`n :lirl iqxbc

df zixeac ,`xwirn xn`ck mlerl :w"dc ,xity

``ld` ipeeb ixze ,`ld:

àìsqk drnn zegti.`lc :i"xl dniz

ikid ik ,xninl dil ded dhextn zegti

zegpnc `xza wxta `ipzc):fw sc:(ilr ixd

zegti `l ± sqk ,adf xpicn zegti `l ± adf

sqk xpicn:

àéìëîaxer.ycwnac :'it ,lk jxra jexra

ea dzidy dyecw aex iptn oey`x

crenc w"tac ,`zile .xer `ilk jixv ded `l

ohw).h sc(oey`x ycwna didy `icda gken

axer `ilk:

àéöåîäda yiy t"r` oilkexd ztew

zg` `l` aiig epi` daxd oipin.

`iveda elit`c ,`hiyt ?l"nw i`nc :dniz

xvwa enk ,zg` `l` aiig epi` `ivede xfge

sqei ax elit`e !zg` zaa y"k ,xvwe xfge

,xvwe xfge xvwa xfril` 'xc `ail` aiignc

"el exn`" wxta).eh sc `nei(zg` d`veda ±

el rcepy oebk ixiinc :z"x uxize !xehtc `hiyt

,xg` oin lr el rcepe xfge ,xtkzpe ,df oin lr

b"r`e .cg` xac enk lkd iedc ,xeht d"t`

"ripvnd" wxtac):bv onwl(ilk did m`e :`ipz

iy` ax dl iwene .ilkd lr s` aiig ± el jixv

,el rcepe xfge ,el rcepe ,dfae dfa bbyy

milke`e ilka `wec .l"xe opgei iaxc `zbeltae

jezay oilke`a la` ,zerici oiwlgn ekezay

`vn i"xe .zewlgn oi` zextk elit` ± ilkd

aiig `ed melk ,`ivede `ived eli` :inlyexia

xn`z `ly ,`"xl `l` dkxvp `l ?zg` `l`

aiig `die daxd zenlrdk eyri daxd mipin

mipinc c"qc :'it .l"nw ,zg`e zg` lk lr

,edine .oiwlgn oiiegnz :ryedi x"`ck ,oiwlgn

ryedi 'x xikfdl l"d:
m`

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

àîòè .äøéã÷ ÷zîì ïééeàøe ìéàBä ,eðL ä÷éúî éðéîa§¦¥§¦¨¨¦§¦§©¥§¥¨©§¨
äøéãwä úà ÷zîì eæçcYéîð àëä !àì éëä åàì àä ©£§©¥¤©§¥¨¨¨¨¦¨¨¨©¦

äàeôe ñéèñ ,íéðBnø étéì÷e ïéæBâà étéì÷ .÷zîì eæçY £§©¥§¦¥¡¦§¦¥¦¦¨¦¨
ïééeøL íéðnñ àéöBnä :éäðéîøe .ïè÷ ãâa òBaöì éãk§¥¦§©¤¤¨¨§¦§¦©¦©¨¦§¦

Y(dìò øîúéà àä) !àøéàì àîâec ïäa òBaöì éãk§¥¦§©¨¤§¨§¦¨¨¦§©£¨
íãà ïéàL éôì :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£§¦¤¥¨¨

ì çøBèàîâec ïäa òBaöì íéðîîñ úBøLéî" .àøéàì ¥©¦§©§¨¦¦§©¨¤§¨§¦¨¥
'î ïa ãò íéìâø éî :àðz "íéìâø:àðz ."øúð" .íBé ©§©¦¨¨¥©§©¦©¤¤¤¨¨

áø øîà ."úéøBa" .ïéøèðtðà øúð àìå ,úéøcðñkìà øúð¤¤£¤§©§§¦§Ÿ¤¤©§©§§¦¦¨©©
éàî ,àlà !ìBçäå úéøBaä :àéðúäå .ìBç äæ :äãeäé§¨¤§¨©§¨©¦§©¤¨©

úéøBaYéøák,ïéöéaìçä ïäéìò eôéñBä :éáéúéî .àú ¦©§¦¨¥¦¦¦£¥¤©©§¦¦
àúéøák ,àúéøák ã"ñ éàå .ìäàäå ,úéøBaäå ,ïeðéòläå§©§¦§©¦§¨¨¨§¦©§¦¨©§¦¨
Bì LiL ìk :ììkä äæ :(ïðúäå) ?úéòéáMa àúéà éî¦¦¨©§¦¦§¨§©¤©§¨Ÿ¤¥

øwéòYøwéò Bì ïéàLå ,úéòéáL Bì LéYBì ïéà ¦¨¥§¦¦§¤¥¦¨¥
úéøBa éàî ,àlà !úéòéáLYúéøBaäå :àéðúäå .àìäà §¦¦¤¨©¦¨¨¨§¨©§¨§©¦

áø øîà ."àéìBîé÷" .àìäà éðååb éøz (àlà) !àìäàå§¨¨¨¤¨§¥©§¥¨¨¨¦§¨¨©©
eäðéúìéàL :ìàeîL øîà ."âìLà" .õBc óBìL :äãeäé§¨§¤§¨£©§¥§¦§¦§
çkzLîe ,déîL äðàðBL :éì eøîàå ,àné éúBçð ìëì§Ÿ¨¥©¨©£©¦¨¨§¥¦§©©

.àìæøôc àöîøa déì é÷ôîe ,àúéðbøîc àá÷eða'éðúî §§¨§©§¨¦¨©§¦¥§©§¨§©§§¨©§¦
éðéîe íéîNa éðéî àeäL ìk ïøèòå .àeäL ìk úìtìt¦§¤¤¨¤§¦§¨¨¤¦¥§¨¦¦¥

úBëzîY÷÷î ,çaænä øôòîe çaænä éðáàî .ïäL ìk ©¨¨¤¥¥©§¥©¦§¥©¥£©©¦§¥©¤¤
íäéúBçtèî ÷÷îe íéøôñYïúBà ïéòéðönL .àeäL ìk §¨¦¤¤¦§§¥¤¨¤¤©§¦¦¨

æ"ò éLnLî àéöBnä óà :øîBà äãeäé éaø .ïæðBâìY §§¨©¦§¨¥©©¦§©§¥
."íøçä ïî äîeàî Eãéa ÷aãé àìå" øîàpL ,àeäL ìk̈¤¤¤¡©§Ÿ¦§©§¨§§¨¦©¥¤

'îbïøèéò" .ätä çéøì ?àéæç éàîì "àeäL ìk úìtìt" §¨¦§¤¤¨¤§©©§¨§¥©©¤¦§¨
éàîì ."àeäL ìkàéæçYìk íéîNá éðéî" .àúçìéöì ¨¤§©©§¨§¦§¨¨¦¥§¨¦¨

òø çéø àéöBnä :ø"ú ."ïäLYáBè ïîL .àeäL ìkY ¤¥©¦¥©©¨¤¤¤
ïîbøà .àeäL ìkY.úçà ãøåeä úìeúáe ,àeäL ìk ¨¤©§¨¨¨¤§©©¤¤©©

ïa ïBòîL éaø ,àéðz ?eæç éàîì ."ïäL ìk úBëzî éðéî"¦¥©¨¨¤¥§©£©§¨©¦¦§¤
:ø"ú .ïè÷ ïaøc äpnî úBNòì éeàø ïkL :øîBà øæòìà¤§¨¨¥¤¥¨©£¦¤¨¨§¨¨¨
úBçôé àì :íéøîBà íéøçà ,"ìæøa éìò éøä" øîBàä̈¥£¥¨©©§¤£¥¦§¦Ÿ¦§

?àéæç éàîì .änà ìò änàîYàééìëì :óñBé áø øîà ¥©¨©©¨§©©§¨¨©©¥§©§¨
àééìkî úBçôé àì :íéøîBà íéøçà ,éøîàc àkéàå .áøBò¥§¦¨§¨§¦£¥¦§¦Ÿ¦§¦©§¨

"úLçð" .änà ìò änà :óñBé áø øîà ?änëå .áøBòY,àéðz .óñk äònî úBçôé àì ¥§©¨¨©©¥©¨©©¨§¤Ÿ¦§¦¨¨¤¤©§¨
ïéèhçnL :ééaà øîà ?àéæç éàîì .úLçð ìL äpè÷ àøBpévî úBçôé àì :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥Ÿ¦§¦¦¨§©¨¤§¤§©©§¨¨©©©¥¤§©§¦
,éøôéñc ÷÷î :äãeäé ø"à ."úçtèî ÷÷îe íéøôñ ÷÷î" .úBøpä ïéçp÷îe ,úBìéútä úà dä¤©§¦§©§¦©¥¤¤§¨¦¤¤¦§©©§¨§¨§¦§¥
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àáé÷ò éaø øîà Cìò ïøãä©§¨£¨¨©©¦£¦¨
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שבת.  פרק תשיעי - אמר רבי עקיבא דף צ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc zay(iyily meil)

`ivend,ïéàeMé÷ òøæa exeriyíéðL.mixbxb ipy -,ïéòeléc òøæ ¤©¦¦§©¦¤©¦¦
a exeriynä ìBt òøæ .íéðL,éøöa exeriy,øBäè éç áâç .íéðL §©¦¤©©¦§¦§©¦¨¨©¨
a exeriy.àeäL ìkabg,úîexeriyïéa íéîøk úøBtö .úøâBøbk ¨¤¥©§¤¤¦¤§¨¦¥

,äúî ïéa äiça dxeriy,àeäL ìkitl.äàeôøì dúBà ïéòéðönL ©¨¥¥¨¨¤¤©§¦¦¨¦§¨
,àîè éç áâç àéöBnä óà ,øîBà äãeäé éaøa exeriy,àeäL ìk ©¦§¨¥©©¦¨¨©¨¥¨¤

itl.Ba ÷BçNì ïèwì BúBà ïéòéðöîL¤©§¦¦©¨¨¦§

àøîâ
ixeriy e`aed dpyna .mirxf ly d`ved ixeriya dpc `xnbd
.mixbxb ipy `ed xzeia ohwd xeriyde mdipinl mirxf ly d`ved

:`xnbd dywnéäðéîøelirl epipyy dnn dxizq dyw`e -(:t), §¦§¦
`ivend,÷cä ìBçå ìáæexeriyéaø éøác ,áeøk ìL çì÷ ìaæì éãk ¤¤§©©§¥§©¥¤©¤§¦§¥©¦

àLéøk ìaæì éãk ,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò-ey`xy izxk oin £¦¨©£¨¦§¦§¥§©¥§¥¨
mby gken mewn lkne .`aiwr iax ly dfn ohw xeriy `edy ,ony
ipy epzpyn dkixvd recne aeyg `ed cg` xibxbn `ad rxf

.mixbxb
:`xnbd zvxznàä ,àtt áø øîàote`a zwqer lirl dpynd ± ¨©©¨¨¨

òéøæc,aeyg `ed rxf lk okle ,mirexf xak `yixkd e` aexkdy - ¦§¦©
mle` ,rxfp xaky cg` rxf s` lafl gxeh mc`yàäepzpyn ± ¨

ote`a zwqeròéøæ àìcokle ,miperxfd z` erxf `l oiicry ± §Ÿ§¦©
,xzei lecb mxeriyúçà àîéð àéöBäì çøBè íãà ïéàL éôì± §¦¤¥¨¨¥©§¦¦¨©©

cg` oirxb.äòéøæì¦§¦¨
`ivend :dpyna epipy,ïéàeMé÷ òøæ`xnbd .mixbxb ipya mxeriy ¤©¦¦

:mitqep mixaca d`ved ixeriya dpcy `ziixa d`ian,ïðaø eðz̈©¨¨
ïéðéòøb àéöBnä,mixnz lyíào`ived,äòéèðìa oxeriyíézL± ©¦©§¦¦¦¦§¦¨§©¦
e ,mipirxb ipyíào`ived,äìéëàìoxeriyänëå ,øéæç ét àìîk ¦©£¦¨¦§Ÿ¦£¦§©¨

ly xeriyd `ed,øéæç ét àìîdpirxb.úçàeíàm`ived÷éqäì §Ÿ¦£¦©©¦§©¦
mxeriy ,mdaìMáì éãkn zxbexbk,äl÷ äöéazvia epiidc §¥§©¥¥¨©¨

e .zlebpxzíào`ivedïBaLçìlk xtqn xekfl oniq eynyiy ick - ¦§¤§
a oxeriy ,`edy,íézLe,íéøîBà íéøçàa mxeriyLîç.mipirxb §©¦£¥¦§¦¨¥

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdéðL àéöBnä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦§¥
ïéîéð[zexry-],áéiç ,äøtä áðfîe ñeqä áðfîitlïéòéðönL ¦¦¦§©©¦§©©¨¨©¨¤©§¦¦

ïéaLéðì ïúBà`ivend .zeter zcikll zyxl ±äL÷îzexry±] ¨§¦§¦¦§¨
[zeywøéæç ìLdxrya oxeriy ,ezxcy lr milcby.úçà`ivend ¤£¦©©

ì÷ã éøBömxeriy ,milq mdn miyery lwc ly mitelw mitpr ± ¥¤¤
íézLzbix` xnelk ,oixip iza izy mdn miyery oeik ,mitpr ipy ± §©¦

,zexey izyeì÷ã éøBz,lwcd aiaq milcbd miar miheg oink ± ¥¤¤
a mxeriyúçà.cg` hega ± ©©

`ivend :dpyna epipy .minxk zxetv ly daih dn zx`an `xnbd
,äúî ïéa äiç ïéa íéîøk úøBtéöa dxeriy.àeäL ìkzx`an ¦¤§¨¦¥©¨¥¥¨¨¤

:`xnbd,áø øîà ,íéîøk úøBtéö éàîdnyøîà .éøàéa àéìt ©¦¤§¨¦¨©©©§¨¦¨¦¨©
àøàáð ãçc àì÷éãa çëzLîe ,ééaàxirv lwca dievn `ide ± ©©¥¦§§©§¦§¨§©§¨¨

,cg` heg `l` eaiaq jxkp `lydì éãáòålk`n dpnn miyere ± §¨§¦¨
àîëeçì`ed dzlik` ote`e .dnkg ixacl ald z` geztl ick ± §§¨

,jkdéðéîéc àbìôì déì ìéëà,ipnid eivg z` lke` ±àbìôe ¨¦¥§©§¨¦¦¥©§¨
àLçðc àzáeâa dì éîø déìàîNcdpwa gipn il`nyd eivge ± ¦§¨¥¨¦¨§§¨¦§¨¨

,zyegpné÷ðtLeb ïézéLa dì íéúçåzenizqa dpwd z` mzeqe ± §¨¦¨§¦¦§©§¥
,dnc`e dery ,ztf oebk zeaxàìàîNc àøáéàa dì éìúådleze ± §¨¥¨§¦§¨¦§¨¨

,zil`nyd erexf lr dpwd z`éðîéñåCrexf dfi` lr oniqde ± §¦¨¨
weqtd `ed ,ezelzl(a i zldw),'BìàîNì ìéñk áìå Bðéîéì íëç áì'¥¨¨¦¦§¥§¦¦§Ÿ

.el`nyl dpwd dlzi ,ald z` el geztl jixvy liqkd epiide
éòác änk íéëçådvxiy dnk mikgi z`f dyri xy`k ±änk øîâå ©£¦©¨§¨¥§¨©©¨

éòác,dvxiy dnk cnlie ±àbìt Cãéàì déì ìéëàåmikgiy xg`e ± §¨¥§¨¦¥§¦¨©§¨
,dpwa gpen didy il`nyd eivg z` lk`iBãeîìz ø÷òéî àì éàc§¦Ÿ¦£©©§

.eci lr cnly dnkgd lk z` gkyi eze` lk`i `l m`y ±
:dpyna epipy .abga d`ved xeriy oipra dpc `xnbdäãeäé éaø©¦§¨

'åë àéöBnä óà øîBàitl `edy lka exeriy `nh ig abg ¥©©¦
:`xnbd zx`an .ea wgyl ohwl eze` miripvnyàn÷ àpúåxn`y §©¨©¨

,`edy lka exeriy xedh abg `weecyàì øáñoi` `nh abg - ¨©Ÿ
e .`edy lka exeriy oi` okle ea wgyl ohwl eze` miripvnéàî©

àîòèmeyn ,ea wgyl ohwl eze` mipzep oi`y mrhd dn ± ©£¨
miyyegydéì ìéëà àîìécdywn .ig ecera eplk`i `ny ± ¦§¨¨¦¥

:`xnbdéëä éà,ig ecera eplk`iy yyg yi m` -énð øBäèixd ± ¦¨¦¨©¦
oerh abg oi`y s`e .ig ecera eplk`iy yeygl yi xedh abga mb

,igd on xa` xeqi` ig ecera ezlik`a oi`e dhigyxeari mewn lkn
,evwyz la xeqi` lráøc dén÷ íéà÷ äåä àðäk áø àäcixdy ± §¨©©£¨£¨¨¦©¥§©

,ax iptl cnele cner did `pdk axàáéLBL øaòî÷ äåäåabg oin - ©£¨¨§©©¦¨
xedhdéîetà,eit cil ±déì øîà,`pdk axl axdéì÷Lepgw - ©¥¨©¥§¨¥
,myndéì ìéëà÷ ìëéî eøîéì àìc,ig abg df lk` exn`i `ly ± §Ÿ¥§¥¨¨¨¦¥

'íëéúBLôð úà eöwLz ìa' íeMî øáò÷å(bn `i `xwie)zvxzn . §¨¨©¦©§©§¤©§¥¤
:`xnbdàlàmeyn `ed ,ohwl `nh abg mipzep oi`y mrhd ¤¨

miyyegy,äãeäé éaøå .déì ìéëàå úééî àîìécabg ozil xiznd ¦§¨¨¦§¨¦¥§©¦§¨
yyeg epi` ,zaya e`ivend z` jk meyn aiigne ,ohwl `nh ig

y meyn ,ohwd eplk`ie zeniyúééî éàd ,abgd zeni m` ±ïè÷ ¦¨¦¨¨
déì ãéôñ ãtñéî.eplk`i `l la` eilr dkai ± ¦§¨¨¦¥

àáé÷ò éáø øîà êìò ïøãä

òéðöîä ¯ éøéùò ÷øô
,dxeriyn zegta s` d`veda aiigzny ote` yiy x`azi df wxta

.d`vedd zk`lna mixg` mipipr x`an jk jezne

äðùî
jixv epi`e `edy lka aiigzn `ivendy ote` d`ian dpynd

:aiigzdl reawd exeriya xacd `ivedlòéðönäxacòøæì- ©©§¦©§¤©
,erxeflåeripvd m` okàîâeãìxeknl el yiy mixg`l ze`xdl - §§§¨

,el` mipinnåripvnd okìjxevBàéöBäå ,äàeôøcigid zeyxn §§§¨§¦
miaxd zeyxláéiç ,úaMad`vedd zk`ln lr z`hgaxeriyìk ©©¨©¨§¨

,àeäLoeik ,eilr miaiigzn mc` ipa x`yy xeriyk epi`y s` ¤
.eipira aeyg `edy ezrc dlibe eripvdyíãà ìëåxg`áéiç ïéà §¨¨¨¥©¨

åéìòmixacd on cg`l xg` mc` eripvdy s` xac z`ved lr - ¨¨
,mixen`dàlàea did m`,BøeòéLk.jkn zegta eaiygd `l ixdy ¤¨§¦

ripvdy xacd z`ved lr aiig ripvnd mby ote` zx`an dpynd
drixfl e`ivedy xg`l m` ,mpn` :exeriyk wxøæç,ripvnd ea ¨©

,zncewd ezaygnk rpvend xaca ynzydl `ly jlnpeBñéðëäå§¦§¦
,cigid zeyxl miaxd zeyxnáéiç Bðéàxefgi m` oke ,ef dqpkd lr ¥©¨

,e`iveieàlàea did m`,BøeòéLkezaygn z` lhia ea xfgy oeiky ¤¨§¦
.mlern ederipvd `ly mc` ipa x`yk zeidl epic xfge ,dpey`xd

àøîâ
:dpyna oey`xd oicd oeyl lr dywn `xnbdéðúéîì déì änì- ¨¨¥§¦§¥

zepyl `pzd jxved recn'òéðönä'd`etxle `nbecle rxfl ©©§¦©
,`edy lka aiig e`ivedeéðúéì,dpyiy -àîâeãìe òøæì 'àéöBnä' ¦§¥©¦§¤©§§¨

,àeäL ìëa áéiç äàeôøìåoeik ,jk myl mcew mripvd `l m` s` §¦§¨©¨§¨¤
.mz`veda ezaygn dzid jkly

:dpynd zpeek z` x`an iia`,ééaà øîàxacd z` aiygd m` i`ce ¨©©©¥
e ,mcew eripvd `l m` s`e `edy lka s` aiig e`ivedeéàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñòm` wx `edy lk `ivend z` daiigy ,dpyna o`ke - ¨§¦©
,xaecn dna ,mcewn eripvdBòéðöäL ïBâkmixac jxevl dligzn §¤¦§¦

,el`çëLåokn xg`lìjxevàzLäå ,Bòéðöä äîdzre - §¨©§¨¦§¦§©§¨
`l` ,d`etx e` `nbec ,rxf jxevl eilr ayeg epi` e`ivenykà÷̈

àîúñ déì ÷étî`ly ,zial zian elhlhl oebk ,mzqa e`iven - ©¦¥§¨¨
mcewn eaiygdy iptn `l` ,d`vedd zaygn cvn eaiigl ozip
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc zay(iyily meil)

`ivend,ïéàeMé÷ òøæa exeriyíéðL.mixbxb ipy -,ïéòeléc òøæ ¤©¦¦§©¦¤©¦¦
a exeriynä ìBt òøæ .íéðL,éøöa exeriy,øBäè éç áâç .íéðL §©¦¤©©¦§¦§©¦¨¨©¨
a exeriy.àeäL ìkabg,úîexeriyïéa íéîøk úøBtö .úøâBøbk ¨¤¥©§¤¤¦¤§¨¦¥

,äúî ïéa äiça dxeriy,àeäL ìkitl.äàeôøì dúBà ïéòéðönL ©¨¥¥¨¨¤¤©§¦¦¨¦§¨
,àîè éç áâç àéöBnä óà ,øîBà äãeäé éaøa exeriy,àeäL ìk ©¦§¨¥©©¦¨¨©¨¥¨¤

itl.Ba ÷BçNì ïèwì BúBà ïéòéðöîL¤©§¦¦©¨¨¦§

àøîâ
ixeriy e`aed dpyna .mirxf ly d`ved ixeriya dpc `xnbd
.mixbxb ipy `ed xzeia ohwd xeriyde mdipinl mirxf ly d`ved

:`xnbd dywnéäðéîøelirl epipyy dnn dxizq dyw`e -(:t), §¦§¦
`ivend,÷cä ìBçå ìáæexeriyéaø éøác ,áeøk ìL çì÷ ìaæì éãk ¤¤§©©§¥§©¥¤©¤§¦§¥©¦

àLéøk ìaæì éãk ,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò-ey`xy izxk oin £¦¨©£¨¦§¦§¥§©¥§¥¨
mby gken mewn lkne .`aiwr iax ly dfn ohw xeriy `edy ,ony
ipy epzpyn dkixvd recne aeyg `ed cg` xibxbn `ad rxf

.mixbxb
:`xnbd zvxznàä ,àtt áø øîàote`a zwqer lirl dpynd ± ¨©©¨¨¨

òéøæc,aeyg `ed rxf lk okle ,mirexf xak `yixkd e` aexkdy - ¦§¦©
mle` ,rxfp xaky cg` rxf s` lafl gxeh mc`yàäepzpyn ± ¨

ote`a zwqeròéøæ àìcokle ,miperxfd z` erxf `l oiicry ± §Ÿ§¦©
,xzei lecb mxeriyúçà àîéð àéöBäì çøBè íãà ïéàL éôì± §¦¤¥¨¨¥©§¦¦¨©©

cg` oirxb.äòéøæì¦§¦¨
`ivend :dpyna epipy,ïéàeMé÷ òøæ`xnbd .mixbxb ipya mxeriy ¤©¦¦

:mitqep mixaca d`ved ixeriya dpcy `ziixa d`ian,ïðaø eðz̈©¨¨
ïéðéòøb àéöBnä,mixnz lyíào`ived,äòéèðìa oxeriyíézL± ©¦©§¦¦¦¦§¦¨§©¦
e ,mipirxb ipyíào`ived,äìéëàìoxeriyänëå ,øéæç ét àìîk ¦©£¦¨¦§Ÿ¦£¦§©¨

ly xeriyd `ed,øéæç ét àìîdpirxb.úçàeíàm`ived÷éqäì §Ÿ¦£¦©©¦§©¦
mxeriy ,mdaìMáì éãkn zxbexbk,äl÷ äöéazvia epiidc §¥§©¥¥¨©¨

e .zlebpxzíào`ivedïBaLçìlk xtqn xekfl oniq eynyiy ick - ¦§¤§
a oxeriy ,`edy,íézLe,íéøîBà íéøçàa mxeriyLîç.mipirxb §©¦£¥¦§¦¨¥

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdéðL àéöBnä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦§¥
ïéîéð[zexry-],áéiç ,äøtä áðfîe ñeqä áðfîitlïéòéðönL ¦¦¦§©©¦§©©¨¨©¨¤©§¦¦

ïéaLéðì ïúBà`ivend .zeter zcikll zyxl ±äL÷îzexry±] ¨§¦§¦¦§¨
[zeywøéæç ìLdxrya oxeriy ,ezxcy lr milcby.úçà`ivend ¤£¦©©

ì÷ã éøBömxeriy ,milq mdn miyery lwc ly mitelw mitpr ± ¥¤¤
íézLzbix` xnelk ,oixip iza izy mdn miyery oeik ,mitpr ipy ± §©¦

,zexey izyeì÷ã éøBz,lwcd aiaq milcbd miar miheg oink ± ¥¤¤
a mxeriyúçà.cg` hega ± ©©

`ivend :dpyna epipy .minxk zxetv ly daih dn zx`an `xnbd
,äúî ïéa äiç ïéa íéîøk úøBtéöa dxeriy.àeäL ìkzx`an ¦¤§¨¦¥©¨¥¥¨¨¤

:`xnbd,áø øîà ,íéîøk úøBtéö éàîdnyøîà .éøàéa àéìt ©¦¤§¨¦¨©©©§¨¦¨¦¨©
àøàáð ãçc àì÷éãa çëzLîe ,ééaàxirv lwca dievn `ide ± ©©¥¦§§©§¦§¨§©§¨¨

,cg` heg `l` eaiaq jxkp `lydì éãáòålk`n dpnn miyere ± §¨§¦¨
àîëeçì`ed dzlik` ote`e .dnkg ixacl ald z` geztl ick ± §§¨

,jkdéðéîéc àbìôì déì ìéëà,ipnid eivg z` lke` ±àbìôe ¨¦¥§©§¨¦¦¥©§¨
àLçðc àzáeâa dì éîø déìàîNcdpwa gipn il`nyd eivge ± ¦§¨¥¨¦¨§§¨¦§¨¨

,zyegpné÷ðtLeb ïézéLa dì íéúçåzenizqa dpwd z` mzeqe ± §¨¦¨§¦¦§©§¥
,dnc`e dery ,ztf oebk zeaxàìàîNc àøáéàa dì éìúådleze ± §¨¥¨§¦§¨¦§¨¨

,zil`nyd erexf lr dpwd z`éðîéñåCrexf dfi` lr oniqde ± §¦¨¨
weqtd `ed ,ezelzl(a i zldw),'BìàîNì ìéñk áìå Bðéîéì íëç áì'¥¨¨¦¦§¥§¦¦§Ÿ

.el`nyl dpwd dlzi ,ald z` el geztl jixvy liqkd epiide
éòác änk íéëçådvxiy dnk mikgi z`f dyri xy`k ±änk øîâå ©£¦©¨§¨¥§¨©©¨

éòác,dvxiy dnk cnlie ±àbìt Cãéàì déì ìéëàåmikgiy xg`e ± §¨¥§¨¦¥§¦¨©§¨
,dpwa gpen didy il`nyd eivg z` lk`iBãeîìz ø÷òéî àì éàc§¦Ÿ¦£©©§

.eci lr cnly dnkgd lk z` gkyi eze` lk`i `l m`y ±
:dpyna epipy .abga d`ved xeriy oipra dpc `xnbdäãeäé éaø©¦§¨

'åë àéöBnä óà øîBàitl `edy lka exeriy `nh ig abg ¥©©¦
:`xnbd zx`an .ea wgyl ohwl eze` miripvnyàn÷ àpúåxn`y §©¨©¨

,`edy lka exeriy xedh abg `weecyàì øáñoi` `nh abg - ¨©Ÿ
e .`edy lka exeriy oi` okle ea wgyl ohwl eze` miripvnéàî©

àîòèmeyn ,ea wgyl ohwl eze` mipzep oi`y mrhd dn ± ©£¨
miyyegydéì ìéëà àîìécdywn .ig ecera eplk`i `ny ± ¦§¨¨¦¥
:`xnbdéëä éà,ig ecera eplk`iy yyg yi m` -énð øBäèixd ± ¦¨¦¨©¦

oerh abg oi`y s`e .ig ecera eplk`iy yeygl yi xedh abga mb
,igd on xa` xeqi` ig ecera ezlik`a oi`e dhigyxeari mewn lkn

,evwyz la xeqi` lráøc dén÷ íéà÷ äåä àðäk áø àäcixdy ± §¨©©£¨£¨¨¦©¥§©
,ax iptl cnele cner did `pdk axàáéLBL øaòî÷ äåäåabg oin - ©£¨¨§©©¦¨

xedhdéîetà,eit cil ±déì øîà,`pdk axl axdéì÷Lepgw - ©¥¨©¥§¨¥
,myndéì ìéëà÷ ìëéî eøîéì àìc,ig abg df lk` exn`i `ly ± §Ÿ¥§¥¨¨¨¦¥

'íëéúBLôð úà eöwLz ìa' íeMî øáò÷å(bn `i `xwie)zvxzn . §¨¨©¦©§©§¤©§¥¤
:`xnbdàlàmeyn `ed ,ohwl `nh abg mipzep oi`y mrhd ¤¨

miyyegy,äãeäé éaøå .déì ìéëàå úééî àîìécabg ozil xiznd ¦§¨¨¦§¨¦¥§©¦§¨
yyeg epi` ,zaya e`ivend z` jk meyn aiigne ,ohwl `nh ig

y meyn ,ohwd eplk`ie zeniyúééî éàd ,abgd zeni m` ±ïè÷ ¦¨¦¨¨
déì ãéôñ ãtñéî.eplk`i `l la` eilr dkai ± ¦§¨¨¦¥

àáé÷ò éáø øîà êìò ïøãä

òéðöîä ¯ éøéùò ÷øô
,dxeriyn zegta s` d`veda aiigzny ote` yiy x`azi df wxta

.d`vedd zk`lna mixg` mipipr x`an jk jezne

äðùî
jixv epi`e `edy lka aiigzn `ivendy ote` d`ian dpynd

:aiigzdl reawd exeriya xacd `ivedlòéðönäxacòøæì- ©©§¦©§¤©
,erxeflåeripvd m` okàîâeãìxeknl el yiy mixg`l ze`xdl - §§§¨

,el` mipinnåripvnd okìjxevBàéöBäå ,äàeôøcigid zeyxn §§§¨§¦
miaxd zeyxláéiç ,úaMad`vedd zk`ln lr z`hgaxeriyìk ©©¨©¨§¨

,àeäLoeik ,eilr miaiigzn mc` ipa x`yy xeriyk epi`y s` ¤
.eipira aeyg `edy ezrc dlibe eripvdyíãà ìëåxg`áéiç ïéà §¨¨¨¥©¨

åéìòmixacd on cg`l xg` mc` eripvdy s` xac z`ved lr - ¨¨
,mixen`dàlàea did m`,BøeòéLk.jkn zegta eaiygd `l ixdy ¤¨§¦

ripvdy xacd z`ved lr aiig ripvnd mby ote` zx`an dpynd
drixfl e`ivedy xg`l m` ,mpn` :exeriyk wxøæç,ripvnd ea ¨©

,zncewd ezaygnk rpvend xaca ynzydl `ly jlnpeBñéðëäå§¦§¦
,cigid zeyxl miaxd zeyxnáéiç Bðéàxefgi m` oke ,ef dqpkd lr ¥©¨

,e`iveieàlàea did m`,BøeòéLkezaygn z` lhia ea xfgy oeiky ¤¨§¦
.mlern ederipvd `ly mc` ipa x`yk zeidl epic xfge ,dpey`xd

àøîâ
:dpyna oey`xd oicd oeyl lr dywn `xnbdéðúéîì déì änì- ¨¨¥§¦§¥

zepyl `pzd jxved recn'òéðönä'd`etxle `nbecle rxfl ©©§¦©
,`edy lka aiig e`ivedeéðúéì,dpyiy -àîâeãìe òøæì 'àéöBnä' ¦§¥©¦§¤©§§¨

,àeäL ìëa áéiç äàeôøìåoeik ,jk myl mcew mripvd `l m` s` §¦§¨©¨§¨¤
.mz`veda ezaygn dzid jkly

:dpynd zpeek z` x`an iia`,ééaà øîàxacd z` aiygd m` i`ce ¨©©©¥
e ,mcew eripvd `l m` s`e `edy lka s` aiig e`ivedeéàîa àëä̈¨§©

ïðé÷ñòm` wx `edy lk `ivend z` daiigy ,dpyna o`ke - ¨§¦©
,xaecn dna ,mcewn eripvdBòéðöäL ïBâkmixac jxevl dligzn §¤¦§¦

,el`çëLåokn xg`lìjxevàzLäå ,Bòéðöä äîdzre - §¨©§¨¦§¦§©§¨
`l` ,d`etx e` `nbec ,rxf jxevl eilr ayeg epi` e`ivenykà÷̈

àîúñ déì ÷étî`ly ,zial zian elhlhl oebk ,mzqa e`iven - ©¦¥§¨¨
mcewn eaiygdy iptn `l` ,d`vedd zaygn cvn eaiigl ozip

,ezrpvda
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc zay(iriax meil)

àîéúc eäîdfi`l gky d`vedd zryay oeiky xn`z `ny - ©§¥¨
ripvd jxevBzáLçî äìèa éìeha`vnpe ,jxev eze`l ripvdl ©¥¨§¨©£©§

df jxevl e`iven epi` mbe ,ezrpvd zngn xacd zeaiyg o`k oi`y
,exeriya `l` ez`ved lr aiig epi`y mixne` epiide ,mzqa `l`

ïì òîLî à÷yäNBòä ìk,mieqn jxevl `ly mzqa dyrnìò ¨©§©¨¨¨¤©
úòcd ezaygn,äNBò àeä äðBLàø.`edy lka s` aiige ©©¦¨¤

n `xnbd:drixfl d`vedd xeriya xi`n iax zhiy zx`aáø øîà̈©©
úçà ähç àéöBîa óà øéàî éaø äéä áéiçî ,ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§©¥¨¨©¦¥¦©§¦¦¨©©

,äòéøæì:`xnbd dywn .drixfl d`veda xeriy oi`y oeikàèéLt ¦§¦¨§¦¨
ixdy ,jk xaq xi`n iaxy heyt `ld -ïðz àeäL ìkepipy - ¨¤§©

xi`n iaxe ,`edy lka s` aiig e`ivede rxfl ripvndy epzpyna
.ezhiya df oic xnel l`eny jxved recne ,epzpyn z` dpy
dhga s` aiigy xnel l`eny jxved ok it lr s` :`xnbd zvxzn

oky ,zg`àîéúc eäîoeyldy ,xn`z `ny -'àeäL ìk'xn`py ©§¥¨¨¤
wx `a dpynaúøâBøbî é÷etàìjixv oi`y hrnle `ivedl - §©¥¦§¤¤

,milk`na d`vedd xeriyk zxbexbk xeriy `iveiyíìBòìeepi` §¨
aiigznàkéàc ãòxeriy `iveiy cr -,úéfkwx eaiygdy `vnpe ©§¦¨©©¦

,df xeriyaïì òîLî à÷.llk rxfl d`veda xeriy oi`y ¨©§©¨
`ivede jxevl ripvndy ,epzpyna iia` xe`ia lr dywn `xnbd

:`edy lka aiig mzqaé÷úî,äãeäé áøc déøa ÷çöé áø dì ó ©§¦¨©¦§¨§¥§©§¨
làäzòî àote`a ike ,ezrca ez`ved xeriy z` dzlz dpyndy ¤¨¥©¨
yìk àéöBäì áMéçivtgBúéa,zg` d`vedaáéiçéî àìc énð éëä ¦¥§¦¨¥¨¦©¦§Ÿ¦©©

déleëì ÷étîc ãòm`iveiy cr aiigzn epi`y xn`z dfa mb - ©§©¦§¥
hrn hrn m`ivede ezaygn gky m`e ,ezaygnk zg`k mlek

.xeht
:`xnbd zvxzníúä,zg`k ezia ivtg lk `ivedl ayga my - ¨¨

,íãà ìk ìöà Bzòc äìèaxac lk z`ved daeyg mdipiray ¨§¨©§¥¤¨¨¨
miaeyg md ixd ,d`etxl e` `nbecl e` rxfl ripvna j` ,exeriya
maiygdl ripvnd leki okle ,`edy lka mb mc` ipa x`y lv`

.zaya mz`veda aiigzdle
:dpyna epipy.BøeòéLk àlà åéìò ïéáéiç ïéà íãà ìëå§¨¨¨¥©¨¦¨¨¤¨§¦

:epzpyn lr zwleg dhiy d`ian `xnbdïéúéðúîepzpyn - ©§¦¦
xeriyk ea oi`yk ,exiag eripvdy xac `ivend z` dxhty

dzpyp ,ez`vedàéðúc ,øæòìà ïa ïBòîL éaøk àìc,`ziixaa §Ÿ§©¦¦§¤¤§¨¨§©§¨
ìk ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ììkxacøLk BðéàL[ie`x-] §¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤¥¨¥

òéðöäì,ezerixb zngn eze`åy xaceäBîk ïéòéðöî ïéàmeyn §©§¦©§¥©§¦¦¨
,hren exeriyyäæì øLëeäå`edy zenk cg` ipira ie`x dyrpe - §§©¨¤

àéöBäå øçà àáe ,Bòéðöäå,exiag ripvdy dn z`äæ áéiçúð §¦§¦¨©¥§¦¦§©¥¤
`ivedyäæ ìL BzáLçîaeaiygdy ripvnd zaygn iptn - §©£©§¤¤

.`edy zenk ezrpvda
:`ivend zaygn itl d`vedd xeriy oipra dkld d`ian `xnbd

àéöBä ,ïîçð áø øîà ,àáø øîàxeriya drixfl ie`xd lk`n ¨©¨¨¨©©©§¨¦
ì úøâBøbkjxevå ,äìéëàmiaxd zeyxa dgipdy mcewäéìò Cìîð ©§¤¤§£¦¨§¦§©¨¤¨

da ynzydlénð éà ,äòéøæìxeriya lk`n `ived m` ,sqep ote` - ¦§¦¨¦©¦
zxbexbkå ,äòéøæìdgipdy mcew,äìéëàì äéìò Cìîðipya ¦§¦¨§¦§©¨¤¨©£¦¨
mipte`dáéiç.z`hg ©¨

:`xnbd dywnàèéLtc ,`id dheyt ef dkld `ld -àëä ìéæ §¦¨¦¨¨
àøeòéL àkéà àëä ìéæå àøeòéL àkéàxg` jlz m` oia ixdy - ¦¨¦¨§¦¨¨¦¨¦¨

xeriy ea yiy xac `ived ,dlik` zaygn xg` oiae drixf zaygn
`a dne ,zxbexbk xeriy `ived ixdy ,ezaygn itl eilr aiigzdl

.epcnll ongp ax
oky ,z`f ycgl jxved ongp ax :`xnbd zvxznàîéúc eäî- ©§¥¨

xn`z `nyäáLçî àãça äçpäå äøé÷ò ïðéòa`dzy mikixvy - ¨¦©£¦¨§©¨¨©£¨©£¨¨
dil` qipkny zeyxa dgpdde dpnn `iveny zeyxdn dxiwrd

,zg` daygnaàkéì àäådgpda ixdy ,df i`pz miiwzp `l o`ke - §¨¥¨
,xeht didie ,dxiwran xg` jxevl ynzydl aygïì òîLî à÷̈©§©¨

.aiig ,xeriy did dgpdae dxiwray oeiky
:ongp ax ly epic oirk d`ved ipte` dnk ly mpica wtq,àáø éòä¥¨¨

e xwräçôúå ,äòéøæì úøâBøb éöç àéöBäaiigy zxbexbk xeriyl ¦£¦§¤¤¦§¦¨§¨§¨
,dlik`l e`ivend eilräéìò Cìîðåda ynzydläìéëàì,dgipde §¦§©¨¤¨©£¦¨

eäî:ewitq z` `ax yxtne .epic dn -éöîz íà[dvxz-]øîBì ©¦¦§¥©
oky ,ongp ax ly epicn dpey df ote`yáéiçéîc àeä íúä`weec - ¨¨§¦©©

oeik aiig myàøeòéL àkéà àëä ìéæå àøeòéL àkéà àëä ìéæc- §¦¨¨¦¨¦¨§¦¨¨¦¨¦¨
,dipyd ezaygn xg` oiae dpey`xd ezaygn xg` jlz m` oiay
ie`xy zxbexbk epiidc eaiignd xeriy ez`veda did mdipya ixd
z` cixtn ezaygn iepiy oi` okle ,dlik`l dipyd daygnl mb

la` ,dgpddn dxiwrdàëä,o`k -äåä àì d÷tàc àðcéòác ïåék ¨¨¥¨¦§¦§¨§©§¨Ÿ£¨
äìéëà øeòéL déaxeriy ea did `l e`ivedy onfay oeik - ¥¦£¦¨

,dgpdd zra ezaygnk dlik`l creiny xac aiignd zxbexbk
y okzi,áéiçéî àìdaygnl dgpdl dxiwrd oia ezaygn iepiyy Ÿ¦©©

dxiwrd z` cixtn ,dxiwrd zrya dilr aiigzdl ie`x did `ly
.dgpddnàîìéc Bà`ny -déìò áéLç àìå ÷ézLéà eléàc ïåék ¦§¨¥¨§¦¦§¦§Ÿ£¦£¥

,dlik`l eilr ayeg did `le ,dgpdd zrya wzey did m`y -
did ,dpey`xd ezrc lr `ivedl jiynn did `l`áéiçéî¦©©

énð àzLä ,äòéøæc äáLçnàzaygnl dpiyyk ,eiykr mb - ©©£¨¨¦§¦¨©§¨©¦
oiae dlik`l oia aiignd xeriy ez`veda dzr yiy oeik ,dlik`

,drixfl,áéiçéî.melk rxbn ezaygn iepiy oi`e ¦©©
:sqep ote`a wtzqn `axøîBì éöîz íàåmcewd wtqd z` heytl §¦¦§¥©

c ,aeigldéìò áéLç àìå ÷ézLéà eléàc ïåékdlik`láéiçéî ¥¨§¦¦§¦§Ÿ£¦£¥¦©©
äáLçnàdpey`xénð àzLä ,äòéøæcayge dpiyyk mb eiykr - ©©£¨¨¦§¦¨©§¨©¦
dlik`l,áéiçéîm` ,`ede ,xg` ote`a wtzqdl yi oiicràéöBä ¦©©¦

å ,äìéëàì úøâBøbkdgipdy mcew,ä÷îöxeriy da oi` dzre ©§¤¤©£¦¨§¨§¨
,dlik`l d`veda aiigndåf`,äòéøæì äéìò Cìîðxeriyy §¦§©¨¤¨¦§¦¨

,dgipde ,`edy lka dz`vedeäîiccv z` `ax x`ane .epic dn - ©
:wtqdáéiçéî àì àúéén÷ äáLçnà ÷ézLéà ék éàcå àëäo`k - ¨¨©©¦¦§¦©©£¨¨©©§¨Ÿ¦©©

did `l ,drixfl ayeg did `le dgpdd zrya wzey did m` i`ce
`linne ,xeriyd xqgp ixdy ,dlik`l dpey`xd ezaygn lr aiig
dgpdd sxvl ezaygn lirez `l ,drixfl ezaygn dpiy m` s`

.eaiigle dxiwrlàîìéc Bà,xn`z `ny -ïðéìæà àzLä øúa ¦§¨¨©©§¨¨§¦©
áéiçéîeeaiigl xeriy da yiy oeike ,dgpdd zry xg` mikledy - ¦©©

zrya `diy jxev oi`e ,aiig ,dry dze`ay ezaygn itl ez`veda
.dxiwrd zrya mb eaiignd xeriy dgpdd

:sqep ote`a wtzqn `axøîBì éöîz íàå,mcewd wtqd heytl §¦¦§¥©
,áéiçéîe ïðéìæà àzLä øúam` ,xg` ote`a wtzqdl yi oiicr ¨©©§¨¨§¦©¦©©
e ,äìéëàì úøâBøbk àéöBädxiwrd xg`lå ,ä÷îödgipdy mcew ¦©§¤¤©£¦¨¨§¨§

äçôúå äøæç,dgipde ,dligzakeäîz` `ax x`ane .epic dn - ¨§¨§¨§¨©
m`d ,wtqd iccvïéðòì éeçéc Lézk`ln,úaLdgcp m`y xnelk ¥¦§¦§©©¨

ie`xe exeriyl xfg m` s` jkl xfeg epi` aey ,dk`ln zxezn xacd
did m`e ,eaiigln ezxiwr dzgcp dwnvyky oeik ,o`k s`e ,jkl
xacd xfg m` s` ef dxiwr lr eaiigl oi` aey ,xeht did jk dgipn

,eaiignd xeriylBày,úaL ïéðòì éeçéc ïéàdgipdyky oeike ¥¦§¦§©©¨
s` ,dgpda oiae dxiwra oia aeig xeriy dide ,dgtze dxfgy xg`l

.ez`ved lr aiig mewn lkn ,dwnvy odipia onf didy
:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,dnewna ef dl`y cenrz - ¥

y oipra `ax ly sqep wtq d`ian `xnbd:d`ved xeridéðéî àòa§¨¦¥
[l`y-]eäî ,àîè úéáì äîeøz úéfk ÷øæ ,ïîçð áøî àáødn - ¨¨¥©©§¨¨©©©¦§¨§©¦¨¥©

.oicd
:`xnbd zxxanéàîì,`ax wtzqp dn oiprl -éà[m`-]ïéðòì §©¦§¦§©

a d`ved,úaLzeyx `edy zial miaxd zeyxn ewxfy oebke ©¨
e` d`ved zk`ln meyn ef dwixf lr aiig m` `ax wtzqpe ,cigid

`ld ,`lïðéòa úøâBøbk,aiigziy ick zxbexbk `iveiy jixv - ©§¤¤¨¦©
e ,xeht i`ceae zifk wxf `edeéàwtzqp m` -,äàîeè ïéðòìepiidc ¦§¦§©§¨

ixd ,`l e` mixg` milk`n dzrn `nhl df zifk `nhp m`äöéak©¥¨
ïðéòa ïéìëBàick dviak xeriya `nhd lke`d didiy jixv - ¨¦¨¦©

.`ax wtzqp dnae .zifk wx wxf `ede ,`nhl ie`x didiy
:`xnbd zvxzníìBòì`ax wtzqp,úaL ïéðòìxeriy jixvy s`e §¨§¦§©©¨
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המשך בעמוד ל

ezny in` cenr `v sc ± iyily wxtzekxa

àîéúc eäî.FzrpvdA xEkf did `NW d`vFd zrWA gkWC oeiM:BzáLçî Bì äìèa. ©§¥¨¥¨§¨©¦§©¨¨¤Ÿ¨¨¨§©§¨¨¨§¨©£©§
zaWgn zEaiWg `l o`M oi`e,drpvdd`vFd zaWgn `le:ì"î÷.mzq dUFrd lkC §¥¨Ÿ£¦©£¤¤©§¨¨§Ÿ©£¤¤¨¨§¨¨¤§¨

DizEaiWgaE ,dUFr dpFW`xd zrC lri`w `Ow:ïðz àeäL ìk.iAx dpWn mzqE ©©©¨¦¨¤©£¦¥©¨¨¥¨¤§©§¨¦§¨©¦
xi`n:é÷BtàìúøâBøbî.oilkF` x`WC:äzòî àlà.Yxn`wcM ,opilYDiYrcA 'ipznC ¥¦§©¥¦§¤¤¦§¨¨¦¤¨¥©¨§©§¦§©§¥¨¥©¦§¨¨§©§

Dil YaWgn dpFW`x zrC lrC mEXn¦§©©©¦¨©§©§§¥
`xEriW:Búéa ìk àéöBäì áMéç.d`vFdA ¦¨¦¥§¦¨¥§¨¨

DNEM `ivFd oM m` `N` DaWg` `lC ,zg ©̀©§¨©§§¨¤¨¦¥¦¨
cg`M:éîð éëä.ikC`wR``l `YxER `YxER §¤¨¨¦©¦§¦©§¨§¨§¨¨
aiIgin!?dézòc äìèa.aiWgC `xEriWe ¦©©¨§¨©§¥§¦¨©£¦
iWpi`l-aiWg:àlà ïéáéiç ïéà íãà ìëå ¤¡¨¥£¦§¨¨¨¥©¨¦¤¨

BøeòéLk.Fripvde dfl xWkEdW t"r`e: §¦§¤§©¨¤§¦§¦
úøâBøbk.,d`vFdlE dlik`l `xEriW `Mi` ©§¤¤¦¨¦¨©£¦¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc zay(iriax meil)

àöBéeilr xearl ez`ivi zaygp ,ycwndn ez`va mgld lr lgy ¥
e`laaxeriy zlik`úéfk,epnnénð úaL ïéðòìaiigzi.úéfëa ©©©¦§¦§©©¨©¦§©©¦

,zxbexba `ed xeriydy xn` `l` jk xn` `l le`y `a`y jkne
liredy meyn zay zk`lna xeriykn zegt miaiygn oi`y gken
,zaya `nh zial dnexz zifk wxefa oicd `ed ok m`e ,xg` xeqi`l
oiprl zifkd zeaiyg zngn d`ved zk`ln meyn aiig epi`y

.d`nehd znlyd
:ongp ax zii`x z` `xnbd dgecàzLä éëäjipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

mb jk ,zifka aiig epi` zaya miycwd mgl z`veday myky ,dzr
`l dviakl milyn `edyk `nh zial zaya dnexz zifk zwixfa

ixd ,aiigziíúä,m`ivedy miycwa my -dé÷tàcîcin - ¨¨¦§©§¥
e`ivedykàöBéa déì ìéñtéà äøæòä úîBçì õeçmeyn lqtp - §©¨£¨¨¦§¦¥§¥

eli`e ,miaxd zeyxl e`ived `l oiicry s` ,`veiàì úaMà©©¨Ÿ
áéiçéîaiigzn epi` zaya d`ved zk`ln meyn -ãòokn xg`l ¦©©©

déì ÷étîce`ivenyk -,íéaøä úeLøìdxar xak dry dze`ae §©¦¥¦§¨©¦
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,zifka s` aiige zaya d`vedd xeriy dpzyn jk meyny mixne`

.zxbexbka epk lr x`yp d`vedd xeriy mewn lkny e`
:dpyna epipy.BøeòéLk àlà áéiç Bðéà Bñéðëäå øæç̈©§¦§¦¥©¨¤¨§¦

:`xnbd dywn,àèéLtmixacd x`y e` erxf `ly oeik ixdy §¦¨
recne ,ripvd dkxevly dpey`xd ezaygn z` lhia ,dvxy

:`xnbd zvxzn .ezepyl `pzd jxvedéàîa àëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¨§©
ïBâk ,ïðé÷ñòmcew dpey`xd ezaygnn yxetna ea xfg `ly ¨§¦©§

`l` ,eqipkdyøöBàì B÷øfLlk mr cgi zeidl zexitd ly ¤§¨¨¨
ezaygn z` lhiay giked jkay ,ecal egipdl citwd `le ,zexitd
zexitd jeza ahid axrzp `ly xaecn mewn lkne ,dpey`xd

økéð BîB÷îem`y dpyna zepyl jxved xkip enewny oeike ,mdipia §¦¨
oky ,exeriyk `l` aiig epi` eqipkde xfgàîéúc eäî`ny - ©§¥¨

y xn`zøkéð BîB÷îc ïåék`l` ,eizexit oia eaxiry ink oecip epi` ¥¨¦§¦¨
oiicre ,envr ipta eripvdk aygpéà÷ àúéén÷ déúléîaepica - §¦§¥©©§¨¨¥

,`edy lka exeriyy cner `ed oey`xdïì òîLî à÷okl - ¨©§©¨
,`pzd eprinydøöBàì dé÷øæcîmr xve`l ewxfy jkny - ¦§©§¥¨¨
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.ripvd dkxevly dpey`xd ezaygn z`

äðùî
ipica dkiynn `id ,d`ved zk`ln xeriya dpynd dwqry oeikn

:mitqep d`vedïéìëBà àéöBnäcigid zeyxnäte÷ñàä ìò ïðúðe ©¦¨¦§¨¨©¨¦§¨
,uegan ziad gztay zlcd oztn -øæçL ïéa`edïàéöBäåxg`l ¥¤¨©§¦¨

e ,miaxd zeyxl dtewq`dn oknøeèt ,øçà ïàéöBäL ïéá,`ivend ¥¤¦¨©¥¨
zeyxl cigid zeyxn `ivedy `vnp `ivede xfg `ed m`y s`e
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,úçà úáa Bzëàìî äNòcigid zeyxn ,minrt izya `l` ¨¨§©§§©©©

aeig mewnn xwry `vnpe ,miaxd zeyxl dtewq`dne ,dtewq`l
.aeig mewna gipde xeht mewnn xwr jk xg`e ,xeht mewna gipde

:dtewq`l d`veda sqep oic zx`an dpyndäàéìî àéäL äte÷¨¤¦§¥¨
,úBøétcigid zeyxn d`ivedyäðBöéçä äte÷ñà ìò dðúðe- ¥§¨¨©¦§¨©¦¨

`ahvi`,ziad zlc oztn iptly [hihe mipa`n iepa jenp lzek]
xzep dherine ,dtewq`d lr gpene uegl `vi dtewd aexy ote`a

,cigid zeyxaáBøL ét ìò óàdúBøétzeyxn e`vi dtewd jezay ©©¦¤¥
micnere miaxd zeyxl cigidìk úà àéöBiL ãò øeèt ,õeçaî¦©¨©¤¦¤¨

,ätewädtewd lk z` dligza `ived ok m` `l` aiig epi` xnelk ©¨
.zg` zaa

àøîâ
:dpynd ly oey`xd oica dpc `xnbdäte÷ñà éàäef dtewq` - ©¦§¨

dilr mpzpe cigid zeyxn milke` `ived m`y] `yixa diepyd
,[xeht xg` e` `ed m`ivede xfgeéàî,`id dn -àîéìéàm` - ©¦¥¨

y xn`päte÷ñàefíéaøä úeLø`ivendy xnel ozip ike ,`id ¦§¨§¨©¦
ef dtewq`l cigid zeyxn÷étî à÷ àä ,øeèt`iven `ed ixd - ¨¨¨©¦

àlà ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîy ,xn`p dnäte÷ñàefúeLø ¥§©¨¦¦§¨©¦¤¨¦§¨§
ãéçiä,xn` cvik ok m` ,`idøæçL ïéaenvr `edïàéöBäå ©¨¦¥¤¨©§¦¨

e miaxd zeyxl ef dtewq`n÷étî à÷ àä ,øeèt øçà ïàéöBäL ïéá¥¤¦¨©¥¨¨¨©¦
`iven `ed ixd -.íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî¥§©¨¦¦§¨©¦

:`xnbd zx`an okläte÷ñà ,àlàefúéìîøkddeaby ,`id ¤¨¦§¨©§§¦
,migth drax` dagxe ,dryzn dzegte xzei e` migth dyly

,dxezd on d`ved xeqi` da oi`yïì òîLî à÷ àäåmewn lkne - §¨¨©§©¨
ycgl ick ,xehty eprinydl `pzd jxvedàîòèmrhdy - ©£¨

iptn `ed edepxhtyçðcutgdúéìîøëacigid zeyxn ezxiwr oia §¨§©§§¦
,miaxd zeyxa ezgpdláéiçéî úéìîøëa çð àì àäm` mle` - ¨Ÿ¨§©§§¦¦©©

zeyxl cigid zeyxn zg` zaa exiard `l` ,zilnxka gp `l
z` mipc oi`e ,aiig `ed ixd ,zilnxk jxc exiardy s` ,miaxd
eteb zgpd z` aeygpe ,ezkild jxca cnery ink jldnd mc`d
zeyxn `iven lkk aygp `l` ,fge`y utgd z` gipd mb eli`k

.aiige miaxd zeyxl cigid
:`xnbd zwiicneéàfò ïák àìc ïéúéðúî`ly dzpyp epzpyn - ©§¦¦§Ÿ§¤©©

,df oipra i`fr oa zhiykàéðúc,`ziixaa epipyy -úeðçî àéöBnä §©§¨©¦¥£
cigid zeyx `idyàéèìôìmiaxd zeyx -åéèñ Cøcswen mewn - ¦§©§¨¤¤§¨

zilnxk `edy ,daiyil ze`ahvi`cin e`ived `l` my egipd `le ,
,miaxd zeyxl,øèBt éàfò ïáe .áéiçoecip jldn mc` mb ezhiyly ©¨¤©©¥

ezkild jxca cnery ink(:d lirl)zgpdk mb zaygp eteb zgpde ,
ezk`ln dyr `le ,ezkild mewna utgd z` gipdy `vnpe ,utgd

.zilnxka mb gp ixdy ,zg` zaa
:dpyna epipy'åë äàéìî àéäL äte÷dtewq` lr dpzpe zexit ¨¤¦§¥¨

lk z` `iveiy cr ,xeht uegan zexit aexy it lr s` ,dpevigd
.dtewd

zwelgn d`iane ,zexitd ipin lka xn`p df oic m` dpc `xnbd
:dfaeðL àì ,äi÷æç øîà,dtewd lk z` `iveiy cr aiigzn epi`y ¨©¦§¦¨Ÿ¨

a àlà`iven,ïéòelãå ïéàeMé÷ äàéìî äte÷mikex` mdy ¤¨§¨§¥¨¦¦§¦¦
dtewd lk z` `ived `ly onf lky ,dtewd agex z` mi`lnne

,ixnbl e`vi `l md s` ,miaxd zeyxlìáàdzid m`äàéìîipirxb £¨§¥¨
,áéiç ,ìcøçe`vi ixd ,dtewd zvwn z` `ived m` s`y oeik ©§¨©¨

zeyxa oiicr ewlgy ilka micbe`n md mby s` ,mzenlya mipirxb
:eixacn `xnbd zwiicn .cigidøáñ÷ àîìà,xaeq diwfgy gken - ©§¨¨¨©

yãâà déîL àì éìk ãâàoeike ,xeaig eny oi` ilk ici lry xeaig - ¤¤§¦Ÿ§¥¤¤
mixaegn wxe ,miaxd zeyxa lreta mi`vnp lcxgd ipirxbn wlgy

ilkd oi` ,ilkd ici lr cigid zeyxlmiaygp zeidl mxagl liren
.aiig okle ,miaxd zeyxl m`ivedy `vnpe ,cigid zeyxa migpenk

eléôà ,øîà ïðçBé éaøådtew `ived m`,ìcøç äàéìî`ly onf lk §©¦¨¨¨©£¦§¥¨©§¨
dtewd lk d`vi.øeèt:eixacn `xnbd zwiicnøáñ÷ àîìà- ¨©§¨¨¨©

y ,xaeq opgei iaxy gkenãâà déîL éìk ãâàilk ici lr xeaig - ¤¤§¦§¥¤¤
,miaxd zeyxa mi`vnp lcxgd ipirxbn wlgy s` okle ,xeaig eny
,ixnbl cigid zeyxn `vi `ly ilk jeza mdy xg`n mewn lkn
`ly `vnpe ,cigid zeyxa migpenk miaygp zeidl mxagn ilkd

.xehte ,miaxd zeyxl m`ived
:dpynd zxaqa dywzn `xif iaxïéúéðúî ,àøéæ éaø øîàdn - ¨©©¦¥¨©§¦¦

,epzpyna df oica xn`pyïðçBé éaøk àìãe à÷éc äi÷æçk àìc§Ÿ§¦§¦¨©§¨§Ÿ§©¦¨¨
à÷éc.opgei iaxk `lye diwfgk `ly wiecn -,à÷éc àì äi÷æçk ©§¨§¦§¦¨Ÿ©§¨
éðz÷caiigzn epi` `ivendy,ätewä ìk úà àéöBiL ãòwiecne §¨¨¥©¤¦¤¨©¨
,jknätewä ìëc àîòèz` `ivedy iptn `ed aiigy mrhdy - ©£¨§¨©¨

,dtewd lkàäz` wx `ived m` j` -,úBøétä ìkzvwn j` ¨¨©¥
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ixd ,aiigziíúä,m`ivedy miycwa my -dé÷tàcîcin - ¨¨¦§©§¥
e`ivedykàöBéa déì ìéñtéà äøæòä úîBçì õeçmeyn lqtp - §©¨£¨¨¦§¦¥§¥

eli`e ,miaxd zeyxl e`ived `l oiicry s` ,`veiàì úaMà©©¨Ÿ
áéiçéîaiigzn epi` zaya d`ved zk`ln meyn -ãòokn xg`l ¦©©©

déì ÷étîce`ivenyk -,íéaøä úeLøìdxar xak dry dze`ae §©¦¥¦§¨©¦
meyn zay oiprl dzngn eaiigl oi` okle ,`vei leqt cvn ezeaiyg

mle` ,d`vedàëä,zaya `nh zial dnexz zifk wxefa o`k - ¨¨
a d`vedd zk`lnå úaLoiprl sexivdïééúà÷ éããä éãäa ,äàîeè ©¨§§¨©£¥£¨¥¨¨§¨

`l ,ziaa eidy milke`d x`y mr zifkd sxhvpy cry ,cgi e`a -
m`d `ax wtzqp okle ,d`nehl `le zayl `l xeriy ea did
,zifka s` aiige zaya d`vedd xeriy dpzyn jk meyny mixne`

.zxbexbka epk lr x`yp d`vedd xeriy mewn lkny e`
:dpyna epipy.BøeòéLk àlà áéiç Bðéà Bñéðëäå øæç̈©§¦§¦¥©¨¤¨§¦

:`xnbd dywn,àèéLtmixacd x`y e` erxf `ly oeik ixdy §¦¨
recne ,ripvd dkxevly dpey`xd ezaygn z` lhia ,dvxy

:`xnbd zvxzn .ezepyl `pzd jxvedéàîa àëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¨§©
ïBâk ,ïðé÷ñòmcew dpey`xd ezaygnn yxetna ea xfg `ly ¨§¦©§

`l` ,eqipkdyøöBàì B÷øfLlk mr cgi zeidl zexitd ly ¤§¨¨¨
ezaygn z` lhiay giked jkay ,ecal egipdl citwd `le ,zexitd
zexitd jeza ahid axrzp `ly xaecn mewn lkne ,dpey`xd

økéð BîB÷îem`y dpyna zepyl jxved xkip enewny oeike ,mdipia §¦¨
oky ,exeriyk `l` aiig epi` eqipkde xfgàîéúc eäî`ny - ©§¥¨

y xn`zøkéð BîB÷îc ïåék`l` ,eizexit oia eaxiry ink oecip epi` ¥¨¦§¦¨
oiicre ,envr ipta eripvdk aygpéà÷ àúéén÷ déúléîaepica - §¦§¥©©§¨¨¥

,`edy lka exeriyy cner `ed oey`xdïì òîLî à÷okl - ¨©§©¨
,`pzd eprinydøöBàì dé÷øæcîmr xve`l ewxfy jkny - ¦§©§¥¨¨

i`ce ,zexitd oia xkip enewny s` ,eizexitdéìèa éìehalhia - ©¥©§¥
.ripvd dkxevly dpey`xd ezaygn z`

äðùî
ipica dkiynn `id ,d`ved zk`ln xeriya dpynd dwqry oeikn

:mitqep d`vedïéìëBà àéöBnäcigid zeyxnäte÷ñàä ìò ïðúðe ©¦¨¦§¨¨©¨¦§¨
,uegan ziad gztay zlcd oztn -øæçL ïéa`edïàéöBäåxg`l ¥¤¨©§¦¨

e ,miaxd zeyxl dtewq`dn oknøeèt ,øçà ïàéöBäL ïéá,`ivend ¥¤¦¨©¥¨
zeyxl cigid zeyxn `ivedy `vnp `ivede xfg `ed m`y s`e

xeht mewn lkn ,d`ved meyn aiig ok dyerdy miaxdàlL éðtî¦§¥¤Ÿ
,úçà úáa Bzëàìî äNòcigid zeyxn ,minrt izya `l` ¨¨§©§§©©©

aeig mewnn xwry `vnpe ,miaxd zeyxl dtewq`dne ,dtewq`l
.aeig mewna gipde xeht mewnn xwr jk xg`e ,xeht mewna gipde

:dtewq`l d`veda sqep oic zx`an dpyndäàéìî àéäL äte÷¨¤¦§¥¨
,úBøétcigid zeyxn d`ivedyäðBöéçä äte÷ñà ìò dðúðe- ¥§¨¨©¦§¨©¦¨

`ahvi`,ziad zlc oztn iptly [hihe mipa`n iepa jenp lzek]
xzep dherine ,dtewq`d lr gpene uegl `vi dtewd aexy ote`a

,cigid zeyxaáBøL ét ìò óàdúBøétzeyxn e`vi dtewd jezay ©©¦¤¥
micnere miaxd zeyxl cigidìk úà àéöBiL ãò øeèt ,õeçaî¦©¨©¤¦¤¨

,ätewädtewd lk z` dligza `ived ok m` `l` aiig epi` xnelk ©¨
.zg` zaa

àøîâ
:dpynd ly oey`xd oica dpc `xnbdäte÷ñà éàäef dtewq` - ©¦§¨

dilr mpzpe cigid zeyxn milke` `ived m`y] `yixa diepyd
,[xeht xg` e` `ed m`ivede xfgeéàî,`id dn -àîéìéàm` - ©¦¥¨

y xn`päte÷ñàefíéaøä úeLø`ivendy xnel ozip ike ,`id ¦§¨§¨©¦
ef dtewq`l cigid zeyxn÷étî à÷ àä ,øeèt`iven `ed ixd - ¨¨¨©¦

àlà ,íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîy ,xn`p dnäte÷ñàefúeLø ¥§©¨¦¦§¨©¦¤¨¦§¨§
ãéçiä,xn` cvik ok m` ,`idøæçL ïéaenvr `edïàéöBäå ©¨¦¥¤¨©§¦¨

e miaxd zeyxl ef dtewq`n÷étî à÷ àä ,øeèt øçà ïàéöBäL ïéá¥¤¦¨©¥¨¨¨©¦
`iven `ed ixd -.íéaøä úeLøì ãéçiä úeLøî¥§©¨¦¦§¨©¦

:`xnbd zx`an okläte÷ñà ,àlàefúéìîøkddeaby ,`id ¤¨¦§¨©§§¦
,migth drax` dagxe ,dryzn dzegte xzei e` migth dyly

,dxezd on d`ved xeqi` da oi`yïì òîLî à÷ àäåmewn lkne - §¨¨©§©¨
ycgl ick ,xehty eprinydl `pzd jxvedàîòèmrhdy - ©£¨

iptn `ed edepxhtyçðcutgdúéìîøëacigid zeyxn ezxiwr oia §¨§©§§¦
,miaxd zeyxa ezgpdláéiçéî úéìîøëa çð àì àäm` mle` - ¨Ÿ¨§©§§¦¦©©

zeyxl cigid zeyxn zg` zaa exiard `l` ,zilnxka gp `l
z` mipc oi`e ,aiig `ed ixd ,zilnxk jxc exiardy s` ,miaxd
eteb zgpd z` aeygpe ,ezkild jxca cnery ink jldnd mc`d
zeyxn `iven lkk aygp `l` ,fge`y utgd z` gipd mb eli`k

.aiige miaxd zeyxl cigid
:`xnbd zwiicneéàfò ïák àìc ïéúéðúî`ly dzpyp epzpyn - ©§¦¦§Ÿ§¤©©

,df oipra i`fr oa zhiykàéðúc,`ziixaa epipyy -úeðçî àéöBnä §©§¨©¦¥£
cigid zeyx `idyàéèìôìmiaxd zeyx -åéèñ Cøcswen mewn - ¦§©§¨¤¤§¨

zilnxk `edy ,daiyil ze`ahvi`cin e`ived `l` my egipd `le ,
,miaxd zeyxl,øèBt éàfò ïáe .áéiçoecip jldn mc` mb ezhiyly ©¨¤©©¥

ezkild jxca cnery ink(:d lirl)zgpdk mb zaygp eteb zgpde ,
ezk`ln dyr `le ,ezkild mewna utgd z` gipdy `vnpe ,utgd

.zilnxka mb gp ixdy ,zg` zaa
:dpyna epipy'åë äàéìî àéäL äte÷dtewq` lr dpzpe zexit ¨¤¦§¥¨

lk z` `iveiy cr ,xeht uegan zexit aexy it lr s` ,dpevigd
.dtewd

zwelgn d`iane ,zexitd ipin lka xn`p df oic m` dpc `xnbd
:dfaeðL àì ,äi÷æç øîà,dtewd lk z` `iveiy cr aiigzn epi`y ¨©¦§¦¨Ÿ¨

a àlà`iven,ïéòelãå ïéàeMé÷ äàéìî äte÷mikex` mdy ¤¨§¨§¥¨¦¦§¦¦
dtewd lk z` `ived `ly onf lky ,dtewd agex z` mi`lnne

,ixnbl e`vi `l md s` ,miaxd zeyxlìáàdzid m`äàéìîipirxb £¨§¥¨
,áéiç ,ìcøçe`vi ixd ,dtewd zvwn z` `ived m` s`y oeik ©§¨©¨

zeyxa oiicr ewlgy ilka micbe`n md mby s` ,mzenlya mipirxb
:eixacn `xnbd zwiicn .cigidøáñ÷ àîìà,xaeq diwfgy gken - ©§¨¨¨©

yãâà déîL àì éìk ãâàoeike ,xeaig eny oi` ilk ici lry xeaig - ¤¤§¦Ÿ§¥¤¤
mixaegn wxe ,miaxd zeyxa lreta mi`vnp lcxgd ipirxbn wlgy

ilkd oi` ,ilkd ici lr cigid zeyxlmiaygp zeidl mxagl liren
.aiig okle ,miaxd zeyxl m`ivedy `vnpe ,cigid zeyxa migpenk

eléôà ,øîà ïðçBé éaøådtew `ived m`,ìcøç äàéìî`ly onf lk §©¦¨¨¨©£¦§¥¨©§¨
dtewd lk d`vi.øeèt:eixacn `xnbd zwiicnøáñ÷ àîìà- ¨©§¨¨¨©

y ,xaeq opgei iaxy gkenãâà déîL éìk ãâàilk ici lr xeaig - ¤¤§¦§¥¤¤
,miaxd zeyxa mi`vnp lcxgd ipirxbn wlgy s` okle ,xeaig eny
,ixnbl cigid zeyxn `vi `ly ilk jeza mdy xg`n mewn lkn
`ly `vnpe ,cigid zeyxa migpenk miaygp zeidl mxagn ilkd

.xehte ,miaxd zeyxl m`ived
:dpynd zxaqa dywzn `xif iaxïéúéðúî ,àøéæ éaø øîàdn - ¨©©¦¥¨©§¦¦

,epzpyna df oica xn`pyïðçBé éaøk àìãe à÷éc äi÷æçk àìc§Ÿ§¦§¦¨©§¨§Ÿ§©¦¨¨
à÷éc.opgei iaxk `lye diwfgk `ly wiecn -,à÷éc àì äi÷æçk ©§¨§¦§¦¨Ÿ©§¨
éðz÷caiigzn epi` `ivendy,ätewä ìk úà àéöBiL ãòwiecne §¨¨¥©¤¦¤¨©¨
,jknätewä ìëc àîòèz` `ivedy iptn `ed aiigy mrhdy - ©£¨§¨©¨

,dtewd lkàäz` wx `ived m` j` -,úBøétä ìkzvwn j` ¨¨©¥
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc zay(iying meil)

ìé÷Lå déì ò÷ôî éòa éàc,wfpiy ilan erxewl leki dvex m`y - §¦¨¥©§©¥§¨¦
dxfge ,mz`ivi zrn o`pw ok m`e ,ze`veid zernd z` lehile
,xeaig aygp ilk ici lr xeaigy eixacly ,opgei iax lr `iyewd
`vnpe ,qikd lk z` `iveiy cr zaya d`ved meyn aiigzn epi`e
,mdipy lr aiigzdl jixve ,zay xeqi` mcew lg daipb xeqi`y

.daipbd lr minelyzn xehty x`ean `ziixaa eli`e
qikd z` xxbnd z` minelyzn dxhty `ziixad :`xnbd zvxzn

dxaic ,`veie eilra zianàkñðasqk zekizga `ln qika - §©§¨
onf lke ,elek qikd z` `iveiy cr znlyp mz`ved oi`y ,zekex`
zay xeqi`e daipbd xeqi`y `vnpe ,oze` dpw `l mipta owlgy

.cg`k mi`a
:`xnbd dywnïéöðL àkéàc ïåéëåzerevx qikd ileya yiy - §¥¨§¦¨§¨¦

,dxiywdéîet ãò déì ÷étîcr elek qikd z` `ivedl leki ixd - ©¦¥©¥
,egztìé÷Lå éøLåzekizg z` lehie qikd gzt z` xizi f`e - §¨¥§¨¦

,oze` dpw ok zeyrl eciay oeike ,sqkdéàebî éãéâà ïéöðLe- §¨¦£¦¦¦©©
`linne ,e`vi `ly oeik miptl zexaegn oiicr eileyay zerevxde
,zaya d`ved meyn aiig epi` oiicr ,xeaig aygp dfy opgei iaxl
qik xxbndy `ziixaa x`ean recne ,dk`lnd dxnbp `ly oeik
zvxzn .zaya d`ved meyn aiigy oeik minelyzn xeht e`ivene

ote`a `ziixaa xaecn :`xnbdïéöðL àkéìc,zerevx qikl oi`y - §¥¨§¨¦
.zaya d`ved lr xeariy mcew daipbd lr aiig epi` oklecere

:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàå,uxzl lkez dvxz m`e -úéàc §¦¨¥¥¨§¦
déì,zerevx qikl yiy -déåléò éëøkîeeilr zekexk od j` - ¥¦¨§¦¦¨¥

,zerevxd `la elek `viy ote` oi` okle ,epnn zekynp opi`e
okle ,cg`k mi`a zay xeqi`e daipb xeqi` elek z`ivia `linne

.minelyzn xeht
:opgei iaxe diwfg zwelgna ewlgpy mitqep mi`xen`àáø øîà ïëå§¥¨©¨¨

y ,diwfgkeðL àìlr dpzpe zexit d`iln `idy dtewy ,dpyna Ÿ¨
lk z` `iveiy cr ,xeht uegan zexit aexy s` ,dpevigd dtewq`d

,dtewda àlà`ivenïéòelãå ïéàeMé÷ äàìî äte÷mikex` ¤¨§¨§¥¨¦¦§¦¦
dtewd lk z` `ived `ly onf lky ,dtewd agex z` mi`lnnd

,e`vi `l md s` ,miaxd zeyxlìáàdzid m`äàìîipirxb,ìcøç £¨§¥¨©§¨
,áéiçmipirxb e`vi ixd ,dtewd zvwn z` `ived m` s`y oeik ©¨

,mzenlyaøáñ÷ àîìày xaeqy gkene -ãâà déîL àì éìk ãâà ©§¨¨¨©¤¤§¦Ÿ§¥¤¤
e`vi mipirxbd on wlgy oeike ,xeaig eny oi` ilk ici lry xeaig -
mpi` ,ilkd ici lr cigid zeyxl mixaegn wxe ,miaxd zeyxl
miaxd zeyxl m`ived lretay oeike ,zay oiprl xeaig miaygp

e .aiigeléôà ,øîà ééaàdtew `ived m`äàìîipirxb,ìcøçlk ©©¥¨©£¦§¥¨©§¨
tewd lk d`vi `ly onfdøáñ÷ àîìà ,øeètxaeqy gkene - ¨©§¨¨¨©

yãâà déîL éìk ãâàs` okle ,xeaig eny ilk ici lr xeaig - ¤¤§¦§¥¤¤
`ly ilk jeza mdy oeik ,miaxd zeyxl e`vi mipirxbd on wlgy
`ly oeike ,cigid zeyxl mxagn ilkd ,ixnbl cigid zeyxn `vi

.xeht miaxd zeyxl elek `vi
z` etilgde ,mdixacn mda exfg `axe iia` :`xnbd d`ian

e ,mzhiyàáøc déúhéLa ééaà í÷`ax zhiya wifgde iia` cnr - ¨©©¥§¦¨¥§¨¨
oke ,xeaig epi` ilk ici lr xeaigyééaàc déúhéLa àáø í÷cnr - ¨¨¨§¦¨¥§©©¥

.xeaig aygp ilk ici lr xeaigy iia` zhiya `ax
:`xnbd dywnééaàcà ééaàc éîøezhiy lr dxizq dyw df itle - §¦§©©¥©§©©¥

,envr iia` ixacn iia`àáøcà àáøc éîøelr dxizq dyw oke - §¦§¨¨©§¨¨
,envr `ax ixacn `ax zhiyøîzéàc,yxcnd ziaa xn`py - §¦§©

úBøét àéöBnäcigid zeyxn zaya,íéaøä úeLøìdfa ewlgp ©¦¥¦§¨©¦
,`axe iia`,øîà ééaàe`ved zexitd m`ãias` ,miaxd zeyxl ©©¥¨©©¨

cigid zeyxa etebyáéiçici lr xeaigy iptn ,zexitd z`ved lr ©¨
,miaxd zeyxl m`ived xaky `vnpe ,xeaig epi` etebeid m`e

zexitd,éìkax`yp ezvwn `l` uegl ilkd lk z` `ived `le ©§¦
ixnbl e`vi zexitd lky s` ,cigid zeyxa,øeètlr xeaigy iptn ¨

ilkd ici lr mixaegn oiicr zexitdy `vnpe ,xeaig aygp ilk ici

.cigid zeyxløîà àáøåzexitd e`ved m` ,jtidl,ãiaetebe §¨¨¨©©¨
,cigid zeyxa,øeèteciy ,xeaig aygp eteb ici lr xeaigy iptn ¨

zexitd eid m`e ,eteb ixg` zxxbp,éìka,cigid zeyxa ezvwne ©§¦
,áéiçel` `axe iia` ixace .xeaig epi` ilk ici lr xeaigy iptn ©¨

.x`azpy itk metilgdy xg`l mdizehiyl mixzeq
:`xnbd zvxznCetéàzexit `ivend ly ef zwelgn z` jetd - ¥

iia` ,jk xen`e ,mipta x`yp ilkd e` cid zvwne miaxd zeyxl
,xeaig aygp eteb ici lr xeaig wxy oeik ,aiig ilkae xeht cia xn`
,xeht ilkae aiig cia xn` `axe ,xeaig epi` ilk ici lr xeaig la`
aygp ilk ici lr xeaige xeaig aygp epi` eteb ici lr xeaigy iptn

.xeaig
oiicr mde zexit `ivendy xnel ozip ike :`xnbd dywn,áéiç ãia©¨©¨

ïðúäådpyna epipy ixde -(.a lirl),úéaä ìòa èLtzeyxa cnerd §¨§©¨©©©©©¦
cigidBãé úàcigid zeyxn xwry utg z`yepdéðòä ìèðå ,õeçì ¤¨©§¨©¤¨¦

utgd z` uega cnerddëBzîmewna egipde ,ziad lra ci jezn - ¦¨
,miaxd zeyx `edy `vnpyïúpL Bàmiaxd zeyxa cnerd iprd ¤¨©

myn xwry utgdëBúì,uegl dhiyedy ziad lra ci jezl - §¨
ñéðëäå,utgd z` my gipde miptl eci z` ziad lraïäéðL §¦§¦§¥¤
,ïéøeètdxiwr ly dnily d`ved zk`ln eyr `l mdipyy oeik §¦

cigid zeyxn utgd z` xwr ziad lra ,oey`xd ote`ay ,dgpde
zeyxa utgd z` gipd iprde ,miaxd zeyxa utgd z` gipd `le
z` xwr iprd ,ipyd ote`ae ,cigid zeyxn exwr `l j` ,miaxd
z` gipd ziad lrae ,cigid zeyxa egipd `le miaxd zeyxn utgd
dpyna x`eane .miaxd zeyxn exwr `l j` ,cigid zeyxa utgd
z` gipd `l m` ,da cner eteby zeyxdn ecia utg `ivendy ,ef

.aiignd ixack `lye ,xeht utgd
:`xnbd zvxzníúäzeyx l` eci `ivedy ote`a xaecn dpyna ¨¨

daeba miaxdìMî äìòîìäLgipdk aygp `ly ,rwxwdn migth §©§¨¦§Ÿ¨
xaegn aygpy meyn `le ,xeht okle ,miaxd zeyxa utgd z`

mle` ,eteb ici lr cigid zeyxlàëäzeyxl ecia zexit `ivedyk ¨¨
daeba eci `ivedy ote`a xaecn ,`axe iia` ewlgp eay miaxd

ìMî ähîìäL,rwxwd lr mgipdy aygpy ,rwxwdn migth §©¨¦§Ÿ¨
zk`ln dyre ,miaxd zeyxa mgipde cigid zeyxn mxwry `vnpe
epi` eteb ici lr cigid zeyxl xeaigy xaeqle ,dnily d`ved

.aiig okle miaxd zeyxl ixnbl m`ivedy `vnp ,xeaig

äðùî
zk`lna aiignd xeriyd zencewd zeipyna ex`azpy xg`l
mdn `ivenyk zexhetde zeaiignd zeieyxd oke ,zaya d`ved

:aiignd d`vedd ote` z` dpynd zx`an ,mdil` qipkneàéöBnä©¦
,zeyxl zeyxn zayaïéa`ivedy,Bðéîéae,BìàîNa ïéáe`CBúa ¥¦¦¥¦§Ÿ§

B÷éç,`ivedl miyp`d jxc jkay ,dfgd lry cbaay qika -Bà ¥
xacd z` `yep `edyk `ivedyïkL ,áéiç ,åéôéúk ìòdàOî ©§¥¨©¨¤¥©¨

mi`yep eidyúä÷ éðalr oezp did xacna l`xyi ipa zerqna §¥§¨
xn`py ,dcear `xwpe ,mtzk(h f xacna)zcar iM ozp `l zdw ipale'§¦§¥§¨Ÿ¨¨¦£Ÿ©

.'E`Vi szMA mdlr WcTd©Ÿ¤£¥¤©¨¥¦¨
`ivend mle` :zaya d`ved lr xeht ote` dfi`a zx`an dpynd

oezp xacd didyk ,zeyxl zeyxn zayaBãé øçàìk,eci ab lr - ¦§©©¨
e`Bìâøae` ,elbx ska -B÷tøîáe ,åéôae` ,ely igyd ziaa - §©§§¦§©§¥

Búcðeôaå ,BøòNáe ,Bðæàa,eizern gipn eay ezxebgay llga - §¨§¦§¨§§§¨
ähîì äéôe,dxebgd y`xn wegx eixeg`n `vnp llgd gztyk - ¦¨§©¨

`ny my gipdl mixneyd jxc oi`y oeik ,jka d`ved jxc oi`y
`ivedy e` ,letiBúcðet ïéadlelgd ezxebg -,B÷eìçìdlzy oebk ¥§¨©£
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ééaàc éîøå ,ééaàc déúhéLa àáø í÷ ,àáøc déúhéLa§¦¨¥§¨¨¨¨¨§¦¨¥§©©¥§¨¥§©©¥
úBøét àéöBnä :øîúéàc .àáøcà àáøc éîøå ééaàcà©§©©¥§¨¥§¨¨©§¨¨§¦§©©¦¥

ãia :øîà ééaà ,ø"äøìYéìka ,áéiçYàáøå .øeèt ¦©©¥¨©©¨©¨©§¦¨§¨¨
ãia :øîàYéìka ,øeètY.áéiç ãia :CBtéà !áéiç ¨©©¨¨©§¦©¨¦©¨©¨

,õeçì Bãé úà úéaä ìòa èLt :ïðúäådëBzî éðòä ìèðå §¨§©¨©©©©©¦¤¨©§¨©¤¨¦¦¨
ñéðëäå dëBúì ïúpL BàY!ïéøeèt ïäéðLäìòîì íúä ¤¨©§¨§¦§¦§¥¤§¦−¨¨§©§¨

àëä ,'âîY.'âî ähîì'éðúîïéa Bðéîéa ïéa àéöBnä ¦¨¨§©¨¦©§¦©¦¥¦¦¥
åéôéúk ìò Bà B÷éç CBúa ,BìàîNaYàOî ïkL ,áéiç ¦§Ÿ§¥©§¥¨©¨¤¥©¨

,Bðæàa ,B÷tøîáe ,åéôa ,Bìâøa ,Bãé øçàìk .úä÷ éða§¥§¨¦§©©¨§©§§¦§©§§§¨§
,B÷eìçì Búcðet ïéa ,ähîì äéôe Búcðeôáe ,BøòNáe¦§¨§§¨¦¨§©¨¥§¨©£

Bìcðña ,Bìòðîa ,B÷eìç úôNáeYàéöBä àlL ,øeèt ¦§©£§¦§¨§©§¨¨¤Ÿ¦
.ïéàéöBnä Cøãk'îbäìòîì éBàOî àéöBnä :à"ø øîà §¤¤©¦¦§¨¨©©¦©§©§¨
íéçôè äøNòîYéða àOîe .úä÷ éða àOî ïkL ,áéiç ¥£¨¨§¨¦©¨¤¥©¨§¥§¨©¨§¥

ïìðî úä÷Y,"áéáñ çaænä ìòå ïkLnä ìò" :áéúëc §¨§¨¨¦§¦©©¦§¨§©©¦§¥©¨¦
úBnà 'é ïkLn äî ;ïkLnì çaæî LéwîYçaæî óà ©¦¦§¥©©¦§¨©¦§¨©©¦§¥©

Cøà úBnà øNò" áéúëc ?ïìðî déôeb ïkLîe .úBnà 'é©¦§¨¥§¨¨¦§¦¤¤©Ÿ¤
øîàå ."ïkLnä ìò ìäàä úà Nøôiå" áéúëe "Løwä©¨¤§¦©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤©©¦§¨§¨©
íéiåì ìL ïäáBb :ãîì äzà ïàkî ,BNøt eðéaø äLî :áø©¤©¥§¨¦¨©¨¨¥§¨¤§¦¦

úBèBîa éìãéîc àðeè ìëc ,éøéîâe .úBnà øNòYàzìéz ¤¤©§¦¦§¨¨§¦§¦§¦§¨
úe ,ìéòlîúçúlî ézìéz éøYéìãéî äåäc çkzLéà ¦§¥§¥¦§¥¦§©©¦§©©©£¨¦§¦

àîéà úéòaéàå .àáeèY,äòLz ïBøà :øî øîàc .ïBøàî ¨§¦¨¥¥¨¥¨§¨©¨¨¦§¨
çôè úøBtëåYéìãéîc àðeè ìëc ,éøéîâe .'é ïàk éøä §©¤¤©£¥¨§¦¦§¨¨§¦§¦

úBèBîaYçkzLéà ,òølî ézìéz éøúe ìéòlî àzìéz §¦§¨¦§¥§¥¦§¥¦§©¦§©©
äLî àîìéc ?äLnî øîâéìå .éà÷ äåä 'éî äìòîlîc§¦§©§¨¦£¨¨¥§¦§©¦¤¦§¨¤
øBab íëç ìò àlà äøBL äðéëMä ïéà :øî øîàc ,éðàL̈¥§¨©¨¥©§¦¨¨¤¨©¨¨¦
àéöBnä :àéiç éaø íeMî áø øîà .äîB÷ ìòáe øéLòå§¨¦©©¨¨©©¦©¦¦¨©¦

BLàø ìò úaMa éBàOîYéLðà ïkL ,úàhç áéiç ©©©¨©Ÿ©¨©¨¤¥©§¥
éà ,àlà !?àîìòc àaeø ìöBä éLðàå .ïk ïéNBò ìöBä¥¦¥§©§¥¥¨§¨§¨¤¨¦
ãçà :àéiç éaø íeMî áø øîà :øîúéà éëä øîúéà¦§©¨¦¦§©¨©©¦©¦¦¨¤¨

úaMa BLàø ìò éBOî àéöBäL ìöBä éðaîYïkL ,áéiç ¦§¥¥¤¦©©Ÿ©©¨©¨¤¥
,àlà !íãà ìk ìöà Bzòc ìèaéúå .ïk ïéNBò Bøéò éða§¥¦¦¥§¦¨¥©§¥¤¨¨¨¤¨

BLàø ìò éBOî àéöBnä :øîúéà éëä øîúéà éàY.øeèt ¥¦§©¨¦¦§©©¦©©Ÿ¨
:ì"úàå

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



קלט ezny in` cenr av sc ± iyily wxtzekxa

ò÷ôî.rxFw:aàëñð.dpw `l - miptA ozvwOW onf lke ,zFMEx` zFkizg odW: ©§©¥©§©§¨¤¥£¦£§¨§©¤¦§¨¨¦§¦Ÿ¨¨
opikxtEïéöðL àkéàc ïåéëå.u"clehy` oixFTW zFrEvx:dénet ãò déì ÷étî ¨§¦©§¥¨§¦¨§¨¦§¤¦©¥¥©¥
ìé÷Lå.ivnC oeikeEdpilwWnlEdl wiRnC cr aiIgin `l zAW oiprlE .ipw - §¨¥§¥¨§¨¥§¦§§¦§¨¥§¦§©©¨¨¦©©©§©¥§

,oivpWlE`vi `l ixdW ,i"dxl cEb` `Ed Fci lrC:eéëøkîdéåléò.lFki oi`W ¦§¨¦§©¨¨¦¤£¥Ÿ¨§¦©§¦¦¨¥¤¥¨
F`ivFdl)(aoivpW `lA:déúhéLa ééaà í÷ §¦§Ÿ§¨¦¨©©¥§¦¨¥

'åë.mEtilgde mdixacA Exfg mdipW:ãia §¥¤¨§§¦§¥¤§¤¡¦©¨
áéiç.FtEBW t"r`e ,zFxiRd E`vIXnzEWxA ©¨¦¤¨§©¥§¤¦§

cb` DinW FtEB cb` opixn` `le ,cigId: ©¨¦§¨¨§¦©¤¤§¥¤¤
øeèt éìka.FziaA ilMd zvwn WIW onf lM: ©§¦¨¨§©¤¥¦§¨©§¦§¥

øeèt ãia.xzA FciC ,cb` DinW FtEB cb`C ©¨¨§¤¤§¥¤¤§¨¨©
EdiiexY` `iWwe .aiIg ilMA .`xixB FtEBdnl §¦¨©§¦©¨§©§¨©©§©§§©

EtilgdWozHiW:äìòîì íúä'âî.`nrhe ¤¤¡¦¦¨¨¨¨§©§¨¦§©§¨
DtEB cb` mEXn `le ,gp `lC mEXn:àëäå ¦§Ÿ¨§Ÿ¦¤¤¨§¨¨

ähîì'âî.`MilCixhtinl,dgPd mEXn ' §©¨¦§¥¨§¦§§¥¦©¨¨
inC gPEnkC:'éðúîúä÷ éða àOî ïkL. ¦§¨¨¥¤¥©¨§¥§¨
"E`Vi szMA")xacnaf,(wige l`nUE oinie ©¨¥¦¨§¨¦§Ÿ§¥

dcEdi xA wgvi EpiAx mWaE .`rx` gxF` -©©§¨§¥©¥¦§¨©§¨
WxFtnW ,i`d ax mWA xn`W ,iz`vn̈¨¦¤¨©§¥©©¤§¨
oxd` oA xfrl` zcEwtE" :inlWExi cEnlzA§©§§©§¦§©¤§¨¨¤©£Ÿ

onW odMdxF`OdzgpnE miOQd zxFhwE ©Ÿ¥¤¤©¨§¤©©¦¦§©
,oiniA cg` [onW] ,"dgWOd onWe cinYd©¨¦§¤¤©¦§¨¤¤¤¨§¨¦
,FwigA zxFhTde ,l`nUA cg` [onWe]§¤¤¤¨¦§Ÿ§©§¤§¥

szMA oiYiagde:B÷tøî.`"liyii`:etBúcð. §©£¦¦©¨¥©§§§¨
lElg xFf`:ähîì äéôe.d`vFd KxC oi` ¥¨¦¨§©¨¥¤¤¨¨

d`vFd KxC - dlrnl diR la` .KkA:úôN §¨£¨¦¨§©§¨¤¤¨¨§©
B÷eìç.dpFYgYd dtU:'îâéBàOî àéöBnä £¨¨©©§¨©¦©

'éî äìòîì.lr Fpi`e ,FciA xie`A Fxiarn §©§¨¦©£¦¨£¦§¨§¥©
i`C .xn`w [dxUr] ux`d on DFabe ,FtzM§¥§¨©¦¨¨¤£¨¨¨¨©§¦
opzC `de .`id oizipzn - FtzM lr gPEnA§¨©§¥©§¦¦¦§¨¦§©

)w sc onwl.:(c wxFGddlrnl lzFMA zFO` ' ©¥©©¤§©§¨
dlrnl oi` `nl` ,xie`A wxFfM dxUrn¥£¨¨§¥¨£¦©§¨¥§©§¨
la` ,wxFf `weeC - miAxd zEWx dxUrn¥£¨¨§¨©¦©§¨¥£¨

xiarnoMWOA zdw ipAn siliC ,aiIg -:øLà ©£¦©¨§¨¥¦§¥§¨©¦§¨£¤
'åâå ïkLnä ìò.irlwAirYWn xvgd:óà ©©¦§¨§©§¥¤¨¥¦§¨¥©

çaæî.i FdaFBFaaFql KxvEde ,zFO` ' ¦§¥©§©§§©§§
i lW mirlwAmiIwn ip` dnE .agx zFO` ' ¦§¨¦¤©Ÿ©¨£¦§©¥

"be"FznFw zFO` ')zenyfk(aaFq ztVn - §©¨¦§©¥
d dnFwe" miIwn ip` dnE .dlrnlE- "' §©§¨¨£¦§©¥§¨

mirlwCWxFtn KM .dlrnlE gAfn ztVn ¦§¨¦¦§©¦§¥©§©§¨¨§¨
migafA):hp sc,(zFO` e"h mirlTd EidW: ¦§¨¦¤¨©§¨¦©

ãîì äzà ïàkî.inp mIeld x`W c"qwC ¦¨©¨¨¥§§¨©§¦¦©¦
idiaBdynM:àzìzìéòlî.gAfnC oeike §¦¦§Ÿ¤¦§¨¦§¥§¥¨§¦§¥©

aizkcM ,szMA `UFp `Ede ,zFO` xUr¤¤©§¥©¨¥§¦§¦
)xacnaf("ozp `l zdw ipale")zFlbr(,'ebe §¦§¥§¨Ÿ¨¨£¨

mIeldeiiM ,zFO` 'Elcndlrnl `YliY Dil §©§¦¦©¦©§¥¦§¨§©§¨
ux`d on DFaB `vnp - FtizMn F` odiW`xn¥¨¥¤¦§¥¦§¨¨©¦¨¨¤

i lW WilWl aFxwith `aEh EedC ,zFO` ' ¨¦§¦¤©§¨¨§¥
migth 'in xzFi:àîéà úéòaéàå.idiaB `l ¥¦§¨¦§¦¨¥¥¨¨§¦¦

e`le ,mIel`l mIel `OWC ,opixnB gAfOn §¦¦§¨¦¦§¥©¨§¦©§¤¨§¦¦¨
f `N` idiaBoi`e ,zFO` 'o`VnDFaB gAfnC §¦¦¤¨©§¥©¨¨§¦§¥©¨©

b F` 'a `N` ux`d onxnB oFx`nE ,migth ' ¦¨¨¤¤¨§¨¦¥¨¨©
x Dlxfrl` ':äøNòî äìòîìc çkzLà ¨¤§¨¨¦§©©¦§©§¨¥£¨¨

éà÷.`N` mIel lW odaFB oi` ENit` ,`aEh ¨¥¨£¦¥§¨¤§¦¦¤¨
b,migth g"i ixd - EpFnM zFO` 'oFx`eFpi` ©¨£¥§¨¦§¨¥

dHnl iElYodizFtzMnaE migth 'e `N`' ¨§©¨¦¦§¥¤¤¨§¨¦
i DFabC gMYWi` ,gth iWilWxzFie ':øîâéìå §¦¥¤©¦§©©§¨©§¥§¦§©

äLnî.UxRWslipe ,zFO` xUr mIel lW odaFbC `vnpe ,oMWOdmIeNni`UFp ¦¤¤¨©©¦§¨§¦§¨§§¨¤§¦¦¤¤©§¥©¦§¦¦§¥
gAfOd:øî øîàc.mixcp zkQnA:ìöBä éLðà.,odiW`x lr oiie min iCM oi`UFp Eid ©¦§¥©§¨©©§©¤¤§¨¦©§¥¥¨§¦©¥©¦§©¦©¨¥¤

miciA mzF` oifgF` oi`e: §¥£¦¨§¨©¦
'éðúî

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

éàãdil rwtn ira.ikdle ,eply enk wfega zexetz eid `l mdly oiqiky :i"xl d`xp

xg` mewnn `le ,dxitzd mewnn jixt:éîøåiia`c` iia`c.q"ydl dil miw

eda xecdc xza xnzi` iziinc `zlin jdc:íúä'bn dlrnl.cb` diny e`lc idpe

oizlikn yixa 'ipzn iwenc daxl :opgl` x"d dywd .qxhpewa yxitck ,`kil dgpd ±)sc

.c(jda ,`inc dgpedy ink dhelw xn`c ,r"xk

`lde ?oixeht mdipy i`n` `kd iziinc `aa

nl enk `aiwr 'xl 'bn dlrnl!opaxl 'bn dh

:yxtn i"xe .cb` diny seb cb` xaq daxc :l"ie

,cb` dinyc xninl ol zi`e 'bn dlrnl mzd

w"ta xn`ck).b sc(`kd .xixb eteb xza ecic

cb` diny e`lc ± 'bn dhnl:

øçàìelbxa eci.xg`lk" qxbc mixtqle

,edine ."eci xg`lk" yexit ied elbxac :l"i ,"eci

`ziixaa `ipz ikdc ,ith `gip `nw `qxib

`xnba:

.å÷ôøîá)(boixewy `ed`(enk `le .`"cew

opzcn .y"liyi` qxhpewa yxity

zeld`a)g"n `"t:(miyly ;mc`a mixa` g"nx

mipy ,dpwa mipy ,rav` lka 'e ,cid zqita

,rexfa cg` ,wtxna)(crnyn .'ek szka mipy

xne`d" wxta oke .rexfd on dhnl `ed wtxnc

"ilwyn):hi oikxr:(ziag `lnn ± ilr ilbxe ici

cr lbxae ,livrd cr cia qipkne ,min

mzdc oizipzna dil ixw livrle .daekx`d

"dici iwtxn" ± "ici iliv`" ly mebxze .ewtxna

)bi l`wfgi.(`edy ,`"cew epiid livrc rnyn

migafc a"tae .lbxa daekx` cbpk cia):gi sc:(

dhnl `l oixbeg oi`y ± rfia exbgi `l

cbpk `l` ,mdiliv`n dlrnl `le ,mdipznn

j`id ± y"liyi` epiid iliv` i`e .mdici iliv`

odiliv` cbpk k"` :cere ?mdn dlrnl exbgi

`l` !drif mewn `id my ,daxc` ?mixbeg j`id

`lc o`kn gikedl yi oke .`"cew epiid i`ce

,wtxnn dhnl dpwa ied oilitz mewnc yxtnk

zeld` 'qnae ,rexfa oilitz opixn` mewn lkac

)g"n `"t(.wtxnn dlrnl `ed rexfc rnyn

"ilwyn xne`d" 'tac :cere):hi 'c my(:jixt

"jci lr ze`l dide" aizkde ?livrd cr ciae

zixeaiw `ziixe`c :ipyne !zixeaiw df `pze

oeyl xg` jld ± mixcpa ,ci diexw yexit dlek

on dlrnl oilitz mewnc rnyn .mc` ipa

livrd(:

àéöåîä'ek eita."el exn`"a opzc `de

):bi 'c zezixk:(eita e`ivede zay dzid m`

n"d ± aiigzrya eita o`ivedl okxcy milke`

dlik`:

çëúùéài`w ded 'in dlrnlc.szknc

mebxza xn`ck .zen` yly ux`l cr mc`

,oin` zlz lr ailhv` `zcpyxt :xzq` zlbn

dewne .mirehw eid mdiy`xe ,edlk oke

xn`c).`l `nei(elit` ,oda dler eteb lk iedc

qpkiykc± zen` 'b mexa dn` lr dn`a ,y`x

xn`c oikeke .ey`xn dlrnl mind elri mina

"zexit xkend" seqa):w sc a"a(rax` okxe`c

mr ,oex`d iaere x`eve y`x mr epiid ± zen`

.miigth e` gth jekd jeza oex` oirwyny dn

`xza `aa yixa ,zen` rax` jixvdc di`x wfid iabe):a sc:(lwae ,y`xe x`ev meyn

"ede`ivedy in"a opixn`c `de .zen` rax` jixv jkl ,ze`xl lkeiy envr diabi

).gn sc oiaexir(ey`xn dlrnl eci hyetyk epiid ± zen` rax` mc` ly enewnc:
l"z`e

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

,ïéöðL àkéàc ïåéëå .àëñða !ìé÷Lå déì ò÷ôî éòa éàc§¦¨¥©§©¥§¨¥§©§¨§¥¨§¦¨§¨¦
!éàebî éãéâà ïéöðLe ìé÷Lå éøLå ,déîet ãò déì ÷étî©¥¥©¥§¨¥§¨¥§¨¦£¦¦¦©©
.déåléò éëøkîe ,déì úéàc :àîéà úéòaéàå .ïéöðL àkéìc§¥¨§¨¦§¦¨¥¥¨§¦¥¦©§¦¦¨¥
ïéàeMé÷ äàìî äte÷a àlà eðL àì :àáø øîà ïëå§¥¨©¨¨Ÿ¨¤¨§¨§¥¨¦¦

ìcøç äàìî ìáà ,ïéòeìãeYãâà :øáñ÷ àîìà .áéiç §¦£¨§¥¨©§¨©¨©§¨¨¨©¤¤
ìcøç äàìî eléôà :øîà ééaà .ãâà déîL àì éìk§¦¨§¥¤¤©©¥¨©£¦§¥¨©§¨

Yééaà í÷ .ãâà déîL éìk ãâà :øáñ÷ àîìà .øeèẗ©§¨¨¨©¤¤§¦§¥¤¤¨©©¥
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.áéiçc ,äìeòî äøéîL Bãéa äúìòå äúeçt§¨§¨§¨§¨§¦¨§¨§©¨

:mi`pz zwelgna iepy oecipd ote`dy dgkedåoiekzna oicd §
`ivedlàéä éàpz ,åéøçàì Bì àáe åéøçàìzwelgna iepy - §©£¨¨§©£¨©¨¥¦
,mi`pzdàéðúc,`ziixaaBúcðeôa úBòî àéöBnäezxebga - §©§¨©¦¨§§¨
dlelgdäìòîì äéôe,eiptl `vnp dllg gztyk -,áéiçote`ay ¦¨§©§¨©¨

d`ived m`e .jk d`ivedl ekxce ,ahid da eizern xenyl leki df
ykähîì äét,mi`pz dfa ewlgp ,eixeg`n `vnp dllg gztyk - ¦¨§©¨

,áéiçî äãeäé éaøeizern xenyl leki epi`y s`y xaqy iptn ©¦§¨§©¥
jxc mewn lkn ,jka oigai `le elti `ny yyegy ,df ote`a ahid

.`id d`ved,ïéøèBt íéîëçåxenyl leki epi`y lky meyn ©£¨¦§¦
.jk `ivedl ekxc oi` ie`xk eizernäãeäé éaø ïäì øîà,minkgl ¨©¨¤©¦§¨

ikeéà[oi`-]a ,íéãBî ízà`ivedl oiekzdy ote`Bì àáe åéøçàì ¦©¤¦§§©£¨¨
áéiç àeäL ,åéøçàìil eced ,ok m` ,ie`xk exneyl ozip `ly s` §©£¨¤©¨
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a,øeèt àeäL Bìâøepl dced ,ok m` ,jk `ivedl jxcd oi`y oeik ©§¤¨
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,ãçà øác eøîà,xeht elbxae eci xg`l `ivendy dcen ip` s`y ¨§¨¨¤¨
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éöîz íàå[dvxz-]øîBìixd ,zeywdleéLðàxirdïéNBò ìöeä §¦¦§¥©©§¥¨¦
,ïkmeyn ,`iyew ef oi` ,d`vedl mdl aygi jka mkxcy oeike ¥
yïzòc äìèalved ipa ly,íãà ìk ìöàmkxc oi` mc` lke ¨§¨©§¨¥¤¨¨¨

.jka `ivedl

äðùî
:`ivend zpeekk `ly dzyrpy d`ved ipic zx`an dpynd

,åéøçàì Bì àáe åéðôì àéöBäì ïéekúnäcbaa zern xxvy oebk ©¦§©¥§¦§¨¨¨§©£¨
zeyxl cigid zeyxn jk m`ivedl zpn lr ,eiptl ea miielz eidiy
,jk m`ivede ,eixg`l `ae zernd eay cbad jtdzp seqale ,miaxd

,øeètdk`lnd zray iptn ,m`ived lretay s`dniiwzp `l ¨
zeyrl oiekzd `ly oeik wqrznk aygpe ,diptl aygy ezaygn

`ivedl oiekzp m`e .dk`lnd dyrn z`,åéðôì Bì àáe ,åéøçàì§©£¨¨§¨¨
,áéiç.`xnba x`aziy mrhdn ©¨

:eixg`l e` eiptl `ivedl oiekzp oia welig oi` eay ote`úîàa¤¡¤
øpéqa úøâBçä äMàä ,eøîà[miiqpkn oirk] ohw cba `edy ¨§¨¦¨©¤¤©¦¨

xac eilr dzlze ,zeripvl odipzena miypd eze` zexbegy
,e`ivedlïéaeze` dzlz m`,äéøçàlî ïéáe äéðôlîm` s`e ¥¦§¨¤¨¥¦§©£¤¨

,jtidl e` dixg`l diptln jtdzpøæBç úBéäì éeàø ïkL ,úáéiç©¤¤¤¥¨¦§¥
drci d`ivedyk dligzne ,cvl cvn xefgl miypd xpiq jxc -

.jkl dligza dpeekzpy aygpe ,xefgl eteqy
:df oirk sqep ote`ïé÷út éìa÷î óà ,øîBà äãeäé éaøxac iazk - ©¦§¨¥©§©§¥¦§¦

mewna jlnd xac xeqnl mi`veid mivxd cil mxqenl ick ,jlnd
df ote`a `ivedl oiekzndy ,xpiqa zxbegd dy`k mpic ,xg`
wzt e`ived m`y ,aiig ezaygn dniiwzp m` ,xg` ote`a `ivede
miaiig ,xg` uxl edepzp seqale ,mivxd on cg`l exqenl elaiwy

.dpey`xd mzaygn dniiwzp `ly s` ,mz`ved lr

àøîâ
:`xnbd dywn .`yixay mipicd ipy oiay weliga dpc `xnbdéàî©

àðL`ivedl oiekznd oic dpey recn -åéøçàì Bì àáe åéðôì §¨§¨¨¨§©£¨
,øeèôcmeynãéáòúà àìcdzyrp `ly -,BzáLçî,ok m` §¨§Ÿ¦§£¦©£©§

`ivedl oiekzndãéáòúà àì àä énð ,åéðôì Bì àáe åéøçàì§©£¨¨§¨¨©¦¨Ÿ¦§£¦
BzáLçîzvxzn .aiig recne ,ezaygn dzyrp `l ixd `ed s` - ©£©§
:`xnbdàøáz ,øæòìà éaø øîàdipic ipye dyw dpynd ok` - ¨©©¦¤§¨¨©§¨

y xnel jixve ,df z` df mixzeq,Bæ äðL àì Bæ äðML én`pzde ¦¤¨¨Ÿ¨¨
aiigy `pzde ,mipte`d ipya xehtl yiy xaq oey`xd z` xhty

.mipte`d ipya aiigl yiy xaq ipyd z`
:`xnbd ziiyew z` dgec `axàîìéc ,àéLe÷ éàîe ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨¦§¨

xacdyk `ivedl oiekzndy okzi ixdeðééä ,åéøçàì Bì àáe åéðôì§¨¨¨§©£¨©§
àîòèmrhd edf -,øeèôciptnïåekúðcez`veda dligzn ©£¨§¨§¦§©¥

ì,äleòî äøéîL,ahid exneyl lekie eiptl xacdyk epiidceseqal ¦§¦¨§¨
Bãéa äúìòwxäúeçt äøéîLleki epi`e eixeg`l xfg xacdyk ¨§¨§¨§¦¨§¨

,dzegt dzxinyy ef d`veda dgep ezrc oi` i`cey ,ie`xk exneyl
xacdyk `ivedl oiekznd eli`e ,ezaygn dzyrp `leåéøçàì§©£¨

,áéiçc àîòè eðééä åéðôì Bì àáemeynïåekúðcdligzn ¨§¨¨©§©£¨§©¨§¦§©¥
s` ez`vedaì,äleòî äøéîL Bãéa äúìòå ,äúeçt äøéîLlky ¦§¦¨§¨§¨§¨§¨§¦¨§¨

.dlern dzxinyy ef d`veda xzei dgep ezrcy oky
:xg` ote`a `iyewd z` zx`an `xnbdà÷eic ,àéLe÷ éàî ,àlà¤¨©§¨¦¨

ïéúéðúîcepzpynn wiicl ozipy oicd -,àéL÷,epipy dligzny §©§¦¦©§¨
,øeèt ,åéøçàì Bì àáe åéðôì àéöBäì ïéekúnädyrp `ly oeik ©¦§©¥§¦§¨¨¨§©£¨¨

,jkn wiecne ,epevxàä`ivedl oiekzd m` la` -Bì àáe åéøçàì ¨§©£¨¨
,åéøçàì,epevx dyrpy,áéiç,dywe ,`id dkxck d`vedy meyn §©£¨©¨
ok m`àîéàd z` x`ae xen` -,àôéñ`ivedl oiekzndy epipyy ¥¨¥¨

åéðôì Bì àáe åéøçàì`weec,áéiçc àeäd`ved ecia dzlry iptn §©£¨¨§¨¨§©¨
,dlern dxinyaàä`ivedl oiekzd m`,åéøçàì Bì àáe åéøçàì ¨§©£¨¨§©£¨

.øeèt:`xnbd zvxznàì Bæ äðML én ,àøáz ,øæòìà éaø øîà ¨¨©©¦¤§¨¨©§¨¦¤¨¨Ÿ

,Bæ äðL`pzde ,eaiigl yiy xaq oey`xd oicd z` dpyy `pzde ¨¨
dpyy.exhtl yiy xaq ipyd oicd z`

:ef `iyew mb dgec iy` axàîìéc ,àéLe÷ éàî ,éMà áø øîàoi` ¨©©©¦©§¨¦§¨
z` aiigy `pzd `l` ,df z` df exzqiy ote`a mipicd ipyn wiicl

,eiptl el `ae eixg`l `ivedl oiekzndøîà÷ àéòaéî àìxn` - Ÿ¦©§¨¨¨©
,xnelk ,'xnel jixv oi`' jxca eixacàéòaéî àìxnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨

`ivedl oiekzna,áéiçc ,åéøçàì Bì àáe åéøçàìmeyn §©£¨¨§©£¨§©¨
àãéáòúéàcdzyrpy -BzáLçî,oiekzdy ote`a `ivedy ,ynn §¦§£¦¨©£©§
eléôà àlà`ivedl oiekznddéì àëéøèöéà åéðôì Bì àáe åéøçàì ¤¨£¦§©£¨¨§¨¨¦§§¦¨¥

c meyn ,aiigy xnel jxved -àðéîà Czòc à÷ìñdler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
y ,xnel jzrcaBzáLçî ãéáòúéà àìå ìéàBä`l ixdy ,ynn ¦§Ÿ¦§£¦©£©§

,oiekzdy ote`a `ivedì ïåekúðc ïì òîLî à÷ ,áéiçéì àìäøéîL Ÿ¦©©¨©§©¨§¦§©¥¦§¦¨
.áéiçc ,äìeòî äøéîL Bãéa äúìòå äúeçt§¨§¨§¨§¨§¦¨§¨§©¨

:mi`pz zwelgna iepy oecipd ote`dy dgkedåoiekzna oicd §
`ivedlàéä éàpz ,åéøçàì Bì àáe åéøçàìzwelgna iepy - §©£¨¨§©£¨©¨¥¦
,mi`pzdàéðúc,`ziixaaBúcðeôa úBòî àéöBnäezxebga - §©§¨©¦¨§§¨
dlelgdäìòîì äéôe,eiptl `vnp dllg gztyk -,áéiçote`ay ¦¨§©§¨©¨

d`ived m`e .jk d`ivedl ekxce ,ahid da eizern xenyl leki df
ykähîì äét,mi`pz dfa ewlgp ,eixeg`n `vnp dllg gztyk - ¦¨§©¨

,áéiçî äãeäé éaøeizern xenyl leki epi`y s`y xaqy iptn ©¦§¨§©¥
jxc mewn lkn ,jka oigai `le elti `ny yyegy ,df ote`a ahid

.`id d`ved,ïéøèBt íéîëçåxenyl leki epi`y lky meyn ©£¨¦§¦
.jk `ivedl ekxc oi` ie`xk eizernäãeäé éaø ïäì øîà,minkgl ¨©¨¤©¦§¨

ikeéà[oi`-]a ,íéãBî ízà`ivedl oiekzdy ote`Bì àáe åéøçàì ¦©¤¦§§©£¨¨
áéiç àeäL ,åéøçàìil eced ,ok m` ,ie`xk exneyl ozip `ly s` §©£¨¤©¨

,aiig `edy dhnl dllg gztyk dlelg dxebga `ivena mbeøîàå§¨§
Bì,minkgåikéà[oi`-]äãBî äzà`ivenae Bãé øçàìk`ivena §¦©¨¤¦§©©¨
a,øeèt àeäL Bìâøepl dced ,ok m` ,jk `ivedl jxcd oi`y oeik ©§¤¨

.xeht `edy dhnl dllg gztyk dxebga `ivena mbéaø øîà̈©©¦
ézøîà éðà ,äãeäémdløác[oic-],ãçàoiekzndy micen md s`y §¨£¦¨©§¦¨¨¤¨

,ixack gikedl yi epnny ,aiig eixg`l el `ae eixg`l `ivedlïäå§¥
,ãçà øác eøîà,xeht elbxae eci xg`l `ivendy dcen ip` s`y ¨§¨¨¤¨

,mdixack gikedl yi epnnyíäéøácì äáeLz éúàöî àì éðà£¦Ÿ¨¨¦§¨§¦§¥¤
,mzgked zegcléøáãì äáeLz eàöî àì ïäå.izgked zegcl §¥Ÿ¨§§¨¦§¨©
:`xnbd dgikeneäì øîà÷cî,minkgl dcedi iaxïéãBî ízà éà ¦§¨¨©§¦©¤¦

,aiig `edy eixg`l el `ae eixg`l `ivedl oiekznaììkî åàì̈¦§¨
ïðaø éøèôcs` exht ok`y exaq minkgy jkn gken `l m`d - §¨§¦©¨¨

oeik el eaiyd `l okle ,eixg`l el `ae eixg`l `ivedl oiekzna
.dfa s` eilr ewlgy

:`xnbd dgecéîòèéìåCike ,dfa ewlgpy xaeq dz`y jzhiyle - §¦©§¨
dna mbdéì éøîà÷c,dcedi iaxl minkgäãBî äzà éà`ivena §¨¨§¦¥¦©¨¤

jk lr aiyd `ly dnny xn`z ,xeht `edy elbxae eci xg`lk
ììkîgken -äãeäé éaø áéiçîc`ivenaBãé øçàì (àéðúäå) ¦§¨¦§©¥©¦§¨§©©¨

,[Bìâøáe] (øåèô ìëä éøáã åìâøå)ipyy mdl dcen `edy oeik §©§
jxc oi`y oeik ,xeht lkd ixacl df ote`a ixde ,miey mipte`d

.jk `ivedl miyp`
:da zxfeg `xnbd okl,àlà`ivedl oiekzndBì àáe åéøçàì ¤¨§©£¨¨

,áéiç ìkä éøác ,åéøçàìezxinyy s` df ote`a mi`ivend yiy §©£¨¦§¥©Ÿ©¨
`ivende ,dzegtå Bãé øçàìa `ivend,øeèt ìkä éøác ,Bìâøoeik §©©¨§©§¦§¥©Ÿ¨

e ,llk el` mipte`a `ivedl jxcd oi`yéâéìt éëiax ewlgp dnae - ¦§¦¦
`ivena wx ,minkge dcediøî ,ähîì äéôe Búcðeôadcedi iax - §§¨¦¨§©¨©

déì énãî`ivedl oiekznl df ote` dncn -Bì àáe åéøçàì §©¥¥§©£¨¨
,åéøçàìeiptl xacd oi`y ,`id dzegt dxiny mipte`d ipyay §©£¨

`ivedl oiekzna ef daiq s` lry oeike ,ahid exneyl leki epi`e
dgztyk ezxebga `ivena mb jk ,aiig eixg`l el `ae eixg`l

,dhnløîedgzty dxebga `iven zencl oi`y exaq minkg - ©
dzegt ezxinyy s` eixg`l `ivenay oeik ,eixg`l `ivenl dhnl
mixnzyn oiicr mewn lkn ,`iveny mixacd z` d`ex epi`y oeik
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mipy efg` m` mle`äìéác ìL ìebéòa'lebir' enyy ilk - §¦¤§¥¨
,dpiab oirk lebir zeyrpe cgi zewacpd zeax mip`z ea miqxecy

,'dliac' ze`xwpeeàéöBäåeze`,íéaøä úeLøìefg`y e`äøBwa §¦¦§¨©¦©¨
eàéöBäådze`,íéaøä úeLøìoi`e ,micake milecb ze`yn mdy §¦¦§¨©¦

,m`ivedl leki cg` mc`íà ,øîBà äãeäé éaøok`ãçà ìBëé àì ©¦§¨¥¦Ÿ¨¤¨
BàéöBäì,ecal,åàì íàå ,ïéáéiç ,íéðL eäeàéöBäåcia gk yi `l` §¦§¦§©¦©¨¦§¦¨

,mipy ede`ivede ,ecal e`ivedl cg` mc`.ïéøeèteïBòîL éaø §¦©¦¦§
,íéðL eäeàéöBäå BàéöBäì ãçà ìBëé àlL ét ìò óà ,øîBà¥©©¦¤Ÿ¨¤¨§¦§¦§©¦

,íéøeètyøîàð Cëì(fk c `xwie),,'dúNòa'wxyáéiç dàNòL ãéçé §¦§¨¤¡©©£Ÿ¨¨¦¤£¨¨©¨
la` ,z`hg.ïéøeèt ,äeàNòL íéðL§©¦¤£¨¨§¦

:`xnbd zxxan .dfa mi`pzd zwelgn xe`iaéâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¦
ewlgp :`xnbd daiyn .df oipra mi`pzdàø÷ éàäalk zyxca - §©§¨

xkfpd weqtd(my)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð íàå'§¦¤¤©©¤¡¨¦§¨¨¥©¨¨¤
dúNòa.'dpiUrz `l xW` 'd zFvOn zg`àúìz ,øáñ ïBòîL éaø ©£Ÿ¨©©¦¦§£¤Ÿ¥¨¤¨©¦¦§¨©§¨¨

éáéúk éèeòéî`ed cg` herin ,weqta miaezk miherin dyly - ¦¥§¦¦
,'àèçz Lôð'ozip ,'zeytp' `le 'ytp' xn`py dnny ,xnelk ¤¤¤¡¨

ipyd herinde ,mizy `le `hg eze`a `hgz zg` ytp wxy yexcl
`ed,'àèçz úçà'zaize ,'`hgz ytp m`e' xnel weqtl didy ©©¤¡¨
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éìka øeòéMkîYähna éçä úà .Bì äìôè éìkäL ,éìkä ìò óà øeètYìò óà øeèt ¦©¦©§¦¨©©©§¦¤©§¦§¥¨¤©©©¦¨¨©©
ähna únä úà .Bì äìôè ähnäL ,ähnäY,äìápä ïî úéfëå ,únä ïî úéfk ïëå .áéiç ©¦¨¤©¦¨§¥¨¤©¥©¦¨©¨§¥©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨

õøMä ïî äLãòëåY.øèBt ïBòîL éaøå .áéiç'îbéìka íà ,øeòéMk ïéìëBà àéöBnä :ø"úY §¨£¨¨¦©¤¤©¨§©¦¦§¥§¨©¦¨¦©¦¦©§¦
éøö éìk äéä íàå ,éìkä ìò øeèôe ïéìëBàä ìò áéiçBì CY:dpéî òîL .éìkä ìò óà áéiç ©¨©¨¨¦¨©©§¦§¦¨¨§¦¨¦©¨©©©§¦§©¦¨

ãçà íìòäa áìç éúéæ éðL ìëBàYïðé÷ñò éàîa àëä :úLL áø øîà !íézL áéiçYïBâk ¥§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨©¨§©¦¨©©¥¤¨¨§©¨§¦©§
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שבת.  פרק עשירי - המצניע דף צג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zay(iyiy meil)

zncewd dpynd ly `tiqa epipyy(f"n c"t my)dnda lr akexd af ,
,zexedh olek ,dilbx rax` zgz zezilh rax` eidyéñBé éaø©¦¥

,øîBà`l` ,zexedh olek oi`,åéãé ìò ànèî ñeqädid m` xnelk ¥©§©¥©¨¨
eilbx izy zgzy zezilhd izy z` `nhn ,qeq lr akex afd

e ,'eici' ze`xwpd eiptlny,åéìâø ìò øBîçäafd did m` xnelk ©£©©§¨
eilbx izy zgzy zezilhd izy z` `nhn ,xeng lr akex

iptn ,eixeg`nyñeqä úðòLnL`idåéãé ìò`vnpe ,eilbx lr `le ¤¦§¤¤©©¨¨
,qxcn z`neha odizgzy dn `nhne cala odilr ciakn afdy

,`nhn epi` eilbx zgzy dn la`øBîçåezprynåéìâø ìòlr `le ©£©©§¨
,qxcn z`neha odizgzy dn `nhne cala odilr ciakn afde ,eici

:`ax giken .`nhn epi` eici zgzy dneéànàåzezilhd izy §©©
,ze`nh opi` zexg`déããä éãäa òéiñî à÷ àäoi`y s` ixd - ¨¨§©¥©©£¥£¨¥

od mewn lkn ,milbxd lk lr dndad zprynzcinrl zeriiqn
dilbx lr cenrl dleki dndad oi`e ,zexg`d milbxd lr dndad
dn `nhiy afd ze`yepk zeaygp opi` recne ,odicrla zexg`d

,qxcn z`neha odizgzyïðéøîàc íeMî åàìmeyn df oi` m`d - ¨¦§¨§¦©
y mixne` ep`yLnî Ba ïéà òéiñnepi` okle ,`cqg ax ixack §©¥©¥©¨

.afd qxcnk aygp
:ynn ea oi` riiqny ztqep di`x d`ian `xnbdóà ,éMà áø øîà̈©©©¦©

àðéðz énð ïðàodkd zcear oipra ,ynn ea oi` riiqny `ziixaa £©©¦§¦¨
,dxfrd ztvxl eilbx oia uveg xacyk,øîBà øæòéìà éaøodk ©¦¡¦¤¤¥

yk ycwna cary,ätöøä ìò úçà Bìâøå éìkä ìò úçà Bìâøe` ©§©©©©§¦§©§©©©¨¦§¨
dzidyïéàBø ,ätöøä ìò úçà Bìâøå ïáàä ìò úçà Bìâø- ©§©©©¨¤¤§©§©©©¨¦§¨¦

,ezcinr z` mixryn,ïáàä ìèpéúå éìkä ìèpé eléàL ìkoiicre Ÿ¤¦¦¨¥©§¦§¦¨¥¨¤¤
Bìâø ìò ãBîòì ìBëédúçà,dtvxd lry,äøLk BúãBáòote`ay ¨©£©©§©©£¨§¥¨

,dtvxl dpia dvivg oi`y lbx dze` lr ezpryn xwir df,åàì íàå§¦¨
lbxd lr mb oryp df ote`ay ,ef zpryn `la cenrl leki epi`y

,dtvxl dpia dvivg yiy.äìeñt BúãBáò:iy` ax gikenéànàå £¨§¨§©©
,dxyk ezcear dtvxd lry zg`d elbx lr cenrl leki m`à÷ àä̈¨

éããä éãäa òéiñîzriiqn dvivgd lry dipyd elbx ixd - §©¥©©£¥£¨¥
m`d ,ezcearaïðéøîàc íeMî åàìy.Lnî Ba ïéà òéiñn ¨¦§¨§¦©§©¥©¥©¨

:df oicl ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîàodk ,`ziixaa ¨©©¦¨©£©©¦§¦¨
yìaé÷oaxwd mc z`ïéîia,dcearl dxykd epini cia -åciìàîN ¦¥©¨¦§§Ÿ

dcearl dleqtd elyBzòéiñî,lawl.äøLk BúãBáò:`piax giken §©©§£¨§¥¨
éànàå,dxyk ezcearéããä éãäa òéiñî à÷ àäl`ny ci ixd - §©©¨¨§©¥©©£¥£¨¥

m`d ,cearl ezriiqn dleqtdïðéøîàc íeMî åàìyBa ïéà òéiñn ¨¦§¨§¦©§©¥©¥
.Lnî©¨

:`xnbd dwiqndpéî òîLoi` riiqny ,el` mipic lkn gken ok` - §©¦¨
.ynn ea
øî øîàlirl `aed -(:av),`ziixaaøéàî éaø ,ìBëé äæå ìBëé äæ ¨©©¤¨§¤¨©¦¥¦
.áéiçî§©¥

:xi`n iax aiign ote` dfi`a wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàm`d ¦©§¨§
,`ivedl leki mdn cg` lky ote`a aiigzdl ickïðéòamikixv - ¨¦©

e`ivedy xaca didiyøeòéLdk`lnøeòéLå äæìdk`ln,äæì ¦¨¤§¦¨¤
,dk`ln ixeriy ipy ea eidiy epiideàîìéc Bàicy xn`p `ny - ¦§¨

a.íleëì ãçà øeòéL¦¤¨§¨
:df oecipa zwelgn d`ian `xnbdàðeðîä áøå àcñç áøewlgp ©¦§¨§©©§¨

,dfaãçmdn cg` -,øîàjixvyãçå ,äæì øeòéLå äæì øeòéL ©¨©¦¨¤§¦¨¤§©
,øîàa icy.ïleëì ãçà øeòéL ¨©¦¤¨§¨

:mlekl cg` xeriya icy dipyd dhiyd itk di`x d`ian `xnbd
déîMî àtt áø øîà[enya-]àðéðz énð ïðà óà ,àáøcipyay ¨©©¨¨¦§¥§¨¨©£©©¦§¦¨

epipyy ,mlekl cg` xeriya ic cg` dyrna eyrpy xeqi` zelert
dpyna(f"n c"t miaf)y af ,úBilè òaøàå ,ähî éab ìò áùBé äéä̈¨¥©©¥¦¨§©§©©¦

[zezilh-]ïéàL éðtî ,úBàîè ,ähnä éìâø òaøà úçzdhind ©©©§©©§¥©¦¨§¥¦§¥¤¥
ìL ìò ãBîòì äìBëéLdnvr ipta odn zg` lky `vnpe ,milbx §¨©£©¨Ÿ

:`ax giken .afd z` ze`yep oleke ,dhind cinrdl dleki dpi`
éànàåaf `l` odilry dhind lr ayi `ly s` ze`nh zezilhd §©©

,cg`éòáéìjixvdl `pzl did -äáéæ øeòéLly eaex eilr ciakiy ¦§¥¦¦¨
cg` afäæì,ef zilhl -äæì äáéæ øeòéLåxnelk ,zxg`d zilhl - ¨¤§¦¦¨¨¤

m`d ,zezilhd oipnk miaf drax` dhind lr eayiyíeMî åàì̈¦
ïðéøîàcwx jixvyãçà øeòéLdaif ly,ïleëìjk xaeqd ixacke §¨§¦©¦¤¨§¨

.zaya d`ved zk`lna
:jkl ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàoiprl ¨©©©§¨©¦§¨©£©©¦§¦¨

dpyna epipyy ,zaya dciv(:ew onwl),ñðëpL éáöeil`núéaì §¦¤¦§©©©¦
,zayaãçà ìòðåziad zlc z`åéðôaon z`vl leki epi`y ote`a §¨©¤¨§¨¨

,cevip `ed jkay ,ziadáéiçdid m`e .dciv zk`ln meyn lrepd ©¨
e ,ecal zlcd z` lerpl leki cg`eìòðdze`íéðLmdipy ,cgi ¨£§©¦

.ïéøeètm` ,mpn`ìBòðì ãçà ìBëé àì,ecal,íéðL eìòðåmdipy §¦Ÿ¨¤¨¦§§¨£§©¦

.íéáéiç:ongp ax gikenéòáéì ,éànàåjixvdl `pzl did -øeòéL ©¨¦§©©¦§¥¦
äãéöcg` iav lyäãéö øeòéLå äæìcg` iav ly,äæìeze` o`ke ¥¨¨¤§¦¥¨¨¤

m`d ,mdipy ici lr `l` mdn cg` ici lr cevip `l iavíeMî åàì̈¦
ïðéøîàca icy.íleëì ãçà øeòéL §¨§¦©¦¤¨§¨

:ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîà,`ziixaa okïéôzeMä ¨©©¦¨©£©©¦§¦¨©¨¦
eáðbLdndaeçáèå,dze`ïéáéiç.dynge drax` inelyz mlyl ¤¨§§¨§©¨¦

:`piax gikenéànàå,dgiahd lr miaiigéòáéì`pzl did ixd - §©©¦§¥
jixvdl,äæì äçéáè øeòéLå äæì äçéáè øeòéLdnda dze` o`ke ¦§¦¨¨¤§¦§¦¨¨¤

m`d ,mdipy ici lr dxknpe dgahpïðéøîàc íeMî åàìicy ¨¦§¨§¦©
a.íleëì ãçà øeòéL¦¤¨§¨

:ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,éMà áø øîàå,`ziixaa okíéðL §¨©©©¦©£©©¦§¦¨§©¦
écøb ìL äð÷ eàéöBäL,zeyxl zeyxn dbix` dpw -.ïéáéiçgiken ¤¦¨¤¤©§¦©¨¦

:iy` axéànàå,miaiig mdipy recn -,äæì äàöBä øeòéL éòáéì §©©¦§¥¦¨¨¨¤
,äæì äàöBä øeòéLå,xeriyk e`ived `l ixd o`keíeMî åàì §¦¨¨¨¤¨¦

ïðéøîàca icy mixne` ep`y meyn df oi` m`d -ãçà øeòéL §¨§¦©¦¤¨
.íleëì§¨

:ef dgkeda mi`xen`d epcy d`ian `xnbdàçà áø déì øîà̈©¥©£¨
déøa[epa-],éMà áøì àáøclkl xeriy icxbd dpwa oi`y jl oipn §¥§¨¨§©©¦

,mdn cg`àîìécdpwa zwqer `ziixady xnel yi `ny -úéàc ¦§¨§¦
déaxeriy ea yiy -äl÷ äöéa ìMáì éãkz`ved xeriy `edy ¥§¥§©¥¥¨©¨

dwqdl mivr(:ht lirl)e ,äæìicklyal.äæì äl÷ äöéaax el xn` ¨¤¥¨©¨¨¤
,iy`àîìòc äð÷ ïðéòîLéì ,ïk íàz` eprinydl `pzl did - ¦¥¦§©¦©¨¤§¨§¨

ea yiy xnel ozipe ,exeriy jky ,dwqdl cnerd dpw mzqa epic
,cg` lkl dfk xeriyécøâc àðL éàîicxb dpw hwp recne - ©§¨§©§¦

cnery oeike ,cg` cba bex`l ick `ed df dpw xeriyy ixd ,`weec
miaiig mipyy jkne ,cg` d`ved xeriy `l` ea oi`y `vnp jkl

.mlekl cg` xeriya icy gken ,ez`ved lr
,`g` ax el xn`àîìéãåxnel yi `ny -déa úéàcdpwa yiy - §¦§¨§¦¥

xeriy,äæì ätî âBøàì éãëe äæì ätî âBøàì éãkjk meyn wxe §¥¤¡©¨¨¤§¥¤¡©¨¨¤
.mdipy eaiigzp

:`xnbd dwiqn okle ,ef dl`yl aiyd `l iy` axàkéì àäî ,àlà¤¨¥¨¥¨
dpéî òîLîìdk`ln eyry mipyy gikedl ozip `l ef `ziixan - §¦§©¦¨

.mlekl cg` xeriya ic ,miaiigy ote`a
`xnbd d`ian ,icxb ly dpw z`ved oic `xnbd dxikfdy ab`

:df oipra `ziixaïîçð áøc dén÷ àpz éðzminkgd cg` dpy - ¨¥©¨©¥§©©§¨
,ongp ax iptl `ziixaéaøå ,ïéøeèt écøb ìL äð÷ eàéöBäL íéðL§©¦¤¦¨¤¤©§¦§¦§©¦

.áéiçî ïBòîL¦§§©¥
:`xnbd dywnàéiì étìkzn`d ixd xnelk ,df xac jtdp okidl - §©¥©¨

lka cgi dk`ln eyry mipy xhet oerny iax ixdy ,jtidl `id
,`ziixad zqxib z` `xnbd zpwzn okl .ote`àîéà àlàxen` - ¤¨¥¨

icxb ly dpw e`ivedy mipy ,jk `ziixad zqxibaéaøå ,ïéáéiç©¨¦§©¦
.øèBt ïBòîL¦§¥

äðùî
`edy ilk jeza xeriykn zegt `ivedyk oicd z` zx`an dpynd

:ez`ved lr miaiigy xacàéöBnämiaxd zeyxl cigid zeyxn ©¦
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc zay(iyiy meil)

zncewd dpynd ly `tiqa epipyy(f"n c"t my)dnda lr akexd af ,
,zexedh olek ,dilbx rax` zgz zezilh rax` eidyéñBé éaø©¦¥

,øîBà`l` ,zexedh olek oi`,åéãé ìò ànèî ñeqädid m` xnelk ¥©§©¥©¨¨
eilbx izy zgzy zezilhd izy z` `nhn ,qeq lr akex afd

e ,'eici' ze`xwpd eiptlny,åéìâø ìò øBîçäafd did m` xnelk ©£©©§¨
eilbx izy zgzy zezilhd izy z` `nhn ,xeng lr akex

iptn ,eixeg`nyñeqä úðòLnL`idåéãé ìò`vnpe ,eilbx lr `le ¤¦§¤¤©©¨¨
,qxcn z`neha odizgzy dn `nhne cala odilr ciakn afdy

,`nhn epi` eilbx zgzy dn la`øBîçåezprynåéìâø ìòlr `le ©£©©§¨
,qxcn z`neha odizgzy dn `nhne cala odilr ciakn afde ,eici

:`ax giken .`nhn epi` eici zgzy dneéànàåzezilhd izy §©©
,ze`nh opi` zexg`déããä éãäa òéiñî à÷ àäoi`y s` ixd - ¨¨§©¥©©£¥£¨¥

od mewn lkn ,milbxd lk lr dndad zprynzcinrl zeriiqn
dilbx lr cenrl dleki dndad oi`e ,zexg`d milbxd lr dndad
dn `nhiy afd ze`yepk zeaygp opi` recne ,odicrla zexg`d

,qxcn z`neha odizgzyïðéøîàc íeMî åàìmeyn df oi` m`d - ¨¦§¨§¦©
y mixne` ep`yLnî Ba ïéà òéiñnepi` okle ,`cqg ax ixack §©¥©¥©¨

.afd qxcnk aygp
:ynn ea oi` riiqny ztqep di`x d`ian `xnbdóà ,éMà áø øîà̈©©©¦©

àðéðz énð ïðàodkd zcear oipra ,ynn ea oi` riiqny `ziixaa £©©¦§¦¨
,dxfrd ztvxl eilbx oia uveg xacyk,øîBà øæòéìà éaøodk ©¦¡¦¤¤¥

yk ycwna cary,ätöøä ìò úçà Bìâøå éìkä ìò úçà Bìâøe` ©§©©©©§¦§©§©©©¨¦§¨
dzidyïéàBø ,ätöøä ìò úçà Bìâøå ïáàä ìò úçà Bìâø- ©§©©©¨¤¤§©§©©©¨¦§¨¦

,ezcinr z` mixryn,ïáàä ìèpéúå éìkä ìèpé eléàL ìkoiicre Ÿ¤¦¦¨¥©§¦§¦¨¥¨¤¤
Bìâø ìò ãBîòì ìBëédúçà,dtvxd lry,äøLk BúãBáòote`ay ¨©£©©§©©£¨§¥¨

,dtvxl dpia dvivg oi`y lbx dze` lr ezpryn xwir df,åàì íàå§¦¨
lbxd lr mb oryp df ote`ay ,ef zpryn `la cenrl leki epi`y

,dtvxl dpia dvivg yiy.äìeñt BúãBáò:iy` ax gikenéànàå £¨§¨§©©
,dxyk ezcear dtvxd lry zg`d elbx lr cenrl leki m`à÷ àä̈¨

éããä éãäa òéiñîzriiqn dvivgd lry dipyd elbx ixd - §©¥©©£¥£¨¥
m`d ,ezcearaïðéøîàc íeMî åàìy.Lnî Ba ïéà òéiñn ¨¦§¨§¦©§©¥©¥©¨

:df oicl ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîàodk ,`ziixaa ¨©©¦¨©£©©¦§¦¨
yìaé÷oaxwd mc z`ïéîia,dcearl dxykd epini cia -åciìàîN ¦¥©¨¦§§Ÿ

dcearl dleqtd elyBzòéiñî,lawl.äøLk BúãBáò:`piax giken §©©§£¨§¥¨
éànàå,dxyk ezcearéããä éãäa òéiñî à÷ àäl`ny ci ixd - §©©¨¨§©¥©©£¥£¨¥

m`d ,cearl ezriiqn dleqtdïðéøîàc íeMî åàìyBa ïéà òéiñn ¨¦§¨§¦©§©¥©¥
.Lnî©¨

:`xnbd dwiqndpéî òîLoi` riiqny ,el` mipic lkn gken ok` - §©¦¨
.ynn ea
øî øîàlirl `aed -(:av),`ziixaaøéàî éaø ,ìBëé äæå ìBëé äæ ¨©©¤¨§¤¨©¦¥¦
.áéiçî§©¥

:xi`n iax aiign ote` dfi`a wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéàm`d ¦©§¨§
,`ivedl leki mdn cg` lky ote`a aiigzdl ickïðéòamikixv - ¨¦©

e`ivedy xaca didiyøeòéLdk`lnøeòéLå äæìdk`ln,äæì ¦¨¤§¦¨¤
,dk`ln ixeriy ipy ea eidiy epiideàîìéc Bàicy xn`p `ny - ¦§¨

a.íleëì ãçà øeòéL¦¤¨§¨
:df oecipa zwelgn d`ian `xnbdàðeðîä áøå àcñç áøewlgp ©¦§¨§©©§¨

,dfaãçmdn cg` -,øîàjixvyãçå ,äæì øeòéLå äæì øeòéL ©¨©¦¨¤§¦¨¤§©
,øîàa icy.ïleëì ãçà øeòéL ¨©¦¤¨§¨

:mlekl cg` xeriya icy dipyd dhiyd itk di`x d`ian `xnbd
déîMî àtt áø øîà[enya-]àðéðz énð ïðà óà ,àáøcipyay ¨©©¨¨¦§¥§¨¨©£©©¦§¦¨

epipyy ,mlekl cg` xeriya ic cg` dyrna eyrpy xeqi` zelert
dpyna(f"n c"t miaf)y af ,úBilè òaøàå ,ähî éab ìò áùBé äéä̈¨¥©©¥¦¨§©§©©¦

[zezilh-]ïéàL éðtî ,úBàîè ,ähnä éìâø òaøà úçzdhind ©©©§©©§¥©¦¨§¥¦§¥¤¥
ìL ìò ãBîòì äìBëéLdnvr ipta odn zg` lky `vnpe ,milbx §¨©£©¨Ÿ

:`ax giken .afd z` ze`yep oleke ,dhind cinrdl dleki dpi`
éànàåaf `l` odilry dhind lr ayi `ly s` ze`nh zezilhd §©©

,cg`éòáéìjixvdl `pzl did -äáéæ øeòéLly eaex eilr ciakiy ¦§¥¦¦¨
cg` afäæì,ef zilhl -äæì äáéæ øeòéLåxnelk ,zxg`d zilhl - ¨¤§¦¦¨¨¤

m`d ,zezilhd oipnk miaf drax` dhind lr eayiyíeMî åàì̈¦
ïðéøîàcwx jixvyãçà øeòéLdaif ly,ïleëìjk xaeqd ixacke §¨§¦©¦¤¨§¨

.zaya d`ved zk`lna
:jkl ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàoiprl ¨©©©§¨©¦§¨©£©©¦§¦¨

dpyna epipyy ,zaya dciv(:ew onwl),ñðëpL éáöeil`núéaì §¦¤¦§©©©¦
,zayaãçà ìòðåziad zlc z`åéðôaon z`vl leki epi`y ote`a §¨©¤¨§¨¨

,cevip `ed jkay ,ziadáéiçdid m`e .dciv zk`ln meyn lrepd ©¨
e ,ecal zlcd z` lerpl leki cg`eìòðdze`íéðLmdipy ,cgi ¨£§©¦

.ïéøeètm` ,mpn`ìBòðì ãçà ìBëé àì,ecal,íéðL eìòðåmdipy §¦Ÿ¨¤¨¦§§¨£§©¦

.íéáéiç:ongp ax gikenéòáéì ,éànàåjixvdl `pzl did -øeòéL ©¨¦§©©¦§¥¦
äãéöcg` iav lyäãéö øeòéLå äæìcg` iav ly,äæìeze` o`ke ¥¨¨¤§¦¥¨¨¤

m`d ,mdipy ici lr `l` mdn cg` ici lr cevip `l iavíeMî åàì̈¦
ïðéøîàca icy.íleëì ãçà øeòéL §¨§¦©¦¤¨§¨

:ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,àðéáø øîà,`ziixaa okïéôzeMä ¨©©¦¨©£©©¦§¦¨©¨¦
eáðbLdndaeçáèå,dze`ïéáéiç.dynge drax` inelyz mlyl ¤¨§§¨§©¨¦

:`piax gikenéànàå,dgiahd lr miaiigéòáéì`pzl did ixd - §©©¦§¥
jixvdl,äæì äçéáè øeòéLå äæì äçéáè øeòéLdnda dze` o`ke ¦§¦¨¨¤§¦§¦¨¨¤

m`d ,mdipy ici lr dxknpe dgahpïðéøîàc íeMî åàìicy ¨¦§¨§¦©
a.íleëì ãçà øeòéL¦¤¨§¨

:ztqep di`xàðéðz énð ïðà óà ,éMà áø øîàå,`ziixaa okíéðL §¨©©©¦©£©©¦§¦¨§©¦
écøb ìL äð÷ eàéöBäL,zeyxl zeyxn dbix` dpw -.ïéáéiçgiken ¤¦¨¤¤©§¦©¨¦

:iy` axéànàå,miaiig mdipy recn -,äæì äàöBä øeòéL éòáéì §©©¦§¥¦¨¨¨¤
,äæì äàöBä øeòéLå,xeriyk e`ived `l ixd o`keíeMî åàì §¦¨¨¨¤¨¦

ïðéøîàca icy mixne` ep`y meyn df oi` m`d -ãçà øeòéL §¨§¦©¦¤¨
.íleëì§¨

:ef dgkeda mi`xen`d epcy d`ian `xnbdàçà áø déì øîà̈©¥©£¨
déøa[epa-],éMà áøì àáøclkl xeriy icxbd dpwa oi`y jl oipn §¥§¨¨§©©¦

,mdn cg`àîìécdpwa zwqer `ziixady xnel yi `ny -úéàc ¦§¨§¦
déaxeriy ea yiy -äl÷ äöéa ìMáì éãkz`ved xeriy `edy ¥§¥§©¥¥¨©¨

dwqdl mivr(:ht lirl)e ,äæìicklyal.äæì äl÷ äöéaax el xn` ¨¤¥¨©¨¨¤
,iy`àîìòc äð÷ ïðéòîLéì ,ïk íàz` eprinydl `pzl did - ¦¥¦§©¦©¨¤§¨§¨

ea yiy xnel ozipe ,exeriy jky ,dwqdl cnerd dpw mzqa epic
,cg` lkl dfk xeriyécøâc àðL éàîicxb dpw hwp recne - ©§¨§©§¦

cnery oeike ,cg` cba bex`l ick `ed df dpw xeriyy ixd ,`weec
miaiig mipyy jkne ,cg` d`ved xeriy `l` ea oi`y `vnp jkl

.mlekl cg` xeriya icy gken ,ez`ved lr
,`g` ax el xn`àîìéãåxnel yi `ny -déa úéàcdpwa yiy - §¦§¨§¦¥

xeriy,äæì ätî âBøàì éãëe äæì ätî âBøàì éãkjk meyn wxe §¥¤¡©¨¨¤§¥¤¡©¨¨¤
.mdipy eaiigzp

:`xnbd dwiqn okle ,ef dl`yl aiyd `l iy` axàkéì àäî ,àlà¤¨¥¨¥¨
dpéî òîLîìdk`ln eyry mipyy gikedl ozip `l ef `ziixan - §¦§©¦¨

.mlekl cg` xeriya ic ,miaiigy ote`a
`xnbd d`ian ,icxb ly dpw z`ved oic `xnbd dxikfdy ab`

:df oipra `ziixaïîçð áøc dén÷ àpz éðzminkgd cg` dpy - ¨¥©¨©¥§©©§¨
,ongp ax iptl `ziixaéaøå ,ïéøeèt écøb ìL äð÷ eàéöBäL íéðL§©¦¤¦¨¤¤©§¦§¦§©¦

.áéiçî ïBòîL¦§§©¥
:`xnbd dywnàéiì étìkzn`d ixd xnelk ,df xac jtdp okidl - §©¥©¨

lka cgi dk`ln eyry mipy xhet oerny iax ixdy ,jtidl `id
,`ziixad zqxib z` `xnbd zpwzn okl .ote`àîéà àlàxen` - ¤¨¥¨

icxb ly dpw e`ivedy mipy ,jk `ziixad zqxibaéaøå ,ïéáéiç©¨¦§©¦
.øèBt ïBòîL¦§¥

äðùî
`edy ilk jeza xeriykn zegt `ivedyk oicd z` zx`an dpynd

:ez`ved lr miaiigy xacàéöBnämiaxd zeyxl cigid zeyxn ©¦
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xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc zay(ycew zay meil)

,éìkä ìò ãéæäå ïéìëBàä ìò ââMLxeqi` epnn mlrpy xnelk ¤¨©©¨¨¦§¥¦©©§¦
j` ,bbeya m`ivede ,miaxd zeyxl cigid zeyxn milke`d z`ved
lr z`hg aiigy ,cifna e`ivede ,ilkd z` `ivedl xeq`y rci
mb z`hgd caln aiig ,ilkl jixv did m`e ,lke`d z`veda ezbby
ly `tiqa epipyy dn `linne .ilkd z`veda epecf lr dzin
aiigy `l` ,ztqep z`hg aiigy epi` ,'ilkd lr s` aiig' `ziixad

ilkd z`veda epecf lr dzin.
:df uexiz lr dywn `xnbdé÷úîéìkä ìò óà àäå ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦§¨©©©§¦

éðz÷,'ilkd lr s` aiig ilkl jixv did m`e' `ziixaa epipy ixde - ¨¨¥
milke`d lr ixd df uexizle ,miey miaeig ipya xaecny rnyne

.dliwq aiig ilkd lre z`hg aiig
:xg` ote`a uxzn iy` ax okl,éMà áø øîà àlàxaecn mlerl ¤¨¨©©©¦

dyerdy okzie ,ilkd lr oiae milke`d lr oia ez`veda bbyyk
epiid mpn` ,zg` z`hg wx aiig cg` mlrda bbeya mixeqi` dnk
`ziixaa o`k la` ,zg` zaa mixeqi`d lk lr el rcepyk `weec

xaecnL ïBâkilkde milke`d z` `ivedyk mpn`äæáe äæa ââM §¤¨©¨¤¨¤
,zg` zaa mdipy lr el rcep `l j` ,cg` mlrda m`yreBì òãBðå§©

,cg`d lr dligzBì òãBðå øæçåizy aiig df ote`ae ,ipyd lr §¨©§©
,`xnbd zx`an .ze`hgåxacd ielzàúâeìôa[mzwelgna-]éaøc §¦§§¨§©¦

Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBédf oipra(:`r lirl),xaq opgei iaxy , ¨¨§©¦¦§¤¨¦
ipy dyry s`e ,ze`hgd aeig z` wlgn zericid weligy
welig oi`y ,xaq yiwl yixe .mizy aiig ,cg` mlrda mixeqi`d
z`hg wx aiig df ote`a s`e ,ze`hgd aeig z` wlgn zericid
xaq iy` axe .mixeqi`d on cg` lr miizpia el rcepy s`e ,zg`

.opgei iax zhiyk `ziixad z` cinrdl yiy
`ivend :dpyna epipy.ähnä ìò óà øeèt ähna éçä úà¤©©©¦¨¨©©©¦¨

:`xnbd zl`eyïéúéðúî àîéìdxhty epzpyny xn`p m`d - ¥¨©§¦¦
zrck ,ig z`vedaàéä ïúð éaø,diepyàìåzrck.ïðaød`ian ©¦¨¨¦§Ÿ©¨¨

,dfa zwelgnd z` `xnbdàéðúc,`ziixaaàéöBnäzaya,äîäa §©§¨©¦§¥¨
,óBòå äiçcigid zeyxnïéa ,íéaøä úeLøìeid m`ïéáe ïéiçm` ©¨¨¦§¨©¦¥©¦¥

eidøeèt ïéiç ìòå ,áéiç ïéèeçL ìò ,øîBà ïúð éaø .áéiç ,ïéèeçL§¦©¨©¦¨¨¥©§¦©¨§©©¦¨
iptn,Bîöò úà àNBð éçäLei`yep lr lw envr dyery ,xnelk ¤©©¥¤©§

.ez`iypa mdl riiqne
:`xnbd daiynàîéz eléôà ,àáø øîàepzpyny xn`z m` s` - ¨©¨¨£¦¥¨

zrckïðaøy itl ,ig `ivend z` dxht recn x`al ozip `idãò ©¨¨©
ïúð éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk,ozp iax lr minkg ewlgp `l - ¨Ÿ§¦¦©¨¨£¥§©¦¨¨

a àlà`yepóBòå äiç äîäá,miigeäééLôð éèaøLîcmivexy - ¤¨§§¥¨©¨¨¦§©§§¦©§©§
okle ,dhn itlk mteb miciakn okle m`yepd cin mnvr henyl

,mnvr z` mi`yepk mipecip mpi`ìáà`yepaúà àNBðc ,éç íãà £¨¨¨©§¥¤
Bîöò,hnydl ywan epi`eeãBî ïðaø eléôàaeig oi`y ozp iaxl ©§£¦©¨¨

exn`y dn okle ,miig ilraa `le mc`a dxaic epzpyne ,ez`veda
.ozp iaxk wx `le lkd ixacl `ed xeht ig e`ivendy

:ef daeyz lr dywn dad` xa `c` axøa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©
ïðúc àäå ,àáøì äáäàoipra dpyna epipyy dn dywi jixacle - ©£¨§¨¨§¨¦§©

ixkpl dqb dnda zxikn xeqi`(:ci f"r),ñeqa øézî àøéúa ïa¤§¥¨©¦©
,ixkpl exkenlàéðúå`ziixaa(.fh my),xzidd mrhøézî àøéúa ïa §©§¨¤§¥¨©¦

àeäL éðtî ñeqaixkpd -Ba äNBòqeqa -L äëàìîmil`xyi s` ©¦§¥¤¤§¨¨¤
,úàhç åéìò ïéáéiç ïéàdaikxd zk`lnl cgein `edy epiide ¥©¨¦¨¨©¨

,envr z` `yep igdy iptn ,dxezd on zaya dxeq` dpi`y ,cala

àøéúa ïa ,ïðçBé éaø øîàå,qeq zxikn xizdyéaøåïúðz` xhty §¨©©¦¨¨¤§¥¨§©¦¨¨
,zaya miig ilra `ivend,ãçà øác eøîàigy mixaeq mdipyy ¨§¨¨¤¨

,`axl eziiyew z` dad` xa `c` ax miiqn .envr z` `yepéàå§¦
úøîàxne` dz` m`e -ïúð éaøc déìò ïðaø éâéìt àìc`ly - ¨§©§Ÿ§¦¦©¨¨£¥§©¦¨¨

ozp iax lr minkg ewlgpéèaøLîc íeMî ,óBòå äiç äîäáa àlà¤¨¦§¥¨©¨¨¦¦§©§§¦
eäééLôð,m`yepd cin hnydl mnvr miciakny -àéøéà éàî- ©§©§©¦§¨

`weec opgei iax hwp recnïúð éaøå àøéúa ïa','cg` xac exn` ¤§¥¨§©¦¨¨
úøîàäåmc` z`veday zxn` ixde -ïðaø eléôàlr miwlegd §¨¨§©£¦©¨¨

miig ilraa ozp iaxeãBî,envr z` `yep ig mc`y meyn xehty
oal opax s` ecei ,ig mc` `yepe mc` zaikxl cner qeqy oeike
iaxe `xiza oa' `wec hwp opgei iaxy xg`n jgxk lr `l` ,`xiza
dywi aeye ,mc`a mb miwleg opaxy `l` ,jixack `ly gken 'ozp

.opaxk `le ozp iaxk `id dpyndy xn`py
:`ax el uxizïðçBé éaø øîà ékxzidy opgei iax xn`y dn - ¦¨©©¦¨¨

epiid ,opaxk `le ozp iaxk `ed qeqd zxiknì ãçeéîä ñeñaz`iyp §©§¨¦
,úBôBòiaxk ezrcy iptn ,ixkpl xeknl `xiza oa xizd eze` s`y

miwleg df lre ,mnvr z` mi`yep miig zetere zenda s`y ,ozp
:`xnbd dywn .opaxl mb envr z` `yep ig mc` la` ,opaxéîe¦

àkéàyi ike -ì ãçeéîä ñeñz`iypúBôBò:`xnbd zvxzn .cala ¦¨©§¨¦
ïãàééå éác àkéà ,ïéàmigipny ,zeterd iciiv iqeq z` yi ,ok` - ¦¦¨§¥§¨¨

mdl miriiqnd ,[miqxecd zetern] ea `veike up oebk zeter mdilr
.zeterd x`y z` cevl

:envr z` `yep ig oica welig d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
úeôëa ïúð éaø äãBîeleki epi`y oeiky ,xeyw mc` e` ig lraa - ¤©¦¨¨§¨

.aiig e`ivende ,envr z` `yep `edy ea xnel oi` eilbx lr jldl
:opgei iax ixac lr `iyew `xnbd d`ianøa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©

éàñøt éðä àäå ,ééaàì äðúîmitehr mdy ,el` miiqxt ixde - ©§¨§©©¥§¨¨¥©§¨¥
lr ax jelid jldl mileki mpi` okle ,mibperne miagx micbaa

,daikxa cinz mi`ae mi`vei `l` ,mdilbxeîc éúéôëc ïàîëc- ¦§©¦§¦¦¨
`l qeq zxikn xizdy `xiza oa mewn lkne ,mizetkk md ixdy
s`y xaqy gkene ,iqxtl dxikn oial libx mc`l dxikn oia wlig
`yep igy oeik d`ved meyn zaya dxeq` dpi` miiqxtd zaikx

,envr z`øîàåjk lrïðçBé éaøy ,envràøéúa ïazxikn xiznd §¨©©¦¨¨¤§¥¨
qeqïúð éaøå,ig lra z`veda xhetd,ãçà øác eøîàdz` m`e §©¦¨¨¨§¨¨¤¨

xeknl xeq` df itle ,aiig `edy zetka dcen ozp iax s`y xne`
.`xiza oa zrck ezrc oi` ok m` ,miiqxt zaikxl qeq

oi`e ,'envr z` `yep igd' llka miiqxtd mb mlerl :iia` uxiz
e ,llk jldl leki epi` zetkdy iptn ,zetkl mzenclíúämy - ¨¨

mpi`y iptn df oi` ,mikldn mpi`y dn ,mixeyw mpi`y miiqxta
`l` ,milekieäì èé÷ðc àeä àçeø úeîø`id gexd zeqb - §¨§¨¦§

,`ed oky rcze ,evxi m` jldl mcia mewn lkne ,da elbxedy
àëLcøt àeääc,cg` iqxt xheya dyrn did ixdy -çúøc §©©§©§¨¦§©

déåléò àkìî,eyiprdl ywiae jlnd eilr qrky -àúìz èéäøå ©§¨¦¨¥§¨¦§¨¨
déòøëa éñøt.eilbxa ze`qxt yly uxe eiptn gxae - ©§¥§©§¥
:dpyna epipy'åëå únä ïî úéfk ïëå ,áéiç ähna únä úà,aiig ¤©¥©¦¨©¨§¥©©¦¦©¥

.xhet oerny iaxe
:oerny iax zrc mix`an yiwl yixe opgei iaxøa øa äaø øîà̈©©¨©©

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà óñBé áø øîàå ,ïðçBé éaø øîà äpç©¨¨©©¦¨¨§¨©©¥¨©©¦¦§¤¨¦
ïBòîL éaø äéä øèBt,e`ivedy ote` lka ,zn z`veda ¥¨¨©¦¦§
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ezny in` cenr cv sc ± iyily wxtzekxa

éìkä ìò ãéæäå ïéìëBàä ìò ââML.dzin - ipzwC aiIg i`nE:éðú÷ óà àäå.rnWn ¤¨©©¨¨¦§¥¦©©§¦©©¨§¨¨¥¦¨§¨©¨¨¥©§©
ipWoiaEIgoieW:é"øc àzâeìôa"øåì.zFriciA ibElti`C"lFcB llM" 'tA zFwNgn §¥¦¦¨¦¦§§¨§§§¦§¥¦¦§©§§¤§¨¨
):`r sc lirl,(- ikd Dl iwFn `lC zWW ax .`kd iW` axe zWW ax inp ibElti ¦̀§¥©¦©¥¤§©©¦¨¨©¥¤§¨¥¨¨¦

zFwNgn zFrici :xaq iW` axe ,zFwNgn zFrici oi`C xaqw:céèaøLîeäééLôð. ¨¨©§¥§¦§©§§©©¦¨©§¦§©§¦§©§§¦©§©§
mihOWnoiciAknE ,dHn iRlMonvrhinWdl §©§¦§©¥©¨©§¦¦©§¨§©§¦

o`UFPd cIn:ñeqa øézî.ipRn ,iFbl FxkFnl ¦©©§¨©¦©§§§¦§¥
zk`lOW- DzF` dUFr mc` did m` qEQd ¤§¤¤©¦¨¨¨¨¤¨

daikxlC ,z`Hg dilr aiIg oi`igde .cnFr ¥©¨¨¤¨©¨§¦§¦¨¥§©©
dndA xFMnl Exq`C `de .Fnvr z` `UFp¥¤©§§¨§¨§¦§§¥¨
zExikU mEXnE dl`W mEXn - iFbl dQB©¨§¦§¥¨¦§¦

liWFnC inp i` ,qEqe .xEq`e`l - xbFnE ¨§¦©¦§¥©¨
dk`ln Ff oi`W ,`Mi` `ziixF`C `xEQi ¦̀¨§©§¨¦¨¤¥§¨¨
dndA zziaW zxdf` iAbe .qEQd lv ¥̀¤©§©¥©§¨©§¦©§¥¨

'aizM dk`ln:ïðçBé éaø øîàåopiqxB:éác §¨¨§¦¨§¨©©¦¨¨¨§¦©§¥
ïãàéiå.lWiciIvqEQd lr oipzFPW ,zFtFr ©¨¨¨¤©¨¥¤§¦©©

x`W cEvl FPinE up oFbM ,oiIg odWM zFtFr§¤¥©¦§¥¦¨§¨
,zFtFr`leihAxWn`lC EdiiWtp.ixiWw §¨§©§§¦©§©§§¨§¦¦

ikd mEXnE .Fnvr z` `UFp igd inp `YWde§¨§¨©¦©©¥¤©§¦¨¦
xaC Exn` ozp iAxe `xizA oA :opgFi x"`¨¨¤§¥¨§©¦¨¨¨§¨¨

cg`:úeôëa.mc` oiA sFr oiA:éúéôëc ïàîk ¤¨§¨¥¥¨¨§©¦§¦¦
eîc.miakFxWoitHErnmbe ,miagx micbaA ¨¤§¦§¨¦¦§¨¦§¨¦§©

onvr mdoibPErnbSdnux`d lr:éaø øîàå ¥©§¨§¨¦¥©¥©¨¨¤§¨©©¦
ïðçBéopiqxB:øác eøîà ïúð 'øå àøéúa ïa ¨¨¨§¦©¤§¥¨§¨¨¨§¨¨
ãçà.x dcFn Yxn` `de,zEtkA ozp 'i`e ¤¨§¨¨§©§¤¨¨§¨§¦
mEXnqEqA opinwF`CcgEindzFtFrl- ¦§§¦©§©§¨§

xninlE ,Dilr ibiltC opinwF` opAx mEXn¦©¨©§¦©¦§¦¦£¥§¥©
zEtkA i`e .xEhtl oieW mdipW mc`A ENi`C§¦§¨¨§¥¤¨¦¦§§¦§¨
`xizA oaC `nwFYn ikid ,ozp iAx dcFn -¤©¦¨¨¥¦¦§¨§¤§¥¨
oA `d ?Fnvr z` `UFp igC mEXn ozp 'xM§¨¨¦§©¥¤©§¨¤

xFMnl ENit` xiYn `xizAtl,miIqxo`nkC §¥¨©¦£¦¦§§©§¦¦¦§©
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שבת.  פרק עשירי - המצניע דף צד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc zay(ycew zay meil)

sebl `l jka jxev oi`y ,uega egipne e`ivena wx `l epiidc
znd z` `iven epi` ixdy ,dnvr d`vedd zk`lnl `le ,`ivend

`l` ,ea ynzydl ick,BøáB÷ì únä úà àéöBîa óàjxev `edy ©§¦¤©¥§§
dk`lnl ef d`ved zaygp ,`ivend jxev df oi`y oeiky ,znd

.dtebl dkixv dpi`y
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:`xnbd dywnénð àä éàc ,àèéLtef d`ved s`y xn`z m`y - §¦¨§¦¨©¦

,àéä dôeâì äëéøö dðéàL äëàìîiax zrcl dilr mixehte §¨¨¤¥¨§¦¨§¨¦
,dywi ,oernydôeâì äëéøvL äëàìî àlàdilr miaiigzny ¤¨§¨¨¤§¦¨§¨

ìzrcdì úçkLî éëéä ,ïBòîL éaø,dze` epivn ote` dfi`a - §©¦¦§¥¦©§©©¨
.`iveny utga zeynzyd jxevl d`veda i`ce
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ïBòîL éaøkoky ,jixacl dyw mpn` ,zn z`veda xhetdøîéà- §©¦¦§¥©

,`ed xnel dz` lekiy dnúàhç áeiçî ïBòîL éaø øèôc§¨©©¦¦§¥¦©¨
xaqy oeik ,dtebl zkxvp dpi`y meyn miaxd zeyxl zn z`veda

ezhiyl mb j` ,dxezd on dxeq` dpi`yàäéî ïðaøc àøeqéà¦¨§©¨¨¦¨
àkéàrecn ok m`e ,ef d`veda yi opaxcn xeqi` mewn lkn - ¦¨

.zilnxkl e`ivedl zxzddéì øîà,opgei iaxl ongp axíéäìàä ¨©¥¨¡Ÿ¦
zà déa úìééòc,ez`veda riiql qpkiz jnvr dz`y ip` rayp - §¨§©¥©§

,`ed xenb xzidyì eléôàåzrcäãeäé éaødk`lna aiignd ©£¦§©¦§¨
dtebl dkixv dpi`yéøL)xzen -àðéîà÷ éîc ,(izxn` ike - ¨¦§¦¨£¦¨

e`ivedl xzeny,íéaøä úeLøìixdy ixac lr dyw did f`y ¦§¨©¦
wx ixd ,`ziixe`c xeqi` jka yi dcedi iax zrclúéìîøëì§©§§¦

àðéîà÷vedde ,e`ivedl xzeny izxn` -wx dxeq` dil` d` ¨£¦¨
y llk yiy meyn izxzde ,opaxcnúà äçBcL úBiøaä ãBák ìBãb̈§©§¦¤¤¤

,äøBzaL äNòz àì,zeixad ceak z` eaiygd minkgy ,xnelk Ÿ©£¤¤©¨
EciBi xW` xaCd on xEqz `l' ly 'dyrz `l' xeqi` eiptn zegclŸ¨¦©¨¨£¤©¦

'l`nUE oini Ll(`i fi mixac)o`k mbe ,minkg ixac lr xearl xqe`d , §¨¦§Ÿ
ick ,ef d`ved minkg exq`y s` zilnxkl znd z` `ivedl xzen

.oeifaa lhen `di `ly
`ivend oipra epzpyna oecipl zkiiyd zwelgn d`ian `xnbd

:znd on dkizgíúä ïðzmirbpa dpyna(c"n f"t),ìBzäéðîéñ L §©¨¨©¥¦¨¥
äàîeèoci lry ,zxdad rbpa zegnevd zepal zexry izy mdy §¨

`nhn rbpd(b bi `xwie),zxdad on envr xdhn oylezy jkae ,åin ok §
yäåëäz` y`aäéçnä`vnpyk d`neh oniq `edy ,ig xya - ¦§¨©¦§¨

z`yd rbp jeza(`i-i bi my)xyad d`xn z` lhia edeekdy jkae ,
,z`yd on envr xdihe ,igd,äNòz àìa øáBòxn`py(g ck mixac) ¥§Ÿ©£¤

minkg exn`e ,'zrxSd rbpA xnXd'(.ev oiaexir)xn`py mewn lky ¦¨¤§¤©©¨©©
lhal `ly dxdf` `ed df 'xnyd'e ,dyrz `l `l` epi` 'xnyd'

.exdhl ick d`nehd ipniq z` epnn
eøîzéàdpal dxry ylezd ,yxcnd ziaa jk lr xn`p -úçà ¦§©©©
îjezíézLlkd ixacl ,erbpa eidyáéiçoal xriyy oeik ,zewln ¦§©¦©¨

rbpd z` `nhny mirbpd zyxta xn`py(b bi my)minkg eyxc ,k"ez)

(a"t rixfzm`e ,`nh odizy z` yi m` wxe ,zepal zexry izy ody
.xen`d 'dyrz `l' lr xare ,erbp z` xdhl lired odn zg` ylz

dpal dxry ylz m` j`î úçàjezìMLex`ype ,erbpa eidy ©©¦¨Ÿ
,mi`xen`d ewlgp df ote`a ,e`nhl ick mda yi oiicry ,mizyáø©

øîà ïîçðylezdy,áéiçeøîà úLL áø`edy.øeèt`ed mnrhe ©§¨¨©©¨©¥¤¨©¨
,jkïîçð áøy,áéiç øîàokyéðäà[elired-]åéNòîjka exdhl ©©§¨¨©©¨©£¥©£¨

äàîeè dì äìæà éúéøçà àãç àìwzLî éàczg` lhpz m`y - §¦¦§©§¨£¨©£¦¦¨§¨¨§¨
ly enrhe .d`nehd on xdhi ,zex`ypd zexrydnúLL áøyøîà ©¥¤¨©

,øeètokyääàîeèì àúéà àä úäéî àzLdzr mewn lkn - ¨©§¨¦©¨¦¨§§¨
lhpz jk xg`y jka dne ,edyrna dlhazp `le ,dx`yp d`nehd

.xdhie ztqep dxry
:eixacl di`x `ian zyy axdì àðéîà àðî ,úLL áø øîà- ¨©©¥¤§¨£¦¨¨

n ,ok xnel izcnl okidnïðúcepzpyna epipyy jkn -(:bv lirl),ïëå ¦§©§¥
`ivend,áéiç ,äìéápä ïî úéfëå ,únä ïî úéfk,wiicl yieàä- ©©¦¦©¥§©©¦¦©§¥¨©¨¨

k wx `ived m` j`.øeèt ,úéæ éöç,dyweàéðúäås`y ,`ziixaa £¦©¦¨§¨©§¨
k wx `ived m`åàì éàî ,áéiç ,úéæ éöçjkl uexizd oi` m`d - £¦©¦©¨©¨

c ,ixackàéðúc àäy `ziixaa,áéiçote`a xaecn÷étàc ¨§©§¨©¨§©¦
k [`ivedy-]î úéæ éöçjezúéfkoeiky ,ziaa didy znd on £¦©¦¦©©¦

x`yp `l ixdy ,d`nehd xeriy z` zigtdy elhpy jka liredy
okle ,daeyg ez`ved ,ziad xdhpe ,d`neh xeriy `edy zifk ziaa

,dilr aiigïðúc àäåy epzpyna,øeètote`a xaecn÷étàc §¨¦§©¨§©¦
k [`ivedy-]î úéæ éöçjezäöçîe úéfkxg`l mby oeiky ,znd on £¦©¦¦©©¦¤¡¨

jka liredy s` ,`nhnd xeriy `edy zifk ziaa x`yp ez`ved
lkn ,ziad xdhi sqep edyn lhpi m`e ,d`nehd xeriy z` mvnvy

d`neh xeriy yi oiicr dzry oeik ,daeyg ez`ved oi` mewn`ede .
xeriy mdy zexry izy xi`ydy onf lky ,d`neh ipniqa oicd
ztqep dxry lhpz m`y s` ,melk edyrna lired `l ,d`neh

.xdhi
itl `ziixal dpynd oia dxizqd z` uxzne jk lr wleg ongp ax

:ezhiyïîçð áøåc ,xaeqéãéàå éãéàzif ivgk `ivedyk oiay - §©©§¨¦¦§¦¦
,dvgne zifkn e`ivedyk oiae ,zifkn,áéiç,`ziixaa x`eankeàäå ©¨§¨

ïðúcy epzpyna,øeètote`a epiid÷étàck [`ivedy-]úéæ éöç ¦§©¨§©¦£¦©¦
,ìBãb únî,d`neh xeriyn xzei ziaa x`yp ez`ved xg`l mby ¦¥¨

.llk ez`veda lired `l okle

äðùî
:zek`ln cere ,ffeb zk`lna dpc ef dpyn,Bæa Bæ åéðøtö ìèBpä©¥¦¨§¨¨

,zxg`d eci ipxtv z` lhep zg`d eci ipxtvay ,xnelkBàlhepy
eipxtv z`ïëå ,åépéLaylezdBøòN,eicia [ey`x xry-]ïëå §¦¨§¥§¨§¥

úìãBbä ïëå ,Bð÷æ ïëå ,BîôN,dy`x xry zrlew -úìçBkä ïëå §¨§¥§¨§¥©¤¤§¥©¤¤
,ze`p dpiidzy ick dipira legk zpzep -úñ÷Btä ïëåzpwzn - §¥©¤¤

,dicia e` wxqna dxryáéiçî øæòéìà éaø,z`hg mlekaíéîëçå ©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦
úeáL íeMî ïéøñBà.opaxcn - §¦¦§

àøîâ
aiig exry e` eipxtv lhepd m` epzpyna ewlgp minkge xfril` iax

:mzwelgn z` dliabn `xnbd .z`hg,øæòìà éaø øîàdú÷Bìçî ¨©©¦¤§¨¨©£¤
exry e` eipxtv z` lhepyk `weec `id ,minkgl xfril` iax oia

,ãia,lega ok dfifb jxc oi`y iptn ,minkg exht df ote`ayìáà ©¨£¨
lhepd,éìëalkd ixacláéiçdywn .ffeb zclez meyn ,z`hg ¦§¦©¨

:`xnbdàèéLtixdy ,ecia lhepa `weec `id mzwelgny heyt - §¦¨
eipxtv lhepd'ïðz 'Bæa Bædfa x`eane ,[epzpyn oeyla epipy±] ¨§©

ecia lhpy ote`a `weec `id mzwelgnyxfrl` iax jxved dnle ,
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.ãòöBaä íBòèiL ãò íòèì íéàMø ïéaeñîä ïéà31[fiéðôì äðLî íçì íäì ïéàL eðéäc Bøkkì íé÷e÷æ íä íà ¥©§¦©¨¦¦§Ÿ©¤¦§©¥©¦¥§¦§¦¨§©§¤¥¨¤¤¤¦§¤¦§¥
BúBàî íéìëBàå äðLî íçì ìò CøáîL àéöBnä úëøa epnî íéòîBML äîa íúáBç éãé íéàöBé íäå ãçà ìk̈¤¨§¥§¦§¥¨¨§©¤§¦¦¤¦§©©¦¤§¨¥©¤¤¦§¤§§¦¥

äðLî íçì33[giíéìBëé åéðôlL äðLî íçìî íòèì íé÷e÷æ íðéàL íäî ãçà ìk éðôì äðLî íçì Lé íà ìáà ¤¤¦§¤£¨¦¥¤¤¦§¤¦§¥¨¤¨¥¤¤¥¨§¦¦§Ÿ¦¤¤¦§¤¤§¨¨§¦
:åéðôlL änî àeä íòhL íã÷ íäéðôlL änî íòèì¦§Ÿ¦©¤¦§¥¤Ÿ¤¤¨©¦©¤§¨¨

ד  סעיף בשבת הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld
òöåáä íåòèéù [æé- אחד כל לפני פרוסה נותן הבוצע -

חתיכת  יזרוק שלא הבוצע ויזהר בידו, נוטלה והאחר
על  אפילו הפת לזרוק שאסור המסובין לפני המוציא

.32השולחן 
äðùî íçì åúåàî [çé לעצמו מברך אחד שכל נהגו -34,

הבוצע  ברכת בין בדיבור יפסיקו לא ומכלֿמקום

.35לטעימתם 
הברכה  בשעת הלחםֿמשנה יאחז שכלֿאחד צריך ואין

הבוצע. בברכת משנה לחם חובת ידי שיוצאים כיון
ידי  יצא - ידיו שנטל קודם הבוצע ברכת שמע ואפילו
על  'המוציא' ויברך ידיו ויטול משנה, לחם חובת

.36הפרוסה 

zetqede mipeiv
Î"Òעד"ז31) ÊÒ˜ ÔÓÈÒ עד לטעום רשאים המסובים אין :

שבצע  הלחם מן לחתוך רוצים הם אם כגון הבוצע שיטעום
להם  יתן לא הוא אבל הוא שיטעום קודם ולטעום הבוצע ממנו
ברכה  בין זו נתינה בשהיית להפסיק שלא שיטעום קודם כלל
שנותן  מה לטעום רשאים אינם הם שהרי לצורך שלא לאכילה

תחילה. הוא שיטעום עד להם
הבוצע  שביד לככר זקוקים ואין מככרו אוכל אחד כל ואם
רק  מככרו הבוצע שיטעום קודם מככרותיהם לטעום רשאין
צריך  שהבוצע כמו העונים רוב מפי אמן שיכלה עד שימתינו
לחם  המסובין לפני להיות צריך טוב ויום ובשבת . . להמתין
הבוצע  קודם לטעום רשאין ואז הבוצע שלפני ממה חוץ משנה
חובת  ידי בהן לצאת הבוצע שלפני לככר הם זקוקים שאל"כ

. . משנה לחם
תחילה  שיטעום ממנו שגדול למי כבוד לחלוק הבוצע בא ואם

חולקין. ויש בידו הרשות
סכ"א.32) קסז סימן
ÎÒ"„עד"ז33) ‚Ú˙ ÔÓÈÒ·. . המצות דהיינו אלו דברים כל :

שהן  הבית בני אבל הבית בעל . . לפני אלא להביא צריך אין
עם  ברוב משום לעשות נכון (שכן הבית מבעל בשמיעה יוצאין
הבית  שבעל . . לפניהם אלו דברים שיהיו צריך אין מלך..) הדרת
לבצוע  צריך טוב שביום שאף ואחד. אחד לכל . . מצה יחלק
המוציא  בברכת יוצאין שהם כיון מקום מכל משנה; לחם על
הבית. בעל של משנה בלחם כן גם יוצאים הם הבית בעל של

(34Á"ÈÒ ÊÒ˜ ÔÓÈÒ לצרפם מועלת שקביעותם מקום כל :
עצמו  בפני אחד כל ולא לכולם מברך שאחד מצוה אחת לברכה
הם  רשאים מקום ומכל מלך הדרת עם ברוב שנאמר משום
לברך  עכשיו נהגו ולפיכך . . להצטרף שלא דעת על יחד לקבוע
בין  מלהשיח נזהרים היו לא שההמון משום לעצמו אחד כל
לעצמו  אחד כל לברך הנהיגו לכן להטעימה הברכה שמיעת
בקביעותם  בפירוש דעתם היתה כאילו זה הרי כן שנהגו וכיון

זה. מהידור ופטורין להצטרף שלא דעת על שקובעים יחד

„"ÈÁ ˘„Â˜Œ˙Â¯‚‡·ÂËÎ 'Ú אנ"ש מנהג שראה שכותב במה :
שאר  נוהגים האחרים, את ומוציא לאחד רק משנה לחם דכשיש
זה  על ומקשה לעצמו, אחד כל המוציא ברכת לברך הבית בני
ובאחרונים  ד' סעיף קע"ד סי' הזקן רבנו בשו"ע שכתוב ממה

המוציא. בברכת גם יוצאים המסובים אשר - שם
וכידוע  המוציא, בברכת לצאת גם שיכולים הוא, כן כי אף והנה
גם  אם חובתם ידי אחרים את מוציא הנהנין בברכת שאפילו
בברכת  לצאת שבכדי כיון - הנ"ל מנהג נכון זה בכל נהנה, הוא
שמיעת  בין להפסיק אסור והיוצא, המוציא לכוון צריך זו
והבדלה  קידוש שבברכת בשעה ובה וכו', להאכילה הברכת
אפילו  ולכן חובתם, ידי שיוצאים השומעים הורגלו כבר וכיו"ב
שונה  בשמיעתו, לצאת שמכוון הרוב אחרי ונגרר כן ה"ז בסתם
בכוס  וכמו - רב כשהעם ובפרט המוציא. לברכת בהנוגע הוא
בין  הזמן אריכות שמפני - וכיו"ב התועדות בסעודה, ברכה של
להזהר  קשה השומעים כל ידי על הכוס לשתיית הברכה שמיעת
אחד  שכל ז.א. ההוא, מנהג דוקא להנהיג יש ולכן מהפסק.

הנהנין. ברכת לעצמו יברך ואחד
שגם 35) אלא בברכתו. לחםֿמשנה ידיֿחובת שיוצאים כיון

קל  שהוא משום משנה, לחם ידיֿחובת יוצא בדיבור הפסיק אם
לא  שלכן - לאכילה הנהנין ברכת בין הפסק מאשר יותר
על  לברך שנוהגים כשם לכאו"א משנה לחם ליתן מחמירים
הקודמת  בהערה המובאת באגרת (עיין עצמו בפני כאו"א הלחם

הבאה). ובהערה
נראה 36) אשר ומ"ש אדמו"ר: כ"ק כותב הנ"ל האגרת בסיום

החיוב  ידי יצא לא לעצמו, כ"א ברכה כן, עושין שאם באחרונים
כתוב  בפירוש ואדרבה זה. על מקור ידעתי לא משנה. לחם של
ידי  שיוצא - הנ"ל לסימן מבוטשאטש להגה"צ אברהם באשל
ולא  לעצמו. המוציא ברכת שמברך אף משנה לחם של חובתו
ג"כ  הועתק עדיין. ידיו נטל לא השומע אם אפילו - אלא עוד

ע"כ. שם. חיים בארחות
על  יברכו לא שהמסובין שכתב ו ס"ק פב סימן בבדה"ש ועיין

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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סכ"ד  תעג סימן אדה"ז מדברי והוכיח בפניֿעצמן, הלחם
חובת  ידי גם מבעה"ב הברכה יוצאים אין שאם לעיל) (הובאו
מצה  שאכילת ולומר לחלק יש ואולי יוצאים. אין לחםֿמשנה
שכך  וכיון י"ח, שיוצאים השומעים שהורגלו בדברים נכללת
יוצאים  אופן שבכל כיון - כ"א לפני משנה לחם ליתן טעם אין
משנה  לחם י"ח לצאת אפשר אבל מבעה"ב, משנה לחם י"ח

המוציא. י"ח יוצאים כשלא גם מבעה"ב
כתב  כן ידיו נטל לא עדיין אפילו לחםֿמשנה י"ח דיוצא והא
מהא  במכלֿשכן והוא עדר, סימן (בוטשאטש) באשלֿאברהם
שאין  המברך מפי 'המוציא' בברכת אפילו חובתו ידי דיוצא
שהוא  לפי לאכילה המוציא בין הפסק חשובה ענט"י ברכת

ס"י. קסז סימן כדלעיל הסעודה, לצורך

•
zay zekld - jexr ogley

כדי ‰ היין קנקני תוך הנכרים שמשימים בשמים מלאים שקים
ואין  אלו בבשמים להריח שמותר אע"פ ריחם היין שיקלוט
בהם  והמריח הואיל בהם שנבלע היין ריח משום איסור בהם
מקום  מכל עצמה לריח אלא בהם שנבלע היין לריח מכוין אינו
מפני  לכתחלה הבדלה של לבשמים ליטלם אין שבת במוצאי
הבלוע  האסור יין מחמת מצוה דבר לכל לגבוה מאוסים שהם

בהם:

Â מצוה של הדס על שבת במוצאי לברך שמצוה אומרים יש
אחרת  מצוה בו לעשות יש אחת מצוה בו שנעשה שהואיל
מריח  מקום מכל כך כל נודף ריחו ואין יבש שהוא פי על ואף
שעיקר  בשמים שאר על לברך טוב שיותר אומרים ויש קצת הוא
וכן  קצת ריח אלא בו שאין יבש הדס על מלברך בהם ריחם
אצל  הדס גם להניח טוב מקום ומכל אלו במדינות נוהגין
עצי  בורא או בשמים מיני בורא עליהם שמברכים הבשמים

הכל: כדברי ויעשה בשניהם ויריח בשמים

Ê על יברך לא הריח חוש לו שאין מריח נהנה שאינו מי
ביתו  בני להוציא נתכוין כן אם אלא כשמבדיל הבשמים
יכול  אינו אבל ברכות לחינוך כבר שהגיעו המריחים הקטנים
בעצמן  לברך יודעים שאינם אף המריחים גדולים בשביל לברך
שאינו  מי אין הנהנין וברכת הנהנין ברכת היא זו שברכה לפי
קס"ז. בסי' שנתבאר מטעם שנהנה מי בשביל לברך יכול נהנה

הנהנין  ברכת ג"כ שהיא קידוש של היין לברכת דומה ואינו
אינו  קידוש של שהיין לפי לברך נהנה שאינו מי יכול ואעפ"כ
האדם  הנאת בשביל חכמים תקנוהו שלא כלל בהנאתו תלוי
שבת  במוצאי הבשמים אבל היין על לזכרהו שצריך בשביל אלא
נפשו  להשיב האדם הנאת בשביל אלא חכמים הנהיגו לא

הנהנין: ברכת כשאר ברכתה והרי השבת ליציאת הדואבת

Á אחרים להוציא ומבדיל וחוזר לעצמו כבר שהבדיל  מי וכן
הריח  על להם יברך לא בעצמם להבדיל יודעים שאינם
שתהא  כדי עמהם ולהריח לחזור הוא גם צריך אלא הם שיריחו

בלבד: בשבילם ולא עצמו בשביל ברכתו

Ë ל יכול האש מאורי בורא ברכת שאינו אבל אע"פ להם ברך
נתקנה  לא האור שברכת לפי עצמו בשביל אותה לברך צריך
כמו  שבת במוצאי האור שנברא לזכר אלא האדם הנאת בשביל

הנהנין. לברכת דומה אינה לכך רח"צ בסי' שיתבאר

הנאת  בשביל נתקנה שלא שאף ואומרים זה על חולקין ויש
עליו  לברך האור אחר לחזר צריך ואינו הואיל מקום מכל האדם
חובה  שהן המצות כל אחר לחזר שצריך כדרך שבת במוצאי
לברכת  דומה זו ברכה אין לפיכך רח"צ בסי' שיתבאר כמו
ידי  כבר שיצא מי אותן לברך יכול חובה שהן שמפני המצות
כמו  חובתן ידי עדיין יצאו שלא אחרים להוציא כדי חובתו
בספק  להכנס שלא לדבריהם לחוש וטוב קס"ז בסי' שנתבאר

לבטלה: ברכה

הֿט  סעיפים להבדלה בשמים דין רצז סימן ב חלק

הנר ‡ אור על שבת מוצאי בכל האש מאורי בורא לברך צריך
לחזר  צריך אין שבת במוצאי אור לו אין אם אבל לו יש אם
ברכה  תקנו שלא לפי מצות שאר אחר לחזר שצריך כדרך אחריו
ב' הראשון אדם שנטל שבת במוצאי האור שנברא לזכר אלא זו
שאר  על מברכים שאין ואף אור מהן ויצא בזו זו והקישן אבנים
בשבת  שנאסר כיון האור מקום מכל שנבראו בשעה הדברים כל
ומברכים  מחדש עתה נברא כאלו זה הרי שבת במוצאי והותר

בריאתו: בשעת עליו

במוצאי · אחריו לחזר צריך שאינו אמורים דברים במה
יש  בחול כשחל אפילו הכיפורים יום במוצאי אבל שבתות
כברכת  שהיא לפי האור ברכת אחר לחזר שצריך אומרים
יו"ט  משאר היום זה לנו שהבדיל להקב"ה שמברך הבדלה

בלילה: עתה עד אור להבעיר בו שנאסר

אֿב  סעיפים הבדלה נר דין רחצ סימן ב חלק
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היינו  מחכמה, מקורה שהתורה נאמר בזהר

האצילות, עולם של החכמה (ספירת עילאה' 'חכמה
כפ  יתברך חכמתו בעולם היינו מתגלה שהיא י

המקור  והיא האצילות), עולם הנקרא עליון היותר
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zetqede mipeiv
סכ"ד  תעג סימן אדה"ז מדברי והוכיח בפניֿעצמן, הלחם
חובת  ידי גם מבעה"ב הברכה יוצאים אין שאם לעיל) (הובאו
מצה  שאכילת ולומר לחלק יש ואולי יוצאים. אין לחםֿמשנה
שכך  וכיון י"ח, שיוצאים השומעים שהורגלו בדברים נכללת
יוצאים  אופן שבכל כיון - כ"א לפני משנה לחם ליתן טעם אין
משנה  לחם י"ח לצאת אפשר אבל מבעה"ב, משנה לחם י"ח

המוציא. י"ח יוצאים כשלא גם מבעה"ב
כתב  כן ידיו נטל לא עדיין אפילו לחםֿמשנה י"ח דיוצא והא
מהא  במכלֿשכן והוא עדר, סימן (בוטשאטש) באשלֿאברהם
שאין  המברך מפי 'המוציא' בברכת אפילו חובתו ידי דיוצא
שהוא  לפי לאכילה המוציא בין הפסק חשובה ענט"י ברכת

ס"י. קסז סימן כדלעיל הסעודה, לצורך

•
zay zekld - jexr ogley

כדי ‰ היין קנקני תוך הנכרים שמשימים בשמים מלאים שקים
ואין  אלו בבשמים להריח שמותר אע"פ ריחם היין שיקלוט
בהם  והמריח הואיל בהם שנבלע היין ריח משום איסור בהם
מקום  מכל עצמה לריח אלא בהם שנבלע היין לריח מכוין אינו
מפני  לכתחלה הבדלה של לבשמים ליטלם אין שבת במוצאי
הבלוע  האסור יין מחמת מצוה דבר לכל לגבוה מאוסים שהם

בהם:

Â מצוה של הדס על שבת במוצאי לברך שמצוה אומרים יש
אחרת  מצוה בו לעשות יש אחת מצוה בו שנעשה שהואיל
מריח  מקום מכל כך כל נודף ריחו ואין יבש שהוא פי על ואף
שעיקר  בשמים שאר על לברך טוב שיותר אומרים ויש קצת הוא
וכן  קצת ריח אלא בו שאין יבש הדס על מלברך בהם ריחם
אצל  הדס גם להניח טוב מקום ומכל אלו במדינות נוהגין
עצי  בורא או בשמים מיני בורא עליהם שמברכים הבשמים

הכל: כדברי ויעשה בשניהם ויריח בשמים

Ê על יברך לא הריח חוש לו שאין מריח נהנה שאינו מי
ביתו  בני להוציא נתכוין כן אם אלא כשמבדיל הבשמים
יכול  אינו אבל ברכות לחינוך כבר שהגיעו המריחים הקטנים
בעצמן  לברך יודעים שאינם אף המריחים גדולים בשביל לברך
שאינו  מי אין הנהנין וברכת הנהנין ברכת היא זו שברכה לפי
קס"ז. בסי' שנתבאר מטעם שנהנה מי בשביל לברך יכול נהנה

הנהנין  ברכת ג"כ שהיא קידוש של היין לברכת דומה ואינו
אינו  קידוש של שהיין לפי לברך נהנה שאינו מי יכול ואעפ"כ
האדם  הנאת בשביל חכמים תקנוהו שלא כלל בהנאתו תלוי
שבת  במוצאי הבשמים אבל היין על לזכרהו שצריך בשביל אלא
נפשו  להשיב האדם הנאת בשביל אלא חכמים הנהיגו לא

הנהנין: ברכת כשאר ברכתה והרי השבת ליציאת הדואבת

Á אחרים להוציא ומבדיל וחוזר לעצמו כבר שהבדיל  מי וכן
הריח  על להם יברך לא בעצמם להבדיל יודעים שאינם
שתהא  כדי עמהם ולהריח לחזור הוא גם צריך אלא הם שיריחו

בלבד: בשבילם ולא עצמו בשביל ברכתו

Ë ל יכול האש מאורי בורא ברכת שאינו אבל אע"פ להם ברך
נתקנה  לא האור שברכת לפי עצמו בשביל אותה לברך צריך
כמו  שבת במוצאי האור שנברא לזכר אלא האדם הנאת בשביל

הנהנין. לברכת דומה אינה לכך רח"צ בסי' שיתבאר

הנאת  בשביל נתקנה שלא שאף ואומרים זה על חולקין ויש
עליו  לברך האור אחר לחזר צריך ואינו הואיל מקום מכל האדם
חובה  שהן המצות כל אחר לחזר שצריך כדרך שבת במוצאי
לברכת  דומה זו ברכה אין לפיכך רח"צ בסי' שיתבאר כמו
ידי  כבר שיצא מי אותן לברך יכול חובה שהן שמפני המצות
כמו  חובתן ידי עדיין יצאו שלא אחרים להוציא כדי חובתו
בספק  להכנס שלא לדבריהם לחוש וטוב קס"ז בסי' שנתבאר

לבטלה: ברכה

הֿט  סעיפים להבדלה בשמים דין רצז סימן ב חלק

הנר ‡ אור על שבת מוצאי בכל האש מאורי בורא לברך צריך
לחזר  צריך אין שבת במוצאי אור לו אין אם אבל לו יש אם
ברכה  תקנו שלא לפי מצות שאר אחר לחזר שצריך כדרך אחריו
ב' הראשון אדם שנטל שבת במוצאי האור שנברא לזכר אלא זו
שאר  על מברכים שאין ואף אור מהן ויצא בזו זו והקישן אבנים
בשבת  שנאסר כיון האור מקום מכל שנבראו בשעה הדברים כל
ומברכים  מחדש עתה נברא כאלו זה הרי שבת במוצאי והותר

בריאתו: בשעת עליו

במוצאי · אחריו לחזר צריך שאינו אמורים דברים במה
יש  בחול כשחל אפילו הכיפורים יום במוצאי אבל שבתות
כברכת  שהיא לפי האור ברכת אחר לחזר שצריך אומרים
יו"ט  משאר היום זה לנו שהבדיל להקב"ה שמברך הבדלה

בלילה: עתה עד אור להבעיר בו שנאסר

אֿב  סעיפים הבדלה נר דין רחצ סימן ב חלק
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היינו  מחכמה, מקורה שהתורה נאמר בזהר

האצילות, עולם של החכמה (ספירת עילאה' 'חכמה
כפ  יתברך חכמתו בעולם היינו מתגלה שהיא י
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שבהשגות  והמדריגות הבחינות כל של הראשון
כנ"ל. התורה

.'åë ïãòî àöåé øäðå ù"îë
בכמה  ומבואר מעדן", יוצא "ונהר נאמר זה על
בינה, בחינת הוא - מעדן היוצא דה"נהר" מקומות,
חכמה  בין דההבדל חכמה. בחינת הוא עצמו ו"עדן"
שהיא  כפי השכל נקודת היא דחכמה הוא, לבינה
כשאדם  היא ובינה ותפיסא, מהשגה עדיין למעלה
פרטי  שכל עד ולאשורו היטב השכל את ותופס משיג
השכל) (נקודת שהחכמה ונמצא אצלו, ברורים השכל
והוא  (בינה), שבהשגה המדריגות לכל המקור היא
הנהר, של מקורו הוא דהמעין ונהר, מעין בין כההבדל
והנהר  לאדמה, מתחת עדיין מכוסה עצמו המעין אבל
האדמה  גבי מעל מתגלים המעין כשמימי הוא

גדולה. והתפשטות בהתרחבות

ìùî úðéçá àéä äîöò äàìéò äîëç úðéçáå
.ùîî íìåò ìù åðåîã÷ úðéçáì

שחכמה  לפי הקדמוני", "משל נקראת והתורה

משל  בחינת היא נפקת") "אורייתא (שממנה עילאה
ב"ה  סוף אין כלומר, ממש, עולם של קדמונו לבחינת
ע"י  המתגלה נמשל (כמו עילאה בחכמה מאיר ממש

המשל).

" כמו היא עילאה שחכמה הטעם ומבאר "משל [והולך

ב  סוף אין ה:]"לאור

ïéàì àùðúîå íîåøî ä"á óåñ ïéà øåàù íâä éë
.äîëç úðéçáî õ÷

הוא, כן כשמו הרי עצמו ב"ה סוף שאין אע"פ
הגדרה  שום יתברך בו שייך לא ובמילא סוף, לו שאין
מפראג  המהר"ל וכמ"ש שהוא, כח איזה של וציור
הויתו  יודעים אנו ואין כו' במה יוגדר "לא שהקב"ה
הפשיטות", בתכלית פשוט ית' הוא כי כו' ומהותו
בשם  אפילו הקב"ה את לתאר שייך לא ובמילא
הפשיטות  בתכלית ופשוט  סוף אין להיותו כי "חכם",
מבחינת  קץ אין רוממות ומתנשא מרומם הוא הרי
כעשי' נחשבת שהחכמה בתניא (וכמבואר חכמה

יתברך). אצלו גופנית

a wxt yipi` aiig d''c
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דהנה Â‰ÊÂ(כב) כו' הם עבדי עבדים בנ"י לי כי מ"ש
כידוע  ועבדים בנים מדריגות בב' הם בנ"י
כי  כמ"ש בנים נק' הנשמות שמצד כו' מלכנו אבינו בענין
ע"פ  במ"א וכמ"ש כו' עבדים נק' הגוף ומצד אבינו אתה
ירידת  עיקר וכל כו' ובוי"ו בא' אנחנו ולא עשנו הוא כי
עומ"ש  בקבלת דוקא עבד בבחי' להיות בגוף הנשמה
העול  בענין הנ"ל מטעם בן מבחי' למעלה עולה שזהו
נקודת  ועצם מהות הוא כאילו כלל שינוי בו יפול שלא
רצון  מבחי' הרבה שלמעלה הפשוט רצון שנק' הרצון
הנה  כי כו' ומתחלף שמשתנה בבחירה המתלבש המורכב
עבודת  לעבוד מ"ש בעול שכמו יטה אשר מישראל האיש
נגד  הכל לעשות והכרח בכפי' טוב ועשה מרע בסור ה'
שאין  בעת גם במ"ע הטוב שיעשה דהיינו הטבעי רצונו
רק  אלקים קרבת לחפוץ כלל התעוררות שום בלבו
צדקה  לעשות ה' רצון מפני רצונו לבטל א"ע שמכריח
עול  מפני אך וכלל כלל בלב חפץ שאינו אעפ"י וכה"ג
וכמ"כ  המצות בשאר וכן כו' רצונו לעשות עליו מוטל מל'
אלקים  ויראת ה' פחד התעוררות שאין אעפ"י מרע בסור

ברוחו  ומושל בע"כ לבו כובש הוא מ"מ וכלל כלל בלבו
בקונו  למרוד שירא מצד ה' בעיני הרע עשות לבלתי ויצרו
העול' זהו הנה כו' רצונו על ולעבור בעיניו הרע לעשות
שא' וזהו פנימית באוי"ר שבלב העבוד' מדרגות כל על
שהוא  כו' תורה של עולה הקים על הקים ישי בן דוד נאם
שמזה  כנ"ל הכתרי' ג' ע"ג שעולה הנ"ל ש"ט כתר בחי'
וכמ"ש  כו' תפארת עטרת שנק' שבכתר כתר בחי' נעשה
שהוא  דמל' מל' בחי' מ"ש שבעול ב"ן א' וכו' מאסו אבן
הבחירה  מן שלמעלה העצמי ברצון שרשו בחירה בלתי
התחלקות  כי כמוס טעם אף לרצון מטעם למעלה שהוא
תענוג  שהוא הטעם מצד בא זהו להיפוך מהיפוך הרצון
התענוג  מן למעלה אבל כו' הבחירה ישונה ע"כ שברצון
שאינו  הרצון התפעלות מקור נקודת עצם הוא שברצון

בש  ולא כלל רצון התפעלות איננו בשם ע"כ כלל בחירה ם
שם  דוד ויעש כמ"ש ש"ט כתר הנקרא והוא לעולם משתנ'
מ"ש  והוא כו' על הקים כמ"ש מ"ש דעול ב"ן שם שהוא
הנעלם  מענג גם למעלה דהיינו טוב משמן שם טוב
זה  מקור והוא דכה"ג הראש על הטוב שמן הנק' שבחכמ'
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שמזה  דוקא בעול מעשה בסוף שנמצא הנעלם התענוג
הבונה  במשל במ"א וכמ"ש שברצון התענוג נשלם דוקא
ורצון  התענוג נשלם אז בפ"מ המעשה נשלם שכאשר בנין
עשה  אשר כל את אלקים וירא וכמ"ש זה לבנין לו שהי'
ברצונו  כשעלה ותענוג מטוב למעלה מאד טוב והנה בפ"מ
ולזאת  המעשה בשביל רק הי' הקדום ורצון התענוג כי כו'
הרצון  וא"כ המעשה מגמר רק הקדום לרצון שלימות אין
מצוה  ענין שרש וזהו המעשה השלמת מן מקבל הקדום
עצמה  שבמצוה ותענוג הרצון מן שלמעלה דוקא בפ"מ
לשלימותו  המצו' שברצון הענג יבא הפ"מ שמחמת עד
של  מגופה רק המשיח בימות שיתגלו מצות טעמי והן
רק  היא השמחה ש"מ שמחה והן דוקא דעכשיו מעשה
ולא  בפ"מ העליון רצון שקיים המצוה של המעשה מצד

ורוה"ק  אליהו מגילוי וראי' המצוה בכוונות השמחה מצד
כלל  וסוד כוונה בלא ש"מ משמחה רק האריז"ל שזכה
אור  בחי' כל להם שחסר הגם הזה האחרון דור ונמצא
וגם  המעשה עצם רק נשאר שלא עד באוי"ר האלקי וחיות
שיהי' הנותנת היא אדרבה לבד הפ"מ מן רק ש"מ השמחה
משמן  שם טוב א' שע"ז דמשיח ש"ט כתר בחי' דוקא מזה
תפארת  עטרת פינה לראש היתה כו' אבן וכמ"ש כו' טוב
זכריה  שראה עלי' זתים ושני' הגולה ענין והיינו כנ"ל
הטוב  משמן שלמעלה דמשיח ש"ט כתר בחי' שהוא
הרצון  ביטול רק (שהוא וד"ל ב"ה וכמשי"ת כו' שבראש
הטעם  מן למעלה ששרשו טעם בלא העבודה עול ע"י
למאור  שמן או הטוב שמן הנק' וחכמה שברצון ותענוג
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‰‰Â מלמטלמ"ע היינו בחי' ב' יש זה ביטול בבחי'
מט"ט  מ"ש זהו מלמטלמ"ע והנה ומלמעלמ"ט,
הוא  כתר והנה ישראל, של מתפילתיהן לקונו כתרים קושר
נעשה  זו עטרה והנה כו', המוחין מן למעלה הראש ע"ג
כי  והיינו אותי' בחי' שהוא ישראל של מתפילותי' דוקא
אף  הדבור שאותיות ידוע דהנה לשרשן. נתעלין האותי'
מ"מ  הפה מוצאות בה' ומתלבש הלב מהבל נמשכי' שהם
צורת  אבל לבד האותיות של חומר כמו רק הוא הלב הבל

ויהי האו  וכמ"ש הנפש מעצמות מלמעלה נמשכי' תיות
נמשך  הדבור ששרש ממללא לרוח ות"א חי' לנפש האדם
בחי' היא ונשמה ח"י, נר"נ שיש ידוע דהנה חי', מבחי'
נמשך  האותיות שרש אבל תבינם, שדי נשמת וכמ"ש בינה
הפה  מוצאות בה' מתלבשים שהם רק כנ"ל חי' מבחי'
בה' שנתלבש הלב  בהבל האותיות של הצורה שנתלבש
הבל  לו שיש אף שהחרש רואין שאנו וכמו הפה, מוצאות
לפי  והיינו לדבר יכול אינו אעפי"כ מוצאות ה' וגם הלב
בחכ' הקבועין אותיות בחי' שהוא האותיות של שהצורה
רואין  שאנו ג"כ וזהו כו', לדבר יכול אינו וע"כ לו אין

זמן  מתעכב ואינו מדבר הוא תומ"י לדבר שרוצה שכיון
הי' אזי מוצאות ה' מבחי' נמשכין האותי' הי' ואם מה,
הם  האותיות ששרש ודאי אלא כנ"ל מה זמן שיתעכב צריך
שלמעלה  החכ' עצמות מבחי' דהיינו שכל מבחי' למעלה
וזהו  מדבר, הוא אזי לדבר שרוצה תומ"י וע"כ מהשגה
דהיינו  ישראל של מתפילתן לקונו כתרים קושר שמט"ט
למעלה  שהם בשרשן למעלה התפילה אותי' את שמעלה
רצון  יהי בחי' שהוא כתר בחי' נעשה ועי"ז חכ', מבחי'
בחי' שיהי' צריך הי' חכ' שעפ"י שאף חדש הרצון המשכת
למעלה  האותי' שנתעלה תפילה ע"י אבל כו' שפגם לפי דין
והנה  הפגמים. כל וממלא חדש רצון נמשך עי"ז חכ' מבחי'
כל  כמו"כ למעלה ממטה העלאה שהיא תפילה בחי' זהו
ע"ג  אחד שכותבין תפילין כמו העלאה בחי' הם המצות
לקדושה  ק"נ מבחי' שהיא הקלף נתעלה ועי"ז גשמי קלף
וזהו  העלאה, בחי' שהם לתפילין כולה התורה כל והוקשה
בחי' אור עמודי תר"ך הם דרבנן וז' דאור' מצות תרי"ג
המשכה  בחי' היא התורה והנה כו'. צדקה וכן העלאה
בגשמי'. למטה ונמשכה נפקת מח"ע שאורייתא לפי למטה
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קנג c"ag i`iyp epizeax zxezn

שמזה  דוקא בעול מעשה בסוף שנמצא הנעלם התענוג
הבונה  במשל במ"א וכמ"ש שברצון התענוג נשלם דוקא
ורצון  התענוג נשלם אז בפ"מ המעשה נשלם שכאשר בנין
עשה  אשר כל את אלקים וירא וכמ"ש זה לבנין לו שהי'
ברצונו  כשעלה ותענוג מטוב למעלה מאד טוב והנה בפ"מ
ולזאת  המעשה בשביל רק הי' הקדום ורצון התענוג כי כו'
הרצון  וא"כ המעשה מגמר רק הקדום לרצון שלימות אין
מצוה  ענין שרש וזהו המעשה השלמת מן מקבל הקדום
עצמה  שבמצוה ותענוג הרצון מן שלמעלה דוקא בפ"מ
לשלימותו  המצו' שברצון הענג יבא הפ"מ שמחמת עד
של  מגופה רק המשיח בימות שיתגלו מצות טעמי והן
רק  היא השמחה ש"מ שמחה והן דוקא דעכשיו מעשה
ולא  בפ"מ העליון רצון שקיים המצוה של המעשה מצד

ורוה"ק  אליהו מגילוי וראי' המצוה בכוונות השמחה מצד
כלל  וסוד כוונה בלא ש"מ משמחה רק האריז"ל שזכה
אור  בחי' כל להם שחסר הגם הזה האחרון דור ונמצא
וגם  המעשה עצם רק נשאר שלא עד באוי"ר האלקי וחיות
שיהי' הנותנת היא אדרבה לבד הפ"מ מן רק ש"מ השמחה
משמן  שם טוב א' שע"ז דמשיח ש"ט כתר בחי' דוקא מזה
תפארת  עטרת פינה לראש היתה כו' אבן וכמ"ש כו' טוב
זכריה  שראה עלי' זתים ושני' הגולה ענין והיינו כנ"ל
הטוב  משמן שלמעלה דמשיח ש"ט כתר בחי' שהוא
הרצון  ביטול רק (שהוא וד"ל ב"ה וכמשי"ת כו' שבראש
הטעם  מן למעלה ששרשו טעם בלא העבודה עול ע"י
למאור  שמן או הטוב שמן הנק' וחכמה שברצון ותענוג
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‰‰Â מלמטלמ"ע היינו בחי' ב' יש זה ביטול בבחי'
מט"ט  מ"ש זהו מלמטלמ"ע והנה ומלמעלמ"ט,
הוא  כתר והנה ישראל, של מתפילתיהן לקונו כתרים קושר
נעשה  זו עטרה והנה כו', המוחין מן למעלה הראש ע"ג
כי  והיינו אותי' בחי' שהוא ישראל של מתפילותי' דוקא
אף  הדבור שאותיות ידוע דהנה לשרשן. נתעלין האותי'
מ"מ  הפה מוצאות בה' ומתלבש הלב מהבל נמשכי' שהם
צורת  אבל לבד האותיות של חומר כמו רק הוא הלב הבל

ויהי האו  וכמ"ש הנפש מעצמות מלמעלה נמשכי' תיות
נמשך  הדבור ששרש ממללא לרוח ות"א חי' לנפש האדם
בחי' היא ונשמה ח"י, נר"נ שיש ידוע דהנה חי', מבחי'
נמשך  האותיות שרש אבל תבינם, שדי נשמת וכמ"ש בינה
הפה  מוצאות בה' מתלבשים שהם רק כנ"ל חי' מבחי'
בה' שנתלבש הלב  בהבל האותיות של הצורה שנתלבש
הבל  לו שיש אף שהחרש רואין שאנו וכמו הפה, מוצאות
לפי  והיינו לדבר יכול אינו אעפי"כ מוצאות ה' וגם הלב
בחכ' הקבועין אותיות בחי' שהוא האותיות של שהצורה
רואין  שאנו ג"כ וזהו כו', לדבר יכול אינו וע"כ לו אין

זמן  מתעכב ואינו מדבר הוא תומ"י לדבר שרוצה שכיון
הי' אזי מוצאות ה' מבחי' נמשכין האותי' הי' ואם מה,
הם  האותיות ששרש ודאי אלא כנ"ל מה זמן שיתעכב צריך
שלמעלה  החכ' עצמות מבחי' דהיינו שכל מבחי' למעלה
וזהו  מדבר, הוא אזי לדבר שרוצה תומ"י וע"כ מהשגה
דהיינו  ישראל של מתפילתן לקונו כתרים קושר שמט"ט
למעלה  שהם בשרשן למעלה התפילה אותי' את שמעלה
רצון  יהי בחי' שהוא כתר בחי' נעשה ועי"ז חכ', מבחי'
בחי' שיהי' צריך הי' חכ' שעפ"י שאף חדש הרצון המשכת
למעלה  האותי' שנתעלה תפילה ע"י אבל כו' שפגם לפי דין
והנה  הפגמים. כל וממלא חדש רצון נמשך עי"ז חכ' מבחי'
כל  כמו"כ למעלה ממטה העלאה שהיא תפילה בחי' זהו
ע"ג  אחד שכותבין תפילין כמו העלאה בחי' הם המצות
לקדושה  ק"נ מבחי' שהיא הקלף נתעלה ועי"ז גשמי קלף
וזהו  העלאה, בחי' שהם לתפילין כולה התורה כל והוקשה
בחי' אור עמודי תר"ך הם דרבנן וז' דאור' מצות תרי"ג
המשכה  בחי' היא התורה והנה כו'. צדקה וכן העלאה
בגשמי'. למטה ונמשכה נפקת מח"ע שאורייתא לפי למטה

oinin dfefn

•

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



c"agקנד i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡ אלקים ברא בראשית כמ"ש ממכ"ע הוא הגילוי זה
טוב  ועשה ע"י אבל בנפעל, הפועל כח התלבשות
השפעת  טוב כי לצדיק אמרו כמ"ש הסוכ"ע א"ס נמשך
מספר  שעולה י"ז מספר הוא וטוב טוב הוא עלמין חי צדיק
וע"י  הארץ, ואת השמים דואת מר"ת היוצא אהו"ה שם

הסוכ"ע. א"ס נמשך טוב הנק' המצות מעשה
Í‡ שנחלקת אלא תתאה, בתשובה נכללו תשובות הב'

למעלה  מלמטה וא"ו לגבי תתאה ה' תשוב בחי', לב'
בקש  כמ"ש הוא עילאה ותשובה בה'. הוא"ו והמשכת
שלום  יעשה במעוזי יחזיק או כתיב הנה כי והענין שלום,

שלום לי משים בתורה העוסק כל וארז"ל לי יעשה שלום
של  פמליא ופי' מטה, של ובפמליא מעלה של בפמליא
ושלום  סוכ"ע, הוא מעלה של ופמליא ממכ"ע, הוא מטה
וחיבור  יחוד הוא מטה של ובפמליא מעלה של בפמליא
אור  הארת בממכ"ע ויתגלה שיאיר דהיינו במכ"ע סוכ"ע
אורייתא  כי בממכ"ע סוכ"ע מחברת ותורה הסוכ"ע,

אבל  התורה, גילוי היינו נפקת ופי' נפקת עילאה מחכמה
יש  לכן הרצון פנימית מחפץ מעלה למעלה הוא שרשה
מושג  שיהי' דהיינו בממכ"ע סוכ"ע ולייחד לחבר בכחה
דיעות  אל כי וכמ"ש חשיבי כלא קמי' דכולא בנבראים
תחתון  דעת עליון, ודעת תחתון, דעת דעת, בחי' ב' שיש
מאין, יש בריאה כי אין, הוא ולמעלה היש שלמטה הוא
הוא  שלמטה מה וכל האמיתי יש שהוא הוא עליון ודעת
שאינו  ואין מושג, שאינו אין אין, בחי' שני יש כי אין
אין  היינו מאין יש בריאה אומרים שאנו ומה מקום, תופס
אפשר  האיך כלום שאינו אין לומר א"א כי מושג שאינו
אנו  שאין אין פי' אלא אין והמהווה יש יהי' שהמתהווה
תופס  שאינו אין הוא למעלה אבל ההתהוות, מקור משיגים
מושג  שיהי' מחבר ותורה חשיב, כלא לגבי' כי מקום
תשובה  כי שבתשו"ע בחי' השני וזהו למעלה, כמו למטה
הוא  הב' ובחי' יו"ד, לגבי עילאה ה' תשוב הוא עילאה

ראשונה. בה' היו"ד המשכת
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íéøúåñ íðéà ìåáâä çëå ìåáâ éìáä çë íåöîöä éðôì
לומר  מפריע כך כל מה  - להבין צריך עדיין  שלכאורה אלא
הגבול, כח בחינת שהם בכלים מתלבש גבול הבלי שהאור
בגילוי האיר סוף אין שהאור הצמצום לפני היה כך הרי 
הגבול כח שהם הרשימו אותיות עם לגמרי והתאחד ממש 

נ"ע: הרבי מבהיר זה על -äîåã åðéàåהאורות התלבשות
דאצילות çëבכלים úðéçááã íåöîöä éðôìù äâéøãîì

éåìéâá íäá äéä åîéùøä úåéúåà ïäù óåñ ïéàáù ìåáâä
åë ìåáâ éìáä óåñ ïéà øåàä úðéçá ùîî',

כל ראשית דומה: שאינו לזה  סיבות  שתי  נ"ע הרבי  ומבאר
-ììëå ììë úåàéöîä ïéðò äéä àì éøä íåöîöä éðôì äðä

ומציאות, הגבלה  של בחינה אינו הצמצום לפני  הגבול כח -
ñç úåéúåà úåàéöî úðéçáá íðéà åîéùøã úåéúåàä éøäù

íåìùåממש מציאות הצמצום לפני שהיה  לומר חלילה -
הגבלה, כלומר אותיות, éשל ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå'

úåçåìáù úåéúåàä åîë åäæù êøåàá øçà íå÷îá øàåáîå
לעבר מעבר ממש בהם חקוקות אלא נוסף דבר ,'åëשאינם

øåà éåìéâ íäá äéä êéà äæ ìò ìåàùì êééù åðéà ïë íàå
ìëäù øçàî óåñ ïéàהצמצום לפני ùîîשם óåñ ïéà àåä

åçëù äî ÷øבפועל ולא בכח  -àåä ìåáâä çëäå ìåáâá
של מהשלימות חלק אלא  הגבלה, של מציאות óåñלא  ïéà

ùîîלא אך להגביל, הכח  את גם היכולות, כל את בו שיש 
ממש זה אלא  ממש, גבול שם åëשיש ìåáâ éìáä çë åîë.'

של לאור זאת להשוות ניתן שלא  ראשונה סיבה זוהי 
יש באצילות  שהרי  דאצילות, בכלים שמתלבש האצילות
שלא גופא (בזה הבורא של הגבול לכח בפועל ביטוי  איזה 
לפני ואילו לעיל) שהתבאר כפי לבי "ע, האור מתפשט
סוף, האין של מהשלימות חלק הוא הגבול כח הצמצום

ממש. גבול ולא להגביל, שבכוחו
íâåהאורות התלבשות את להשוות ניתן  שלא  נוספת סיבה

הצמצום שלפני  למדריגה דאצילות, äéäùëבכלים äæá
ìåáâ éìáä óåñ ïéàä øåàã éåìéâäהצמצום çëלפני äéä
åë úéìëúá íìòä úðéçáá ìåáâä',שכח מלבד כלומר, -

סוף, האין של מהשלימות  חלק  אלא ממש  גבול אינו  הגבול
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לו  אין בתכלית. בהעלם הוא הצמצום לפני  הנה  לזה, נוסף
הרי ולהסתיר, להגביל כח  הוא שעניינו דכיון  ביטוי , שום
בהעלם היה  הוא גבול הבלי  האור שהאיר הצמצום לפני

בתכלית.
לפני בתכלית בהעלם היה  הגבול כח כמה  לבאר וכדי
הצמצום: לאחר שלו , ההפכי  מהמצב דוגמא נותן הצמצום,
ìò øáâúðå ìåáâä çë äìâúð øùàë íåöîöä øçàù íùëã

éøîâì íìòäá àåä ìåáâ éìáä éøä ìåáâ éìáä çëäåë',
ììçä ìëá ùîî íå÷î ìëá àöîð óåñ ïéà øåàã íâä éøäù

éðéî éåðô øúà úéìã äèî äèîì ãò(ממנו פנוי  מקום (אין  ',
ììë ùâøåî åðéà éøä íå÷î ìëîåסוף ùéùהאין ãò

úåâéøãîהגשמי העשיה עולם - שלנו íäáבעולם  ïéàù
ééä ììë óåñ ïéà øåà éåìéâïéðòî ììë íéòãåé ïðéàù åð

åë úå÷ìàä',שכל נברא שיש ביותר, הגדול הפלא שזה
באלוקות מכיר לא הוא זאת ולמרות מאלוקות, מציאותו
שיש בגלל רק להיות יכול כזה ומצב ממנו, יודע ולא כלל
הגשמי . העשיה בעולם  הבורא, של האור של לגמרי  העלם

צריך היה הנברא  במעט, אף גילוי, שהוא איזה היה אם כי 
האלוקות. מענין פנים כל על מעט להכיר

íåöîöä íãå÷ ïë åîëלהיפך זה äéäהיה  óåñ ïéàä øåàù
éä éåìéâá'äéä ììçä é÷ìç ìëáã ììçä íå÷î ìë àìîî

åë óåñ ïéàä øåàä úðéçá ùîî éåìéâá) 'øàáúéù äî ïééòå
÷øô ïî÷ìבתכלית.36רע"ג בהעלם היה הגבול כח אז הרי (

לפני הגבול וכח גבול הבלי  שכח הסיבות ב' לסיכום :
הם: השני  את אחד סותרים לא הצמצום

מהשלימות חלק אלא חלילה ממש  גבול אינו הגבול כח  א.
שכוחו  שכשם גבול, הבלי  כח  כמו בדיוק סוף האין  של
ולכן  ממש גבול זה אין אבל בגבול, כוחו כך גבול בבלי 

גבול. הבלי  לאור סותר אינו 
שעניינו  הגבול, כח  מטרת על מסתכלים  כאשר גם ב.
בעצמו) גבול אינו  לעיל כנזכר שהוא (אף ולהסתיר להגביל
הוא הצמצום שלפני היות גבול, הבלי  לכח  סתירה זה  אין 

בתכלית. בהעלם 
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הרצון 36. הי' דתחלה והיינו שם: לשונו וזה הגיליון. שולי פי על
בבחינת  הגילוי והי' כו', חסד בחינת והו"ע אור גילוי בחינת להיות
א"ס  בבחינת הגילוי להיות שבא"ס חסד בחינת דז"ע גבול ובלי א"ס
כו', הגבלה בו יש מ"מ דחסד לטוב חסד בין ההפרש מבו' (במ"א כו'
כ"כ  מדקדק אינו החסד שמדת רק להראוי להשפיע הוא החסד  דענין
אך  כו', ביותר השפעה ריבוי לו נותנים ראוי שהוא ומי הראוי, באופן
בבחינת  הוא וחסד ראוי לשאינו גם להשפיע בעצם הטוב הוא הטוב
בל"ג  בבחינת הגילוי להיות הוא שבא"ס חסד בחינת אך כו', הגבלה
שהן  הגבול בכח (וגם כו' כלל ניכר הגבול כח בחינת הי' ולא כו'),
עילוי  בהם הי' שעי"ז כו', ממש בגילוי האור בהם הי' הרשימו אותיות

שהי' כמו דהאור דמשנת"ל וי"ל כו', כלל אותיות במציאות הי' שלא
שרש  שזהו האורות דשרשי י"ל כו', ריבוי בבחינת הי' בעצמותו כלול

ע" היתרון בהם הי' כו' או"פ הבל"ג בחינת דאוא"ס הגילוי בחינת י
הי' ואח"כ כו'), כולנה על העולה האור בענין פכ"ז ועמשנת"ל כו'
כח  בחינת על והתגברותו הגבול כח בהתגלות הרצון שזהו הצמצום
יש  החסד שבחינת מפני (וי"ל כו' המציאות בחינת שיהי' בכדי הבל"ג
כו' החסד את מגביל הגבורה בחינת דמשו"ז הגבלה בחינת מ"מ בו
כנ"ל  בל"ג הוא שהחסד הגם שבא"ס בחו"ג גם ע"כ במ"א, כמ"ש
את  להעלים הצמצום בבחינת הגבורה התגברות להיות יכול מ"מ

כו'). האור

•
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miqxhpew mixn`nd xtq

חש  כי האדם, מכל ענו שהיה רבינו כמשה בעצם, וביטול עצמו הרגשת העדר מצד – הענוה
הרוח. וגסות גאוה אויבך, את ועבדת – בשמחה עבודה העדר עונש מלמעלה. לו ניתן שהכל

העבודה  שמחת על ראיה הוא התורה לימוד – דאורייתא ברננה לפניו בואו

ÌÓ‡,הּנפׁש ּכחֹות ּבטבע הּנה ּדלכאֹורה להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הּוא  ּדענוה הפכים, ּבענינים הם וׂשמחה ענוה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָהרי
ּומּצד  הּנפׁש רֹוממּות היא וׂשמחה עצמֹו, ּופחיתת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָהׁשּפלת
הּׂשמחה. אל וסּבה ּכלי היא הענוה אי ּכן ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהחׁשיבּות,
הּנפׁש, ּפחיתּות מּצד הּׁשפלּות אינּה ּדענוה הּוא, הענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָא
לא  ּבדר הּוא ׁשחס-וׁשלֹום אֹו ּבעצמֹו טֹוב מֹוצא ְְְְְֵֵֶֶֶַַָֹּדאינֹו
עצמֹו, הרגׁש ההעּדר מּצד הּוא ּדענוה הּׁשפלּות אם ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָטֹוב,
ּדעם  ׁשּלֹו, הּטֹוב ּבכל ּגם למציאּות עצמֹו מחׁש[י]ב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּדאינֹו

נפׁש, ּבמסירּות ּובעבֹודה ּומצוֹות ּבתֹורה ויׁשר טֹוב ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָהיֹותֹו
מּׁשּום  מעלה ּבאיזה ּבעיניו להיֹות ּבעצמֹו ּבחׁשיבּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָאינֹו
הּוא  יֹודע אם ּכי ׁשּלֹו, מהּטֹוב יֹודע ּדאינֹו זה ואין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַזה,
טֹובה  מחזיק אינֹו מקֹום מּכל ּדבר, ּבכל ויׁשר טֹוב ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָׁשהּוא
מּפני  הּוא הּדבר וסּבת ּומדרגה, מעלה ּבאיזה ׁשהּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלעצמֹו
ׁשּום  מחׁשיב ואינֹו ּבעצם, ּבטל הּוא ּדהענו ּבעצם, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּבּטּול
ּדבר, למציאּות ּבמאד חׁשּוב וענין טֹוב ּגדֹול ּדבר ּגם ְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּדבר
ער  וואס טֹובים ּדברים ּדי פּון ּכלל ענין קיין ניט מאכט ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָער
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לו  אין בתכלית. בהעלם הוא הצמצום לפני  הנה  לזה, נוסף
הרי ולהסתיר, להגביל כח  הוא שעניינו דכיון  ביטוי , שום
בהעלם היה  הוא גבול הבלי  האור שהאיר הצמצום לפני

בתכלית.
לפני בתכלית בהעלם היה  הגבול כח כמה  לבאר וכדי
הצמצום: לאחר שלו , ההפכי  מהמצב דוגמא נותן הצמצום,
ìò øáâúðå ìåáâä çë äìâúð øùàë íåöîöä øçàù íùëã

éøîâì íìòäá àåä ìåáâ éìáä éøä ìåáâ éìáä çëäåë',
ììçä ìëá ùîî íå÷î ìëá àöîð óåñ ïéà øåàã íâä éøäù

éðéî éåðô øúà úéìã äèî äèîì ãò(ממנו פנוי  מקום (אין  ',
ììë ùâøåî åðéà éøä íå÷î ìëîåסוף ùéùהאין ãò

úåâéøãîהגשמי העשיה עולם - שלנו íäáבעולם  ïéàù
ééä ììë óåñ ïéà øåà éåìéâïéðòî ììë íéòãåé ïðéàù åð

åë úå÷ìàä',שכל נברא שיש ביותר, הגדול הפלא שזה
באלוקות מכיר לא הוא זאת ולמרות מאלוקות, מציאותו
שיש בגלל רק להיות יכול כזה ומצב ממנו, יודע ולא כלל
הגשמי . העשיה בעולם  הבורא, של האור של לגמרי  העלם

צריך היה הנברא  במעט, אף גילוי, שהוא איזה היה אם כי 
האלוקות. מענין פנים כל על מעט להכיר

íåöîöä íãå÷ ïë åîëלהיפך זה äéäהיה  óåñ ïéàä øåàù
éä éåìéâá'äéä ììçä é÷ìç ìëáã ììçä íå÷î ìë àìîî

åë óåñ ïéàä øåàä úðéçá ùîî éåìéâá) 'øàáúéù äî ïééòå
÷øô ïî÷ìבתכלית.36רע"ג בהעלם היה הגבול כח אז הרי (

לפני הגבול וכח גבול הבלי  שכח הסיבות ב' לסיכום :
הם: השני  את אחד סותרים לא הצמצום

מהשלימות חלק אלא חלילה ממש  גבול אינו הגבול כח  א.
שכוחו  שכשם גבול, הבלי  כח  כמו בדיוק סוף האין  של
ולכן  ממש גבול זה אין אבל בגבול, כוחו כך גבול בבלי 

גבול. הבלי  לאור סותר אינו 
שעניינו  הגבול, כח  מטרת על מסתכלים  כאשר גם ב.
בעצמו) גבול אינו  לעיל כנזכר שהוא (אף ולהסתיר להגביל
הוא הצמצום שלפני היות גבול, הבלי  לכח  סתירה זה  אין 

בתכלית. בהעלם 
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הרצון 36. הי' דתחלה והיינו שם: לשונו וזה הגיליון. שולי פי על
בבחינת  הגילוי והי' כו', חסד בחינת והו"ע אור גילוי בחינת להיות
א"ס  בבחינת הגילוי להיות שבא"ס חסד בחינת דז"ע גבול ובלי א"ס
כו', הגבלה בו יש מ"מ דחסד לטוב חסד בין ההפרש מבו' (במ"א כו'
כ"כ  מדקדק אינו החסד שמדת רק להראוי להשפיע הוא החסד  דענין
אך  כו', ביותר השפעה ריבוי לו נותנים ראוי שהוא ומי הראוי, באופן
בבחינת  הוא וחסד ראוי לשאינו גם להשפיע בעצם הטוב הוא הטוב
בל"ג  בבחינת הגילוי להיות הוא שבא"ס חסד בחינת אך כו', הגבלה
שהן  הגבול בכח (וגם כו' כלל ניכר הגבול כח בחינת הי' ולא כו'),
עילוי  בהם הי' שעי"ז כו', ממש בגילוי האור בהם הי' הרשימו אותיות

שהי' כמו דהאור דמשנת"ל וי"ל כו', כלל אותיות במציאות הי' שלא
שרש  שזהו האורות דשרשי י"ל כו', ריבוי בבחינת הי' בעצמותו כלול

ע" היתרון בהם הי' כו' או"פ הבל"ג בחינת דאוא"ס הגילוי בחינת י
הי' ואח"כ כו'), כולנה על העולה האור בענין פכ"ז ועמשנת"ל כו'
כח  בחינת על והתגברותו הגבול כח בהתגלות הרצון שזהו הצמצום
יש  החסד שבחינת מפני (וי"ל כו' המציאות בחינת שיהי' בכדי הבל"ג
כו' החסד את מגביל הגבורה בחינת דמשו"ז הגבלה בחינת מ"מ בו
כנ"ל  בל"ג הוא שהחסד הגם שבא"ס בחו"ג גם ע"כ במ"א, כמ"ש
את  להעלים הצמצום בבחינת הגבורה התגברות להיות יכול מ"מ

כו'). האור

•
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חש  כי האדם, מכל ענו שהיה רבינו כמשה בעצם, וביטול עצמו הרגשת העדר מצד – הענוה
הרוח. וגסות גאוה אויבך, את ועבדת – בשמחה עבודה העדר עונש מלמעלה. לו ניתן שהכל

העבודה  שמחת על ראיה הוא התורה לימוד – דאורייתא ברננה לפניו בואו

ÌÓ‡,הּנפׁש ּכחֹות ּבטבע הּנה ּדלכאֹורה להבין, צרי »¿»ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
הּוא  ּדענוה הפכים, ּבענינים הם וׂשמחה ענוה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָהרי
ּומּצד  הּנפׁש רֹוממּות היא וׂשמחה עצמֹו, ּופחיתת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָהׁשּפלת
הּׂשמחה. אל וסּבה ּכלי היא הענוה אי ּכן ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהחׁשיבּות,
הּנפׁש, ּפחיתּות מּצד הּׁשפלּות אינּה ּדענוה הּוא, הענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָא
לא  ּבדר הּוא ׁשחס-וׁשלֹום אֹו ּבעצמֹו טֹוב מֹוצא ְְְְְֵֵֶֶֶַַָֹּדאינֹו
עצמֹו, הרגׁש ההעּדר מּצד הּוא ּדענוה הּׁשפלּות אם ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָטֹוב,
ּדעם  ׁשּלֹו, הּטֹוב ּבכל ּגם למציאּות עצמֹו מחׁש[י]ב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָּדאינֹו

נפׁש, ּבמסירּות ּובעבֹודה ּומצוֹות ּבתֹורה ויׁשר טֹוב ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָהיֹותֹו
מּׁשּום  מעלה ּבאיזה ּבעיניו להיֹות ּבעצמֹו ּבחׁשיבּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָאינֹו
הּוא  יֹודע אם ּכי ׁשּלֹו, מהּטֹוב יֹודע ּדאינֹו זה ואין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַזה,
טֹובה  מחזיק אינֹו מקֹום מּכל ּדבר, ּבכל ויׁשר טֹוב ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָׁשהּוא
מּפני  הּוא הּדבר וסּבת ּומדרגה, מעלה ּבאיזה ׁשהּוא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלעצמֹו
ׁשּום  מחׁשיב ואינֹו ּבעצם, ּבטל הּוא ּדהענו ּבעצם, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּבּטּול
ּדבר, למציאּות ּבמאד חׁשּוב וענין טֹוב ּגדֹול ּדבר ּגם ְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּדבר
ער  וואס טֹובים ּדברים ּדי פּון ּכלל ענין קיין ניט מאכט ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָער
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ּבעצם,י טּוט  עצמֹו ּבהרּגׁשת ּדאינֹו מּפני הּוא זה ּדכל ,ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכי  עצמֹו מּצד אינֹו ׁשּלֹו הּטֹוב ּדכל מתּבֹונן ּדכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּובפרט
לא  ּביׂשראל איׁש ּדׁשּום ּוכׁשם מאבֹותינּו, לנּו ּבירּוׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָֹאם
לעמד  נפׁשֹו ּומֹוסר ּבה' מאמין ׁשהּוא לעצמֹו טֹובה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָֹיחזיק

אב  מאברהם לנּו ּבירּוׁשה ׁשהם לפי עליו ּבּנסיֹונֹות, ינּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
נפׁש ּדמסירּות הּצּנֹור ּופתח לּמאמינים, ראׁש ׁשהיה ְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשלֹום
זה  מחׁש[י]ב ּדאינֹו הענוה, ּבענין הּוא וכן הּנסיֹונֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָעל
וזהּו ּבירּוׁשה, אם ּכי מעצמֹו זה ּדאין מאחר עצמֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלמעלת

ׁשּידע 27ּדכתיב  הגם האדם", מּכל מאד ענו מׁשה "והאיׁש ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
ּומּכל  אדם, מּכל ּבמעלה ּגבֹוּה וׁשהּוא ׁשּלֹו הּטֹוב ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָאת
לֹו ּׁשּנּתן מה ּדזהּו מּפני והּוא אדם, מּכל ענו היה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָמקֹום

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּוא",28מּלמעלה, טֹוב ּכי אתֹו "וּתרא ְְְִִֵֶֶַַָָֹ
אצל  אּלּו הּכחֹות היּו ׁשאּלּו וחׁשב אֹורה, הּבית ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנתמּלא
את  מגּלה ׁשהיה ואפׁשר זֹו, ּבמדרגה ּכן ּגם היה ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר
וענוה  אדם. מּכל ענו היה זה ּומּׁשּום מּמּנּו, יֹותר ֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהּכחֹות
העבֹודה  העּדר על אבל הּׂשמחה, אל וס ּבה ּכלי היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָזֹו

ּכתיב  וגּסּות 29ּבׂשמחה הּגאוה והם ,"איבי את "ועבדּת ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

נׁשּבר  לב הּוא ּדהענו הענוה, ּומנּגדי אֹויבי ׁשהם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרּוח,
ּכחֹות  לֹו ׁשּנּתנּו ּדמאחר ּבעבֹודתֹו, החסיר ואּולי ּדפן ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמּזה
ּתמיד  הּוא הּנה הּגּלּוי, אל מהעלם להֹוציאם רק צרי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא
לעׂשֹות, ּבידֹו ּׁשהיה מה הּכל עׂשה אם עצמֹו ּבעיני ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשפל
וכן  עׂשה, אׁשר מּכל רצֹון ׂשבע ּתמיד הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָוהּבעל-ּגאוה
ּבתכלית  אצלם ׁשּזה והגם עצמֹו, את ׁשּמרּגיׁש הרּוח ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּגס
רחמנא-לּצלן, ּגמּור ּברע לּפל חס-וׁשלֹום יכֹולים ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹהּדּקּות,

ּדכתיב  ּדגם 30ּדזהּו מה, ּדראּו ראּומה", ּוׁשמּה "ּופילגׁשֹו ְְְְְְְִִִִֶַַָָָ
ּגמּור  רע מתהּוה ּומּזה קלּפה, ּכן ּגם הּוא נּכר ׁשהּבּטּול ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
ענין  ּדכל ּבׂשמחה", ה' את "עבדּו וזהּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָרחמנא-לּצלן,
הּׂשמחה  להיֹות ּדוקא, ּבׂשמחה להיֹות צריכה ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהעבֹודה
מעֹורר  זה ידי ּדעל ּבעבֹודתֹו, ׁשּמתעּנג הּתענּוג על ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהֹוראה
העבֹודה  ׂשמחת על והראיה ׁשּלמעלה, הּתענּוג ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָּפנימּי[ּו]ת

ּדאֹורייתא  רננא ׁשהּוא ּברננה", לפניו "ּבאּו הינּויא הּוא , ְְְְְְִֶַַָָָָָָָֹ
וזהּו ּבחּיּות, הּמצות ּבקּיּום אֹור ּדתֹורה הּתֹורה, ְְְְְִִִֶַַַָָֹלּמּוד
ׁשהּוא  מּזה ּומתעּנג ׂשׂש ׁשהּוא ּבׂשמחה", ה' את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ"עבדּו
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ג.27) יב, במדבר
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בית  במלחמת לשרת שצריכים אלה הם "תמימים"
ישראל  כלל את להציל שצריכים אלה הנם הם דוד,
מפיצי  חברת ה', אויבי מידי משיחא עקבות ביובל
ותלמידי  המסוכנים החדרים ותלמידי השכלה

משיחך. עקבות ומחרפי ה' מחרפי תלמידיהם,
לאשתו. כריתות גט  כותב דוד בית למלחמת היוצא

לא  בריא, להיות הצבא איש שעל הוא בגשמיות הסדר
אברים  ברמ"ח אולם בריא אם כי מום, בעל יהיה שלא רק
 חיל בן להיות יוכל הצבא שאיש כדי שכן גידים, ושס"ה
ברוחניות. שכן ומכל בגשמיות הסדר כך בריא, להיות עליו
להיות  דוד, בית למלחמת לו שזקוקים הצבא איש על
ברמ"ח  מום בעל איננו שהוא מה מספיק לא בריא,
שהם  גידים ובשס"ה מצוות־עשה, רמ"ח שהם אברים
וחזק  כוח בעל להיות עליו לא־תעשה. מצוות שס"ה

שמים. וביראת השי"ת בעבודת
פירושו  איתן "איתן". בשם זה לחוזק קוראת חסידות
חזק, ויותר חזק  דרגות כמה ישנן בחוזק וקשה. חזק
זאת  ממנו, קשה שאין קשה זה דרגות, אין בקשיות ואילו
שכל  כזו במדה היא שמים ביראת שהקשיות אומרת
ועבודה, בתורה ממקומו יזיזוהו לא שבעולם הרוחות
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פרק  תחלת י"ב דף ומסתיים ראשון מפרק מתחיל הראשונים קונטרסים שלשה קניתי ההוא ביום
לעזרה 187העשירי  לי היו מהזקנים אחדים גם השגתי, לפי רב בעיון עליהם עברתי ימים כשלשה ובמשך ,

העליונות  הספירות בתוארי מהענינים כמה ועל והלאה ממני היו הענינים נושא כי ואף להבינני
הדמיון  אבל בקרבי. שחקתי שלג, ושל אש של הגיהנם עונשי ותפלה, תורה ע"י הנעשים והיחודים

עז. רושם עלי עשו נמרץ בקצור הלשון חקי לפי המגוהץ והסגנון הברורה השפה העשיר

איש  איש ולמדו בביהמד"ר בישבם הנשיא בני שאר את גם להכיר בידי עלה ימים כשלשה במשך
מושבם. למקום אליהם נגש מהאברכים או מהזקנים  מי הי' בודדים ובמקרים לעצמו

מאשר  במחשבה יותר מתעמק הי' לימודו ובשעת הבדידות, את כנראה אוהב מוהרח"א, האמצעי
עשרה  חמש או עשרה ארבע כבן צעיר מוהר"מ הקטן אחיו אולם בפיו, עינים 188מדבר יפה עליז עלם

בכולא  בקי כבר הוא אשר עליו ואומרים ולהתוכח, לדבר אוהב עצמו, והכרת חכמה מפיקים ופניו
מאין  הוא וזכרן תפסן כי פה בעל ועקרים כוזרי המורה, את יודע וכבר המחקר בחכמת ומצוין תלמודא
שלא  אפשר ואיך הוא בתורה מקצוע הלא השיבני, הדקדוק, חכמת למד אם וכששאלתיו כמוהו,

בתפלה.189ללמדה  לכוון אפשר ואי התנ"ך תיבות פירוש יודעים אין שאז ,

י  פרק תקנ"ז) (סלאוויטא, התניא דספר ראשונה בהוצאת (187

ב. עמוד יב, בדף מתחיל

כו. הערה ראה (188

התולדות  ספר וראה .52 ע' תרצ"ו השיחות ספר ראה (189

.8 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת, מהר"ש אדמו"ר

∑
ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [תחלת

תרפ"א  תמוז ד' א' ב"ה

ראסטוב-דאן 

כ"ק  הוד מקושרי ידידינו, אוהבינו כבוד

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

הקדש  עם מפעלותיו, וזכר שמו, מחבבי

ד' הברית, בארצות הקהלות ופרנסי רבני

ונצחי  זמני טוב רוב על ויתענגו יחיו עליהם

וברכה, שלום

בני  הקדושה, ארץ יושבי בשרינו, מאחינו נתבשרתי כהיום

ואשר  להם, שלום ות"ל יחיו, עליהם ד' חב"ד, הכולל

התומכים  באמעריקא, שי' אנ"ש מתמיכת המה מתפרנסים

הקדש. בחיבת אותם וסועדים

לא  אשר ההסגר בימי כי בזה, פועלם מטוב לשמוע נהניתי

אאמו"ר  כ"ק הוד דאג דאג הנ"ל, אחינו ממצב מאום כל נדע

בארץ  אחינו חיי אודות על זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

יושבי  הקדש, ועם הנדיבים בשרינו אחינו כי ויקו הקדש,

את  לתמוך וחסדם אהבתם ישמרו בטח הברית, ארצות

הדבר  ובגלל קדם, וכימי כמאז הקדושה בארצינו היושבים

הטוב  האל יהי' כי ומכופלת, כפולה בברכה יתברכו הזה

בשוב  תחזינה ועינינו ועיניהם יצליחו יפנו אשר ובכל בעזרם,

בב"א. עמו שבות ד'

וטובם  הדו"ש ידידם ונפש נפשם, כאוות ושלום ברכה והיו

ורבם. מורם בן תכה"י,
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ìL eäðtözå:íéçøé äLâBðéôvä ãBò äìëé-àìå ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼

íNzå úôfáe øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈©®̈¤©¨³¤
:øàéä úôN-ìr óeqa íNzå ãìiä-úà däÆ¤©¤½¤©¨¬¤©−©§©¬©§«Ÿ

ã:Bì äNri-äî ärãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«
äúëìä äéúørðå øàéä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ

óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìrçìLzå ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬
:äçwzå dúîà-úàåãìiä-úà eäàøzå çzôzå ¤£¨−̈©¦¨¤«¨©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤

éãìiî øîàzå åéìr ìîçzå äëa ørð-äpäå§¦¥©−©Ÿ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬
:äæ íéøáräæCìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå ¨«¦§¦−¤«©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À

Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà Cì éúàø÷å§¨¨³¦¨Æ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈
:ãìiä-úàçCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ¤©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ

ìrä:ãìiä íà-úà àø÷zå äîè-úa dì øîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤¨´©
ïzà éðàå éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´

:eä÷éðzå ãìiä äMàä çwzå CøëN-úàéìcâiå ¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤©§¦¥«©¦§©´
àø÷zå ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ãìiä©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®©¦§¨³

:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr fh zegiy ihewl)

‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב lÓ˙‡(ב, . . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB «≈∆ƒ«¿∆»ƒ¿«≈

¯B‡ Blk ˙Èa‰.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏBצדקּותֹו על רֹומז – ««ƒÀ«»ְִֵַ

'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר א)ּכׁשּלעצמֹו נב, על (סוכה הסּתיר לא , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

האלקית). ‡B¯נפׁשֹו ˙Èa‰ ‡lÓ˙ ּכמׁשּפיע מעלתֹו על רֹומז – ְֱִַָֹƒ¿«≈««ƒְְֲִֵַַַַָ

ּפסּוק  להּלן רׁש"י ּבדברי ּגם נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָורֹועה

עצמית.ÓB˜Ï‰יא: ׁשלמּות –Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï ¿»ְְִֵַƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈

ורֹועה. מנהיג ּבתֹור ְְְְִֵֶַׁשלמּות

,éðù
éùéìùàé-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤

-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«
:åéçàî éøáráéiå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåC ¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ

:ìBça eäðîèiå éøönä-úàâéäpäå éðMä íBia àöiå ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²
äkú änì òLøì øîàiå íévð íéøár íéLðà-éðL§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−

:Erøãéeðéìr èôLå øN Léàì EîN éî øîàiå ¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½
éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà éðâøäìä©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®

iying ,iriax - b - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øácä òãBð ïëà øîàiå äLî àøéiååèòîLiå ©¦¨³¤Æ©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³
äLî-úà âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®
áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤

:øàaä-ìræèäðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe ©©§¥«§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨
ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå äðìãzå©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ

ïäéáà:æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiåïrLBiå £¦¤«©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈
:íðàö-úà ÷Liåçéïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ©©−§§¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®

:íBiä àa ïzøäî recî øîàiåèéLéà ïøîàzå ©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä éøöî¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëïzáær äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úààëäLî ìàBiå ¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤¤−

ì:äLîì Bzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−§¤«
áëéúééä øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦

:äiøëð õøàaôâëúîiå íää íéaøä íéîiá éäéå §¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ
e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé-éðá eçðàiå íéøöî Cìî¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®

:äãárä-ïî íéýìûä-ìà íúråL ìrzåãëòîLiå ©©¯©©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬
íú÷àð-úà íéýìû-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤

:á÷ré-úàå ÷çöé-úà íäøáàäëíéýìû àøiå ©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−
:íéýìû òãiå ìûøNé éða-úàñ ¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dl mgpn zxez)

LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את (ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

éòéáøâàà ärø äéä äLîeïäk Bðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéýìûäá-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiå ¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©
Làa øra äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½

:ìkà epðéà äðqäåâàp-äøñà äLî øîàiå §©§¤−¥¤¬ª¨«©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´
øráé-àì recî äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬

:äðqäãåéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå ©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧
øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî íéýìû¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤

:éðpääéìrð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåìrî E ¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´
éìâøék E-úîãà åéìr ãîBò äzà øLà íB÷nä ©§¤½¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©

:àeä Lã÷åéáà éýìû éëðà øîàiåíäøáà éýìû E −Ÿ¤«©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½

:íéýìûä-ìà èéaäîæéúéàø äàø ýåýé øîàiå ¥«©¦−¤¨«¡Ÿ¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦

ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr éðr-úà¤¢¦¬©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâð éðtîçãøàå ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º

àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî | Bìéväì§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼
Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§®̈
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î-ìà¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèéìà äàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

éénr-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
:íéøönî ìûøNé-éðáàéíéýìûä-ìà äLî øîàiå §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½

éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬
:íéøönî ìàøNéáéEl-äæå Cnr äéäà-ék øîàiå ¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´

ézçìL éëðà ék úBàäírä-úà EàéöBäa E ¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ
:äfä øää ìr íéýìûä-úà ïeãárz íéøönî¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«

âééða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
éðçìL íëéúBáà éýìû íäì ézøîàå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦
:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«

ãéøîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

åèéða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé ìàøNé¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב .(ג, . ‰ÏÚÓlL L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»

˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN(רבה Y(מדרש ‰Ò,האילנֹות מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִִֵַָָָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, L‡aרֹומז ¯Úaצרי יהּודי - ְְְִִִֵֵֶַַַַ…≈»≈ְִִָ

אליו. להתקרב עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה ‡epÈלהרּגיׁש ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ≈∆

Ïk‡ נׁשמה להּׁשאר עליו הּנפׁש', ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - À»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

האהבה  אׁש ׁש"רׁשפי זה, ּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבגּוף.

אֹותם  ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ּבּטּול להיֹות יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבנׁשמֹות

החּיּות". עּקר הּוא הּזה הּבּטּול אדרּבה, . .ְִִֶַַַַַַַָ

éùéîçæèíäìà zøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
íäøáà éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
éeNrä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬

íéøöîa íëì:æéíéøöî éðrî íëúà äìrà øîàå ¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä õøà-ìà¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−



קנט iying ,iriax - b - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øácä òãBð ïëà øîàiå äLî àøéiååèòîLiå ©¦¨³¤Æ©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³
äLî-úà âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®
áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤

:øàaä-ìræèäðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe ©©§¥«§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨
ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå äðìãzå©¦§¤À¨©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ

ïäéáà:æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiåïrLBiå £¦¤«©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈
:íðàö-úà ÷Liåçéïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ©©−§§¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®

:íBiä àa ïzøäî recî øîàiåèéLéà ïøîàzå ©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä éøöî¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëïzáær äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úààëäLî ìàBiå ¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤¤−

ì:äLîì Bzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−§¤«
áëéúééä øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦

:äiøëð õøàaôâëúîiå íää íéaøä íéîiá éäéå §¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ
e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé-éðá eçðàiå íéøöî Cìî¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®

:äãárä-ïî íéýìûä-ìà íúråL ìrzåãëòîLiå ©©¯©©§¨¨²¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬
íú÷àð-úà íéýìû-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤

:á÷ré-úàå ÷çöé-úà íäøáàäëíéýìû àøiå ©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−
:íéýìû òãiå ìûøNé éða-úàñ ¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dl mgpn zxez)

LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את (ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

éòéáøâàà ärø äéä äLîeïäk Bðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéýìûäá-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiå ¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©
Làa øra äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½

:ìkà epðéà äðqäåâàp-äøñà äLî øîàiå §©§¤−¥¤¬ª¨«©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´
øráé-àì recî äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬

:äðqäãåéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå ©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧
øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî íéýìû¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤

:éðpääéìrð-ìL íìä áø÷z-ìà øîàiåìrî E ¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´£®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´
éìâøék E-úîãà åéìr ãîBò äzà øLà íB÷nä ©§¤½¦´©¨À£¤³©¨Æ¥´¨½̈©§©

:àeä Lã÷åéáà éýìû éëðà øîàiåíäøáà éýìû E −Ÿ¤«©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½

:íéýìûä-ìà èéaäîæéúéàø äàø ýåýé øîàiå ¥«©¦−¤¨«¡Ÿ¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦

ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr éðr-úà¤¢¦¬©¦−£¤´§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâð éðtîçãøàå ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º

àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî | Bìéväì§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼
Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§®̈
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î-ìà¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèéìà äàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

éénr-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
:íéøönî ìûøNé-éðáàéíéýìûä-ìà äLî øîàiå §¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½

éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬
:íéøönî ìàøNéáéEl-äæå Cnr äéäà-ék øîàiå ¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´

ézçìL éëðà ék úBàäírä-úà EàéöBäa E ¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ
:äfä øää ìr íéýìûä-úà ïeãárz íéøönî¦¦§©½¦©«©§Æ¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«

âééða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
éðçìL íëéúBáà éýìû íäì ézøîàå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦
:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«

ãéøîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

åèéða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé ìàøNé¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב .(ג, . ‰ÏÚÓlL L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»

˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN(רבה Y(מדרש ‰Ò,האילנֹות מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִִֵַָָָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, L‡aרֹומז ¯Úaצרי יהּודי - ְְְִִִֵֵֶַַַַ…≈»≈ְִִָ

אליו. להתקרב עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה ‡epÈלהרּגיׁש ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ≈∆

Ïk‡ נׁשמה להּׁשאר עליו הּנפׁש', ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - À»ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

האהבה  אׁש ׁש"רׁשפי זה, ּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבגּוף.

אֹותם  ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ּבּטּול להיֹות יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבנׁשמֹות

החּיּות". עּקר הּוא הּזה הּבּטּול אדרּבה, . .ְִִֶַַַַַַַָ

éùéîçæèíäìà zøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
íäøáà éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
éeNrä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬

íéøöîa íëì:æéíéøöî éðrî íëúà äìrà øîàå ¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä õøà-ìà¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−



iyyקס - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà éñeáéäåçéEì÷ì eòîLå §©§¦®¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®
ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé éð÷æå äzà úàáe¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³
äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû ýåýé åéìà¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈

ìL Cøc àp-äëìðýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬
:eðéýìûèéCìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå ¡Ÿ¥«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤

:ä÷æç ãéa àìå Cìäì íéøöîëéãé-úà ézçìLå ¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ
äNrà øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−

:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷aàëïç-úà ézúðå §¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«§¨«©¦²¤¥¬
eëìú àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−

:í÷éøáëdúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈
íëéða-ìr ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ

:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìråãàäLî ïriå §©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦©©³©¤Æ
ék éì÷a eòîLé àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ¦§§−§Ÿ¦®¦´

éìà äàøð-àì eøîàé:ýåýé Eáýåýé åéìà øîàiå «Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−
áéúëäæîéø÷:ähî øîàiå Eãéá äf-äîâøîàiå ©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ

äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLäñðiå Lçðì éäéå ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´§¨®̈©¨¬̈
åéðtî äLî:ãEãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤−¦¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½

:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå Báðæa æçàå¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«
äéìà äàøð-ék eðéîàé ïrîìíúáà éýìû ýåýé E §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ®̈

:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáà éýìûåøîàiå ¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á
B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®

:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³
B÷éçî dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ¥«¥½

:BøNák äáL-äpäåçàìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå §¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ
úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ

:ïBøçàäèì íb eðéîàé àì-íà äéäåúBúàä éðL ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹
øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå älàä̈¥À¤§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ
øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä zëôLå§¨«©§−̈©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ

:úLaia íãì eéäåééðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå §¨¬§−̈©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léà àìíb íL ŸÁ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéBà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ

Bà Løç Bà ílà íeNé-éîéëðà àìä øer Bà çwô ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−
:ýåýéáéét-ír äéäà éëðàå Cì äzråéúéøBäå EE §Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−

:øaãz øLàâé-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå £¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©

:çìLzãéïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiå ¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ
éçà-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézrãé éålä E ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì àöé àeäåèzøaãå ÆŸ¥´¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´
-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦

ét:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét-írå E ¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåäôì El-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´§¤½

:íéýìûì Bl-äéäz äzàåæéçwz äfä ähnä-úàå §©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬©¤−¦©´
:úúàä-úà Ba-äNrz øLà Eãéaô §¨¤®£¤¬©«£¤−¤¨«Ÿ«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dzÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ,ג) ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»
הּנׁשמה.‡M‰כב) היא –dzÎL עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶֶֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן d˙Èaּבהם ˙¯b ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ»«≈»
הּמתּגֹורר  (ּכאדם קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים –ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

Yּבּבית). ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' יראת Ê‰·אהבת – ִַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ»»ְִַ

הּנׁשמה  על יראה). ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֹה'

ואף  ּביתּה' ּב'גרת ׁשּיׁשנם הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלהֹוציא

לאהבת  ּכלים מּׁשניהם לעׂשֹות עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלּו

ּוליראתֹו. ְְִָה'

éùùçéBì øîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤´¤«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä:íBìL ©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
èéíéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§®̈¦

:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ékëçwiå ¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«©¦©̧
øîçä-ìr íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ
íéýìûä ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−

:Bãéaàë-ìà ýåýé øîàiåì Ezëìa äLîáeL §¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´
Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàø äîéøöî¦§©½§¨§¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½
àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô éðôì íúéNrå©«£¦−̈¦§¥´©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ

:írä-úà çlLéáëøîà äk äòøt-ìà zøîàå §©©−¤¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´
:ìàøNé éøëá éða ýåýéâëéìà øîàåçlL E §Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³
ì ïàîzå éðãáréå éða-úàâøä éëðà äpä BçlL ¤§¦Æ§©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½

ða-úà:Eøëa EãëeäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¤¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´
Lwáéå ýåýé:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå §Ÿ̈½©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ

íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²
:éì äzàåëíéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå ©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−

:úìenìôæëúàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬
íéýìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî¤−©¦§®̈̈©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−

iriay - e ,d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bì-÷Miåçëýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå ©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL øLàèëCìiå £¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«©¥¬¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
ìýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−

:írä éðérì úúàä Nriå äLî-ìààìírä ïîàiå ¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®
k eòîLiåäàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ

:eåçzLiå eãwiå íéðr-úà¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ È˙ÚL„(ד, . . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»∆»ƒ
ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ(רש"י) הּגּוף לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶַֹ

ּבאברהם העֹולם. "‡·eÈּולחמרּיּות חמֹורֹו",L·ÁiÂנאמר את ְְְְִַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֲֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת "¯eaרמז החמֹור",Ì·Èk¯iÂנאמר על ְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈ֲַַ

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת ‰ÁÈLnרמז CÏÓ-‰lb˙i ְְְְֶֶֶַַַַָָֹֻ∆∆«»ƒ«ƒ¿«∆
הּקדּׁשה. אֹור מגּלה עצמֹו ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻעל

éòéáùäà-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤
énr-úà çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½

:øaãna éì ebçéåáøLà ýåýé éî äòøt øîàiå §¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´
ì Bì÷a òîLà-úà ézrãé àì ìûøNé-úà çlL ¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýéâéýìû eøîàiå §Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©©´Ÿ§½¡Ÿ¥¬
ìL Cøc àp äëìð eðéìr àø÷ð íéøáräíéîé úL ¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈¤Á¤Á§¸¤¨¦¹

Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìû ýåýéì äçaæðå øaãna©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬
:áøçáãäLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå ¤¨«¤©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´

:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úà eòéøôz ïøäàå§©«£½Ÿ©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«
äízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt øîàiå©´Ÿ¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨®̈¤§¦§©¤¬

:íúìáqî íúàå-úà àeää íBia äòøt åöéå Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®¤
:øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpäæïeôñàú àì ©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ«Ÿ¦º

ìL ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïáz úúìíä íL ¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´¦§®Ÿ¥µ
:ïáz íäì eLL÷å eëìéçíéðálä úðkúî-úàå ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹

ìL ìBîz íéNò íä øLààì íäéìr eîéNz íL £¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ
íé÷rö íä ïk-ìr íä íétøð-ék epnî eòøâú¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ

eðéýìûì äçaæð äëìð øîàì:èäãárä ãaëz ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«¦§©¯¨«£Ÿ̈²
:ø÷L-éøáãa eòLé-ìàå dá-eNréå íéLðàä-ìr©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−§¦§¥¨«¤

éøîàì írä-ìà eøîàiå åéøèLå írä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®Ÿ
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äkàéeëì ízà µŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤©¤À§¸

òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²
:øác íëúãárîáéíéøöî õøà-ìëa írä õôiå ¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦

:ïázì L÷ LL÷ìâéelk øîàì íéöà íéNâpäå §¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa íBé-øác íëéNrî©«£¥¤Æ§©´§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

ãééNâð íäìr eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì recî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´

ìL:íBiä-íb ìBîz-íb íLåèéða éøèL eàáiå ¦§½Ÿ©§−©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´
äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà e÷röiå ìàøNé¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ

éãárì:Eæèéãárì ïzð ïéà ïázíéøîà íéðáìe E ©«£¨¤«¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬
éãár äpäå eNr eðì:Enr úàèçå íékî Eæéøîàiå −̈£®§¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«©²Ÿ¤

äëìð íéøîà ízà ïk-ìr íétøð ízà íétøð¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈
:ýåýéì äçaæðçéïúpé-àì ïáúå eãár eëì äzrå ¦§§¨¬©«Ÿ̈«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´

:eðzz íéðáì ïëúå íëìèéìàøNé-éðá éøèL eàøiå ¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²
a íúàíBé-øác íëéðálî eòøâú-àì øîàì òø Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬
:BîBéaëíéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå §«©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−

:ärøt úàî íúàöa íúàø÷ìàëíäìà eøîàiå ¦§¨®̈§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ©«Ÿ§´£¥¤½
-úà ízLàáä øLà ètLéå íëéìr ýåýé àøé¥¤̄§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯¦§©§¤´¤
íãéa áøç-úúì åéãár éðéráe äòøô éðéra eðçéø¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈¨«¤¤¬¤§¨−̈

:eðâøäìáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå §¨§¥«©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëéúàa æàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦

ìväå äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬
:Enr-úà zìvä-àìåàäLî-ìà ýåýé øîàiå «Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

ä÷æç ãéá ék äòøôì äNrà øLà äàøú äzr©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ
:Böøàî íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLéqqq §©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe,ה) ≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆
להקּב"ה.כג) ּבטענה ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡aׁשּכּלּה הּתֹורה, מצוֹות את קּימּתי – »ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶֶַַָָֻ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל EnÚׁשמֹותיו ˙‡ zÏv‰ ‡Ïׁשּיׁש אף – ְְֶַָָָָֹ…ƒ«¿»∆«∆ֵֶַ

ּברמּב"ם מפרׁש ּדין ד)ּפסק ג, ּתׁשּובה אחת (הלכֹות מצוה ׁשּקּיּום ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה ְְְְִַָָָָָָָמביאה

BBBBBBBBBBBB

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§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤



קסי iriay - e ,d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Bì-÷Miåçëýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå ©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL øLàèëCìiå £¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«©¥¬¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
ìýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−

:írä éðérì úúàä Nriå äLî-ìààìírä ïîàiå ¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®
k eòîLiåäàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ

:eåçzLiå eãwiå íéðr-úà¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ È˙ÚL„(ד, . . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»∆»ƒ
ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ(רש"י) הּגּוף לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶַֹ

ּבאברהם העֹולם. "‡·eÈּולחמרּיּות חמֹורֹו",L·ÁiÂנאמר את ְְְְִַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֲֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת "¯eaרמז החמֹור",Ì·Èk¯iÂנאמר על ְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈ֲַַ

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת ‰ÁÈLnרמז CÏÓ-‰lb˙i ְְְְֶֶֶַַַַָָֹֻ∆∆«»ƒ«ƒ¿«∆
הּקדּׁשה. אֹור מגּלה עצמֹו ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻעל

éòéáùäà-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤
énr-úà çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½

:øaãna éì ebçéåáøLà ýåýé éî äòøt øîàiå §¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´
ì Bì÷a òîLà-úà ézrãé àì ìûøNé-úà çlL ¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýéâéýìû eøîàiå §Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©©´Ÿ§½¡Ÿ¥¬
ìL Cøc àp äëìð eðéìr àø÷ð íéøáräíéîé úL ¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈¤Á¤Á§¸¤¨¦¹

Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìû ýåýéì äçaæðå øaãna©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬
:áøçáãäLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå ¤¨«¤©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´

:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úà eòéøôz ïøäàå§©«£½Ÿ©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«
äízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt øîàiå©´Ÿ¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨®̈¤§¦§©¤¬

:íúìáqî íúàå-úà àeää íBia äòøt åöéå Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®¤
:øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpäæïeôñàú àì ©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ«Ÿ¦º

ìL ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïáz úúìíä íL ¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´¦§®Ÿ¥µ
:ïáz íäì eLL÷å eëìéçíéðálä úðkúî-úàå ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹

ìL ìBîz íéNò íä øLààì íäéìr eîéNz íL £¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ
íé÷rö íä ïk-ìr íä íétøð-ék epnî eòøâú¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ

eðéýìûì äçaæð äëìð øîàì:èäãárä ãaëz ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«¦§©¯¨«£Ÿ̈²
:ø÷L-éøáãa eòLé-ìàå dá-eNréå íéLðàä-ìr©¨«£¨¦−§©«£¨®§©¦§−§¦§¥¨«¤

éøîàì írä-ìà eøîàiå åéøèLå írä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®Ÿ
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לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:366:378:358:379:089:1010:0010:0216:5116:5617:1717:2116:3517:32באר שבע )ח(

6:386:398:378:399:089:1010:0010:0216:4716:5117:1317:1816:2117:28חיפה )ח(

6:336:348:348:369:059:079:5810:0016:5016:5517:1617:2016:1417:29ירושלים )ח(

6:396:408:378:399:099:1110:0110:0316:4916:5317:1517:1916:3217:30תל אביב )ח(

7:417:409:159:179:479:4810:3010:3216:1416:2016:4816:5316:0117:08אוסטריה, וינה )ח(

5:566:019:069:099:379:4110:5210:5620:4920:4921:1821:1920:3121:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:387:389:159:169:479:4810:3110:3316:2216:2716:5417:0016:0817:04אוקראינה, אודסה )ח(

7:147:148:498:519:219:2210:0410:0615:4815:5416:2216:2815:3516:32אוקראינה, דונייצק )ח(

7:287:289:019:029:339:3410:1610:1815:5716:0316:3116:3715:4416:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:028:029:319:3210:0310:0410:4510:4616:1416:2016:4916:5516:0116:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:557:549:249:259:569:5710:3710:3916:0616:1316:4216:4815:5416:52אוקראינה, קייב )ח(

8:008:009:399:4010:1110:1210:5610:5816:5216:5817:2417:3016:3917:44איטליה, מילאנו )ח(

6:056:078:398:429:099:1110:1110:1418:2918:3218:5118:5418:1318:58אקוואדור, קיטו )ח(

5:405:458:448:479:169:2010:3010:3320:1220:1320:4020:4019:5520:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:086:139:259:299:5610:0011:1311:1721:2721:2721:5921:5921:0922:03ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:249:129:149:449:4610:3310:3516:5517:0017:2417:2916:4117:33ארה"ב, בולטימור )ח(

7:167:169:049:059:359:3710:2310:2516:4216:4717:1117:1616:2817:28ארה"ב, ברוקלין )ח(

7:177:179:049:059:369:3710:2410:2616:4116:4617:1017:1516:2717:28ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:577:579:429:4410:1410:1611:0111:0317:1317:1917:4317:4917:0018:01ארה"ב, דטרויט )ח(

7:137:149:149:169:479:4910:3910:4117:3517:4018:0118:0517:2118:15ארה"ב, היוסטן )ח(

6:546:558:518:539:239:2510:1410:1616:5817:0217:2417:2916:4317:39ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

7:047:069:109:129:429:4410:3610:3817:4317:4718:0718:1117:2818:21ארה"ב, מיאמי )ח(

7:157:159:009:029:339:3410:2010:2216:3416:3917:0417:0916:2017:23ארה"ב, ניו הייבן )ח(

7:137:139:009:029:319:3310:1810:2016:3416:3917:0417:0916:2017:20ארה"ב, שיקאגו )ח(

5:525:568:438:469:129:1510:2010:2319:1819:2019:4219:4419:0219:48בוליביה, לה-פס )ח(

8:448:4310:1010:1110:4210:4311:2311:2516:4616:5317:2317:2916:3317:47בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:418:4010:0910:1010:4110:4211:2211:2416:4916:5617:2617:3216:3717:49בלגיה, בריסל )ח(

5:175:218:108:138:418:449:509:5419:0119:0319:2619:2718:4519:35ברזיל, ס. פאולו )ק(

5:045:087:578:008:288:319:379:4018:4618:4819:1119:1318:3019:20ברזיל, ריו דה ז'נרו )ק(

8:028:019:299:3010:0010:0110:4110:4316:0516:1116:4116:4815:5217:05בריטניה, לונדון )ח(

8:218:209:439:4410:1410:1510:5310:5516:0216:0916:4116:4815:5017:07בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:148:139:389:3810:0910:1010:4910:5116:0416:1116:4216:4915:5216:53גרמניה, ברלין )ח(

8:198:199:519:5210:2210:2311:0411:0516:3716:4317:1217:1816:2417:22גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:105:148:088:128:388:429:499:5219:1119:1219:3619:3718:5419:41דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:097:119:209:239:539:5510:4910:5218:1418:1718:3718:4117:5918:45הודו, בומביי )ח(

7:027:049:169:189:489:5010:4410:4718:1218:1618:3618:3917:5718:43הודו, פונה )ח(

7:287:289:039:059:359:3610:1910:2116:0516:1116:3816:4415:5216:48הונגריה, בודפשט )ח(

7:267:269:129:149:449:4610:3210:3416:4816:5317:1717:2216:3417:26טורקיה, איסטנבול )ח(

7:387:389:289:3010:0110:0210:5010:5217:1817:2317:4617:5117:0417:55יוון, אתונה )ח(

7:487:489:239:249:569:5710:4010:4116:2616:3216:5917:0516:1317:09מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת שמות 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
7:027:049:199:219:499:5110:4610:4818:1718:2018:4018:4418:0218:48מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:485:549:059:099:389:4210:5611:0021:1521:1521:4821:4820:5721:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:486:498:548:569:259:2710:1910:2117:2517:2917:5017:5417:1017:58נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:069:319:3310:0310:0611:0411:0719:1119:1419:3419:3618:5619:40סינגפור, סינגפור )ח(

7:407:399:069:079:379:3810:1810:1915:3715:4316:1416:2115:2416:25פולין, ורשא )ח(

5:445:478:238:268:558:5810:0110:0418:3818:4019:0119:0318:2219:07פרו, לימה )ח(

8:178:179:579:5810:2810:3011:1311:1517:0917:1517:4217:4716:5618:01צרפת, ליאון )ח(

8:408:3910:1310:1410:4410:4611:2711:2917:0717:1317:4117:4716:5418:03צרפת, פריז )ח(

5:555:578:258:288:558:589:569:5918:0418:0718:2618:2917:4818:33קולומביה, בוגוטה )ח(

7:477:479:309:3110:0110:0310:4810:5016:5417:0017:2517:3016:4117:43קנדה, טורונטו )ח(

7:307:309:109:119:429:4310:2710:2916:2416:2916:5617:0116:1017:15קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:538:458:479:189:2010:0810:1016:4416:4917:1217:1616:3017:20קפריסין, לרנקה )ח(

10:1610:1411:3411:3412:0512:0612:4312:4417:4117:4918:2218:2917:2918:33רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:539:5111:1011:1111:4011:4112:1812:1917:1117:1917:5318:0016:5918:19רוסיה, מוסקבה )ח(

9:059:0510:4010:4111:1211:1411:5611:5817:4317:4918:1618:2117:2918:25רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

8:088:079:459:4610:1610:1711:0011:0216:4916:5517:2317:2816:3617:42שווייץ, ציריך )ח(

6:386:408:558:579:279:3010:2510:2818:0318:0618:2618:2917:4818:33תאילנד, 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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קסז לוח זמנים לשבוע פרשת שמות 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
7:027:049:199:219:499:5110:4610:4818:1718:2018:4018:4418:0218:48מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:485:549:059:099:389:4210:5611:0021:1521:1521:4821:4820:5721:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:486:498:548:569:259:2710:1910:2117:2517:2917:5017:5417:1017:58נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:069:319:3310:0310:0611:0411:0719:1119:1419:3419:3618:5619:40סינגפור, סינגפור )ח(

7:407:399:069:079:379:3810:1810:1915:3715:4316:1416:2115:2416:25פולין, ורשא )ח(

5:445:478:238:268:558:5810:0110:0418:3818:4019:0119:0318:2219:07פרו, לימה )ח(

8:178:179:579:5810:2810:3011:1311:1517:0917:1517:4217:4716:5618:01צרפת, ליאון )ח(

8:408:3910:1310:1410:4410:4611:2711:2917:0717:1317:4117:4716:5418:03צרפת, פריז )ח(

5:555:578:258:288:558:589:569:5918:0418:0718:2618:2917:4818:33קולומביה, בוגוטה )ח(

7:477:479:309:3110:0110:0310:4810:5016:5417:0017:2517:3016:4117:43קנדה, טורונטו )ח(

7:307:309:109:119:429:4310:2710:2916:2416:2916:5617:0116:1017:15קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:538:458:479:189:2010:0810:1016:4416:4917:1217:1616:3017:20קפריסין, לרנקה )ח(

10:1610:1411:3411:3412:0512:0612:4312:4417:4117:4918:2218:2917:2918:33רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:539:5111:1011:1111:4011:4112:1812:1917:1117:1917:5318:0016:5918:19רוסיה, מוסקבה )ח(

9:059:0510:4010:4111:1211:1411:5611:5817:4317:4918:1618:2117:2918:25רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

8:088:079:459:4610:1610:1711:0011:0216:4916:5517:2317:2816:3617:42שווייץ, ציריך )ח(

6:386:408:558:579:279:3010:2510:2818:0318:0618:2618:2917:4818:33תאילנד, 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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